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Kapitel 1. Inledning: soldatmissionen som 
fallstudie 

Väckelsekristendom, värnplikt och soldatmission 
Känslan av att vara omvänd till Gud förenade de väckelsekristna, som under 
1900-talets två första decennier var en stor och växande minoritet i den 
svenska befolkningen.1 De väckelsekristna upplevde en gräns mellan sig 
själva och omvärlden; en gräns de ville flytta utåt. De ville vidga sin reli-
giösa gemenskap genom inre mission, dvs mission inom landets gränser. 

Denna mission var riktad mot de ”namnkristna”, en väckelsekristen beteck-
ning på de ännu ej omvända. I den inre missionen skapades sociala praktiker, 
där de väckelsekristnas värden och normer kom till uttryck.2 De väckelse-
kristna ville lägga livet till rätta,3 men det skulle ske med Guds hjälp. 

De väckelsekristna framträdde i en tid av ekonomisk, social, demografisk, 
religiös och politisk förändring. Men parallellt med en raskt framskridande 
modernisering fanns traditionella drag i det svenska samhället och politiska 
systemet. En majoritet av befolkningen bodde på landsbygden, och en stor 
andel fick sin inkomst från jordbruket.4 Politikområdets räckvidd var begrän-
sad. Det mest kostsamma statliga moderniseringsprojektet under decennierna 
före första världskriget gällde krigsmakten. Det militära försvaret tog under 
denna tid omkring 40-50 procent av statsbudgeten i anspråk.5 

                                                        
1 Jag avser den organiserade, lekmannaledda väckelsekristendom som framträdde från mitten 
av 1800-talet. Några av de större sammanslutningarna inom denna religiösa riktning var 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), Svenska Missionsförbundet (SMF), Svenska Bap-
tistsamfundet (SB) och Frälsningsarmén (FA). För ytterligare karaktäristik, se längre fram i 
kapitlet. 
2 Björn Cedersjö, Bortom syndakatalogen: en studie av frikyrklig etik från 1930-talet till 
1990-talet , Örebro 2001, s 152-155; Owe Kennerberg, Innanför eller utanför: en studie av 
församlingstukten i nio svenska frikyrkoförsamlingar, Örebro 1996, s 23-25.  
3 Uttrycket är hämtat från historikern Yvonne Hirdmans studie av de socialingenjörer som 
framträdde på bred front något senare i Sveriges historia. Se Yvonne Hirdman, Att lägga livet 
till rätta: studier i svensk folkhemspolitik, Stockholm 1995. 
4 Vid undersökningsperiodens slut 1920 bodde alltjämt nära 55 procent av befolkningen på 
landet. 44 procent av landets totala befolkning var detta år ännu sysselsatta inom jordbruket 
med binäringar. Historisk statistik för Sverige, del 1, (2 uppl), Stockholm 1969, s 66, 82.  
5 Se Kent Zetterberg, Militärer och politiker: en studie i militär professionalisering, innovat-
ionsspridning och internationellt inflytande på de svenska försvarsberedningarna 1911-1914, 
Stockholm 1988, s 9, 38. 
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 Moderniseringen av krigsmakten präglades i det svenska fallet bland an-
nat av kopplingen till demokratiseringsprocessen, samt den alliansfria linjen 
i svensk utrikespolitik.6 Den yngre manliga befolkningen drogs in i krigs-
maktens förnyelse genom att Sverige i likhet med flera länder i närområdet 
lagstiftade om allmän värnplikt för män, men värnplikten kom att få en jäm-
förelsevis begränsad omfattning under första delen av 1900-talet.7  Värnplik-
ten hade också av flera skäl en låg grad av legitimitet i det civila samhället 
vid denna tid.8  I en period präglad av nationalism och ökade militärrustning-
ar fick samtidigt mannen som fosterlandsförsvarare generellt i västerlandet 
en växande normativ och symbolisk betydelse.9  

Armén var ett av de fält där väckelsekristna bedrev inre mission på frivil-
lig grund; soldatmission. Det främsta objektet för soldatmissionen var de 
värnpliktiga. Soldatmissionen expanderade parallellt med krigsmaktens mo-
dernisering, och vid undersökningsperiodens slut fanns soldathem – de in-
stitutioner som soldatmissionärerna uppförde – vid nästan alla landets mili-
tära förläggningsplatser.10 Under första världskriget, då värnpliktstjänstgö-
ringen var som mest omfattande under den aktuella perioden, redovisade 
några soldathem över 100 000 besök på ett år.11  

Avhandlingen är en fallstudie inom ramen för den inre missionen, där stu-
dieobjektet utgörs av soldatmissionen. Det jag undersöker är soldatmission-
ens normering av de värnpliktiga.  

                                                        
6 Lina Sturfelt, Eldens återsken: första världskriget i svensk föreställningsvärld, Lund 2008, s 
215-218; Magnus Jerneck, ”Modernitet och småstadsidentitet: mönsterlandet Sverige som 
fredlighetens land”, i Magnus Jerneck (red), Fred i realpolitikens skugga, Lund 2009, s 78-80.  
7 Värnplikt infördes successivt genom flera reformer under 1800- och tidigt 1900-tal. 1901 års 
härordning brukar dock räknas som begynnelsen för den allmänna värnplikten för män i 
Sverige. Andra värnpliktsländer var t ex Danmark, Tyskland och Ryssland, se Leif Törnquist, 
”Värnpliktssystemets och värnpliktsarméns utveckling före 1901 i ett internationellt perspek-
tiv”, i Jan Dahlström & Ulf Söderberg (red), Plikt, politik och praktik: värnpliktsförsvaret 
under 100 år, Stockholm 2002, s 23. 
8 Rolf Nygren, Disciplin, kritikrätt och rättssäkerhet: studier kring militieombudsmannaäm-
betets doktrin- och tillkomsthistoria 1901-1915, Uppsala 1977, s 9. 
9 Se t ex Ida Blom, ”Gender and Nation in International Comparison”, i Ida Blom, Karen 
Hagemann & Catherine Hall (eds) Gendered Nations: nationalisms and gender order in the 
long nineteenth century, Oxford 2000, s 15f.  
10 Se vidare kap 3 och appendix 1. Med militär förläggningsplats avser jag för det första trad-
itionella exercishedar på landsbygden, för det andra äldre garnisonsstäder, och för det tredje 
de orter där truppförband blev förlagda genom kasernbyggnadsprogrammet vid 1900-talets 
början.  
11 ”Cirkulär till soldatmissionsorganisationerna, anslutna till Förbundet soldaternas vänner”, 7 
februari 1916; svaren från företrädarna för soldathemmen; FSV:s sammanställning, ”Svar på 
frågan 1”: E 1:2, Svenska Soldathemsförbundets arkiv, KrA. 
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Väckelsekristendomen och samhällsutvecklingen i tidigare 
forskning 
Väckelsekristendomen hade släktskap med äldre väckelser som influerats 
från Tyskland, och förstärktes av flera vågor av anglosaxisk mission riktad 
mot Sverige under 1800-talet.12 De tidiga väckelserna liksom den organise-
rade väckelsekristendomen har ofta tolkats i termer av konflikt med den 
evangelisk-lutherska statskyrkan och det etablerade samhället.13 Men väckel-
sekristendomen måste också förstås i termer av kontinuitet med stats-
kyrkotraditionen.14 
 Forskningen om de väckelsekristna och deras trossyskon i Europa och 
USA präglades länge av det sekulariseringsparadigm som härstammade från 
sociologiämnets grundläggare. Karl Marx, Max Weber och Emile Durkheim 
drog från olika utgångspunkter slutsatsen att sekulariseringen var en oåter-
kallelig process. Intressant nog kom 1800- och det tidiga 1900-talets upp-
blossande väckelser att skrivas in i detta sekulariseringsparadigm. Religiös 
väckelse fick spridning inte minst i samhällets lägre skikt, och marxistiska  
historiker på 1960- och 70-talet förklarade att kristendomen var en form av 
borgerlig kontroll som under ett visst skede av den historiska utvecklingen 
förvandlade arbetaren till sin egen slavdrivare.15 Enligt en ursprungligen 
brittisk, icke-marxistisk och mycket spridd tolkning var väckelserna arbetar-
klassens barnmorska. De sågs som en inkörsport genom vilken arbetarklas-
sen passerade på väg mot sekulariserade föreställningar och religiös indiffe-
rens. Utifrån denna tolkning kunde slutsatsen dras att väckelserna bidrog till 
sekulariseringsprocessen. Historikern Sven Lundkvist gjorde en sådan analys 

                                                        
12 Översikter finns i Anders Jarlert, Sveriges kyrkohistoria 6: romantikens och liberalismens 
tid, Stockholm 2001, särsk kap 5-6; samt Oloph Bexell, Sveriges kyrkohistoria 7: folkväckel-
sens och kyrkoförnyelsens tid, Stockholm 2003, särsk kap 5-7.  
13 Se t ex Hanne Sanders, Bondevækkelse og sekularisering: En protestantisk folkelig kultur i 
Danmark og Sverige 1820-1850, Stockholm 1995, s 22; Maria Wallenberg Bondesson, Reli-
giösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800, Stockholm 2003, s 245; Sven Lundkvist, 
Folkrörelserna i det svenska samhället, Uppsala 1977, s 219-224. I en polemiskt och populärt 
hållen bok hävdade litteraturvetaren Gunnar Hallingberg t o m att litteraturen och det andliga 
livet i väckelsen skapade det moderna genombrottet i de breda folklagren, se Gunnar Halling-
berg, Läsarna: 1800-talets folkväckelse och det moderna genombrottet, Stockholm 2010, s 
85-87, 415. 
14 Se t ex Anders Pontoppidan Thyssen, Väckelse och kyrka i ett nordiskt perspektiv: Nordiska 
studier över brytningarna mellan kyrklig ordning och religiös folkrörelse under 1800-talet, 
Skrifter utgivna av Nordiskt institut för kyrkohistorisk forskning, I, Köpenhamn, Lund, 
Helsingfors och Oslo 1969, s 14-16; Lars Österlin, Svenska kyrkan i profil: Ur engelskt och 
nordiskt perspektiv, (1994) 2 uppl., Stockholm 1997, s 167-172. 
15 Robert Bocock & Kenneth Thompson (eds), Religion and Ideology: a reader, Manchester 
1985, s 9f; Hugh McLeod, Secularisation in Western Europe, 1848-1914, New York 2000 
[nedan McLeod 2000a], s 1f; Grace Davie, The sociology of religion, London 2007, s 26, 28-
31. Ett ännu läsvärt verk i denna tradition är E P Thompson, The Making of the English Work-
ing Class, (1963), London 1980, se särsk s 411-440.  
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i sin sammanfattning av folkrörelseprojektets resultat. Han såg väckelsen 
som en anhalt i en utvecklingskedja, där slutmålet ibland blev religiös likgil-
tighet eller ateism.16 Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson undvek det slippriga 
sekulariseringsbegreppet, men följde en liknande tankegång i sin analys av 
framväxten av ett skötsamt arbetarideal. Ambjörnsson hävdade att 1800-
talsväckelsen genom sin läsnings- och möteskultur skapade argumenterande 
människor, och såg en utvecklingslinje från den religiösa upplevelsen till den 
politiska medvetenhet som kom till uttryck i den socialdemokratiska arbetar-
rörelsen.17 Lundkvist och Ambjörnsson hör till de forskare som i hög grad 
bidragit till vår kunskap om folklig organisering decennierna kring sekelskif-
tet 1900. Men problemet med ”barnmorsketesen” är att väckelsekristendo-
men med dess religiösa kärna hamnar utanför bild när den – för att fortsätta 
bildspråket – så att säga hjälpt arbetarrörelsen till världen.  
 Svenska kyrkohistoriker hade långt tidigare och från andra utgångspunk-
ter dragit slutsatsen att de väckelsekristna bland annat genom att bryta med 
bondesamhällets statskyrkliga nattvardssed bidrog till sekulariseringen.18 
Utifrån olika utgångspunkter har en analys som säger att de väckelsekristna 
bidrog till en samhällets sekulariseringsprocess intill sen tid flutit in på 
skilda håll i historieskrivningen.19 Denna analys bör ses mot bakgrund av 
sekulariseringsparadigmet, men hänger också samman med det subtila och 
svårgripbara i denna form av historisk förändring. Utifrån de religionssocio-

                                                        
16 Harold Perkin, The origins of modern English society 1780-1880, London 1969, s 196; 
Lundkvist 1977, 144-149, 219f, särskilt s 148. I en senare bok skriver Lundkvist att teologiska 
aspekter hamnade i bakgrunden i folkrörelseprojektet. Även i den senare boken är det dock 
utifrån en Weber-inspirerad tolkning de moderniserande dragen hos väckelsen lyfts fram. Se 
Sven Lundkvist, Tron och gärningarna: Svenska missionsförbundets bakgrund och utveckling 
till omkring 1970, Uppsala 2003, s 8, 149-165. 
17 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverks-
samhälle 1880-1930, Stockholm 1988, s 247-251. 
18 Se t ex Carl Henrik Martling, Kyrkosed och sekularisering, Studentrörelsens småskrifter no 
24, Stockholm 1961, s 44-50, s 8; Ernst Enochsson, Den kyrkliga seden med särskild hänsyn 
till Västerås stift, Stockholm 1949, s 215f. 
19 Se t ex Alf Tergel, Från Jesus till moder Teresa (1973), 7 uppl, Stockholm 1998, s 440-
464; Susanna Hedenborg & Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720-2006: böndernas 
och arbetarnas tid, (2004), Lund 2009, s 201; Dag Thorkildsen, ”Scandinavia: Lutheranism 
and national identity”, i Sheridan Gilley & Brian Stanley (eds), The Cambridge history of 
Christianity: World Christianities c 1815 – c 1914, vol 8, Cambridge 2006, s 349; Arne Jar-
rick, Den himmelske älskaren: herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets 
Sverige, Stockholm 1987, s 136; Sanders 1995, s 323; idem, ”Sekularisering: et relevant 
begreb for historisk forskning?”, Den jyske historiker 2004, (105), s 10-14; Kari Melby m fl, 
Inte ett ord om kärlek: äktenskap och politik i Norden ca 1850-1930, Göteborg & Stockholm 
2006, s 305; Åsa Bengtsson, Nyktra kvinnor: folkbildare, företagare och politiska aktörer: 
Vita bandet 1900-1930, Göteborg & Stockholm 2011, s 90f. 
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logiska modellerna har en mängd uttolkningar av vad sekularisering kan vara 
och innebära vuxit fram inom olika discipliner och forskningsläger.20  
 På senare år har religionssociologerna själva blivit försiktiga med att an-
vända sekularisering som nyckel till den historiska utvecklingen. En orsak 
till omvärderingen är analyser som visar religionens förblivande betydelse i 
samtiden.21 Dessutom har insikterna ökat om att utvecklingen kan gå åt olika 
håll inte bara i olika samhällen, eller på olika analysnivåer, utan också i 
skilda miljöer och sociala grupperingar. Internationellt i kyrkohistorisk 
forskning har man understrukit att graden av sekularisering i form av ned-
gång vad gäller individers kristendomsutövning är beroende av vad som 
mäts. Resultat gällande deltagande i kristet frivilligarbete kan exempelvis ge 
andra resultat än räknande av högmässobesökare.22 Skillnader vad gäller 
kristen trosutövning och medlemskap i kristna kyrkor och sammanslutningar 
i västerlandet finns till exempel, som jag snart återkommer till, mellan män 
och kvinnor.   
 Somliga forskare menar att det komplexa sekulariseringsbegreppet bör 
frångås, och vill istället tolka utvecklingen i termer av religiös förändring.23 
Oavsett ordval tycks det vara uppenbart att tesen om lagbundenhet i utveck-
lingen inte längre kan tas för given. Utrymme bör lämnas i historieskriv-
ningen för kristendomens förblivande betydelse i skilda samhällssektorer, 
praktiker och gruppers identifikationer och identitetsformering. Kyrkohisto-
rikern Hugh McLeod har sammantaget vad gäller Västeuropa under senare 

                                                        
20 Enligt en grundläggande, något äldre analysmodell har sekulariseringen i västerlandet tre 
huvuddimensioner. För det första en differentieringsprocess innebärande att samhällssektorer 
som historiskt varit kontrollerade av kyrkan utvecklas till självständiga sfärer (t ex undervis-
ning eller omsorg). Den andra dimensionen gäller individens religiösa engagemang. Den 
tredje dimensionen gäller förändringar i den religiösa organiseringen i ett samhälle, eller 
förändringar i trosuppfattning eller ritual.  Karel Dobbelaere, ”Secularization: a multidimen-
sional concept”, Current sociology 1981, 29 (2), s 11f. För en diskussion av tolkningar, se 
Susan Sundback, ”Medlemsskapet i de lutherska kyrkorna i Norden”, i Göran Gustafsson & 
Thorleif Pettersson (red), Folkkyrkor och religiös pluralism – den nordiska religiösa mo-
dellen, Stockholm 2000, s 36. 
21 Det gäller t ex utvecklingen i USA och pingstkyrkans kraftiga spridning i Latinamerika. Se 
t ex Davie s 62-65; Roger Finke & Rodney Stark, The Churching of America, 1776-1990: 
Winners and losers in our Religious Economy, New Brunswick 1992, s 274f; Bernice Martin, 
”From pre- to postmodernity in Latin America: the case of Pentecostalism”, i Paul Heelas 
(ed), Religion, modernity and postmodernity, Oxford 1998, s 122-144. 
22 Se t ex Lucian Hölscher, ”Secularisation and urbanisation in the 19th century: an interpreta-
tive model”, i Hugh McLeod (ed), European Religion in the Age of Great Cities 1830-1930, 
London 1995, s 265-281. 
23 Denna tolkningsram har utvecklats inom religionssociologin, se Göran Gustafsson, Religiös 
förändring i Norden 1930-1980, Malmö 1985, s 12. Jfr Stefan Gelfgren, Kristendomen och 
den moderna världsbilden: Norra Europa 1500-2000, Lund 2005, s 11.  
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delen av 1800- och det tidiga 1900-talet dragit slutsatsen att det var plural-
ism som karaktäriserade utvecklingen.24  
  Vägen ut ur sekulariseringsparadigmet har fått följder för den svenska 
väckelseforskningen. På senare år har i vissa studier både kontinuitet och 
brott med samhällsstruktur och statskyrkotradition särskilt poängterats.25 Till 
detta sammanhang hör också studierna av väckelsekristendomen som inspi-
rationskälla för kvinnlig aktivism på det sociala fältet.26 
 Samtidigt har samhällsvetarna börjat en omvärdering av det moderna 
samhällets framväxt. Medan en entydig syn tidigare var förhärskande, har 
forskningen mer och mer övergått till ett pluralistiskt synsätt, och en diskuss-
ion om multipla moderniteter, där även religiösa identiteter kan rymmas.27 
Kyrkohistorikerna Erik Sidenvall och Joel Halldorf hör till de forskare som 
utifrån nya utgångspunkter tagit fasta på väckelsekristendomen som social 
miljö decennierna kring 1900. I kontrast mot tidigare studier av kvinnlig 
aktivism har de analyserat manliga religiösa ledares verksamhet och karriär 
decennierna kring sekelskiftet 1900 i enlighet med idealet om the self made 
man.28 Halldorf har med utgångspunkt hos filosofen Charles Taylor framfört 
att väckelsen representerade en av flera moderniteter.29 Detta perspektiv 
framstår som fruktbart i analysen av religiösa identiteter i en föränderlig 
samhällsstruktur, särskilt i nutid. I en svensk 1800- och tidig 1900-
talskontext är dock perspektivet problematiskt med tanke på landets till stora 
delar rurala och jämförelsevis outvecklade karaktär i bland annat ekonomiskt 
och socialt hänseende. Oavsett kontexten tilldelar denna analys de väckelse-

                                                        
24 McLeod 2000a, s 13-15, 285-287; Hugh McLeod, ”New Perspectives on the Religious 
History of Western and Northern Europe 1815-1960”, Kyrkohistorisk årsskrift 2000 [nedan 
McLeod 2000b], s 142f. Se även Davie, s 49f; Anders Jarlert, ”State churches and diversified 
confessionalization in Scandinavia”, i Nigel Yates (ed), Bishop Burgess and his world: cul-
ture, religion and society in Britain, Europe and North America in the Eighteenth and Nine-
teenth Centuries, Cardiff 2007, s 174-177. 
25 Se t ex Cecilia Wejryd, Läsarna som brände böcker: Erik Jansson och erikjansarna i 1840-
talets Sverige, Uppsala 2002, s 12, 221, 227; Stefan Gelfgren, ”Väckelsens världsbild och 
religiös förändring utifrån Paul Peter Waldenströms ’Brukspatron Adamsson, eller Var bor 
du?’”, i Anders Persson och Daniel Lindmark (red), Från Sara Greta till Lilla svarta Sara: 
väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur, Skellefteå 2009, s 237f. 
26 Se t ex Pirjo Markkola, ”The calling of women: Gender, religion and social reform in Fin-
land, 1860-1920”, i Pirjo Markkola (ed), Gender and vocation: women, religion and Social 
Change in the Nordic Countries, 1830-1940, Helsinki 2000, s 123-131; Tuuliki Koivunen 
Bylund, Frukta icke, allenast tro: Ebba Boström och samariterhemmet 1882-1902, Uppsala 
1994, s 271-273; Anna Jansdotter, Ansikte mot ansikte: Räddningsarbete bland prostituerade 
kvinnor i Sverige 1850-1920, Stockholm 2004, s 363. 
27 Se t ex Shmuel Eisenstadt, ”Multiple modernities”, Daedalus 2000, s 24; Peter Wagner, 
Modernity: understanding the present, Cambridge & Malden 2012, kap 2.  
28 Erik Sidenvall, The making of manhood among Swedish missionaries in China and Mongo-
lia, c. 1890-c. 1914, Leiden 2009, s 159f; Joel Halldorf, Av denna världen? Emil Gustafsson, 
moderniteten och den evangelikala väckelsen, Skellefteå 2012, s 122f, 245-248. 
29 Halldorf, s 316f.  
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kristna ett särskilt rum, en alternativ modernitet, men säger mindre om de 
väckelsekristnas relationer med det omgivande samhället.  

 Den kraftfulla kristna aktivismen har föranlett historikern Hartmut Leh-
mann att rubricera väckelserna i västerlandet under 1700- och 1800-tal som 
en form av återkristnande, alltså en motkraft i ett samhälle som i andra avse-
enden präglades av sekularisering och avkristnande.30 Att tala om ett åter-
kristnande kan tyckas vara en tillspetsning, inte minst med tanke på att de 
svenska väckelsekristna liksom deras trossyskon i andra länder trots allt ut-
gjorde minoriteter av befolkningen. Men väckelsekristendomens historiska 
betydelse är vidare än förmågan till medlemsrekrytering. Omvändelsen var 
en religiös känsla, som de väckelsekristna ville sprida. Men i den inre miss-
ionens sociala praktiker skapades också maktrelationer och maktformationer, 
som kan och bör avtäckas och analyseras. När de väckelsekristnas uttåg i 
omvärlden analyseras menar jag därför att observansen av det aktivistiska 
draget bör kombineras med ett visst mått av foucauldisk misstänksamhet.31 
Väckelsekristendomen organiserade många människor på frivillig basis, och 
gav många människor en gemenskap och identitet. Detta motsäger inte att 
dess sociala praktiker, till exempel inom den inre missionen, kan studeras ur 
ett maktperspektiv. 

Inremissionsperspektivet har i tidigare svensk forskning tillämpats endast 
i begränsad omfattning. Det är särskilt förhållandena i Stockholm vid mitten 
av 1800-talet och diakonins begynnelse som har undersökts. Ett särskilt in-
remissionssällskap planerades i mitten av 1800-talet efter tyskt mönster, men 
den inre missionen i Sverige kom att få andra former.32 Den fick stor omfatt-
ning, och är väl värd att uppmärksammas, inte bara av teologer, utan också 
av historiker. Den inre missionens sociala praktiker hängde intimt samman 
med en omfattande skriftspridning. Historikern Daniel Lindmark hör till de 
forskare som uppmärksammat 1800-talets omfattande spridning av uppbygg-
lig läsning, som han analyserat ur ett individrelaterat disciplineringsperspek-
tiv.33  
                                                        
30 Hartmut Lehmann, ”Von der Erforschung der Säkularisierung zur Erforschung von prozes-
sen der Dechristianisierung und der Rechristianisierung im neuzeitlichen Europa”, i Hartmut 
Lehmann (Hrsg), Säkularisierung, Dechristianisierung, Rechristianisierung im neuzeitlichen 
Europa, Göttingen 1997, s 11f. De protestantiskt kristna väckelserna var samtida med 1800-
talets katolska ultramontanism, se Yvonne Maria Werner, Nordisk katolicism: katolsk mission 
och konversion i Danmark i ett nordiskt perspektiv, Göteborg 2005, s 18. 
31 Jfr Michel Foucault, ”Afterword: the subject and power”, i Hubert L Dreyfus & Paul Rab-
inow (eds), Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics, (1982), 2 uppl, Chica-
go 1983, s 221-224. 
32 Elisabeth Christiansson, Kyrklig och social reform: motiveringar till diakoni 1845-1965, 
Skellefteå 2006, s 91-95. Se även Sture Järpemo, Väckelse och kyrkans reform: från religiös 
sällskapsbildning i Stockholm till inre mission och samfund 1771-1858, Uppsala 1977, s 86-
88; Ernst Newman, Svensk högkyrklighet, lågkyrklighet och frikyrklighet: kyrkohistoriska 
studier, Uppsala 1932, s 139-157.  
33 Daniel Lindmark, Uppfostran, undervisning, upplysning: linjer i svensk folkundervisning 
före folkskolan, Umeå 1995, s 141-150. 
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Inre mission är de väckelsekristna aktörernas eget begrepp. Det var en fri-
villigverksamhet som skall förstås som en pendang till den yttre mission som 
bedrevs på fjärran kontinenter, till exempel i Kina, Mellanöstern, och cen-
trala och södra Afrika.34 SMF-ledaren E J Ekman, som med ett inifrånper-
spektiv skrev den svenska inre missionens tidigare historia, innefattade i 
denna väckelsepredikanters verksamhet och grundandet runt om i landet av 
lokala församlingar och andra sammanslutningar för utövande av gudstjäns-
ter och andakter bland ”troende”.35 Historikern kan istället välja att under-
söka den kringorganisering som uppstod runt dessa kärnor av ”omvända”. 
Den inre missionen är till stor del outforskad, men innehöll aktivism riktad 
mot särskilda grupper, som soldatmissionen, barn- och ungdomsverksamhet, 
diakoni och olika former av välgörenhet.36  

Med ett inremissionsperspektiv kan den väckelsekristna organiseringen 
studeras i ett nytt ljus, och de väckelsekristnas utåtriktade verksamhet ham-
nar i centrum. Samtidigt kan, i den inre missionens sociala praktiker, den 
religiösa känslan analyseras tillsammans med de väckelsekristnas värden och 
normer,37 och aktörernas medlemskap i den väckelsekristna organiseringen 
analyseras gemensamt med deras positioner i samhällets maktordningar. 

Soldatmissionen är ett mikrokosmos som erbjuder möjligheten att göra en 
studie av de mekanismer, maktrelationer och maktformationer som trädde i 
kraft när de väckelsekristna närmade sig världen runt omkring i syfte att 
omvända den.38 Med tanke på soldatmissionens samband med värnpliktens 
införande, belyses samtidigt en central kontext i samhällsutvecklingen under 
den aktuella perioden. 

Syfte, huvudfrågor och teoretisk ansats 
Avhandlingen är alltså en fallstudie inom ramen för den väckelsekristna inre 
missionen, där studieobjektet utgörs av soldatmissionen. Syftet med avhand-
                                                        
34 Se t ex Bengt Sundkler, Svenska missionssällskapet 1835-1876:  missionstankens genom-
brott och tidigare historia i Sverige, Uppsala 1937, 97-106; Tore Furberg, Kyrka och mission 
i Sverige 1868-1901: Svenska kyrkans missions tillkomst och första verksamhetstid, Uppsala 
1962, s 226;  Karin Sarja, ”Ännu en syster till Afrika” trettiosex kvinnliga missionärer i Natal 
och Zululand 1876-1902, Uppsala 2002, s 313; Sidenvall, s 144-154. 
35 E J Ekman, Den inre missionens historia, band 1-3, Stockholm 1896-1902. Se särskilt band 
1, förordet. 
36 Med teologerna Järpemo och Christiansson gör jag åtskillnad mellan å ena sidan 1800-talets 
framväxande diakoni och välgörenhet, och å andra sidan den samtida filantropin, se Järpemo, 
s 85-93; Christiansson, s 34-44. 
37 Med värden menas egenskaper eller kvalitéer som tillskrivs människor, ting, attityder, 
situationer etc. Med normer menas föreskrifter för mänskligt handlande. Se Göran Bexell & 
Carl-Henrik Grenholm, Teologisk etik: en introduktion, Stockholm 1997, s 17. 
38 Jfr Carlo Ginzburg, Clues, myths and the historical method, (1986), eng övers, Baltimore 
1989, s 22; Norman Fairclough, Discourse and social change, Cambridge 1992, s 50. 
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lingen är att ur ett maktperspektiv analysera soldatmissionens normerings-
projekt bland de värnpliktiga under perioden omkring 1900-1920. Under-
sökningen har styrts av två huvudfrågor. 
 Den första huvudfrågan gäller soldatmissionen som handling. Jag analy-
serar dels soldatmissionens expansion under 1900-talets två första decennier, 
dels förutsättningarna för denna expansion. Här undersöks betydelsen av 
soldatmissionärernas väckelsekristna aktivism i relation till andra förutsätt-
ningar för expansionen. Jag studerar också soldatmissionärernas positioner i 
den väckelsekristna organiseringen, och deras förmåga till resursmobilise-
ring. Därutöver undersöker jag förutsättningar i form av soldatmissionärer-
nas positioner dels i samhällets maktordningar relaterade till genus, klass och 
generation, dels i nationen. Vilka explicita motiv hade aktörerna för sitt 
handlande, och hur kan soldatmissionens expansion förklaras?  

 Den andra huvudfrågan gäller soldatmissionärernas visioner. Hur ville de 
organisera de värnpliktiga inom soldatmissionen, och vilka normer och vär-
den skulle överföras? Jag undersöker hur soldatmissionärerna talade och 
skrev om sina institutioner, samt diskuterar förändringar över tid. Jag disku-
terar också soldatmissionärernas visioner i relation dels till några andra del-
vis civila normeringsprojekt bland de värnpliktiga, dels till tidigare forskning 
om normering i nykterhetsorganisering och socialdemokratisk arbetarrörelse. 

Avhandlingens huvudfrågor leder fram till en analys av den dominerande 
diskursen inom denna del av den inre missionen, och i vilka samhällsproces-
ser diskursen ingick. På så vis placeras soldatmissionen in i sitt historiska 
sammanhang. I avhandlingens sista kapitel relaterar jag i vidare mening 
väckelsekristendomen till samhällsutvecklingen under det tidiga 1900-talet. 

Maktteoretiskt är avhandlingen främst inspirerad av den foucauldiska 
skolbildningen och av språkvetaren Norman Fairclough. Teorin om diskursiv 
makt går tillbaka på filosofen Michel Foucault, och en diskurs i foucauldisk 
mening bör förstås som en maktformation som reglerar tanke, tal och hand-
ling. Hans maktteori avser inte enkla relationer mellan två parter, där den 
ena förtrycker den andra, som i relationen mellan herre och slav. Foucault 
diskuterar istället en mikromakt som formas i alla sociala relationer.39 Makt-
relationer formar intrikata system, som lever i symbios med institutioners 
och samhällens sociala nätverk. Den maktutövning som växer fram på sådant 
sätt är, med en av den foucauldiska skolbildningens mest berömda formule-
ringar, produktiv. Makten producerar kunskap och diskurser inom en viss 
institution eller samhällssfär.40  

                                                        
39 Foucault 1983, s 219-221; Boel Englund & Jan Svensson, ”Sakprosa och samhälle”, i Boel 
Englund & Per Ledin (red), Teoretiska perspektiv på sakprosa, Lund 2003, s 75; Klas Åmark, 
”Maktens lättgenomskinliga dimridåer”, i Eva Blomberg, Björn Horgby & Lars Kvarnström, 
Makt och moral: en vänbok till och med Klas Åmark, Linköping 1998, s 287-292. 
40 Foucault 1983, s 224; Michel Foucault, Power/knowledge: selected interviews and other 
writings, 1972-1977, New York 1980,  s 119; Kenneth Hultqvist & Kenneth Persson (red), 
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 Med dessa maktteoretiska utgångspunkter blir det uppenbart att jag inte 
betraktar diskurser som enbart språkliga fenomen. Tecknen och kommuni-
kationen är bara en av de centrala domäner som Foucault pekar ut som lämp-
ligt studieobjekt när en institution ska studeras ur maktperspektiv. Även 
tingens, teknikens och arbetets domän bör studeras, liksom dominansens och 
ojämlikhetens domän, där människor dominerar andra människor.41 Språket i 
källtexterna är förvisso en nyckel i historikerns avtäckande av diskurser, men 
det är de komplicerade relationerna mellan språk och sociala och materiella 
förhållanden i vid mening som skapar diskurser.42 Med statsvetaren Susan 
Hekman menar jag att språket visserligen konstruerar vår verklighet, men 
interagerar med den sociala och materiella världen i det konstruktionsar-
betet.43 Det innebär en väg bort från vad som kallats ”representationalism”, 
dvs enkelt uttryckt en forskningsansats där språket enbart betraktas som en 
representation av verkligheten.44 

Motiveringar till studien 
Genom inremissionsperspektivet bidrar avhandlingen till en förnyad bild av 
väckelsekristendomen, där den religiösa aktivismen och konsekvenserna av 
denna ställs i centrum. Genom valet av fallstudie fokuseras väckelsekristen-
domens genusdimensioner, samtidigt som kontextualiseringen av soldatmiss-
ionen innebär att nytt ljus kastas över värnpliktsarméns formering under 
tidigt 1900-tal. 

Det generella mönstret i svensk väckelsekristendom och inre mission var 
könsblandad organisering.45 Värnplikten omfattade under min undersök-
ningsperiod personer som kategoriserats som män i biologisk mening, och av 
detta följer att det var män som stod i fokus för soldatmissionärerna. Allt 
detta skapar särskilda förutsättningar för studien.  
                                                                                                                                  
Foucault: namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik, Stockholm 1995, s 
31. 
41 Foucault 1983, s 218. 
42 Jfr Fairclough 1992, s 65, 73. 
43 Susan Hekman, ”Constructing the ballast: an ontology for feminism”, i Stacy Alaimo & 
Susan Hekman (eds), Material feminisms, Bloomington 2008, s 92, 113f; Susan Hekman, The 
material of knowledge: feminist disclosures, Bloomington 2010, s 125-128. Jfr Nina Lykke, 
”The timeliness of post-constructionism”, NORA – Nordic journal of feminist and gender 
research, vol 18 (2010), s 134f. 
44 Hekman 2008, s 108. Filosofen Karen Barad definierar representationalismen som tron på 
distinktionen mellan representationer och vad de avser att representera, och särskilt att det 
som representeras anses vara oberoende av representerandets praktik, se Karen Barad, Post-
humanist performativity: toward an understanding of how matter comes to matter, i Stacy 
Alaimo & Susan Hekman (eds), Material feminisms, Bloomington 2008, s 123. 
45 Lundkvist 1977, s 115-117; Elin Malmer & Erik Sidenvall, ”Christian Manliness for wom-
en? Contradictions of Christian youth organization in early 20th century Sweden”, Scandina-
vian journal of history 34 (2009), s 394-398, 403f. 
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Ett betydelsebärande strukturellt drag i den väckelsekristna organiseringen 
decennierna kring år 1900 var kvinnoöverskottet bland medlemmarna. I de 
lokala sammanslutningar som folkrörelseprojektet undersökte, utgjorde 
kvinnorna upp till två tredjedelar eller mer av medlemmarna. Kvinnoöver-
skottet i den svenska väckelsekristendomen var en del i ett allmänt, väster-
ländskt mönster i kristen organisering under det moderna samhällets fram-
växt.46 Det medlemsmässiga kvinnoöverskottet skilde ut den väckelsekristna 
organiseringen från den samtida svenska nykterhetsorganiseringen och de 
socialdemokratiska fackföreningarna. I nykterhetsföreningarna var antalet 
män och kvinnor på vissa håll ungefär lika stort, på andra håll var männen 
flest. I den tidiga socialdemokratiska fackföreningsrörelsen var männen be-
tydligt fler än kvinnorna.47 Kvinnans generellt sett och i strukturell mening 
underordnade position i väckelsekristen organisering är omvittnad i tidigare 
forskning.48 Denna studie belyser möjligheter och gränser för kvinnligt ak-
törskap inom en missionsgren där män var objekten. Framförallt centreras de 
värden och normer rörande manligt och kvinnligt, och relationen mellan män 
och kvinnor, som ingick i soldatmissionärernas projekt. Avhandlingen expo-
nerar skeendet när den medlemsmässigt kvinnodominerade väckelsekristen-
domen riktade sin mission mot män som kategori. 
 Relationen mellan maskulinitet och kristendom under det moderna sam-
hällets framväxt har undersökts i projektet Kristen manlighet, i vilket jag 
varit associerad medlem. Flera projektmedlemmar har analyserat mansideal, 
prästmanlighet och maskulina identiteter kopplat till konfessionella konflikt-
linjer.49 I denna avhandling fokuseras alltså den breda väckelsekristendomen, 
och ett normeringsprojekt med män som objekt, inom en gren av den inre 

                                                        
46 I undersökta SMF- och SB-sammanslutningar var två tredjedelar eller mer av medlemmar-
na kvinnor. Vad gäller EFS-sammanslutningarna var könsfördelningen mera jämn. Se Lund-
kvist 1977, s 92f. Jfr Anders Bäckström, När tros- och värderingsbilder förändras: en analys 
av nattvards- och husförhörssedens utveckling i Sundsvallsregionen 1805-1890, Stockholm 
1999, s 95; Maria Södling, Oreda i skapelsen: kvinnligt och manligt i Svenska kyrkan under 
1920- och 1930-talen, Uppsala 2010, s 307; Davie, s 231-235. 
47 Lundkvist 1977, s 91f. 
48 Se t ex Ingrid Åberg, ”Kvinnor på tröskeln till en ny tid: Gestriklands Arbetsförening 1860-
1880”, Kyrkohistorisk årsskrift 1994, s 86; Gunilla Gunner, Nelly Hall – uppburen och ifrå-
gasatt: predikant och missionär i Europa och USA 1882-1901, Uppsala 2003, s 223-227; Jfr 
Karin Nordberg, ”De skötsamma fruarna i Holmsund”, Häften för kritiska studier 1990:2, s 
18-20; Inger Humlesjö, ”Den patriarkala skötsamheten”, Häften för kritiska studier 1990:2, s 
93. 
49 För en introduktion till projektet, se Yvonne Maria Werner, ”Kristen manlighet i teori och 
praxis”, i Yvonne Maria Werner (red), Kristen manlighet: ideal och verklighet 1830-1940, 
Lund 2008, s 9-21. Tesen om konfessionell konflikt utvecklas i Olaf Blaschke, ”Der ’Dämon 
des Konfessionalismus’: Einführende Überlegungen”, i Olaf Blaschke (Hrsg.), Konfessionen 
im Konflikt: Deutschland zwischen 1800 und 1970: ein zweites konfessionelles Zeitalter, 
Göttingen 2002, s 19-28. 
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missionen.50 Det fanns en latent nervositet i den väckelsekristna organise-
ringens relation till det samlade kollektivet av män, särskilt unga män, som 
måste förstås mot bakgrund av samhällsförändringarna i kombination med 
rådande maskulint dominerade genusordning.51 En bekymrad diskussion 
gällande mansunderskottet, med åtföljande åtgärdspaket, har observerats av 
den internationella forskningen, och fördes även bland de svenska väckelse-
kristna.52 Samtidigt betraktades män, och särskilt unga män, som behäftade 
med en särskild problematik ur religiös och moralisk synvinkel.53 De väckel-
sekristna kände sig därför på ett speciellt sätt föranlåtna att vaka över unga 
mäns religiösa och moraliska status. Denna studie belyser väckelsekristna 
handlingsplaner, farhågor och drömmar gällande män och maskulinitet. 

Avhandlingen tillför också en ny dimension i forskningen om den svenska 
värnpliktsarmén och de militära förläggningsplatserna som social miljö un-
der det tidiga 1900-talet. Värnpliktssystemet var generellt en arena för ge-
nusformering såväl under denna epok som senare i både demokratiska och 
totalitära samhällen. Särskilt i 1900-talets krigförande länder har historiker 
analyserat sambandet mellan värnplikt och maskulinitetsformering och mas-
kulin identitet.54 Vad gäller den svenska utvecklingen under tidigt 1900-tal 

                                                        
50 Jfr Elin Malmer, ”Guds ord till lägerplatsen: missionsrörelsen och soldathemmen”, i 
Yvonne Maria Werner (red), Kristen manlighet: ideal och verklighet 1830-1940, Lund 2008, s 
193-195. 
51 Betr den maskulina dominansen i genusordningen, se Raewyn Connell, Masculinities, 
Berkeley 1995, s 74; Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former, Malmö 
(2001) 2003, 2:1 uppl,  s 62-76. 
52 Se t ex Gail Bederman, ”’The women have had charge of the church long enough’: The 
Men and Religion Forward Movement of 1911-1912 and the Masculinization of Middle-Class 
Protestantism”, American Quarterly 41, no 3 (1989), s 458f; Ann O’Brien, ”A church full of 
men: Masculinism and the church in Australian history”, Australian Historical studies, 
1993:25;  Geoffrey M Troughton, ”Jesus and the Ideal of the Manly Man in New Zealand 
after World War One”, Journal of religious history, vol 30, no 1, (2006); Elin Malmer, ”Om 
konsten att inte drunkna i det kvinnliga”, uppsats presenterad på ”Tema Man – ett genuste-
oretiskt endagsseminarium” arrangerat av Yvonne Hirdman och Elin Malmer på Stockholms 
universitet 27 november 2003, http://www.historia.su.se/forskning/ forskningsom-
raden/modern-politisk-historia/det-nordiska-valfardssamhallet-under-1900-talet/elin-malmer-
1.27642, 26 augusti 2013 kl 14.20. 
53 Se t ex Callum Brown, The Death of Christian Britain: understanding secularisation 1800-
2000, London 2001, kap 5; Isabell Lisberg-Haag, ”’Im Ringen um Reinheit und Reife: Die 
evangelische Sittlichkeitsbewegung und die Innere Mission im Kampf gegen die Unsittlich-
keit (1880-1918), i Jochen-Christoph Kaiser & Martin Geschat (Hrsg), Sozialer Protestantis-
mus und Sozialstaat: Diakonie und Wohlfahrtspflege in Deutschland 1890-1938 , Stuttgart 
1996, s 196-198; Edward Ross Dickinson, ”The men´s Christian morality movement in Ger-
many, 1880-1914: Some reflections on politics, sex, and sexual politics”, The journal of 
modern history 75 (2003), s 107-110. 
54 Se t ex Karen Hagemann, ”Home/front: the military, violence and gender relations in the 
age of of the world wars”, i Karen Hagemann & Stefanie Schüler-Springorum (eds), 
Home/front: the military, war and gender in twentieth-century Germany, Oxford 2002, s 1-
31; Ute Frevert, A nation in barracks: modern Germany, military conscription and civil socie-
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har genusperspektivet på värnplikten bland annat innefattat arbetsdelningen 
inom krigsmakten och, vad gäller första världskrigets mobilisering, arbets-
delningen mellan män och kvinnor på samhällsnivå.55 På senare år har den 
samhällsvetenskapliga forskningen i ökande utsträckning analyserat bland 
annat krigsmaktens genusrelationer och genusformering i relation till freds-
bevarande uppdrag.56 Den svenska historieforskningen om den tidiga värn-
pliktsarmén har ofta gällt politiska processer, och kopplingen till samhällets 
demokratisering. Jag återkommer till de frågorna i avhandlingens andra ka-
pitel. Bland annat ekonomiska och sociala aspekter av värnpliktsarméns 
inflyttning till nybyggda kaserner undersöktes i garnisonsstadsprojektet.57 
Vad gäller åtskilliga aspekter av den svenska värnpliktens historia återstår 
dock ännu mycket att göra, särskilt vad gäller de tidigare faserna.58 Min av-
handling riktar uppmärksamheten mot kristna inslag i det tidiga 1900-talets 
sociala och genusrelaterade värnpliktsformering. Soldatmissionärerna var en 
av de kristna aktörsgrupper som riktade sitt intresse mot de militära förlägg-
ningsplatserna. 

 Värnpliktsidén brukar härledas till 1700-talets amerikanska och franska 
revolutioner. 1793 utfärdade den revolutionära regimen i Frankrike ett dekret 
om de manliga medborgarnas rätt såväl som plikt att göra militärtjänst för 
republiken. Värnplikten ingick alltså här i en föreställning om mannens poli-
tiska medborgarskap i nationen. I 1800-talets massarméer förändrades värn-
pliktens innebörd och funktion, och värnplikten förvandlades till ett makt-

                                                                                                                                  
ty, Oxford 2004, s 27-29, 170-182; Anders Ahlbäck, Soldiering and the making of Finnish 
manhood: conscription and masculinity in interwar Finland, 1918-1939, Åbo 2010, s 286-
292. 
55 Se t ex Fia Sundevall, Det sista manliga yrkesmonopolet: genus och militärt arbete i Sve-
rige 1865-1989, Göteborg 2011, s 213-216; Madelene Lidestad, Uppbåd, uppgifter, undan-
tag: om genusarbetsdelning i Sverige under första världskriget, Stockholm 2005, s 185-198. 
56 Se t ex Annica Kronsell & Erika Svedberg, ”Plikten att försvara Sverige: maskulinitet, 
femininitet och värnplikt”, Tidskrift för politisk filosofi, 2001:1, s 18-38; Alma Persson, 
Changing boundaries, defending boundaries: Gender relations in the Swedish armed forces, 
Linköping 2011, s 71-84; Maud Eduards, ”What does a bath towel have to do with security 
policy? Gender trouble in the Swedish Armed forces”, i Annica Kronsell & Erika Svedberg 
(ed), Making gender, making war: violence, military and peacekeeping practices, New York 
2012, s 62. Se även Susanne Wollinger, ”Mannen i ledet: sociala och kulturella aspekter på 
värnpliktens vardag”, i Jan Dahlström & Ulf Söderberg (red), Plikt, politik och praktik: värn-
pliktsförsvaret under 100 år, Stockholm 2002, s 138-142. 
57 Gunnar Artéus, ”The Nordic garrison towns: a research project and its results”, i Gunnar 
Artéus (red), Nordens garnisonsstäder, Stockholm 1997, s 222-227. Se även Thomas Sören-
sen, Det blänkande eländet: en bok om kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö, Malmö 
1997, s 53-121. 
58 I ett när detta skrivs ännu inte avslutat minnesprojekt på Armémuseum i Stockholm alstras 
ny kunskap om bl a sociala, kulturella och genusrelaterade aspekter av den svenska värnplik-
ten.  Se  Anna Maria Forssberg, ”Militära ting och materiella lumparminnen: om forsknings-
mål och ett nytt dokumentationsprojekt på Armémuseum”, i Fredrik Svanberg (red), Forsk-
ning vid museer, Stockholm 2011, s 134-145. 



 24 

medel för statsmakterna.59  Vid införandet av 1901 års svenska härordning 
hade enbart något över 25 procent av män över 21 år rösträtt vid val till riks-
dagens andra kammare.60 Andelen röstberättigade värnpliktiga var sannolikt 
betydligt lägre med tanke på de värnpliktigas ungdom, och därmed vanligen 
lägre inkomster. 
 Den svenska statsmaktens ändamål med värnpliktsarmén var dels att 
skapa optimala förutsättningar för att försvara nationen militärt, dels att ut-
bilda soldaterna enligt vad som uppfattades som den mest ändamålsenliga 
metodiken. Den militära disciplineringen av de värnpliktiga svarade befälen 
för. Den svenska värnpliktsutbildningen bestod långt in på 1920-talet huvud-
sakligen av traditionell exercis med marsch- och vapenövningar.61 Det är 
välkänt att det sociala livet i den svenska krigsmakten präglades av tradit-
ionsbundna hierarkier, sträng disciplin och inslag av pennalism. Lydnad 
gentemot befälen upprätthölls vid undersökningsperiodens början alltjämt 
genom ett godtyckligt och ojämlikt bestraffningssystem.62 Från indelnings-
verkets dagar fanns en kvarvarande patriarkal inställning hos befälet gente-
mot soldaterna. De värnpliktiga kunde uppfattas som stora barn, i behov av 
ledning och skydd mot olämpliga politiska influenser.63 
 Historieskrivningen visar att formeringen av värnpliktsarmén hade rötter 
även i samhällets civila sfär. Det tydliggörs genom den nära förbindelsen 
mellan värnplikten och medborgarskapstankens framväxt. Men omvänt kan 
värnplikten förstås som en tid och en plats för normöverföring för det civila 
livet. Värnpliktsarmén som en nationens skola är ett perspektiv som tilläm-
pats i kontinental forskning.64 Den tyska värnpliktsarmén vid 1900-talets 
början brukar tjäna som det främsta exemplet på en nationens skola i bemär-
kelse av hårdfört inympande av nationella värden och bekämpande av poli-
tisk radikalitet.65 Vad gäller den svenska värnpliktsarmén i detta perspektiv 
har vi enbart fragmentarisk kunskap. Det är känt från tidigare forskning att 
det i 1800-talets värnpliktsdebatt fanns en idealistisk inställning hos vissa 

                                                        
59 Stefan Dudink & Karen Hagemann, ”Masculinity in politics and war in the age of demo-
cratic revolutions, 1750-1850”, i Stefan Dudink, Karen Hagemann & John Tosh, Masculini-
ties in politics and war: gendering modern history, Manchester 2004, s 10-19; Thomas Hip-
pler, Citizens, soldiers and national armies: military service in France and Germany, 1789-
1830, London 2008, s 213-217.  
60 Stig Hadenius, Björn Molin & Hans Wieslander, Sverige efter 1900: en modern politisk 
historia, (1967), 13:e uppl, 1993, s 352. 
61 Klas Borell, Disciplinära strategier: en historiesociologisk studie av det professionella 
militärdisciplinära tänkesättet (1989), 2 uppl, Stockholm 2004, s 64-66, 92-94; Frevert s 180, 
222. 
62 Nygren 1977, s 9, 19-21.  
63 Borell, s 49-51. 
64 Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: The modernization of rural France 1870-1914, 
London 1977, s 292-302; Frevert, s 5. 
65 Se särskilt Reinhard Höhn, Die Armee als Erziehungsschule der Nation: das Ende einer 
Idee, Bad Hartzburg 1963, t ex s 140-145. 
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politiker och debattörer i samhällets civila sfär.66 När de värnpliktiga befann 
sig vid de militära förläggningsplatserna skulle de inte bara disciplineras till 
soldater, de skulle också formas till goda medborgare.67 Parallellt med entu-
siasmen över möjligheterna till överföring av önskade normer, fanns en i 
moraliska överväganden grundad rädsla i det civila samhället över konse-
kvenserna av att låta många unga män bo tillsammans i ett militärlogement. 
Rädslan å ena sidan för ”råheten”, å andra sidan för spridning av militarist-
iska tänkesätt, fanns i skilda politiska läger.68 Med utgångspunkt i sådana 
förhoppningar och farhågor hos de historiska aktörerna, blir det möjligt att 
på ett nytt sätt närma sig sociala, kulturella och genusrelaterade aspekter av 
det tidiga värnpliktssystemet. 
 En stor del av de svenska värnpliktiga var bonddrängar och arbetare, och 
det fanns ett överhetsperspektiv och en begynnande social ingenjörskonst 
inbyggda i formeringen av de värnpliktiga. Militärläkarna ville sprida kun-
skap om hälsa och hygien i de nya, välbyggda manskapskaserner som upp-
fördes under denna epok.69 Linggymnastiken var länge ett medel för att 
fostra fysiskt starka och uthålliga fosterlandsförsvarare. Men inom delar av 
officerskåren fanns också ett från Storbritannien inspirerat intresse för täv-
lingsidrott, som man ville omsätta bland de värnpliktiga.70 En sedan tidig-
modern tid nedärvd ritual var korum, en kort evangelisk-luthersk statskyrklig 
gudstjänst som hölls varje morgon och kväll och var obligatorisk för de 
värnpliktiga.71 Den svenska värnpliktsarmén var en nationens skola med 
många aktörer, vars agendor enbart i begränsad utsträckning är utforskade. 
Till nationens skola begav sig även soldatmissionärerna.  

                                                        
66 Kerstin Strömberg-Back, ”Stam och beväring”, i Tom Ericsson (red), Folket i försvaret: 
krigsmakten i ett socialhistoriskt perspektiv, Umeå 1983, s 77; Ebba Berling Åselius, Rösträtt 
med förhinder: rösträttsstrecken i svensk politik 1900-1920, Stockholm 2005, s 79f Se även 
RD:s skrivelse n:o 122, bihang till riksdagens protokoll 1901. 
67 Borell, s 43-47, 52-54. 
68 Strömberg-Back, s 117; Yvonne Hirdman, Vi bygger landet: den svenska arbetarrörelsens 
historia från Per Götrek till Olof Palme, Stockholm 1988, s 96. Se även lantmannapartisten 
Ivar Månssons i Trää motion, M174, AK, RD 1901.  
69 Ejnar Berg, Erik Josephson och svensk kasernarkitektur, Stockholm 1975, s 18-20; Kent 
Zetterberg, ”Riksdagen, MO och försvarets demokratisering 1914-1945: en studie i reform-
strävanden och Militieombudsmannens verksamhet”, Militärhistorisk tidskrift 2008, s 59. 
70 Strömberg-Back s 112-114; Jens Ljunggren, Kroppens bildning: linggymnastikens manlig-
hetsprojekt 1790-1914, Stockholm 1999, s 184f; Lars Ericson Wolke, ”Idrott och militärer: 
några fakta och funderingar kring exemplet K3 i Skövde”, i Idrott, historia och samhälle 
1987, s 35-40. 
71 Tjenstgöringsreglemente för arméen: 1898 års upplaga, Stockholm 1898, [nedan Tjenstgö-
ringsreglemente] del III, kap II, §7. 
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Patriarkalismen, broderskapet, domesticitetskulten och den  
militaristiska tendensen 
Jag kommer att undersöka soldatmissionärernas visioner i relation till sam-
hällets maskulint dominerade genusordning.72 Men för att kunna göra en 
sådan undersökning behövs historiseringar av genusordningen. I det förin-
dustriella samhället var patriarkalismen en grundläggande ekonomisk och 
samhällelig organisationsform. Hushållen fungerade även som produktions-
enheter, vanligen med ett manligt överhuvud.73 Patriarkalismen i hushålls- 
och samhällsskick motiverades i Sverige bland annat med hjälp av den evan-
gelisk-lutherska statskyrkan, med hustavlan som religiöst-pedagogiskt in-
strument.74 Arvet efter patriarkalismen fördes, trots samhällsförändringarna 
decennierna kring år 1900, vidare i vertikala arbetsrelationer på bruksorter 
och i den tidiga industrin.75  

Broderskapet var en organisationsform som i samband med franska och 
amerikanska revolutionerna uppträdde i politisk opposition mot de patriar-
kalt uppbyggda monarkierna. Historikern John Horne har pekat på ett revo-
lutionärt drag i broderskapstanken. Värnpliktsarmén som idé hörde hemma i 
denna tanketradition, vilket senare kunde utnyttjas propagandistiskt, även 
om arméerna i realiteten kom att passas in i statsmakternas struktur.  Under 
1800-talet formades generellt i västerlandet ett växande antal broderskap av 
olika slag.76 Broderskapen var, och är, uppbyggda av homosociala relationer 
och en del i upprätthållandet av genusordningens maskulina dominans.77 
Enligt historikern Therese Nordlund Edvinsson utmärks ett broderskap av en 
ritualiserad vänskap, ofta manifesterat i ett inträdesprov, samt gemensamma 

                                                        
72 Betr genusordningen som samhällelig maktordning, se t ex Connell 1995, s 74; Hirdman 
2003,  s 62-76. 
73 Se t ex John Tosh, A Man´s place: masculinity and the middle-class home in Victorian 
England, New Haven 1999, s  s 25;  Börje Harnesk, Legofolk: drängar, pigor och bönder i 
1700- och 1800-talets Sverige, Umeå 1990, s 47f; Annika Sandén, Stadsgemenskapens 
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2005, s 29-32. 
74 Hilding Pleijel, Hustavlans värld: kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige, Stockholm 1970, s 
30-52; Alexander Maurits, Den vackra och erkända patriarchalismen: den lundensiska hög-
kyrklighetens präst- och mansideal, Lund 2011, s 70. 
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lutherska läran. Inom den modernhistoriska arbetslivsforskningen brukar man istället tala om 
paternalism. Se Christer Ericsson, ”Vi är alla delar av samma familj”: patronen, makten och 
folket vid Nyby bruk 1880-1940, Stockholm 1997, s 49f; Karl Molin, Den moderne patriar-
ken: om arbetsledarna och samhällsomvandlingen 1905-1935, Stockholm 1998, s 11-13. 
76 John Horne, ”Masculinity in politics and war in the age of nation-states and world wars, 
1850-1950”, i Stefan Dudink, Karen Hagemann & John Tosh, Masculinities in politics and 
war: gendering modern history, Manchester 2004, s 25f; Dudink & Hagemann, 2004, s 12f. 
77 Gerd Lindgren, ”Broderskapets logik”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1996; Hirdman 2003, s 
57f; Robert Hamrén, Vi är bara några kompisar som träffas ibland: Rotary som manlig 
arena, Stockholm 2007, s 42-46. 
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manlighetsideal eller en samstämmig uppfattning av hur män bör bete sig 
mot varandra.78  
 Jag kommer att relatera min studie till dessa två former av organisering, 
men också till två tendenser i genusformeringen som iakttagits i tidigare 
internationell forskning. Det gäller dels den domesticitetskult som växte sig 
stark i Storbritannien och USA under 1800-talets sociala förändringar och 
kapitalismens framväxt, dels en militaristisk tendens i det civila samhället 
som fick spridning under den ökande militära upprustningen under senare 
delen av 1800-talet, den tilltagande rivaliteten mellan stormakterna, och den 
allt starkare nationalismen.  
 Med domesticitet avses en djupgående fysisk och mental orientering till 
hemmet. I den anglosaxiska domesticitetskulten framhölls hemmet och fa-
miljen som centrala för upprätthållandet av social stabilitet och överförandet 
av religiösa och moraliska värden i en föränderlig tillvaro. Denna tanke-
strömning var förankrad i den traditionella patriarkalismen så till vida att 
familjefadern sågs som familjens rätta överhuvud. Men kapitalismens fram-
växt tillsammans med urbaniseringen hade skapat en ny ekonomisk och 
social situation, och det nya starka framhållandet av hem och familj skall 
förstås mot bakgrund av nya villkor och krav i arbetslivets organisering. 
Domesticitetskulten uppbars av både män och kvinnor och var ursprungligen 
utmärkande för den framväxande brittiska medelklassen, men spreds under 
1800-talet i breda samhällslager.79  

Men vad gäller andra halvan av 1800-talet har forskningen noterat en mi-
litaristisk tendens i maskulinitetsformeringen, som kom till uttryck inte 
minst i organiseringen av pojkar och unga män. Inom genus- och maskulini-
tetsforskningen har kopplingen mellan nationalismen, militärrustningarna 
och maskulina ideal betonats.80 Det uppstod ett flöde av impulser mellan den 
civila och den militära sfären, där kristna aktörer bidrog, och som kom till 
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ideologisk användning i försvaret av imperiet. I överklassens privatskolor 
formades en kristen fostransmodell med fokus på fysisk styrka och täv-
lingsidrott.81 Inom den kristna välgörenheten formades ett intresse för de 
underprivilegierade yrkessoldaterna i den brittiska armén, som skulle lyftas 
ur moraliskt förfall och formas till goda kristna soldater.82   

Avgränsningar 
Den svenska soldatmissionens historia började på 1800-talet. Minnesskrifter 
tyder på att väckelsekristna soldater samlades för frivilliga andakter invid 
exercishedarna redan från 1860-talet.83 Det troligen första svenska soldat-
hemmet öppnades i frivillig regi i Stockholm i mitten av 1870-talet.84 Sol-
dathemmen levde vidare under hela den svenska värnpliktsepoken, och 
några är när detta skrivs ännu verksamma.85 
 Min undersökning är dock tidsmässigt avgränsad till perioden cirka 1900-
1920. Detta är motiverat särskilt med tanke på krigsmaktens utveckling. 
Krigsmakten var allmänt inne i en förändringsprocess, där den breda intro-
duktionen av värnplikten var en central fråga. Både i början och slutet av 
undersökningsperioden stiftade riksdagen lagar som var centrala för värn-
pliktens utveckling. 1901 års härordning brukar betecknas som den lag som 
introducerade den allmänna värnplikten för män. 1920 antog riksdagen för 
första gången en lag som medgav civil tjänstgöring för den som av religiösa 
samvetsskäl inte ansåg sig kunna göra vapentjänst.86 Allmänt politiskt var det 
en viktig fas i Sveriges utveckling, som mot slutet ledde fram till införandet 
av parlamentarism och lagstiftning om allmän och lika rösträtt.  

 1900-talets två första decennier är intressanta även på grund av att väckel-
sekristendomen befann sig i en expansiv fas, och medlemsmässigt under 
större delen av perioden var starkare än arbetarrörelsen. Folkrörelseprojektet 
räknade med totalt cirka 150 000 vuxna medlemmar i de väckelsekristna 
sammanslutningarna år 1900, och cirka 290 000 medlemmar 1920. Antalet 
medlemmar i den LO-anslutna fackföreningsrörelsen var under största delen 

                                                        
81 David Rosen, ”The volcano and the cathedral: Muscular Christianity and the origins of 
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Age, Cambridge 1994, 20-22, 37-39; Tosh 2005, s 208f; Graham Dawson, Soldier heroes: 
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82 Se t ex Kenneth E Hendrickson, Making saints: religion and the public image of the British 
Army, 1809-1885, Madison 1998, 105f, 139-142. 
83 Se t ex Carl Bergqvist, Minnen från Trossnäs: Erfarenheter och rön från femtonårig verk-
samhet vid Trossnäs soldathem 1898-1912, Karlstad 1914, s 21. 
84 Bexell 2003, s 162. 
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av perioden 1900-1920 lägre. Först från det sena 1910-talet överskred de 
LO-anslutna fackföreningarnas medlemstal stadigvarande antalet medlem-
mar i de väckelsekristna sammanslutningarna.87   

Undersökningen gäller soldatmission riktad mot värnpliktiga och fast an-
ställt manskap i armén.88 De två grupperna åtskiljs sällan i soldatmission-
ärernas diskussion. Jag kommer att sammanfatta med ordet värnpliktiga när 
det inte för sammanhanget är viktigt med ett särskiljande. I avhandlingen 
diskuterar jag relationen mellan å ena sidan soldatmissionen, å andra sidan 
samtida aktörer och andra normeringsprojekt vid nationens skola. Aktörer 
och presumtiva aktörer vid nationens skola – vid sidan av soldatmissionen 
och dess institutioner – utgör däremot inte självständiga analysobjekt i av-
handlingen. De truppförbandsledda soldathem som började uppföras under 
perioden undersöks alltså inte. 

Jag gör inga försök att undersöka om soldatmissionärerna rekryterade 
några värnpliktiga till de väckelsekristna sammanslutningarna, och i så fall 
hur många. Analyser av sekulariseringsprocesser på olika nivåer i det 
svenska samhället ligger också utanför ramen för denna avhandling.  

Statskyrka, väckelsekristendom, kristendom 
Begreppet statskyrka har komprometterats eftersom det ofta använts i ned-
sättande syfte.89 Jag kommer dock att tala om en evangelisk-luthersk stats-
kyrka, förkortat till statskyrka. Stat och kyrka var under denna period inte 
lika tätt sammanflätade som under tidigmodern tid, vilket visas bland annat i 
skapandet av kyrkomötet 1863, som blev kyrkans beslutande organ i dess 
egna angelägenheter.90 Med en statskyrka menas enligt Nordisk teologisk 
uppslagsbok ett kyrkosamfund, som å ena sidan har statens stöd, å andra 
sidan i viss utsträckning står under dess beroende och kontroll.91 När de mili-
tära förläggningsplatsernas religiösa historia kring sekelskiftet 1900 stude-
ras, blir existensen av en statskyrka i denna bemärkelse påtaglig. De obliga-
toriska, dagliga kortare evangelisk-lutherska gudstjänsterna – korum – har 
redan omnämnts. Därutöver hölls enligt tjänstgöringsreglementet obligato-

                                                        
87 Siffrorna avser vad man inom folkrörelseprojektet kallade ”frikyrkorörelsen”, och inklude-
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risk söndagsgudstjänst för de värnpliktiga. Den skulle ledas av en stats-
kyrklig regementspastor. 92 Det fanns alltså ett kyrkosamfund vid krigsmak-
ten, som både prioriterades och reglerades av staten. Samtidigt kom det 
evangelisk-lutherska gudstjänstlivet i negativ beroendeställning av staten. 
Det fanns från 1800-talet och framåt vakanser i regementspastorssystemet, 
eftersom det inte hade en framskjuten plats i statsmaktens prioriteringar. 
Söndagsgudstjänsten kunde av olika skäl enligt reglementet bytas ut mot 
korum med psalmsång och bön i militär regi.93 Här uppstod ett religiöst 
vacuum, som de väckelsekristna aktivisterna ville fylla. 

Genom att använda beteckningen väckelsekristendom lyfter jag fram den 
religiösa gemenskapen över de organisatoriska gränserna i en på andra sätt 
heterogen religiös strömning.94 Det förenande i trosuppfattningen i den orga-
niserade, lekmannaledda väckelsekristendomen från mitten av 1800-talet och 
framåt var alltså betoningen av individens religiösa omvändelse, och viljan 
att öka skaran av omvända individer.95 Genom att peka på den gemensamma 
betoningen av omvändelsen skapas ett effektivt gränssnitt gentemot omvärl-
den. Det är alltså mitt sätt att operationalisera väckelsekristendomen.  

Genom att arbeta på detta sätt kommer naturligtvis olikhet och variation 
mellan skilda organisatoriska enheter, trosgemenskaper och individer i 
skymundan. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), Svenska Missionsför-
bundet (SMF), Svenska Baptistsamfundet (SB) och Frälsningsarmén (FA), 
som var några av de största väckelsekristna sammanslutningarna på riksnivå, 
hade till exempel olika uppfattning om sakramenten96 och lekmannapredi-
kantens uppgifter. Styrkan med min operationalisering är att det som i mötet 
                                                        
92 Tjenstgöringsreglemente, del III, kap II, §7.  
93 Ulf Andersson mfl, Korum lediga! en studie av sambandet Svenska kyrkan – Försvarsmak-
ten, Uppsala 1980, s 23f; Tjenstgöringsreglemente, del III, kap II, §7. 
94 Det finns många sätt att benämna de kristna trosriktningar jag berör i avhandlingen. Ut-
trycket väckelsekristendom används t ex av Christiansson, se s 94; samt i Stefan Gelfgren, 
”Att ha sin plats ovan molnen: Radikalt eller reaktionärt inom 1800-talets väckelse?”, i Erland 
Mårald & Christer Nordlund, Topos, Stockholm 2006, s 329. EFS och SMF går ibland under  
beteckningen nyevangelisk väckelse, se Jarlert 2001, s 152-157; Bexell 2003, kap 2. Baptism-
en och metodismen, ibland tillsammans med SMF, rubriceras ibland som frikyrklig, se t ex 
Bexell 2003, s 200. Beteckningen evangelikal (efter engelskans evangelical) används ibland 
om anglosaxiskt inspirerade väckelser under senare delen av 1800-talet, se t ex Österlin 1997, 
s 179; Inger Selander, Folkrörelsesång, Stockholm 1996, s 20. Halldorf använder ”den evan-
gelikala rörelsen” som ett vidare begrepp, se Halldorf, s 32. Jungfru- och ynglingaföreningar, 
den radstockska väckelsen, KFUM, KFUK och Frälsningsarmén hör till organisering som lätt 
hamnar utanför begreppen. Se även Torsten Bergsten, Frikyrkor i samverkan: den svenska 
frikyrkoekumenikens historia 1905-1993, Örebro 1995, s 16. 
95 Se Jarlert 2001, kap 8; Bexell 2003, kap 2. Om gestaltningar av omvändelsen som känslo-
mässig upplevelse, se Inger Littberger Casiou-Rousseau, Omvändelser: nedslag i svenska 
romaner under hundra år, Stockholm 2004, s 19-22. 
96 Sakramenten har rötter i den äldsta kristna kyrkan, men deras antal och innebörd skiljer sig 
åt mellan olika kyrkor och över tid. Allmänt har de uppfattats som ”/.../manifestationer av 
frälsningsmysteriet/.../”. I den lutherska traditionen är sakramenten två: dop och nattvard. Se 
”Sakrament”, Nationalencyklopedin, Höganäs 1995. 
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med omvärlden förenade den organisatoriskt splittrade svenska väckelsekris-
tendomen hamnar i centrum.  

Organisatoriska aspekter av väckelsekristendomen är i hög grad närva-
rande i avhandlingen. Jag kommer dock att så långt möjligt undvika de i 
tidigare forskning ofta använda folkrörelse- och frikyrkobegreppen. För att 
fånga in betydelsen av organiseringen i det civila samhället decennierna före 
demokratins genombrott är det, som tidigare forskning påpekat, väsentligt att 
inte stanna vid de föreningar som skulle komma att utmärka det moderna 
samhällets intressemobilisering.97 De väckelsekristna var organiserade, men 
det handlade inte bara om föreningar i modern mening med i demokratisk 
ordning valda styrelser, utan även om associationer av 1800-talssnitt, till 
exempel EFS, och sammanslutningar av annat slag, till exempel FA, som var 
centralstyrd från ledningen i London. Som sammanfattande begrepp för de 
organisatoriska enheterna på olika nivåer inom väckelsekristendomen an-
vänder jag ordet sammanslutning.98 Utöver sammanslutningarna fanns lösare 
väckelsekristna nätverk; i den här avhandlingen gäller det framför allt den 
radstockska väckelsen. 

Folkrörelse- och än mer frikyrkobegreppet tenderar också att dölja det 
faktum att väckelsekristendomen fanns både inom och utanför ramen för 
statskyrkan. Den statskyrkliga ordningen försvarades på 1800-talet särskilt 
av den lundensiska högkyrkligheten, men uppbars också av en ämbetsposit-
ivism, som var spridd i stora delar av prästerskapet. Centralt i denna var 
bevakandet av prästämbetet: man var motståndare till lekmannaverksamhet 
på det religiösa området, och hävdade att det enbart var statskyrkoprästerna 
som hade rätten att predika och förvalta sakramenten. 99 Men statskyrkan som 
instititution präglades av inre motsättningar, och andra präster inspirerades 
av väckelsekristet tankegods. EFS hade statskyrkopräster bland sina grun-
dare.100 

Som teologen Ingmar Brohed påpekat var väckelsekristendomens anhäng-
are i flertalet fall dubbelanslutna.101  De var medlemmar i ett väckelsekristet 
trossamfund, men i de allra flesta fall också i statskyrkan. Dissenterlagstift-
                                                        
97 Per-Erik Back, Sammanslutningarnas roll i politiken 1870-1910, Skellefteå 1967, s 215-
220; Ingrid Åberg, ”Folkrörelse – mobilisering eller kontroll”, i Magt, normer og sanktioner: 
foredrag ved den nordiske fagkonference i historisk metodelære på Sandbjerg i Sønderjylland 
23.-25 maj 1977, Oslo 1978, s 84f; Samuel Edqvist, Nyktra svenskar: Godtemplarrörelsen 
och den nationella identiteten 1879-1918, Uppsala 2001, s 18, 27.  
98 Teologen Hans Andreasson har valt bort folkrörelsebegreppet i sin undersökning av SMF. 
Andreasson påpekar att SMF:s ledare friskt blandade begreppen stiftelse, sällskap, församling, 
kyrka, livsrörelse, samfund etc. Hans poäng är att begreppen för aktörerna var av underordnad 
betydelse jämfört med det religiösa engagemanget. Se Hans Andreasson, Gripenhet och en-
gagemang: Svenska missionsförbundets identitet speglad genom missionsföreståndarnas 
predikningar 1918-1993, Åbo 2002, s 376f.  
99 Jarlert 2001, s 175-177; Maurits, s 48f.  
100 Bexell 2003, s 55f.  
101 Ingmar Brohed, Sveriges kyrkohistoria 8: religionsfrihetens och ekumenikens tid, Stock-
holm 2005, s 13. 
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ningen gjorde det möjligt att skapa församlingar som var helt fristående från 
statskyrkan, och att efter kungl majts tillstånd bilda ett s k främmande tros-
samfund. Dissenterförsamlingar hade rätten att ta hand om folkbokföringen 
för sina egna medlemmar. Men bland de väckelsekristna utnyttjades den nya 
lagen bara av någon enstaka baptistförsamling och av en grupp metodistför-
samlingar som bildade Metodist-episkopalkyrkan.102 Detta innebar också att 
endast en mindre del av de väckelsekristna lämnade statskyrkan. Enligt till-
gänglig statistik för 1900 hade enbart drygt 10 300 metodister och baptister 
lämnat statskyrkan och inträtt i dissenterförsamlingar.103 De väckelsekristna 
trossamfunden i stort ställde sig avvaktande till statligt erkännande av sina 
troendeförsamlingar. Ett skäl var bestämmelsen i dissenterlagstiftningen om 
att medlemmar i främmande trossamfund inte fick sprida sin lära utanför 
samfundets gränser. Detta gick naturligtvis stick i stäv med de väckelsekrist-
nas utåtriktade aktivism och missionssträvan. Allmänt ställde de väckelse-
kristna överhuvudtaget inte upp på beskrivningen av sig själva som ”främ-
mande”, utan såg sig som förnyare av den kristna tron i Sverige.104   

Under min period fanns det i Sverige mindre grupper av katoliker och mo-
saiska trosbekännare, som ofta möttes av förtryck och fördomar från majori-
tetssamhällets sida.105 Detta är en viktig aspekt av periodens religiösa liv, 
men kommer inte till explicit uttryck i mitt källmaterial, och berörs därför i 
stort sett inte i avhandlingen. 

Vad som bör räknas som en religion har varit föremål för omfattande dis-
kussioner bland religionssociologer. Man har diskuterat till exempel poli-
tiska religioner, och sport som religion.106 På 1960-talet argumenterade soci-
ologen Robert N Bellah i traditionen efter Durkheim för att det fanns en 
civilreligion i USA som var överordnad kyrkor och trossamfund.107 Min ana-
lys är dock avgränsad till den kristna religionen.  

                                                        
102 Bexell 2003, s 103. Så kallade ”främmande trosbekännare” hade rätt att bli befriade från de 
statskyrkliga gudstjänsterna på de militära förläggningsplatserna, se Tjenstgöringsreglemente, 
del III, kap II, §7. Jag har dock inte stött på något fall i mitt material där denna regel tillämpa-
des. 
103 Ove Hassler, Ordningen för utträdet ur kyrkan: 1, utvecklingen i Sverige 1860-1960, 
Stockholm 1961, s 345f.  
104 Bror Walan, Församlingstanken i Svenska missionsförbundet, Stockholm 1964, 417-425;  
Lundkvist 1977, s 175f, 222. 
105 Se t ex Yvonne Maria Werner, Världsvid men främmande: den katolska kyrkan i Sverige 
1873-1929, Uppsala 1996, s 352f; Lars M Andersson, En jude är en jude är en jude: repre-
sentationer av ”juden” i svensk skämtpress omkring 1900-1930, Lund 2000, s 477-485. 1910 
var antalet romerska katoliker drygt 3 000 personer i Sverige, och antalet mosaiska trosbe-
kännare drygt 6 100 personer, se Bexell 2003, s 98. 
106 Danièle Hervieu-Legér, Religion as a chain of memory (1993), Cambridge 2000, s 53-57, 
111-119. 
107 Se Robert N Bellah, ”Religion and the Legitimation of the American Republic”, i Robert N 
Bellah & Phillip E Hammond, Varieties of Civil Religion, San Francisco 1980, s 11-17. Jfr  
Dobbelaere, s 48f.   
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De väckelsekristna är avhandlingens fokus, men ibland blir det nödvän-
digt att skriva mer allmänt om kristendom och kristen tro. Den kristna relig-
ionsutövningen uppvisade på flera plan variation och olikhet i Sverige under 
min period. Om man vidgar blicken ut över världen, eller till en annan epok, 
ökar kristendomens mångfald. The Encyclopedia of Religion lyfter fram 
frälsningen genom jesusgestalten som förenande och karaktäristiskt i jämfö-
relse med andra monoteistiska religioner, men påpekar samtidigt det ofrukt-
bara i att försöka ge ett koncist svar på vad kristendomen är och har varit 
genom tiderna.108  

Det bör understrykas att jag inte gör värdeomdömen om individers, kyr-
kors eller sammanslutningars uppfattning av den kristna tron. Uttryck som 
”sant kristna” och liknande som förekommer i avhandlingen visar aktörernas 
uppfattning. De väckelsekristna ville vara de rätta kristna, och hävdade ofta 
att motståndare inom statskyrkan förlorat sig i former och dogmatism. Detta 
är naturligtvis utslag av en religiös strid. Det översinnliga draget i kristen-
domen fanns även utanför kretsen av väckelsekristna, och statskyrkan kan 
inte reduceras till en byråkrati. Som teologen Ragnar Bring påpekat kan kris-
tendomens väsen aldrig fullständigt uttryckas i en lära. Det är typiskt för 
denna religion att ”/.../ människan aldrig tänkes kunna med tanke och värder-
ing fatta, uttrycka och genomskåda Gud.”109 Kristen tro och känsla var inte 
förbehållna de väckelsekristna, oavsett hur de själva valde att framställa 
saken. 

Den heterogena väckelsekristna organiseringen 
Väckelsekristendomen präglades decennierna kring 1900 av mångfald. 
Idéerna färdades snabbt mellan länder och inom länder, burna av predikanter 
och en rik flora av uppbyggliga tidskrifter och böcker. Väckelsekristendo-
mens snabba spridning kan inte tänkas utan moderna färdmedel som tåg och 
ångbåtar, och ny tryckteknik, som möjliggjorde produktion av uppbygglig 
litteratur för överkomliga priser.110 Historikern Johan A Lundin och etnolo-
gen Fredrik Nilsson har betonat FA:s positiva inställning till modern teknik i 
missionsarbetet, både som symbol och som hjälpmedel.111 Detta var alltså en 

                                                        
108 Jaroslav Pelikan, ”Christianity”, i Mircea Eliade (ed), The Encyclopedia of Religion,  vol 3, 
New York  1987, s 348. 
109 Ragnar Bring, ”Kristendomens väsen”, i Nordisk teologisk uppslagsbok, band 2, Lund 
1955, sp 445-449. 
110 Se t ex Harry Lenhammar, Budbäraren, Pietisten och Församlingsbladet: studier i svensk 
religionspraktika, Uppsala 1981, s 15-20. 
111 Johan A Lundin, Predikande kvinnor och gråtande män: Frälsningsarmén i Sverige 1882-
1921, Malmö 2013, s 29-36; Fredrik Nilsson, ”Ett ypperligt fortskaffningsmedel i Herrens 
krig: Den cyklande Frälsningsarmén och det modernas besvärjelser”, Idrott, historia och 
samhälle 2012, s 70f. 
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del av ett större mönster, även om metaforiken i FA:s tidningar var särskilt 
kraftfull. 

Det lokala initiativet var viktigt i väckelsekristendomens utveckling. 
Långsiktigt gick utvecklingen från 1800-talets senare del och framåt mot 
ökad grad av centralisering. Lokala missionssällskap slöt sig samman och 
bildade gemensamma regionala organ, och riksomfattande väckelsekristna 
sammanslutningar ville å sin sida samla sammanslutningar på lokal och reg-
ional nivå.112  Graden av centralisering under perioden ska dock inte överdri-
vas. Det är vanligt att presentera väckelsen kring år 1900 som en rad riksom-
fattande organisationer, men impulser och inspiration kunde komma från 
många håll i ett vidsträckt kristet nätverk. Lokala sammanslutningar kunde 
ha organisatoriska länkar till olika enheter på regional och central nivå. Inom 
breda väckelsekristna riktningar fanns en uttalad vilja till självstyre för de 
lägre organisatoriska nivåerna.113 De lokala sammanslutningarna engagerade 
sig i sin tur i inre mission, till exempel söndagsskolor och ungdomsverksam-
het. Inom folkrörelseprojektet beräknade man att dessa grenar generellt or-
ganiserade ungefär lika många barn och ungdomar som det fanns vuxna 
medlemmar på en viss ort.114 

Medlemmarna inom SMF, SB och MK kom i stor utsträckning från sam-
hällets mellanskikt och lägre skikt, med större inslag av hantverkare, arbe-
tare och jordbrukare. Folkrörelseprojektet noterade stora grupper ogifta 
kvinnor i ett antal undersökta sammanslutningar, som ofta hade en något 
lägre social ställning än de manliga medlemmarna. Vanliga arbeten i denna 
grupp var jungfru eller piga. EFS hade i högre grad än de andra större sam-
manslutningarna inslag av medlemmar ur de övre samhällsskikten.115 Metod-
ismen och Frälsningsarmén var framför allt representerade i städerna, men 
baptismen fick många anhängare även på landsbygden. Den största väckel-
sekristna sammanslutningen – SMF – var till övervägande delen en lands-
bygdsföreteelse. Så sent som 1925 bodde 14 procent av SMF:s medlemmar i 
större städer, 15 procent i mindre städer och hela 71 procent på landsbyg-
den.116 Enligt folkrörelseprojektet samlade SMF totalt cirka 90 000 vuxna 
medlemmar 1900. Motsvarande siffra för 1920 var cirka 100 000. 117 

                                                        
112 Bexell 2003, s 60, 123f. 
113 Såväl SMF som SB hyllade kongregationalismen, vilket innebar att varje församling skulle 
ha suverän bestämmanderätt om sina egna angelägenheter. Se Bexell 2003, s 124, 250. 
114 Sven Lundkvist, Politik, nykterhet och reformer: en studie i folkrörelsernas politiska 
verksamhet 1900-1920, Uppsala 1974, s 26.  
115 Lundkvist 1977, s 103-117, 130. Se även Erland Johansson, Väckelserörelsen och sam-
hället: en historisk studie av Karlskoga 1875-1900, Göteborg 1984, s 145-150. 
116 Lundkvist 1977, s 115; Bexell 2003, s 101f, 202; Åke Kussak, Författaren som predikant: 
ett frikyrkosamfunds litterära verksamhet 1910-1939, Stockholm 1982, s 41. Jfr Ingmar Gus-
tafsson, Fred och frihet i frikyrkligt perspektiv: debatten inom Svenska Missionsförbundet, 
Uppsala 1987, s 32-34. 
117 Lundkvist 1977, s 68. 
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Soldatmissionen 
Den svenska soldatmissionen är omnämnd i kyrkohistorisk forskning, min-
nesskrifter och översiktsverk. En kort historik finns även i en statlig ut-
redning från 1960-talet.118  Dess historiska utveckling har dock inte analyse-
rats i monografiform.  

Allmänt var soldatmissionen en del av den heterogena väckelsekristendom 
som jag presenterat ovan. Den drevs av lokala sammanslutningar med lösare 
eller hårdare anknytning till lokal, regional och nationell väckelsekristen 
organisering i det civila samhället. Soldatmissionen var en nationell variant 
av en missionsform i den transnationella väckelsen, som utvecklades på 
olika håll från tiden för Krimkriget och framåt, parallellt med de ökade mili-
tära rustningar och den nationalism och rivalitet mellan stormakterna som ut-
märkte denna period. Soldatmission och soldathem förutsätter inte ett värn-
pliktssystem, och är kända från flera länder i Sveriges närhet.119  

Den stockholmsbaserade sammanslutningen Förbundet Soldaternas vän-
ner (FSV), som grundades 1899, ville samla soldatmissionen runt om i lan-
det. Namnet Soldaternas vänner bör vara inspirerat av en brittisk samman-
slutning för soldatmission; Soldiers’ Friend Society.120 Soldatmissionen var 
dock som kommer att framgå i avhandlingen inte formellt centralstyrd i mo-
dern mening, utan i hög grad uppbyggd kring lokala initiativ.  

Några huvuddrag vad gäller de olika väckelsekristna riktningarna inom 
soldatmissionen bör redovisas som en orientering i en komplex empiri. Med 
tanke på avhandlingens syfte är försök till en exakt kartläggning av olika 
riktningars andel inte relevant. På grund av de suddiga organisatoriska grän-

                                                        
118 Se t ex Lars Österlin, Stockholmsväckelsen kring lord Radstock, Stockholm 1947, s 114-
117; Lars Ericson Wolke, Medborgare i vapen: värnplikten i Sverige under två sekel, Lund 
1999, s 219; Bexell 2003, s 162; Soldatmissionens uppkomst, utveckling och ändamål: Redo-
görelse med anledning av soldatmissionens 40-åriga verksamhet i Sverige, utarb. på uppdrag 
av Förbundets Soldaternas vänner centralstyrelse, Stockholm 1917 [nedan Soldatmissionens 
uppkomst], s 10f; Ejnar Berg, Vyer från kastaler, kastell och kaserner: guide över Sveriges 
militära byggnader illustrerad med vykort, Stockholm 2004, s 26f; ”Soldathemsverksamhet-
en: ett betänkande om det statliga stödet”, Statens offentliga utredningar 1965:52 [nedan SOU 
1965:52], s 13-16.  
119 Det gäller t ex Storbritannien, Tyskland, Danmark och Norge. Se Olive Anderson, ”The 
growth of Christian militarism in mid-Victorian Britain”, The English Historical Review, Vol 
LXXXVI, No 338, 1971, 52-54; SOU 1965:52, s 91-98. I SOU:n anges felaktigt att soldat-
hemsverksamheten i Tyskland inte startade förrän efter andra världskriget (s 91). Jfr Paul 
Nilsson, Iakttagelser angående militärkyrkoväsendet i Tyskland och Schweiz jämte utkast till 
militärkyrkoordning för svenska armén, Stockholm 1905, s 21f. Kristen aktivism riktad mot 
soldater var ingen exklusivt protestantisk verksamhet, utan det fanns motsvarigheter i katolska 
områden i Europa. Se Roland Haidl, ”Ausbruch aus dem Ghetto? Katholizismus im deutschen 
Heer 1914-1918, i Gerd Krumreich & Hartmut Lehmann (Hrsg), ”Gott mit uns”: Nation, 
Religion und Gewalt im 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen 2000.  
120 ”Protokoll hållet vid Konferensen av ombud för soldatmissionsföreningar, samlade i 
Stockholm den 6 och 7 November 1899, på inbjudan af Föreningen Soldaternas Vänner” 
[nedan FSV:s konferens 1899], §18, B1, vol 1, SSA, KrA; Anderson, s 54.  
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serna inom det tidiga 1900-talets väckelsekristendom skulle en sådan redo-
görelse vara komplicerad och ta oproportionerligt stort utrymme i anspråk. 

 Ledande inom Förbundet soldaternas vänner var ett antal officerare ur det 
radstockska, löst sammanhållna väckelsenätverket. Den radstockska sa-
longsväckelsen etablerades under 1800-talets senare decennier i ett antal av 
Stockholms förmögnare familjer. Den religiösa inspiratören var den brittiske 
officeren lord Radstock, som efter sin omvändelse under Krimkriget reste 
runt i Europa som en överklassens speciella väckelsepredikant. Radstockarna 
utmärktes enligt Österlin bland annat av ett starkt missionsintresse, bokstav-
lig bibeltolkning, och dagliga husandakter med familj och tjänstefolk. Som 
många andra väckelsekristna kring förra sekelskiftet präglades radstockarnas 
kristna tro av eskatologiska föreställningar. Radstockarna väntade konkret på 
att Jesus snart skulle komma tillbaka till jorden, och dessförinnan måste så 
många människor som möjligt vara omvända.121 Bland radstockarna fanns 
general Axel Rappe (1838-1918), FSV:s ordförande fram till sin död. Rappe 
var en av landets högsta militärer; chef för generalstaben 1882-1905 samt 
statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet 1892-99. Rappe var även 
ordförande för EFS.122 En annan radstockare ur samhällets högsta skikt var 
prins Oscar Bernadotte (1859-1953), son till Oscar II. Oscar Bernadotte var 
styrelseledamot av FSV, och övertog ordförandeskapet efter Rappes död. 
Bernadotte var även ordförande för KFUM.123  

Några av de lokala sammanslutningarna för soldatmission kallade sig alli-
anskristna.124 Allianskristendomen hade sitt ursprung i 1840-talets Storbritan-
nien. Det var en väckelsekristen riktning, som ville förena alla omvända, 
oberoende av samfundstillhörighet. Evangeliska alliansen fick en svensk 
avdelning, som dock under 1800-talet drabbades av inbördes stridigheter, 
liksom av åtskilliga dogmatiska biskopars misshag. I början av 1900-talet 
fick Evangeliska alliansen något av en nystart. De inflytelserika radstockarna 
hyllade allianskristna ideal.125 Allianskristen soldatmission drevs av enskilda 
aktörer eller sammanslutningar från flera väckelsekristna trosriktningar. I 
                                                        
121 Österlin 1947 s 42-44, 64-71, 128-134.  
122 Gunnar Åselius, ”Axel Rappe”, SBL, band 29, Stockholm 1995-1997, s 687-692. Se även 
Torbjörn Larspers, Konfessionalitet och medbestämmande: Evangeliska Fosterlands-
Stiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelserörelsens regionala nivå fram till 1922, 
Uppsala 2012, s 134. 
123 Svenska folkrörelser, 4 band, Stockholm 1936-1939, band 2, s 337f. 
124 Till exempel Soldaternas vänner i Stockholm, som drevs av radstockarna; Gotlands sol-
datmissionssällskap (se ”Stadgar för Gotlands soldatmissions-sällskap antagna den 14 augusti 
1910”, E1:2, SSA, KrA); Föreningen Soldaternas vänner i Värmland (se ”Centralstyrelsen för 
Förbundet soldaternas vänner: årsberättelse för 1920” [nedan: FSV:s årsberättelse 1920], s 
72f, B2, vol 1, SSA, KrA). 
125 Sven Kjöllerström, ”Biskoparna och den Evangeliska alliansen i Sverige under 1800-talet”, 
i Aimo Halila & Pentti Laasonen (red), Investigatio memoriæ patrum: libellus in honorem 
Kauko Pirinen, Helsingfors 1975, s 319-321; Jarlert 2001 s 159; Bexell 2003, s 40-42, 249f, 
Ian Randall & David Hilborn, One body in Christ: The History and Significance of the Evan-
gelical Alliance, Carlisle 2001, s 160-164. 
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styrelsen för soldatmissionssällskapet på Gotland ingick till exempel både 
baptister, metodister, SMF:are och EFS:are.126 Ett antal sammanslutningar 
inom soldatmissionen var lösare eller hårdare knutna till Svenska Missions-
förbundet (SMF) lokalt, regionalt eller centralt.127 Från 1910-talets början 
blev centrala Svenska missionsförbundet (SMF) i ökande utsträckning en 
aktiv part i soldatmissionen. SMF:s centrala missionsstyrelse och årskonfe-
rens beviljade ekonomiskt bidrag till soldatmissionen på flera platser.128 En 
viktig påtryckningsgrupp var den regionala nivån inom SMF, bestående av 
distrikts- och s k ansgarieföreningar.129 Från 1800-talets senare del växte 
KFUM-sammanslutningar fram på olika platser i landet med bland annat 
YMCA som förebild. KFUM hade ett inflytelserikt ledarskap, och ville 
gärna tilldela sig själv en ledande roll i väckelsekristen organisering av man-
lig ungdom.130 I medlemssiffror räknat var dock KFUM i Sverige en jämfö-
relsevis liten väckelsekristen sammanslutning.131 KFUM präglades av allian-
skristna ideal, och lokala KFUM-sammanslutningar organiserade sol-
datmission på ett antal platser.132 Även EFS organiserade soldatmission på ett 
par platser.133 

Som samlingsnamn för de organisatoriska enheterna på olika nivåer inom 
soldatmissionen använder jag i linje med tidigare diskussion ordet ”samman-
                                                        
126 ”Stadgar för Gotlands soldatmissions-sällskap antagna den 14 augusti 1910”, §3, E1:2, 
SSA, KrA. 
127 Till exempel soldatmissionen i Falun, på Polacksbacken utanför Uppsala, och i Viksäng 
utanför Västerås. Se FSV:s årsberättelse 1920, s 65-69,  B2, vol 1, SSA, KrA; u.f., Dalarnas 
Ansgariiförening 1878-1928: minnesskrift tillägnad Dalarnes Ansgariiförenings vänner, 
Falun 1928, s 19; Stig Järvetun (red), I detta tecken: Uppländsk mission i ord och bild, Upp-
sala 1958; M Vallander m fl, Västmanlands ansgariiförening 50 år: minnesskrift, Sala 1936, 
s 19. 
128 Betr bidrag till soldatmissionen i Ystad, Karlskrona, Hässleholm, se t ex missionsstyrel-
sens protokoll 31 maj – 1 juni 1915, §12, nr 14B (1915), A1a, vol 21, SMF:s arkiv, Huvudar-
kivet, RA.  
129 Utdrag ur protokoll vid distriktsföreståndarnas sammanträde i Stockholm 3 juni 1913, 
Missionsstyrelsens protokoll 1-2 april 1914, bilaga P, s 622, nr 13A (1914), A1a, vol 17, 
SMF:s arkiv, Huvudarkivet, RA.  
130 Karl Fries, Då Gud kallar: Förbundet mellan Sveriges kristliga föreningar av unge män 
genom 50 år, Stockholm 1937, s 80-83; Thomas Winter, Making men, making class: the 
YMCA and workingmen, 1877-1920, Chicago 2002, s 143-147. Lars Viper vid Uppsala uni-
versitet arbetar med en kyrkohistorisk avhandling om KFUM. 
131 KFUM hade enligt egna uppgifter drygt 11 000 medlemmar 1912, och knappt 15 000 
medlemmar 1922 (siffrorna inkluderar både vuxna män och pojkar), se Fries, s 203. Enbart 
Svenska Missionsförbundets Ungdom (SMU) hade enligt egna uppgifter drygt 36 000 med-
lemmar 1912, och drygt 56 000 medlemmar 1919, se J E Lundahl, Några ord om Missions-
förbundet, SMU:s småskrifter, vol 8,  Stockholm 1914, s 46f; Redogörelse för Svenska miss-
ionsförbundets ungdoms tionde verksamhetsår: utgiven i maj 1920, Stockholm 1920, s 366. 
132 Nils Karlström, Kristna samförståndssträvanden under världskriget 1914-1918, Uppsala 
1947, s 19. Till exempel KFUM Kristianstad och KFUM Östersund bedrev soldatmission, se 
FSV:s årsberättelse 1920, s 100-102,  B2, vol 1, SSA, KrA.  
133 T ex soldatmissionen i Umeå, se ”Stadgar för Västerbottens läns lutherska soldathem”, dnr 
60/1918, E1:3, SSA, KrA. 
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slutning”. När de lokala enheterna följde demokratiska föreningsprinciper 
med en styrelse vald bland medlemmarna, använder jag ordet soldatmiss-
ionsförening. Aktörerna inom soldatmissionen, både de som hade styrelse-
poster, och de som var verksamma i det dagliga arbetet på soldathemmen, 
kallar jag soldatmissionärer. Med ”ledande soldatmissionärer” avser jag 
aktörer i FSV:s styrelse och i styrelser på lokal nivå. Bland de som var verk-
samma i det dagliga arbetet fanns till exempel soldathemsföreståndare, 
husmödrar och serveringspersonal. Strikt arbetsfördelning rådde inte inom 
denna frivilligverksamhet, och manliga soldathemsföreståndare och ledande 
soldatmissionärer var överlappande grupper.  

Anställningar på soldatmissionens institutioner hade, som vi kommer att 
se, ofta karaktären av säsongsarbete, som följde övningstiderna för de värn-
pliktiga. Styrelseuppdragen sköttes på frivillig basis, och kombinerades ofta 
med andra uppdrag, arbeten och engagemang både inom och utom väckelse-
kristendomen. I FSV:s styrelse fanns alltså män ur landets officerselit, och 
ledande soldatmissionärer på lokal nivå fick som vi ska se sin försörjning till 
exempel från tjänst, ämbete, affärsrörelse eller jordbruk. 

Källor  
Huvudkällorna utgörs av organisations- och tidningsmaterial, framför allt 
mötesprotokoll och tidningstexter. Det är material som ger den offentliga 
berättelsen om soldatmissionen. Detta till skillnad från personligt material, 
som dagböcker eller privat korrespondens. Det material jag undersökt visar 
det som ledande aktörer inom väckelsekristendomen  ville visa upp. Materi-
alet ger en provkarta på vad som uppfattades som föredömligt eller klander-
värt, till skillnad från personligt material, som ger djupare insikter i enskilda 
aktörers tankevärld. Med tanke på de problem jag vill undersöka är de valda 
källorna lämpliga. Källorna säger föga om maskulina identiteter eller identi-
fikationer bland de värnpliktiga eller bland väckelsekristen manlig ungdom. 
Källorna ger ett ovanifrånperspektiv på soldatmissionärernas normeringspro-
jekt. 
 Vad gäller organisationsmaterialet har principen varit att både undersöka 
material från central och lokal nivå. Eftersom soldatmissionen i likhet med 
andra typer av organisering och frivilligverksamhet alltså inte var så centra-
liserad vid denna tid, kan källmaterial på de olika nivåerna ge olika perspek-
tiv på ett skeende. 
 Huvudkällan på central nivå är konferensprotokollen från Förbundet sol-
daternas vänner (FSV), som i regel utgörs av utförliga diskussionsprotokoll. 
Det var de ledande radstockarna inom FSV som vart annat eller vart tredje år 
bjöd in civila och militära soldatmissionärer till konferens där frågor rörande 
soldatmissionens inriktning, organisation och verksamhet behandlades.  Fler-
talet av protokollen är tryckta. Protokollen vittnar om ett förvånande fritt 
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åsiktsutbyte mellan civila och militära aktörer från olika väckelsekristna 
trosriktningar och från olika samhällsskikt – samtliga manliga. Enda rimliga 
förklaringen till denna nedtoning av det dåtida samhällets starka sociala hie-
rarki är att konferensdeltagarna såg sig som ”bröder i Herran”. Bland tros-
bröder kunde och skulle man – inom vissa gränser  – tala öppet. Deltagandet 
var inte begränsat till FSV:s ledning och ombud för lokala sammanslutningar 
för soldatmission runt om i landet. Konferenserna är snarast att betrakta som 
en diskussionsklubb för allehanda aktivister med anknytning till soldatmiss-
ionen; anställda vid soldathemmen, omvända militärer, samt andra intresse-
rade (män). Trots den allmänna öppenheten är det uppenbart att debatten 
reglerades av vissa oskrivna regler. Särskilt vid de första konferenserna var 
det vanligt att diskussionerna avslutades med att mötesordföranden gav 
några riktlinjer för den fortsatta verksamheten, utan föregående votering 
bland mötesdeltagarna. Jag har även använt FSV:s styrelseprotokoll, riks-
dagsmaterial, samt beslutsprotokoll från de största väckelsekristna samman-
slutningarna SMF och Svenska Baptistsamfundet (SB). Antalet vuxna med-
lemmar i SB var cirka 40 000 för år 1900 och cirka 60 000 för 1920.134 

Jag har utöver det centrala materialet undersökt två soldatmissionsför-
eningar på regional nivå; i Örebro län respektive Kronobergs län. Att valet 
fallit på just dessa två beror på att de båda regionerna enligt tidigare forsk-
ning uppvisade stora olikheter vad gäller väckelsekristendomens styrka och 
spridning. De befann sig på ömse sidor om den s k diagonalgränsen som 
bland annat historikern Christer Winberg diskuterat. Denna gräns anses vara 
en geografisk skiljelinje i utbredningen av den organiserade väckelsekristen-
dom jag skriver om, den som tillämpade lekmannaverksamhet.135 

I Kronobergs län var den gammalkyrkliga fromhetstraditionen stark. Här 
höll man fast vid prästämbetets primat. Motståndet var starkt mot lekmanna-
förkunnelsen, och det tog relativt lång tid innan väckelsekristna samman-
slutningar som SMF kunde etablera sig här.136 Örebro län var tvärt om ett av 
väckelsekristendomens starkaste och tidigaste fästen i landet, och i staden 
Örebro fanns både starka SMF- och baptistsammanslutningar.137  

                                                        
134 Lundkvist 1977, s 68.  
135 Göran Gustafsson, ”Den religiösa geografin”, i Margareta Skog (red), Det religiösa Sve-
rige: Gudstjänst och andaktsliv under ett veckoslut vid millennieskiftet, Örebro 2000, s 184-
189; Christer Winberg, ”Flodströmlinjen i forskningen” i Lars-Erik Edlund (red), Kartan i 
kulturforskningens gräns, Umeå 1997, s 26. 
136 Lennart Johansson, Brännvin, postillor och röda fanor, Växjö 1992, s 17, 25-30, 310. 
Johansson pekar samtidigt på Sunnebo härad, som var ett undantag i Kronobergs län med 
stark nyevangelisk väckelse (s 19).  
137 Vad gäller Örebro, se t ex Irving Palm, ”Frikyrkligt samhällsansvar”, i Erik Amnå & Lena 
Johannesson (red), Tro mot tradition: om den frikyrkliga identiteten, Stockholm 1993, s  348-
351;  Olle Bergström, ”Från Betelkapellet till Sörbykyrkan: några fakta om väckelserörelsens 
uppkomst och utveckling i Örebro”, otryckt uppsats i lokal historia, Högskolan i Örebro, 
hösten 1983, s 13; Thord Strömberg, ”Klasskampsretorik och samförståndspraktik”, i Thord 
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Det lokala materialet har bidragit med exempel från soldatmissionens 
praktik. Det utgörs dock främst av beslutsprotokoll, och FSV:s konferenser 
tillsammans med riksdagsmaterial och tidningar har varit mera användbart 
med tanke på mina frågeställningar. Materialet från Örebro och Kronoberg 
har kompletterats med årsredogörelser och annat material som insänts till 
FSV från andra soldatmissionsföreningar runt om i landet. 
 En viktig källa har varit väckelsekristna ungdomstidningar. Dessa vände 
sig främst till medlemmarna i den väckelsekristna ungdomsorganiseringen 
på lokal nivå runt om i landet. Både kvinnor och män fanns i läsekretsen. 
Det handlar om religiöst-uppbyggliga tidningar: de berör knappast alls poli-
tik eller kontroversiella samhällsfrågor, utan innehåller framför allt sedelä-
rande berättelser, uppbyggliga betraktelser, biografier, insändare och rappor-
ter från inre och yttre mission, särskilt från ungdomsverksamheten. Ung-
domsvännen utgavs till en början av enskilda redaktörer, men hade betydelse 
för uppbyggnaden av den väckelsekristna ungdomsverksamhet som så små-
ningom skulle centraliseras i Svenska Missionsförbundets ungdom (SMU), 
och blev dess organ. Från SMU:s bildande 1910 blev Ungdomsvännen dess 
organ. 138 Andra källor har varit baptistiska ungdomstidningar och tidningar 
från Frälsningsarmén,139 samt Soldatmissionären, som startades 1913. Den 
blev FSV:s officiella organ 1915, men utgavs av en lokal sammanslutning 
för soldatmission i Östergötland, och bar åtminstone fram till och med 1920 
en regional prägel. Den hade en begränsad upplaga, och en något otydlig 
målgrupp bestående av för soldatmissionen intresserade i det civila sam-
hället, och värnpliktiga.140 Som komplettering har jag använt ytterligare tid-
ningar och småskrifter.  

                                                                                                                                  
Strömberg (red), Skor, kex och statens trygga kaka: Industristaden Örebro växer fram – 
företagare, fackföreningar och politik 1900-1950, Örebro 1999, s 17, 66-72. 
138 Augustinus Keijer, Ungdomen för Kristus: En minnesbok med anledning av Svenska Miss-
ionsförbundets Ungdoms Tjugofemårsjubileum, Stockholm 1935, s 58f. Under perioden 1910 
t o m 1916 var det fullständiga namnet Ungdomsvännen-Friska vindar. Fr o m 1917 hette den 
åter Ungdomsvännen. Litteratursociologen Åke Kussak uppger att upplagan var ca 9 000 ex 
åren före 1910, och medelupplagan ca 20 000 ex under 1910-talet (Kussak s 182).  
139 Ungdomens egen tidning kallade sig från 1906 för ”organ för Svenska baptisternas ung-
domsförbund”. I anmälan i det första numret av Ungdomens veckopost förklaras att tidningens 
redaktion är varmt fästad vid SB sedan många år, se Ungdomens veckopost 1905:1 s 2. Bland 
Frälsningsarméns tidningar har jag studerat Stridsropet, Korsfanan, Under-Officeren och 
Frälsnings-Officeren. 
140 Se ”Handlingar från FSV:s konferens 1915” [nedan: ”FSV:s konferens 1915”], s 54, F4, 
vol 1, SSA, KrA. För 1915 uppgav tidningen själv en upplaga på 2 000 ex som mestadels 
spreds till ”olika hem, höga och låga”. 200 ex hade delats ut vid de två regementen som var 
förlagda vid Linköping, se Soldatmissionären 1916:6, s 7, 9. I januari 1916 beslöt FSV:s 
centralstyrelse att tilldela Soldatmissionären ett anslag så att knappt 1 000 exemplar kunde 
delas ut i militärförläggningarnas dagrum, sjukrum och mässlokaler. Se Centralstyrelsen 
1916-01-28, §9, A1, vol 1, SSA, KrA; Berättelse över Centralstyrelsens beslut och åtgärder 
sedan förbundskonferensen 1915, §6, FSV:s konferens 1917, F4, vol 1, SSA, KrA. 
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 Vems röst hör vi i tidningstexterna? Jag svarar med språkvetaren Norman 
Fairclough att alla texter har författare, men en texts innehåll måste förstås 
utifrån ett vidare socialt perspektiv än den enskilda individens. Både aktör-
skap och samhällets maktordningar är bakomliggande orsaksfaktorer till att 
en text får ett visst innehåll. Texter bör ses som resultatet av spänningen 
mellan de båda.141 Jag ser inte texterna i till exempel ungdomstidningarna – 
inte ens insändarna – som bidrag i en fri debatt. Texterna uttrycker vad som 
var möjligt att säga i dessa tidningsorgan. Det sista gäller på sätt och vis 
även referaten från FSV:s konferenser. Även om debatten framstår som för-
vånansvärt fri, så styrdes den av vissa konventioner som hängde samman 
med den sociala organiseringen och dess inbyggda maktförhållanden. 

Metodologiska överväganden 
De väckelsekristna producerade mycket stora mängder av periodica, små-
skrifter och böcker, som ger inblickar i deras tankevärld, och som endast till 
begränsad del utnyttjats av den historiska forskningen. Därtill kommer 
mängder av organisationsmaterial, bland annat mötesprotokoll. I avhand-
lingen analyserar jag de väckelsekristnas språk tillsammans med sociala och 
materiella aspekter. Språk kan inom lingvistiken analyseras som ett slutet 
system, frikopplat från sin användning och det sociala sammanhanget. Ett 
sådant angreppssätt är tämligen ofruktbart inom historieforskningen. Det 
som intresserar mig är språkbruk, alltså vad som händer när språket används 
i konkreta situationer.142 
 Tidningar och annan periodica som historiska källor erbjuder många möj-
ligheter, men användningen medför också särskilda svårigheter. Soldatmiss-
ionen som undersökningsområde skapar möjlighet att undersöka tidningstex-
ter med tydlig koppling till en specifik social praktik, vilket med tanke på 
avhandlingens teoretiska ansats är en särskild poäng. Till den motivering av 
ämnesvalet som jag gjort ovan kan alltså läggas ett metodologiskt skäl. 

Två språkfunktioner 
Två centrala källtyper har alltså varit tidningstexter och mötesprotokoll. I 
bearbetningen av text och tal (transkriberat till text i form av mötesprotokoll) 
har jag haft nytta av den språkvetenskapliga teorin om språkets funktioner. 
Fairclough gör åtskillnad mellan den relationella och den ideationella funkt-

                                                        
141 Norman Fairclough, Analysing discourse: textual analysis for social research, New York 
2003, s 12, 22f, 224f. 
142 Englund & Svensson, s 68f. 
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ionen.143 Språkfunktionerna visar på olika sätt sambandet mellan texten och 
dess sociala sammanhang, och jag skall strax diskutera detta. Språkveten-
skapen påpekar att de två funktionerna (och flera andra) finns i alla texter. 
Ambitionen har inte varit att empiriskt påvisa existensen av dessa funktioner 
i alla de källtexter jag arbetat med, eller på annat sätt utföra en textanalys av 
det slag som diskursanalytiskt inriktade språkvetare arbetar med.144 Medve-
tenheten om språkfunktionerna har varit ett stöd i sökandet efter grova möns-
ter i källorna, med målet att besvara avhandlingens frågor.  
 Den relationella funktionen visar enkelt uttryckt de sociala relationer som 
upprättas i en text. Med hjälp av den relationella funktionen explicitgörs det 
egentligen självklara förhållandet att texter ingår i sociala händelser. Denna 
språkfunktion pekar alltså, annorlunda uttryckt, på det faktum att texter ingår 
i ett större mönster av socialt handlande.145 Den relationella funktionen har 
varit användbar för att besvara min fråga om soldatmissionen som handling. 
 På grundval av den relationella funktionen kan man studera mönster som 
återkommer i flera texter.146 Det gäller till exempel ändamålsparagrafer, ar-
gumentation i tidningstexter eller riksdagsdebatter, samt ritualisering och 
genremönster i religiöst uppbyggliga texter. Sociologen Jürgen Habermas 
distinktion mellan kommunikativ och strategisk handling hör till detta sam-
manhang.147 Jag återkommer till dessa termer i de empiriska kapitlen. Jag 
menar att en språkbruksanalys där den relationella funktionen fokuseras kan 
länkas till en klassisk motivanalys.148 I metodböcker hävdas ibland att ett 
diskursanalytiskt angreppssätt och en undersökning av aktörers motiv står i 
motsatsförhållande till varandra.149 Jag menar dock att denna motsättning 
löses upp om man tillämpar språkvetarnas teoretiska perspektiv på relationen 
mellan språk och samhälle.150 Att undersöka texters relationella funktion är 
ett sätt att föra in aktörerna, enskilda och kollektiva, i historiska undersök-
ningar där språk och diskurs står i centrum.  

                                                        
143 Fairclough 1992, s 64f. Språkvetaren Michael Halliday är föregångaren på detta område 
med sin Systemic Functional Linguistics, jfr Lennart Hellspong & Per Ledin, Vägar genom 
texten: handbok i brukstextanalys, Lund 1997, s 258. 
144 Se t ex Fairclough 1992, kap 8; Norman Fairclough, New Labour, new language?, London 
2000, s 110-115. 
145 Fairclough 1992, s 64; Fairclough 2003, s 26-28, 36. 
146 Fairclough 2003, s 72. 
147 Betr argumentation, se Fairclough 2003, s 81; betr ritualisering, se idem, s 72; betr gen-
remönster idem, s 32-34, 72-75; betr Habermas handlingsformer, idem, s 67. 
148 Se t ex Klas Åmark, ”Historisk teori, förklaringar och källkritik”, i Stig Ekman, Per Thull-
berg & Klas Åmark, Metodövningar i historia: historisk teori, metod och källkritik, Lund 
1993, s 28-30. 
149 Se t ex Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt: metodbok i sam-
hällsvetenskaplig textanalys, Lund 2000, s 236. 
150 Se t ex Fairclough 2003, s 22-29; Per Ledin & Staffan Selander, ”Institution, text och 
genre”, i Boel Englund & Per Ledin (red), Teoretiska perspektiv på sakprosa, Lund 2003, s 
105-107, 114-116. 
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Den ideationella språkfunktionen visar språket som medel för reflexion. 
Den visar hur texten betecknar världen i alla dess aspekter: dess många en-
heter, strukturer och processer, liksom den mentala världens tankar och 
känslor.151 Den ideationella språkfunktionen ger oss kunskap om soldatmiss-
ionärernas visioner gällande de värnpliktiga, vad de borde vara och göra, hur 
de skulle organiseras, och så vidare. Att arbeta med denna språkfunktion 
handlar här framför allt om att hitta textmönster i ordval och fraser när sol-
datmissionärerna skrev och talade om de värnpliktiga, men också presuppo-
sitioner, alltså förgivettaganden i texter; det som står mellan raderna.152 Så-
dana mönster är intressanta i analysen av soldatmissionen som normerings-
projekt. Den ideationella funktionen korresponderar med diskursbegreppet,153 
och att analysera källtexter utifrån denna språkfunktion är en del i avtäckan-
det av den diskurs som dominerade soldatmissionens institutioner. 

Diskursanalys 
Diskursanalysen har rötter hos Foucault, som 1970 höll sin installationsföre-
läsning vid Collège de France över detta ämne.154 I föreläsningen skisserade 
han samtidigt programmet för den senare perioden av sin filosofiska verk-
samhet, när frågan om makt och kunskap stod i centrum.155 Foucaults tän-
kande har inspirerat ett vidsträckt forskningsfält. Norman Fairclough är en 
av de mera inflytelserika språkvetare som skapat en metodlära på grundval 
av bland annat Foucaults filosofi.156 En styrka hos Fairclough är att han pekar 
på vikten av att väga in konkreta fall av språkbruk i diskursanalysen. I enlig-
het med Faircloughs metod börjar min analys i språket – alltså i källorna; i 
soldatmissionärernas text och tal. Men för att avtäcka soldatmissionens do-
minerande diskurs måste språket studeras i ljuset av social praktik och sam-
hällets maktförhållanden.157  Det soldatmissionärerna skrev och uttalade om 
de värnpliktiga måste alltså analyseras i ljuset av dels den sociala praktiken 
på soldatmissionärernas institutioner, dels samhällets maktordningar. Nation 
liksom samhälleliga maktordningar avseende genus, klass och generation 
ligger i denna studie på en högre analysnivå än diskurs. Diskurs är ett lokalt 
begrepp, som är knuten till en viss institution eller praktik. 

Fairclough skriver i en bok från början av 2000-talet att han inte ser sin 
teori som socialkonstruktivistisk, men förklarar samtidigt att diskurser bör 

                                                        
151 Fairclough 1992, s 64; Hellspong & Ledin, s 115f. 
152 Betr presuppositioner, se Fairclough 2003, s 132; Hellspong & Ledin, s 127. 
153 Fairclough 2003, s 26-28. 
154 Michel Foucault, Diskursens ordning (1971), Stockholm 1993, s 26-31. 
155 Foucault 1993, s 42-49. 
156 Fairclough 1992, kap 2. 
157 Jfr Fairclough 1992, s 73; Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys 
som teori och metod, Lund 2000, s 72-76. 
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förstås som representationer.158 Faircloughs formuleringar kan ses som ett 
språkvetenskapligt uttryckssätt. Samtidigt menar jag att diskursbegreppet här 
hotar att bli tandlöst och leda in analysen i en fälla av optiska speglingar.159 
Mera i linje med Foucaults maktanalys tycks vara en ansats mot att visa hur 
språket interagerar med andra element, inte bara sociala utan även materi-
ella.160 Foucault själv skrev i en text från 1976 att diskursen är batalj, inte av-
spegling.161 I denna avhandling är en diskurs en maktformation, som i sig bär 
både det språkliga, det sociala och det materiella.  

Avhandlingens disposition 
Nästföljande kapitel innehåller bakgrund, med inriktning på tidigare forsk-
ning om de väckelsekristnas normbildning, och de väckelsekristna politiker-
nas och debattörernas agerande i det tidiga 1900-talets försvarsdebatt. I sam-
band med det sistnämnda gör jag ytterligare kontextualiseringar gällande 
frågan om krigsmaktens reformering. 

I kapitel tre analyserar jag soldatmissionens expansion, och undersöker 
förutsättningarna för denna expansion. Jag analyserar soldatmissionens re-
sursmobilisering, och vad som i grunden höll samman de socialt på flera sätt 
mångfacetterade soldatmissionärerna.  

I kapitel fyra står frågan om soldatmissionens organisering av de värnplik-
tiga i centrum, med dess inneboende värden och normer. I den undersök-
ningen fokuseras mötet mellan de militära och de civila soldatmissionärerna. 
Kapitlet mynnar ut i ett avtäckande av den diskurs som kom att dominera 
soldatmissionen. 

Kapitel fem leder in på den symbolladdade frågan om mannen som foster-
landsförsvarare, som förts fram av värnpliktslagstiftningen. Jag undersöker 
soldatmissionen i relation till själva värnpliktstjänstgöringen, och de män 
som på olika grunder vägrade värnplikt. 

I kapitel sex fortsätter jag analysen av soldatmissionens normeringspro-
jekt i en tid av tilltagande samhällsförändring. Jag undersöker soldatmission-
ärernas planering av verksamheten, och vilken soldatservice och läsning man 

                                                        
158 Fairclough 2003, s 8f, 124.  
159 Jfr Bruno Latour, ”Why has critique run out of steam? From matters of fact to matters of 
concern”, Critical Inquiry 2004, s 231, 247f; Hekman 2008, s 108; Barad, s 122; Chris Bar-
ker, Making sense of cultural studies: central problems and critical debates, London 2002, s 
44.  
160 Hekman 2010, s 1-3, 87f; Jfr Michel Foucault, ”Vad är upplysning?” (1983), i Michel 
Foucault, Diskursernas kamp: texter i urval av Thomas Götselius och Ulf Olsson, Stockholm 
2008, s 247. 
161 Jfr Michel Foucault, ”Diskursen ska inte uppfattas som...” (1976), i Michel Foucault, 
Diskursernas kamp: texter i urval av Thomas Götselius och Ulf Olsson, Stockholm 2008, s 
181f. 
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ville erbjuda. Soldatmissionens normeringsprojekt jämförs med konkurre-
rande aktörer vid nationens skola, och med det arbetarklassens skötsamhets-
ideal som diskuterats i tidigare forskning.  

I kapitel sju sammanfattar jag avhandlingens resultat. I kapitlets sista av-
snitt diskuterar jag mer allmänt väckelsekristendomen och samhällsutveckl-
ingen under 1900-talets första decennier. 
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Kapitel 2. Väckelsekristen normbildning i 
försvarsfrågans tid 

Inledning 
I det här kapitlet kontextualiserar jag fallstudien om soldatmissionen ytterli-
gare. I ett första avsnitt diskuterar jag tidigare forskning om protestantisk 
och väckelsekristen etik, värdetraditioner och normbildning. I ett delavsnitt 
diskuterar jag särskilt forskning om de väckelsekristnas syn på kriget. I ka-
pitlets andra avsnitt diskuterar jag väckelsekristna predikanters, politikers 
och debattörers ställningstaganden gällande krig, värnplikt och militärt för-
svar vid 1900-talets början. I avsnittet kommer jag också ytterligare att be-
röra krigsmaktens utveckling. 
 En uppfattning som märks här och var i forskningen är att de väckelse-
kristna – eller frikyrkliga, som är det ord som tidigare forskning ofta valt – 
skulle haft en enhetlig moral vad gäller fredsfrågan och inställningen till 
vapentjänst, eller varit särskilt engagerade i fredsarbete.1 Men som teologen 
Björn Cedersjö visat accepterades under hans undersökningsperiod värnplikt 
både med och utan vapen.2 Som redan antytts i avhandlingens första kapitel 
fanns sådana olikheter även under min undersökningsperiod. 
 I kapitlet sätter jag min studie i relation till ett vidare forskningsläge, sam-
tidigt som jag ger den militärhistoriska, politiska och religiösa bakgrunden 
till soldatmissionens framväxt. 

Väckelsekristendomen och etiken 
Allt sedan de stora sociologernas dagar har det inom forskningen funnits ett 
intresse för normbildning inom protestantismen. Det klassiska försöket inom 
detta område är naturligtvis Max Webers Den protestantiska etiken och kap-
italismens anda från 1900-talets början. Denna studie är knappast relevant 

                                                        
1 Alarik Klefbeck, Etiska idéer i svensk frikyrklig väckelsereligiositet, Stockholm 1928, s 308, 
310-314; Olle Engström, ”Frikyrkomoral och samhällsgemenskap”, i Lennart Molin (red), 
Frikyrklig moral, Stockholm 1998, s 151-153; Sven Nilsson, ”Här vid älvarna i Dalom: en 
undersökning av det inflytande som utgått från frälsningsarmékåren i dalasocknarna Järna, 
Nås och Äppelbo, nuvarande Vansbro kommun”, i Erik Amnå & Lena Johannesson, Tro mot 
tradition? Om den frikyrkliga identiteten, Stockholm 1993, s 46f. 
2 Cedersjö s 104. Se även Cedersjö s 310, not 4. 
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för soldatmissionen men bör kort diskuteras på grund av dess funktion som 
gemensam referenspunkt i viss svensk väckelseforskning. I boken ställde 
Weber frågan om varför kapitalismen framträtt just i Västeuropa, och drog 
en linje från kalvinisternas predestinationlära till de tidiga kapitalisternas 
handlingssätt. Kalvinismen är en riktning inom den reformerta delen av pro-
testantismen, och predestinationsläran innebar att Gud förutbestämt huruvida 
en människa skulle bli frälst eller inte redan före födseln. Den viktiga frågan 
för den troende blev då att försöka utröna huruvida han eller hon var en av 
de utvalda. Kalvinisterna såg framgång i arbetet som ett tecken från Gud på 
en sådan utvaldhet, och enligt Weber ansåg de sig i förlängningen kunnna 
skapa visshet om sin frälsning. Följden blev att en kapitalistisk rationalitet 
frammanades. Webers slutledning upphör inte att fascinera, men har från 
början också kritiserats hårt. Kritiken gäller bland annat tolkningen av såväl 
kalvinistisk som luthersk och katolsk trosuppfattning, en kritik som vill göra 
kalvinismen mindre unik.3 Internationellt har Webers studie intill sen tid 
skapat debatt och inspirerat till ny forskning.4 Reformert påverkan blev aktu-
ell inom svensk väckelsekristendom genom anglosaxisk mission och traktat-
spridning, men blandades i den svenska väckelsekristendomen med trosupp-
fattningar från andra traditioner.5 Det har förekommit diskussioner i forsk-
ningen om vilken betydelse det reformerta inslaget i ”frikyrkliga” trossam-
fund kan ha haft för framväxten av en kapitalistisk företagarkultur i 1800- 
och 1900-talets Sverige, även om de definitiva svaren på de frågorna låter 
vänta på sig.6 Allmänt vad gäller Webers kalvinisttes måste man ha i åtanke 
att den i hög grad är en del av sekulariseringsparadigmet, för att inte säga en 
av dess urkunder.  

En del svensk forskning har särskilt inriktats mot vad som kallats en fri-
kyrklig etik. I dagligt tal används ord som etik och moral ofta som synony-
mer. Men etik är i teologisk terminologi ett rätt anspråksfullt begrepp. Ce-
dersjö definierar det som en systematisk reflektion över mänskliga värde-

                                                        
3 Max Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (1904-05), Lund 1978, s 85-
87. Kalvinismen var var spridd i de ekonomiskt mest utvecklade länderna på 1500- och 1600-
talen. Jfr Philip Benedict, ”The historiography of continental Calvinism”, i Hartmut Lehmann 
& Guenter Roth (eds), Weber’s Protestant ethic: Origins, evidence, contents, Washington 
1993, s 309f; Anders Boglind mfl, Kapital, rationalitet och social sammanhållning, (1981), 
Stockholm 2005, s 138f, 166-173, 181f. 
4 En kritisk diskussion finns i Guenter Roth, ”Introduction”, i Hartmut Lehmann & Guenter 
Roth (eds), Weber’s Protestant ethic: Origins, evidence, contents, Washington 1993, s 5-24. 
Kalvinisttesens möjliga användning i fortsatt forskning om ekonomisk utveckling diskuteras i 
Charles Lemert, ”Foreword: 1905 – Weber in the year of miracles”, i William H Swatos Jr & 
Lutz Kaelber (eds), The protestant ethic turns 100: essays on the centenary of the Weber 
thesis, Boulder 2005, s xv-xxxii. 
5 Jarlert 2001, s 110, 152-155; Bexell 2003, s 51, 54, 122, 158, 257.  
6 Klefbeck, s 263f; Lundkvist 2003, s 101-109. 
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ringar och handlingar, och motiven för dessa.7 Frågan om huruvida det över-
huvud taget finns en särskild kristen etik, som skiljer sig från annan etik, är 
klassisk.8 I linje med detta är det naturligtvis inte självklart att man kan tala 
om en speciell protestantisk, väckelsekristen eller frikyrklig etik.  

Teologen Alarik Klefbeck hävdade i en studie på 1920-talet i bland annat 
Webers efterföljd existensen av en negativ ”frikyrklig” etik gällande um-
gängeslivet, kombinerat med en positiv etik gällande arbets- och förvärvs-
liv.9 Frågan är dock vad detta resultat egentligen säger utöver vad som redan 
tidigare var känt om de väckelsekristnas relation till den syndiga ”världen”, 
och ”världsliga” nöjen. Cedersjö hävdar i sin avhandling att omvändelsen 
och inlemmandet i vad han kallar den frikyrkliga trosgemenskapen har en 
tydligt etisk innebörd. I sin slutdiskussion diskuterar han dock inte en sär-
skild etik, utan begränsar sig till att ringa in en värdetradition. Den ”frikyrk-
liga” värdetraditionen har enligt Cedersjö en social komponent bland annat 
genom att det funnits personer som gemensamt burit traditionen under lång 
tid, och en innehållskomponent med en kärna av antaganden som konstitue-
rar traditionstillhörigheten. Det gäller den kristna tron, synen på äktenskapet 
och ett antal mera allmänna värden, som solidaritet, kärlek, godhet och hän-
syn.10  

Teologen Owe Kennerbergs analyserar i sin avhandling församlingstukten 
bland de väckelsekristna. Med kyrko- och församlingstukt avses fostrande 
och disciplinerande verksamhet i fråga om medlemmars tro- och livsföring. 
Kyrkotukt användes i statskyrkan särskilt före 1800-talet.11 Bland annat 
bland baptister och inom SMF bildades under 1800-talets senare del s k ”tro-
endeförsamlingar” med delvis egen sakramentsförvaltning. Enbart omvända 
– ”troende” – skulle vara medlemmar av en sådan församling. För att hålla 
församlingen ”biblisk” och ”ren”, tog man upp traditionen med församlings-
tukt. Tukten kunde leda till uteslutning ur församlingen. Kennerbergs resul-
tat visar på en omfattande församlingstukt decennierna kring år 1900 i ett 
internationellt jämförande perspektiv, särskilt i baptistförsamlingarna. Årlig-
en 1880-1930 avfördes i undersökta baptistförsamlingar 2-8 procent av to-
talantalet medlemmar. Motsvarande siffra för undersökta SMF-församlingar 
var 1,5-3 procent. Trenden var sjunkande.12 

                                                        
7 Med moral avser Cedersjö människans praktiska handlande (Cedersjö, s 313). Min kursive-
ring. Jfr Bexell & Grenholm, s 19.  
8 Eberhard Herrman, ”Kristen etik – finns det?” i Carl-Henric Grenholm & Göran Lantz, Etik, 
religion och samhälle: en festskrift till Ragnar Holte, s 41-52. 
9 Klefbeck, s 259. 
10 Cedersjö s 60, 91f, 289-294, 306-312. Se även Palm 1993, s 363-365. 
11 Kennerberg, s 23, 49. 
12 Kennerberg s 60-64; Bexell 2003, 62-67. Jag räknar i avhandlingen in ”troendeförsamling-
arna” bland de väckelsekristna sammanslutningarna på lokal nivå när ett särskiljande inte är 
nödvändigt för förståelsen. 
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Vad Kennerberg rubricerar som ”okristen livsföring” var det vanligaste 
skälet till att medlemmar uteslöts ur församlingen. Hit räknades bland annat 
äktenskap med icke-troende, sexuellt umgänge utanför äktenskapet, alkohol-
bruk, ekonomiska oegentligheter, stöld och alltför hög skuldsättning.13 Ken-
nerberg arbetar inte med ett etik- eller värdetraditionsbegrepp i sin avhand-
ling. Han lyfter istället fram likheter mellan ”troendeförsamlingarnas” nor-
mer och normer i det omgivande samhället. Han pekar på den restriktiva 
synen på umgänge mellan könen även i vida kretsar utanför ”troendeförsam-
lingarna”, och det faktum att konkurser och stölder allmänt var skambelagt. 
Kennerberg menar att så länge något fördömdes av den allmänna opinionen i 
samhället, var detta ett skäl att bedriva församlingstukt. När något inte längre 
fördömdes så kraftigt såg sig församlingarna inte längre tvungna att bedriva 
tukt. Han påpekar också att tukten generellt var mildare i materialets stock-
holmsförsamlingar än i landsortsförsamlingarna.14  

Allehanda värderingar och omdömen tycks ha smugit sig in i församling-
arnas bedömningar. Det fanns som Kennerberg påpekar inga klara regler för 
vad som skulle leda till uteslutning. Församlingstuktsärenden blev ofta fö-
remål för omfattande diskussioner inom församlingarna, och man kom till 
olika resultat. Det mesta kunde tas upp till behandling, även om det inte all-
tid ledde till uteslutning; en kvinnas vägran att klippa till tyg på ett symöte, 
barnuppfostran, osanningar, vredesutbrott, familjekonflikter.15  
 Församlingstukten i sig var bibliskt motiverad. Däremot visar Kennerberg 
att det var sällsynt med hänvisningar till bibeltexter i samband med enskilda 
församlingstuktsärenden.16 I allmän bemärkelse hade Bibeln däremot en ofta 
omskriven särställning bland de väckelsekristna. Biblicismen – här liktydigt 
med tron att bibeln var Guds ord, och källan till all andlig sanning – präglade 
hela väckelsekristendomen.17 De väckelsekristna ville låta sitt liv präglas av 
bibliska texter; och många tolkade i likhet med radstockarna Bibeln bok-
stavligt. Att bokstavstolkning av Bibeln var utbredd får alltså dock inte för-
stås så att de väckelsekristna alltid hänvisade till Bibeln när de fattade beslut 
i sina sammanslutningar. Cedersjö framhåller att vad han kallar svensk fri-
kyrklighet genom tiderna varit bibelutläggande, dvs bibeln har använts som 
en viktig källa till kunskap i moralfrågor. Men det fanns också komplette-
rande källor, som blev viktigare över tid, som trossamfundens traditioner, 

                                                        
13 Kennerberg, s 103f, 121, 128, 153-156, 179-181. 
14 Kennerberg s 64, 308f. Kennerberg har registrerat totalt över 13 000 uteslutningar i nio 
SMF-, baptist- och pingstförsamlingar. Han har använt alla påträffade protokoll från 1850-
talet till 1989. Från 30-talet minskade tukten drastiskt i SMF-församlingarna. Motsvarande 
nedgång skedde på 1950- och 60-talen i baptist- och pingstförsamlingarna. (Kennerberg s 15, 
64).  
15 Kennerberg s 25, 113. 
16 Kennerberg s 279. 
17 David Bebbington, Evangelicalism in modern Britain: a history from the 1730s to the 
1980s, London 1993, s 12-14; jfr Lundkvist 2003, s 150. 
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vetenskapliga rön från framför allt psykologin, erfarenheten och värderingar 
i det omgivande samhället.18 De väckelsekristnas handlande kan inte ses som 
en enkel och enhetlig funktion av Bibelns ord. De var allt annat än opåver-
kade av det samhälle de levde i. 

Normer, värden och etik inom olika kristna traditioner, kyrkor och sam-
manslutningar är ett vidsträckt ämne. Avsikten med denna genomgång har 
varit att peka på svårigheterna med att belägga existensen av en specifik och 
särskiljande etik i den bemärkelse jag refererat ovan, och som skulle ha 
frambringats inom ”frikyrklighet” eller väckelsekristendom.  

Som historiker närmar jag mig frågan om normbildning inom väckelse-
kristendomen genom en empirisk studie av en gren inom den inre missionen; 
soldatmissionen. Jag studerar hur de väckelsekristnas språk samt sociala och 
materiella aspekter samspelade inom soldatmissionen. 

Kristna uttolkningar av kriget 
I detta delavsnitt ska jag diskutera tidigare forskning om de väckelsekrist-

nas syn på kriget; vilka bibelord de hänvisade till, vilken betydelse den lut-
herska traditionen hade, och vilka huvudlinjer som kan urskiljas. Diskus-
sionen avser enbart att ge en bakgrund och orientering. En kartläggning av 
soldatmissionärernas teologiska referenser gällande kriget ligger utanför min 
undersökning.   
 Diskussionen om kristendomen och kriget är mycket gammal. De första 
kristna församlingarna har ofta beskrivits som pacifistiska, men på 300-talet 
under den romerske kejsar Konstantin blev kristendomen statsreligion, och 
frågan om statens våldsutövning kom från och med nu att direkt involvera 
det kristna ledarskapet.19 Frågorna om kriget var centrala för de väckelse-
kristna decennierna kring år 1900, och de olika åsikterna har undersökts av 
kyrkohistorikern Ingmar Gustafsson i hans avhandling. Den ger en bred em-
pirisk skildring av debatten. Trots titeln analyserar Gustafsson åsikter hos 
debattörer och politiker från åtskilliga väckelsekristna riktningar. Hans defi-
nitioner är dock inte glasklara, och kontextualiseringen brister på sina stäl-
len.20 En undersökning av frågorna om kristendom, krig och fred decennierna 
kring 1900, där statskyrkligt material i högre grad är representerat, och där 
diskussionen i högre grad ställs i relation till det omgivande samhället, skulle 
fylla sin plats i forskningsläget.  
 Gustafsson har pekat på två huvudlinjer i de väckelsekristnas diskussion. 
Enligt den ena huvudlinjen var kriget sänt av Gud eller tillåtet och utnyttjat 

                                                        
18 Cedersjö s 268-271, 279. 
19 Anna T Höglund, ”Teologi, genus och rättfärdiga krig”, i Karin Aggestam (red), 
(O)rättfärdiga krig, Lund 2004, s 26f. 
20 Gustafsson 1987. Vad gäller kontextualiseringen är det ur historikerns synvinkel särskilt 
anmärkningsvärt att de socialistiska vapenvägrarna utelämnas. 
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av honom i hans plan för mänskligheten. Enligt den andra var kriget ett re-
sultat av människors ondska eller av djävulens verksamhet. Den första åsikts-
riktningen fanns särskilt inom EFS och SMF. Det flerhundraåriga arvet från 
lutherdomen var mycket påtagligt när företrädare för denna riktning diskute-
rade försvarsfrågorna. I likhet med tidigmodern förkunnelse framhöll predi-
kanterna att krig var ett straff för människornas synder, och tal och texter 
innehöll ofta referenser till bibelord i Gamla testamentet. Detta var särskilt 
tydligt vid första världskrigets utbrott. De väckelsekristna anknöt här till den 
stormaktstida vedergällningsdoktrinen.21 När man argumenterade för att kri-
get var sänt av Gud, och för deltagande i krig hänvisade man ofta till Gamla 
testamentet. Enligt tidigmodernt mönster höll väckelsepredikanterna fram 
Israels historia som föredöme för svenskarna i fråga om att bereda sig för 
krig och lita på Gud. Detta kombinerades med en stark betoning av att i en-
lighet med den lutherskt-statskyrkliga doktrinen lyda överheten. Även i krig 
var överheten Guds tjänare, och överheten hade i sin tur rätt till absolut loja-
litet från undersåtarna. De omvända inte bara kunde delta i kriget, utan var 
skyldiga att ställa upp i krigstjänst om överheten kallade. Bibelord användes 
ofta i debatten. Centralt var Romarbrevet 13:1-5, särskilt verserna om att 
vara överheten underdånig, och att överheten inte bär svärdet förgäves, och 
Matteusevangeliet 22:21, dvs bibelordet om att ge kejsaren det kejsaren till-
hör.22 Gustafsson nämner att en viss förståelse ibland kunde framskymta för 
den som på kristen grund kom fram till ett annat förhållningssätt i frågan om 
deltagande i krig. Men hänvisningar från sådana debattörer till Bergspredi-
kans ord om fiendekärlek bemöttes med att dessa ord enbart gällde privat 
hämndlystnad, och inte krig. Synen på krig som överhetens möjlighet och 
rätt fanns även i 1878 års katekes, som i nya upplagor användes i folkskolans 

                                                        
21 Gustafsson 1987, s 61, 143-146, 152, 232f; Göran Malmstedt, Helgdagsreduktionen: över-
gången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500-1800, Göteborg 1994, s 193-195, 
199-203; Peter Ericsson, Stora nordiska kriget förklarat: Karl XII och det ideologiska tilltalet, 
Uppsala 2002, s 81-103, 124-132; Anna Maria Forssberg, Att hålla folket på gott humör: 
informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering i Sverige 1655-1680, Stockholm 
2005, s 78. 
22 ”Var och en vare underdånig den överhet som han har över sig. Ty ingen överhet finnes, 
som icke är av Gud; all överhet som finnes är förordnad av Gud. Därför, den som sätter sig 
upp mot överheten, han står emot vad Gud har förordnat; men de som stå emot detta, de skola 
få sin dom. Ty de som hava väldet äro till skräck, icke för dem som göra vad gott är, utan för 
dem som göra vad ont är. Vill du vara utan fruktan för överheten, så gör vad gott är; du skall 
då bliva prisad av den, ty överheten är en Guds tjänare, dig till fromma. Men gör du vad ont 
är, då må du frukta; ty överheten bär icke svärdet förgäves, utan är en Guds tjänare, en häm-
nare, till att utföra vredesdomen över den som gör vad ont är. Därför måste man vara den 
underdånig, icke allenast för vredesdomens skull, utan ock för samvetets skull.” (Rom 13:1-5) 
” ’Så given då kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör’ ” (Matt 22:21). Gus-
tafsson 1987 s 52, 66, 103, 121, 126, 233f.  
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undervisning fram till 1919.23 Inom denna åsiktsriktning anslöt väckelsele-
darna också till läran om det rättfärdiga kriget, med rötter hos Augustinus, 
Thomas av Aquino och Luther, och som gällde frågan om när det var berät-
tigat att kriga. Som rätt orsak till krig angavs under tidigmodern tid särskilt 
försvarskriget, och det var ett tänkande som väckelsekristna anknöt till.24 

Enligt den andra huvudlinjen var krig ett resultat av människors ondska, 
ett gissel de lade på sig själva, eller av djävulens verksamhet. De väckelse-
kristna inom denna åsiktsriktning delade Gustafsson i sin tur in i två grupper. 
Den ena gruppen accepterade kriget som en konsekvens av den onda värld 
man tills vidare tvingades leva i. Därför var det alla medborgares plikt att 
delta i landets militära försvar, även de väckelsekristna. I denna grupp fanns 
många predikanter och debattörer både från SMF och SB. Även i denna 
grupp framhöll man att försvarskriget var berättigat, medan anfallskriget var 
orätt. Man kunde även inom denna grupp i diskussionen göra undantag från 
värnplikten: kravet på lydnad mot överheten fick inte drivas hur långt som 
helst, utan den som hade allvarliga samvetsbetänkligheter på kristen grund 
borde befrias.25 Apokalyptiken var mycket närvarande; ett typiskt argument 
var att de troende väntade på att Jesus skulle komma tillbaka och stifta fred 
på jorden. Med stöd i Uppenbarelseboken menade många att Jesu ankomst 
skulle förebådas av svåra krig. Ett engagemang för fredssaken kunde komma 
i motsatsställning till viljan att underkasta sig Guds världsordning. Den med 
historikern Bert Måralds terminologi moderat pacifistiska Svenska Freds- 
och skiljedomsföreningen, som arbetade för ett folkrättsligt samarbete mel-
lan nationerna, hade särskilt på 1880-talet medlemmar som också var an-
slutna till exempel till SMF, SB och MK. På MK:s konferenser förekom 
uttalanden för fredssaken. Men bland annat de eskatologiska föreställning-
arna skapade konflikter i fredsarbetet, och ledde till en del väckelsekristna 
avhopp från det organiserade fredsarbetet.26 

Men bland dem som såg kriget som orsakat av mänsklig ondska eller 
onda krafter fanns också en grupp som tog avstånd från värnplikten. Vägran 
att göra krigstjänst grundad i kristen tro har gamla traditioner. Den är känd 
från radikalkristna grupper vid tiden för reformationen i början av 1500-talet. 
I det sena 1800-talets Kejsartyskland och Tsarryssland opponerade framför 
allt mennoniterna mot värnpliktssystemet. I Storbritannien och USA var det 
bland annat kväkarna som stod för kristna protester mot krig och deltagande 

                                                        
23 Gustafsson 1987, s 56, 151, 234; Rune Söderlund, ”Teologin i 1878 års katekesutveckling”, 
i Oloph Bexell, Sveriges kyrkohistoria 7, Stockholm 2003, s 329.  
24 Höglund, s 28-31; Gustafsson 1987, s 71, 74, 124; Forssberg, s 289. 
25 Gustafsson 1987, s 59, 61, 143f, 146, 149, 158, 162, 233. 
26 Gustafsson 1987, s 66-68, 118, 121, 127, 233; Bert Mårald, Den svenska freds- och neutra-
litetsrörelsens uppkomst: ideologi, propaganda och politiska yttringar från Krimkriget till 
den svensk-norska unionens upplösning, Göteborg 1974, s 167, 170, 174, 183, 214-216, 253. 
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i krig.27 I Sverige motverkade konventikelplakatet länge dessa former av 
radikal kristendom. Men från 1860-talet och framåt kom protester mot värn-
plikten från de kretsar där fribaptismen utvecklades som en utbrytning ur 
SB.28 Fribaptistsamfundets grundare Helge Åkesson (1831-1904) motiverade 
avståndstagandet med att ” ’Jesus själv, Frälsaren, fursten och ledaren för 
Guds folk’ ” inte krigade eller vann sina segrar med köttsliga vapen. Hans 
rike var inte av denna världen. En omvänd kunde därför inte delta i denna 
världens krig utan att avvika från Kristus. Till en början handlade detta inte 
om ett politiskt förändringsarbete. Åkesson menade att man inte kunde för-
hindra att världsliga makthavare förde krig. Han förespråkade stilla undergi-
venhet och lojalitet med överheten, så länge en sådan hållning kunde förenas 
med kärleksbudet. En gräns gick dock för Åkesson vid värnpliktsutbild-
ningen, och han gav anhängare som vägrade vapentjänst sitt moraliska stöd.29  

Mot slutet av 1800-talet blev den ryske författaren Leo Tolstojs (1828-
1910) kristet färgade pacifism och arbete för värnpliktsvägrare i Tsarryss-
land kända i Sverige.30 Men de väckelsekristna vid denna tid tycks enligt 
Gustafssons framställning inte ha refererat till Tolstoj. Detta stämmer med 
brittisk forskning. I Storbritannien var det den lilla gruppen pacifistiska an-
arkister som hänvisade till Tolstoj. Det är känt att svenska ungsocialister 
citerade den ryske författaren när de agiterade mot den militära upprust-
ningen.31 

Mårald har konstaterat att antalet radikalpacifistiska debattörer var litet i 
det sena 1800-talets Sverige, och det var enbart radikalpacifisterna som äg-
nade sig åt frågan om värnpliktsvägran.32  Bortsett från fribaptisterna har 
Gustafsson hittat ett par enstaka kristna debattörer på 1880- och 90-talet som 
hävdade att det var oförenligt med Guds vilja att lösa konflikter med våld. 
De menade att Jesu person och lära uppenbarade att Guds rikes grundlag var 
kärlek.33 I samband med det stora mentalitetsskiftet under första världskriget 
skulle många på kristen grund komma att ifrågasätta krigföring och värn-
plikt, men vid undersökningsperiodens början var denna grupp mycket liten. 
                                                        
27 Mennoniterna var en av de kontinentala, radikalkristna grupperingar som uppstod på 1500-
talet, och som ville ha en kyrka fri från statlig inblandning. Kväkarna härstammar från 1600-
talets England. Peter Brock, Against the Draft: Essays on Conscentious Objection from the 
Radical Reformation to the Second World War, Toronto 2006, s 4-6; Lee Jones, ” ’The Oth-
ers’: Gender and Conscientious Objection in the First World War”, Norma 2008:2, s 103; 
John Rae, Conscience and Politics: The British government and the conscentious objector to 
military service 1916-1919 , London 1970, s 72f.  
28 Gustafsson 1987, s 57f; 231. I Norge fanns en mindre grupp kväkare som deltog i opinions-
arbetet för en lagstiftning om vapenfri tjänst före unionsupplösningen, se Brock, s 134f. 
29 Gustafsson 1987, s 228f, 57f (cit s 57). 
30 Brock, s 155-165; Mårald, s 185; Rosamund Bartlett, Tolstoy: a Russian life, York 2011, s 
347, 355f, 362f. 
31 Hirdman 1988, s 100; Rae, s 85. 
32 Mårald s 214f; Granström, s 50f. 
33 Gustafsson 1987, s 60-62, 233. 
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Det militära försvaret och de väckelsekristna 
I detta avsnitt gör jag en försvarshistorisk kontextualisering av soldatmiss-
ionen. Den leder fram till tidigare forskning om de väckelsekristna politiker-
nas och debattörernas åsikter i försvarsfrågan. Först kommer jag dock att 
utifrån tidigare forskning peka ut några viktiga allmänna utvecklingslinjer 
gällande krigsmakten och värnpliktsfrågan. 
 De traditionstyngda dragen i det tidiga 1900-talets svenska samhälle kom 
tydligt till uttryck i krigsmakten. Officerskåren rekryterades till största delen 
ur överklassen, med ett stort inslag av adel.34 De väldiga sociala skillnaderna 
var tydliga på de traditionella, lantliga militära förläggningsplatserna, som 
ännu var i bruk på många håll. För officerarna och underofficerarna hade 
rymliga byggnader uppförts, där ledig tid kunde tillbringas i exklusiv av-
skildhet. Särskilt officersmässerna kunde framstå som uppseendeväckande 
extravaganta i den enkla, agrara omgivningen. Värnpliktiga fick däremot 
ofta nöja sig med sovplatser i enkla baracker eller tält, och matlagning utom-
hus i s k kokgropar.35  
 Samtidigt präglades krigsmakten under decennierna kring år 1900 av 
genomgripande förändringsprocesser; processer som påverkade de militära 
förläggningsplatserna som social miljö. Mönstret var internationellt, samti-
digt som det fanns nationella särdrag. En av dessa processer var värnpliktsre-
formerna. Formeringen av en värnpliktsarmé i Sverige försvårades och för-
senades som rättshistorikern Rolf Nygren konstaterat på grund av en folklig 
rädsla för missriktad militär rättskipning, disciplinära övergrepp och dålig 
behandling av värnpliktiga.36 Trots att de avgörande besluten togs före demo-
kratins genomförande, så kanaliserades detta motstånd in i riksdagen.  
 En lag om allmän beväring – ett äldre ord för värnplikt – antogs i Sverige 
redan i början av 1800-talet, men genomförandet blev ytterst begränsat. I 
mitten av 1800-talet tog riksdagen beslut om en härordning – dvs något för-
enklat arméns organisation – bestående av stam och beväring. Även under 
resten av 1800-talet var dock stammen den centrala delen av det militära 
försvaret, bestående av indelta soldater i kombination med värvade trupper. 37 
Det var framför allt riksdagens bönder som motsatte sig en utvidgad värn-
plikt, detta trots att den gamla indelta armén var en ekonomisk börda för 
bönderna. Viktiga faktorer i motståndet var en allmän avsky för militärexer-
cis, den dåliga och ofta brutala behandlingen av beväringarna, och de åldriga 
krigslagarna som inte gav beväringarna skydd mot befälets godtycke. Bön-

                                                        
34 Göran Andolf, ”Den svenska officerskårens sociala ursprung under 1900-talet”, Militärhi-
storisk tidskrift 1984, s 120.  
35 Borell s 78-82; Andolf, s 75f; Ejnar Berg, ”Bebyggelsen vid arméns mötesplatser”, i Forti-
fikationen 350 år: 1635-1985, Stockholm 1986; 137f. 
36 Nygren 1977, s 9. 
37 Strömberg-Back, s 118; Ericson Wolke 1999, s 61f, 71; Allan Jansson, Försvarsfrågan i 
svensk politik från 1809 till Krimkriget, s 709-714. 
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derna förknippade också värnplikt med gamla tiders utskrivningar till kri-
get.38 I debatten stod flera förslag för arméns organisation mot varandra. 
Åsikter om ”soldatmaterialets” kvalitet intog en framträdande plats i dis-
kussionen. Särskilt bland konservativa debattörer fanns en romantisk syn på 
indelningsverket. De indelta soldaterna ansågs pålitliga på grund av sin fasta 
förankring i det traditionella jordbrukssamhället. Andra debattörer menade 
att de indelta soldaterna saknade adekvat militärutbildning och att de ofta var 
för gamla för att fungera effektivt. De värvade soldater som bemannade stä-
dernas garnisoner hade generellt dåligt rykte. Det var en socialt orolig grupp, 
som i Sverige liksom i andra länder ofta rekryterades ur de lägsta samhälls-
skikten. Att ta värvning som soldat ansågs vara en sista utväg, för den som 
inte kunde försörja sig på annat sätt. 39  

 Ett antal ledande officerare menade att det rådande systemet för mili-
tärt försvar var föråldrat, och att ett värnpliktssystem enligt kontinental mo-
dell borde införas. Under 1800-talet betraktades beväringen av sina befäl 
som undermåliga potentiella krigare på grund av den mycket korta övnings-
tiden. Nu ville reforminriktade officerare förbättra och förlänga värnplikten 
för unga vapenföra män, så att dessa effektivt skulle kunna försvara foster-
landet. En av arkitekterna bakom den framväxande värnpliktsmodellen var 
radstockaren general Axel Rappe.40 Som historikern Gunnar Åselius visat 
fanns det socialdarwinistiska undertoner i den svenska säkerhetspolitiska 
elitens världsbild.41 Mindre uppmärksammat är att det i denna elit fanns ett 
antal väckelsekristna officerare, med ledande ställning även inom den inre 
missionen.42 

 Under påverkan av den ökade militära spänningen i Europa röstade 
riksdagen under 1800-talets senare decennier igenom vissa skärpningar i 
värnpliktslagstiftningen. Viktigt för utvecklingen var att högern svängde i 
värnpliktsvänlig riktning, och att utökningen av värnplikten kopplades till 

                                                        
38 Strömberg-Back, s 116, 119. 
39 Ericson Wolke 1999, s 91-94; Hirdman 1988 (1978), s 95f; Mats Rehnberg, Vad skall vi 
göra med de blanka gevär: femton kapitel ur soldaternas värld, Stockholm 1967, s 21-27; 
Sörensen, s 128-139; Jan Dahlström, ”Uppförande och socialt anseende”, i Gunnar Artéus 
(red), Ett militärt stadsproletariat: studier av garnisonsmanskapets levnadsförhållanden i 
1800-talets Stockholm, Meddelanden från Militärhistoriska avdelningen vid militärhögskolan, 
4, Stockholm 1988, s 106-109. 
40 Strömberg-Back, s 82, 122f; Ericson Wolke 1999, s 93; Kent Zetterberg, Konsten att över-
leva: studier i Sveriges försvar, strategi och säkerhetspolitk under 200 år, Stockholm 2007, s 
93-95.  
41 Gunnar Åselius, The ”Russian menace” to Sweden: the belief system of a small power 
security élite in the age of imperialism, Stockholm 1994, s 361-363, 408. 
42 Ett annat exempel är officeren Gustaf Uggla, som var ledamot av krigslagsutredningen 
under 1900-talets första år, som var ett steg mot reformering av rättskipningen inom krigs-
makten. Uggla var radstockare, engagerad inom KFUM, och soldatmissionär, se Nygren 
1977, s 60; Österlin 1947, s 66; Svenska folkrörelser, band 2, s 1011. 
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skatteomläggningar som gynnade de självägande bönderna.43 Bakom 1901 
års riksdagsbeslut om en ny härordning stod lantmännen och konservativa 
grupperingar. Denna innebar att den första värnpliktstjänstgöringen (grund-
utbildningen med ett modernare ord) för de flesta värnpliktiga blev 150 da-
gar. Därtill kom repetitionsövningar under tre år om vardera 30 dagar. Repe-
titionsövningarna kom dock ofta att förkortas eller inställas.44 Samtidigt fat-
tades beslut om att avskaffa indelningsverket och fasa ut systemet med in-
delta respektive värvade soldater.45 1901 års härordning räknas som den 
moderna värnpliktens födelse i Sverige. Samtidigt var beslutet som histori-
kern Kerstin Strömberg-Back framhållit en kompromiss, frambringat av en 
riksdag där många ledamöter betraktade krigsmakten och dess regelverk med 
stor misstro. Liberalerna och riksdagens ännu fåtaliga socialdemokrater stod 
inte bakom 1901 års beslut om en ny härordning. Värnpliktsutbildningen var 
även efter 1901 så kort att man tvingades behålla en viss stam för att ge ar-
mén stadga. Den nya stammen var också värvad, men dessa anställda fick ett 
nytt namn – volontärer – kanske som ett försök att undvika negativa associ-
ationer från det tidigare systemet.46 Som jämförelse kan nämnas att i Tysk-
lands värnpliktsarmé gjorde 96 procent av manskapet från 1893 oavbruten 
militärtjänst i två år.47 I Sverige förlängdes genom 1914 års härordning den 
första värnpliktstjänstgöringen till 250 dagar. Den innefattade också repetit-
ionsövningar samt kortare reservtrupps- och landstormsövningar.48 1919, året 
efter första världskrigets slut, bantade riksdagen tjänstgöringstiden till 165 
dagar.49 

Uttrycket allmän manlig värnplikt är egentligen något missvisande vad 
gäller början av 1900-talet. Visserligen omfattade den alla yngre män från 21 

                                                        
43 Strömberg-Back, s 76-82, 97, 121-123; Zetterberg 1988 s 115; Ericson Wolke 1999, s 99f. 
Möjligheten att köpa sig fri från värnplikten försvann formellt 1872 (Ericson Wolke 1999, s 
94). 
44 Nygren 1977 s 222; Jan Tånneryd, ”Inskrivningsväsendet under 100 år”, i Jan Dahlström 
och Ulf Söderberg (red), Plikt, politik och praktik, Stockholm 2002, s 43. Den lilla gruppen 
studenter särorganiserades i särskilda studentkompanier. Ända sedan 1800-talets senare de-
cennier fick de en längre värnpliktsutbildning än den sedvanliga. Tanken var att man ur denna 
elit skulle kunna rekrytera lämpliga befälsämnen (Ericson Wolke 1999, s 249-252).  
45 Omställningstiden då indelningsverket och den värvade stammen skulle fasas ut beräknades 
till 12 år, se Ericson Wolke 1999, s 110. 
46 Den nya stammen skapades dels för att specialtruppslagen och kavalleriet skulle kunna 
upprätthållas, dels för att förse armén med underbefäl. Se Strömberg-Back s 123; Nygren 
1977 s 37-41; Ericson Wolke 1999, s 109. 
47 Frevert, s 170f. 
48 Reglerna för repetitionsövningar bestod från 1901 års lag. Enligt 1914 års lag organiserades 
också reservtrupper. Reservtruppsövningarna var 15 dagar och landstormsövningarna 5 dagar 
(Tånneryd, s 43).  
49 I samband med 1925 års försvarsbeslut, som innebar regementsnedläggningar och kraftiga 
indragningar, minskade värnpliktsutbildningen ytterligare till 90 dagar (Tånneryd, s 43f).  
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års ålder; med 1914 års lag från 20 års ålder,50  men i praktiken var det bara 
en begränsad grupp män som kom att göra värnplikt i bemärkelsen vapen-
tjänst. Bortfallet var rätt betydande, särskilt de första åren. Det första året då 
den nya lagen tillämpades, d v s 1902, fanns det enligt krigsmaktens statistik 
56 000 inskrivningsskyldiga män. Av dessa var det enbart 28 600 man som 
uttogs för värnpliktstjänstgöring i armén, och 1 900 i flottan. Övriga frikalla-
des, beviljades uppskov eller infann sig aldrig till mönstring.51 De män som 
ryckte in delades i sin tur på fysiska grunder in i vapenföra och icke vapen-
föra. År 1902 inskrevs drygt 3 800 man som icke vapenföra i armén.52 De 
vapenföra genomgick vapenutbildning, medan de icke vapenföra, de s k 
malajerna, utförde olika handräckningstjänster på de militära förläggnings-
platserna.53  

Första världskriget var den tid under undersökningsperioden när den 
svenska versionen av nationens skola hade den största omfattningen avse-
ende utsträckning i tid och antal inryckta värnpliktiga. År 1915 hade den 
nya, lägre värnpliktsåldern börjat gälla, och enligt generalstabens statistik 
ryckte totalt 51 800 man in för sin första värnpliktstjänstgöring i armén. 
82 300 man ryckte samma år in för repetitionsövning eller en andra tjänstgö-
ringsperiod i armén. Siffrorna inkluderar de icke vapenföra.54 Känd från 

                                                        
50 Männen var enligt 1901 års lag värnpliktiga mellan 21 och 40 års ålder. Efter tolv år i de s k 
beväringsklasserna överfördes de till landstormen. Enligt 1914 års lag var männen värnplik-
tiga mellan 20 och 42 års ålder. De ingick elva år i beväringens första uppbåd, fyra år i dess 
andra uppbåd och åtta år i landstormen. (Ericson Wolke 1999, s 109; Tånneryd, s 43).  
51 Tabell 7, ”Sammandrag öfver utfallet af inskrifningarna för samtliga inskrifningsområden 
åren 1902, 1903 och 1904”, Statistik rörande de värnpliktiga 1887-1911, vol F:f, Centralav-
delningen, Generalstaben, KrA. Frikallelse kunde ske vid lyte, sjukdom eller kroppslig svag-
het. I folkmun benämndes de frikallade kronvrak. Uppskov kunde begäras bl a av värnpliktiga 
som hade försörjningsansvar, t ex för åldriga föräldrar, och beviljades i en del fall. Den stora 
majoriteten av de män som bedömdes dugliga för värnpliktstjänstgöring kom under hela 
undersökningsperioden till armén; endast en mindre del till flottan. Se Ericson Wolke 1999, s 
110, 172f. Historikern Ann-Sofie Ohlander konstaterade i sin avhandling att under 1900-talets 
första år var utvandringen av män strax före värnpliktsåldern hög, och att det förekom lagstri-
dig utvandring av värnpliktiga via Danmark och Norge, men drog slutsatsen att olust inför 
värnplikten inte var en självständig utvandringsorsak. Se Ann-Sofie [Kälvemark] Ohlander, 
Reaktionen mot utvandringen: emigrationsfrågan i svensk debatt och politik 1901-1904, 
Uppsala 1972, s 77-86, 109f. 
52 Tabell 7, Statistik rörande de värnpliktiga 1887-1911, vol F:f, Centralavdelningen, General-
staben, KrA. Gruppen icke vapenföra bestod dels av kortväxta män (längd mellan 154 och 
157 cm) dels av män vars ”kroppsfel” eller sjukdom medgav värnpliktstjänstgöring, men inte 
vapentjänst, t ex män med nedsatt syn eller hörsel, se Underdånigt betänkande och förslag 
angående icke vapenföra värnpliktiges tjänstgöring, afgifvet af den genom nådigt bref den 3 
februari 1905 förordnade kommittén, Stockholm 1905, s 92f. 
53 Tånneryd, s 31-33; Ericson Wolke 1999, s 167-173; Rehnberg, s 84-88.  
54 Även detta år uteblev en relativt stor andel helt från värnplikten. Enligt generalstabens 
statistik var det nära elva procent av de inställelseskyldiga som uteblev från grundutbildning-
en. Se Tabell 13, ”Statistik rörande de värnpliktiga åren 1915-1916 enligt officiella uppgifter 



 58 

första världskrigets utbrott är den s k landstormen, som bland annat hade till 
uppgift att bevaka kusterna, och som bestod främst av äldre värnpliktssolda-
ter. Det stora flertalet landstormssoldater var dock enbart inkallade under de 
två första krigsmånaderna.55 Efter första världskriget minskade omfattningen 
av värnpliktstjänstgöring och inkallelser snabbt. År 1919 ställdes repetit-
ionsövningarna in helt. Enligt generalstabens statistik var det 36 700 man 
som detta år ryckte in i armén för sin första värnpliktstjänstgöring.56 

En annan viktig förändringsprocess under 1900-talets första decennier var 
de militära förbandens kasernering, d v s  flyttningen från de lantliga exer-
cishedarna där regementen ibland övat i hundratals år, till nybyggda kasern-
områden i städerna. Kaserneringen markerade slutet på den era när armén till 
stor del försörjdes genom jordbruket.57 Kasernbyggnadsprogrammet var ett 
gigantiskt projekt, som igångsattes omkring sekelskiftet 1900, och som av-
slutades omkring år 1920. Man har beräknat att en tredjedel av rikets utgifts-
stat användes till att bygga kaserner från 1901 och under tio år framåt.58 Pro-
jektet var kantat av skandaler gällande slarv, inkompetens och ekonomisk 
misshushållning, vilket gav liberaler och socialdemokrater nya argument för 
ökad insyn i krigsmaktens förehavanden.59 De nya kasernerna höll en högre 
boendestandard än många lant- och industriarbetarbostäder vid denna tid. 
Samtidigt fungerade kasernerna åtminstone idealtypiskt som totala institut-
ioner. De rationaliserade och effektiviserade disciplineringen av de värn-

                                                                                                                                  
utarbetad inom generalstabens organisationsavdelning”, vol F:I f, Statistik rörande värnplik-
tiga 1912-1926, Centralavdelningen, Generalstabens arkiv, KrA. 
55 Militärhistorikern Arvid Cronenberg har visat att det utöver landstormen upprättades en 
skyddsvakt på som mest 15 000 man i nominella tal. Dessa hämtades från fast anställd militär 
eller inkallade värnpliktiga, och skulle förstärka försvaret av strategiska platser. Se Arvid 
Cronenberg, ”Första världskrigets lantmilitära beredskap”, i Johan Engström & Lars Ericson 
Wolke (red), Mellan björnen och örnen: Sverige och Östersjöområdet under det första 
världskriget 1914-1918, Stockholm 1993, s 87-91. 
56 Tab 13, ”Statistik rörande de värnpliktiga åren 1919-1920 enligt officiella uppgifter utarbe-
tad inom Generalstabens organisationsavdelning”, vol F:I f, Statistik rörande värnpliktiga 
1912-1926, Centralavdelningen, Generalstabens arkiv, KrA. 
57 Det var inte bara de indelta soldaterna som till stor del levde av jordbruket. Även befälen 
avlönades förr till stor del via bostäder och räntor från anvisade hemman. Infanteriofficerarna 
var före 1901 års härordning endast i tjänst tre månader om året. Nästan alla i denna grupp var 
i praktiken lantbrukare med militäryrket som bisyssla. Se Lars Nilsson, ”Staden och det mili-
tära: garnisoner och urbanisering i svensk historia”, i Gunnar Artéus (red), Nordens garni-
sonsstäder, Stockholm 1997,  s 149-154; Andolf s 76. 
58 Ejnar Berg, Kaserner, baracker och hyddor: Svenska soldatboningar under fyra århundra-
den, Stockholm 1981, s 69. I icke-värnpliktslandet Storbritannien investerades stora summor i 
om- och nybyggnad av kaserner, särskilt åren efter Krimkriget och kring 1900, för att för-
bättra de hygieniska förhållandena för soldaterna, se Alan Ramsay Skelley, The Victorian 
army at home , London 1977, s 37-41. 
59 Nygren 1977, s 155-165. 
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pliktiga, och förbättrade befälets möjlighet till detaljkontroll av de värnplik-
tiga i vad sociologen Klas Borell kallat kasernmekanisk disciplinering.60  

 En tredje förändringsprocess var restriktionerna mot manskapets alko-
holförtäring. Intill 1800-talets senare hälft var brännvin ett vanligt belönings- 
och uppmuntringsmedel inom armén: manskapet fick en sup för att styrka 
sig under militärövningarna. Nu gick utvecklingen precis som i den civila 
sfären mot en förskjutning av alkoholberusningen till ledig tid.61 Försäljning 
av brännvin och öl vid marketenterierna, samt i övrigt på exercisplatser och 
inom garnisonsområden, reglerades och förbjöds slutligen. Ett marketenteri 
var en servering i privat regi vid förläggningsplatsen, där militärer för egna 
medel kunde köpa mat och dryck.62  

 De röster i den allmänna debatten i början av 1900-talet som helt avvi-
sade tanken på ett militärt försvar var få. De frågor som hamnade i centrum 
var istället hur det militära försvaret skulle organiseras, och vem som skulle 
kontrollera det. Försvarsfrågorna var intimt förknippade med förändringarna 
i det politiska systemet och demokratins framväxt. Traditionellt var det 
kungen och eliten kring honom som ledde krigsmakten. Från 1800-talets 
senare decennier skedde en professionalisering av krigsmaktens ledning, och 
mot slutet av 1910-talet gick utvecklingen mot utökad parlamentarisk kon-
troll.63 För liberalerna och rösträttsrörelsen liksom för den försvarsvänliga 
linjen inom socialdemokratin var det självklart att värnplikten skulle kopplas 
till allmän och lika rösträtt. ”En man – en röst – ett gevär” blev parollen här. 
Liberalen S A Hedin propagerade redan på 1880-talet för värnplikt, men i 
enlighet med franska revolutionens ideal. En manlig medborgare skulle både 
ha rösträtt och kunna väpna sig för sitt land försvar.64 Under de kommande 
åren kämpade den liberale ledaren Karl Staaff för reformer som skulle möj-
liggöra parlamentarisk insyn i krigsmakten och skapa rättssäkerhet inom det 
militära rättsväsendet. Bland annat tillsattes en civilkommission där 
SMF:aren och liberalen E A Nilsson (1862-1925) så småningom blev ordfö-
rande. Höga officerare inom krigsmakten menade å sin sida att den övnings-
                                                        
60 Berg 1975, s 60, 74, 85; Karl Johan Krantz, ”Politik och ekonomi i 1900-talets svenska 
garnisonsstäder”, i Gunnar Artéus (red), Nordens garnisonsstäder, Stockholm 1997, s 172; 
Borell, 72-75, 83f, 96.  
61 Rehnberg, s 104-106; Lars Magnusson, ”En svensk mentalitet i förändring”, i Anders Gus-
tafsson (red), Alkoholister och nykterister, Uppsala 1991, s 36. Ett känt utländskt exempel på 
nykterhetsarbete bland militärer är det som bedrevs bland brittiska imperiets soldater i Indien. 
Se Michael Snape, The redcoat and religion: the forgotten history of the British soldier from 
the age of Marlborough to the eve of the first world war, London & New York 2005, s 114f. 
62 Lagstiftningen skärptes successivt mellan 1885 och 1904. Detta var en klasslag; i officers-
mässerna serverades alkohol även fortsättningsvis, se Lydia Svärd, Väckelserörelsernas folk i 
Andra kammaren 1867-1911: frikyrkliga och lågkyrkliga insatser i svensk politik, Stockholm 
1954 s 314-317; Berg 1986, s 138. 
63 Per Thullberg, Krigsmaktens högsta ledning 1895-1920: från konungslig makt till parla-
mentarisk kontroll och professionell ledning, Stockholm 1986, s 59-64; Åselius 1994, s 42f. 
64 Ericson Wolke 1999, s 96f; 100, 106; Hirdman 1988, s 98. 



 60 

tid som riksdagen röstat fram var för kort. Men det var alltså först 1914 som 
riksdagen antog en ny härordning där värnplikten förlängdes till 250 dagar. 
Riksdagsmajoritet för förlängningen kunde bara uppnås genom att krigsla-
garna samtidigt reviderades, och genom att ett militieombudsmannaämbete 
(MO) inrättades. Efter den konstitutionella krisen i samband med borg-
gårdstalet i februari 1914 tvingades högern att stödja de liberala kraven gäl-
lande krigslagarna och en ökad kontroll av den militära förvaltningsappara-
ten för att få igenom en ny härordning. Genom dessa reformer stärktes de 
värnpliktigas rättsliga ställning. Genom krigslagsreformen tillgodosågs det 
liberala kravet på rättssäkerhet och humanitet inom krigsmakten. Genom 
MO-ämbetet kunde de värnpliktigas rättigheter skyddas, genom att en in-
stans tillkom med uppgift att utreda anmälningar om missförhållanden inom 
krigsmakten.65  

Som militärhistorikern Kent Zetterberg påtalat gick utvecklingen under 
1910-talets första år mot en utjämning mellan partierna, vilket kom till ut-
tryck i de parlamentariska utredningarna. Under inverkan av tilltagande mi-
litära spänningar mellan stormakterna ökade försvarsvänligheten över lag.66 
Men perioden från sekelskiftet fram till första världskrigets utbrott präglades 
också av motsättningar mellan olika politiska intressen i försvarsfrågan. Of-
ficerare och diplomater i den säkerhetspolitiska eliten såg Ryssland som ett 
konstant hot, även om hotet liksom elitens världsbild skiftade karaktär.67 
Hotbilderna kunde omsättas till politiska krav på ökade resurser till försva-
ret. Inom den växande socialdemokratin var perspektivet ett annat. Här pro-
testerade man mot militärens användning mot strejkande eller demonstre-
rande arbetare.68 De värvade soldater som under gångna århundranden varit 
förlagda i städerna hade kommenderats ut vid sociala oroligheter. I enlighet 
med denna tradition fanns en paragraf i 1901 års värnpliktslag som gav 
kungen – efter att ha hört statsrådet – rätt att kalla in värnpliktiga ”till stil-
lande av uppror”. Under storstrejken 1909 sattes armén i larmberedskap för 
att trygga den bestående samhällsordningen, liksom under de oroliga åren i 
första världskrigets krigets slutskede. 1915 kompletterades lagen med en ny 
förordning som gav landshövdingen i respektive län rätt att rekvirera militär 
hjälp till upprätthållande av allmän ordning. 1917 kom utkommenderad mi-
litär i direkt handgemäng med demonstranter vid ett matupplopp på Seskarö 
utanför Haparanda. Paragrafen mildrades 1925 men försvann inte förrän 
efter tragedin i Ådalen 1931, då dock inga värnpliktiga var inkallade. 69  
                                                        
65 Nygren 1977, s 9, 186, 193, 222-225; Ericson Wolke 1999, s 113. MO-ämbetet fanns från 
1915 till 1969 då det slogs ihop med JO-ämbetet. Militieombudsman infördes i Norge 1952 
och i Västtyskland 1957 (Nygren 1977, s 9). 
66 Zetterberg 1988, s 10. 
67 Åselius 1994, s 245f; 406-414.  
68 Hirdman 1988, s 104f. 
69 Gunnar Artéus (red), Ett militärt stadsproletariat: studier av garnisonsmanskapets levnads-
förhållanden i 1800-talets Stockholm, Meddelanden från Militärhistoriska avdelningen vid 
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Värnpliktsvägrarna 
Den gamla krigsmaktens oförmåga att möta den nya tidens frågor blev 

tydlig i hanteringen av värnpliktsvägrarna, eller de samvetsömma, som var 
en vanlig beteckning vid denna tid. Värnpliktsvägran förekom under peri-
oden såväl bland väckelsekristna som bland socialister. Värnpliktsvägrarna 
under perioden kan delas upp i två grupper, dels de som vägrade vapentjänst, 
dels de som vägrade att utföra varje form av arbete åt krigsmakten. Det 
rådde en allmän brist på enhetlighet vid behandlingen av de samvetsömma, 
vilket hängde samman med ålderdomligheten i krigsmaktens rättskipning. 
Först 1921 trädde en lag gällande värnpliktiga med samvetsbetänkligheter i 
kraft.70 Ett år efter den allmänna värnpliktens införande – 1902 – skickade 
kungl majt ut ett cirkulär som skulle reglera de samvetsömmas situation. 
Som rättshistorikern Görel Granström visat kom cirkuläret att gälla enbart 
den som hade religiösa samvetsbetänkligheter, trots att detta inte uttryckli-
gen angavs. Enligt cirkuläret kunde den som hade ”allvarliga samvetsbe-
tänkligheter” av truppförbandschef befrias från själva vapenövningen, och 
istället utföra andra sysslor vid regementet, iförd uniform. Det handlade med 
andra ord inte om vapenfri tjänst i det civila samhället. De som kom att be-
handlas i enlighet med cirkuläret – enligt de uppgifter som finns i tidigare 
forskning omkring 300 personer fram till och med 1917 – fick sköta sysslor 
som till exempel sjukvårdare, postbud, eldare, trädgårdsarbetare eller kusk. 
De kom alltså att sälla sig till den betydligt större gruppen icke vapenföra 
värnpliktiga, de s k malajerna, som utförde olika handräckningsarbeten åt 
krigsmakten. Enligt Granström tillämpades dock inte alltid cirkuläret. Det 
fanns också en grupp samvetsömma som vägrade att utföra varje arbete åt 
krigsmakten – med ett samtida uttryck vägrade de att ”ta på sig vapen-
rocken”. Det fanns inget lagrum för vapenvägran eller militärtjänstvägran, 
utan i de fall straff utdömdes blev de värnpliktiga dömda för vägran att lyda 
order. De samvetsömma som av olika skäl bestraffades gavs ibland en disci-
plinär bestraffning, och ställdes ibland inför krigsrätt. 71  

Två huvudgrupper med olika skäl för sin värnpliktsvägran har identifie-
rats av forskningen vad gäller perioden före 1920. Det var för det första 
kristna, som menade att deltagande i krigstjänst var mot Guds ord. I denna 
grupp fanns bland annat de ovan nämnda fribaptisterna. För det andra var det 
personer med socialistisk övertygelse, framför allt ungsocialister. Socialde-

                                                                                                                                  
militärhögskolan, 4, Stockholm 1988, s 11; Ericson Wolke 1999, 232f; Carl Göran Andræ, 
Revolt eller reform: Sverige inför revolutionerna i Europa 1917-1918 , Stockholm 1998, kap 
4 och 5, s 121f. Betr upploppet på Seskarö, se Andræ, s 74-77. 
70 Granström, s 152; SFS 1920:303. 
71 Granström s 79, 158, 214; Ericson Wolke 1999, s 169f; Evabritta Personne, Vägra värnplikt 
– ett vapen för de fosterlandslösa: ungsocialistisk värnpliktsvägran vid seklets början, Stock-
holm 1971, s 37, 52. Man talade i debatten inte om kristna samvetsömma, utan om religiösa 
samvetsömma och religiösa samvetsbetänkligheter. 
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mokraterna var decennierna kring år 1900 splittrade i försvarsfrågan. Den 
socialdemokratiska partiledningen med Hjalmar Branting i spetsen var för-
svarsvänlig, samtidigt som man i likhet med liberalerna krävde reformer 
såväl politiskt som inom krigsmakten. Ungsocialister och ungdemokrater 
spred däremot, särskilt kring 1905-06, försvarsnihilistisk respektive antimi-
litaristisk propaganda vid de militära förläggningsplatserna. Ungsocialisterna 
med Hinke Bergegren som ledare var försvarsnihilister. De menade att ar-
betarklassen inte borde delta i det militära försvaret, eftersom landet inte 
tillhörde det arbetande folket. Värnpliktsvägran och uppmaning till värn-
pliktsstrejk blev den följdriktiga konsekvensen av detta resonemang. Ung-
demokraterna å sin sida erkände behovet av ett militärt försvar, men angrep 
formerna. Särskilt argumenterade man mot militära insatser vid strejker.72 
Argument som framfördes av värnpliktsvägrande socialister när de förhördes 
av krigsrätt var till exempel att de inte ville delta i övningar vars mål var att 
döda klassbröder i annat land, eller att de inte ville nedskjuta familjeförsör-
jare.73 Det fanns också de som inte ville göra militärtjänst av humanitära och 
etiska skäl, som inte direkt var kopplade till en kristen trosuppfattning eller 
politisk tillhörighet. Men den gruppen har inte gjort avtryck i statistiken. 
Som historikern John Rae påpekat hörde denna typ av samvetsskäl framför 
allt till en senare era.74  

Trots ett otydligt källäge vågar Granström dra slutsatsen att de flesta som 
vägrade militärtjänst vid denna tid gjorde det på grund av sin kristna tro. 
1918 års betänkande gällande samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgö-
ring kom fram till att det förekommit 136 krigsrättsmål som gällde personer 
som vägrade göra vapen- eller militärtjänst på grund av sin kristna trosupp-
fattning under perioden 1902-1917. Det handlade om 85 individer, som väg-
rat mellan en och fyra gånger. De socialistiska vägrarna togs betecknande 
nog inte upp i det statliga betänkandet, men historikern Evabritta Personne 
hittade 34 krigsrättsmål rörande ungsocialister som vägrat göra värnplikt 
under perioden 1903-1912. Granströms undersökning av ett enskilt rege-
mente visar att icke-religiösa vägrare dömdes till hårdare straff än de som 
vägrade på grundval av sin kristna tro.75 Hennes resultat visar att det även 
                                                        
72 Svenska socialistiska ungdomsförbundet (ungsocialisterna) bildades 1897. Som en utbry-
tarorganisation bildades Socialdemokratiska ungdomsförbundet (ungdemokraterna eller 
SDUF) 1903. Delar av ungdemokraterna, bl a med Zeth Höglund som ledare, radikaliserades 
allt mer. Skillnaden mellan ungsocialister och ungdemokrater var inte glasklar för omvärlden, 
se Hirdman 1988, s 98-105; Ericson Wolke 1999, s 100, 234. 
73 Granström s 53, 206.  
74 Granström, s 53; Brock s 155-165; Rae, s 81. 
75 Den som vägrade av religiösa skäl dömdes första gången till en eller två månaders fängelse. 
De som vägrade av politiska skäl dömdes till straffarbete i två till tre månader (Granström s 
158). Granström s 53, 203-212; Personne, s 37f. Det betänkande som Granström refererar till 
innehöll en ”[s]tatistisk redogörelse angående s. k. religiösa värnpliktsvägrare i Sverige”. Se 
”Betänkande i fråga om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänst-
göring avgivet den 16 december 1918”, i RD 1920 (bihang), 2 saml, 2 avd, 4 bandet, s 83.  
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utanför väckelsekristna led fanns en viss förståelse för de som var sam-
vetsömma på grund av sin kristna tro, medan ungsocialisterna av en förkros-
sande majoritet av politiker och beslutsfattare bortdefinierades som foster-
landsförrädare.76    

Väckelsekristen splittring i försvarsdebatten 
Antalet riksdagsmän som var medlemmar i väckelsekristna trossamfund och 
sammanslutningar var relativt stort decennierna kring år 1900. Som mest 
uppgick gruppen till 22 procent av andra kammarens ledamöter (1911).77 
Under perioden före första världskriget splittrades dock de väckelsekristna 
just i de avgörande vägvalen gällande kungamaktens bevarande och parla-
mentarismens införande, ett vägval som utlöstes av försvarsdiskussionerna. 
De väckelsekristna förenades av synen på omvändelsen, men var politiskt 
splittrade. En grupp väckelsekristna riksdagsmän anslöt sig till Karl Staaffs 
liberala parti, och några till socialdemokraterna. Samtidigt ville en annan 
grupp väckelsekristna bevara det traditionella styrelsesättet. Somliga i den 
senare gruppen anslöt sig till konservativa partibildningar, medan andra de-
lade den under 1800-talet spridda misstänksamheten mot ”partisinnet”, och 
därför uppträdde som s k politiska vildar i riksdagen.78  

I försvarsdebatten fanns för det första en grupp väckelsekristna, huvud-
sakligen från EFS och SMF, som propagerade för ett starkt försvar och en 
personlig kungamakt. Ställningstagandet för kungamakten märktes särskilt i 
samband med kriser och uppgörelser, som vid unionsupplösningen 1905 och 
borggårdskrisen 1914.79 Bland företrädarna för dessa åsikter brukar nämnas 
SMF-ledaren P P Waldenström, men gruppen bestod inte bara av en elit av 
väckelseledare; Gustafsson påpekar att predikantmöten och allmänna frikyr-
komöten inte vittnade om någon större politisk radikalism. Den bibliskt mo-
tiverade tanken att den enskilde skulle underkasta sig överhetens intressen 
var väl förankrad.80 Historikern Lydia Svärd har visat att Axel Rappe tog 
kontakt med Waldenström, som var ledamot av riksdagens andra kammare, 
för att undersöka möjligheterna att få dennes stöd för ett centralt regerings-
förslag 1892 gällande utökad värnplikt.81 Viktigt hos denna grupp av väckel-
sekristna ledare liksom hos konservativa opinionsbildare utanför de väckel-
sekristna leden under åren före första världskriget var credot att ”det foster-

                                                        
76 Granström, s 209-213. 
77 Lundkvist, 1974, s 136f, 139. Lundkvist använder beteckningen ”frikyrkliga riksdagsmän”. 
De riksdagsmän som avses var medlemmar fr a i EFS, SMF, SB och MK (Lundkvist 1974, s 
25).  
78 För 1911 rubricerar Lundkvist 37 ”frikyrkliga” riksdagsmän som liberaler, 11 som höger 
och 2 som socialdemokrater (Lundkvist 1974, s 142); Svärd, s 94-96.  
79 Gustafsson 1987, s 82-84, 125f, 228f.  
80 Gustafsson 1987, s 102f; Klefbeck, s 310f. 
81 Svärd, s 85, 131f. 
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ländska” alltid stod över partipolitiken.82 Gustafsson har påtalat åsiktslikheter 
mellan å ena sidan SMF-ledaren P P Waldenström och å andra sidan såväl 
den moderatkonservativa nationalistiska debattören Harald Hjärne som 
ultranationalisten Rudolf Kjellén.  Den antidemokratiska inställningen före-
nade dem åren före första världskriget.83 Även i vidare kretsar höll man fast 
vid nationell samling och kungamakt.84 

För det andra fanns det en grupp väckelsekristna, som samtidigt hade sina 
politiska sympatier med det liberala partiet. Till de ledande i denna grupp 
hörde ett antal SMF:are och liberala riksdagsmän, som i försvarsfrågan var 
lojala med Karl Staaff, och kom därigenom i motsatsställning till Wal-
denström. Den ovan nämnde politikern och för soldatmissionen engagerade 
E A Nilsson höll till exempel ett föredrag 1914 där han framhöll att även 
liberalerna ville försvara landet militärt, men till skillnad från högern ville de 
ha folkets stora massa med sig.85 Som påpekats i tidigare forskning hade en 
betydande del av den svenska liberalismen i likhet med väckelsekristendo-
men många anhängare på landsbygden med sysselsättning inom jordbruk. 
Vissa regioner, som Värmlands och Örebro län, är kända för den stora an-
delen av riksdagsmän som både var liberaler och väckelsekristna.86 

De väckelsekristna riksdagsmännen var tidigt engagerade i frågan om un-
dantagsbestämmelser för de som på kristen grund hade samvetsbetänklig-
heter mot värnplikten. De som arbetade med frågan i början av perioden 
ansåg sällan själva att detta var emot Guds ord, utan de argumenterade för att 
man skulle respektera en minoritets bibeltolkning. 1898 kom den första mot-
ionen i riksdagen, författad av baptistpredikanten och redaktören Jakob By-
ström (1857-1947). Han motionerade om att de samvetsömma skulle få ut-
föra annat arbete för kronans räkning. Motionen fick enligt Gustafsson stöd 
av så gott som alla frikyrkliga riksdagsmän, liksom av en del liberaler utan-
för väckelsen. Motionen föll i riksdagen, men följdes av flera. De ovan 
nämnda fribaptisterna samarbetade med riksdagspolitiker ur väckelseled för 
att få igenom en lagändring.87 I de väckelsekristna riksdagsmännens motion-
er till förmån för värnpliktsvägrarna fanns bibliska argument, men också 
hänvisningar till §16 i 1809 års regeringsform om att ingens samvete tvinga 
eller tvinga låta. Som Granström har visat avsåg riksdagsmännen religions-
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eller försvar: Högern i svensk politik under 1900-talet, Stockholm 2002, s 43. 
84 Gustafsson 1987,  t ex s 103, 126, 226-230.  
85 Gustafsson 1987, s 127, 132-136, 138, 227-229; Lundkvist 1974, s 219-223. 
86 Martin Åberg, ”Sverige och liberalismerna: en jämförande utblick”, i Martin Åberg & 
Tomas Nilson (red), Perspektiv på liberala organisationsstrategier 1880-1940, Lund 2010, s 
159-162; Lundkvist 1974, s 138, 312. 
87 Svärd s 142-144; Gustafsson 1987, s 75, 92, 95, 106, 231. 
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friheten när de hänvisade till §16, och inte samvetsfrihet i mer vidsträckt 
bemärkelse. Kampen för de religiösa samvetsömma var en del av uppbrottet 
från det stränga svenska statskyrkosystemet. I Kejsartyskland och Tsarryss-
land fanns en tradition av undantagsbestämmelser vad gällde radikalkristna 
grupper, även om samvetsömma även där i hög grad kom i kläm under stats-
intresset.88   

Väckelsepredikanter såväl inom SMF som SB agiterade offentligt för att 
värnplikten var en plikt för alla män, även de väckelsekristna. Det var inte 
emot Gud att delta i sitt lands militära försvar. Särskilt  framträdande blev 
denna agitation sedan första världskriget brutit ut. Samtidigt fortsatte enga-
gemanget för de som hade samvetsbetänkligheter på grund sin kristna tro 
bland de väckelsekristna riksdagsmännen, även efter tillkomsten av 1902 års 
cirkulär. Såväl baptister som SMF:are motionerade om vapenfri värnplikt i 
form av civilt arbete åt staten. Under en rad av år föll dock dessa motioner i 
riksdagen. Statens intresse var, som Granström konstaterar, det primära en-
ligt riksdagens dominerande konservativa grupp, och individen var tvingad 
att underordna sig statens intresse. Ett riksdagsutskott fastslog att kungl 
majts cirkulär enbart avsåg samvetsbetänkligheter på religiös grund.89 Den 
socialdemokratiske ledaren Hjalmar Branting var en av de första som i riks-
dagen på allvar diskuterade andra grunder för vapenvägran än religiösa, så 
som mera allmänt etiska och humanitära skäl (1907). Från 1909 och framåt 
rörde sig argumentationen framför allt inom riksdagens vänstergrupper mot 
ett erkännande av att sådana skäl var legitima. Mot slutet av 1910-talet ar-
gumenterade några vänstersocialister för att även politiska skäl skulle accep-
teras.90  

Åsiktsförändringarna under första världskriget 
Under första världskriget ägde ett skifte rum inom väckelsekristendomen, 

och fredssträvanden och antimilitarism omfattades av allt fler. Detta skedde i 
samband med det allmänna mentalitetsskiftet, när allt större grupper av män-
niskor tog kraftigt avstånd från den brutala krigföringen vid fronterna ute i 
Europa. Särskilt tydligt blev skiftet inom SMF. En ny ledargeneration trädde 
fram, som önskade nedrustning och engagerade sig i fredsarbete. Apokalyp-
tiska föreställningar var i mindre utsträckning hämmande (jfr ovan). Man 
menade att de kristna måste arbeta aktivt för freden, inte bara genom miss-
ionen utan också med politiskt arbete. Den kristna fredsrörelsen fick ny 
kraft, och nya organisationsbildningar tillkom med ledare från såväl SMF 

                                                        
88 Granström s 213; Gustafsson 1987, s 75, 92, 95; Brock, s 4-6, 285. 
89 Gustafsson 1987, s 92, 106f, 169-171; 231; Granström s 133; 214f. 
90 Granström s 141, 166, 173f, 219. Det västersocialistiska partiet med Zeth Höglund i spetsen 
bildades 1917 efter uteslutningar ur SAP, bl a på grund av olika syn i försvarsfrågan (Hird-
man 1988, s 105, 118). Jfr Ericson Wolke 1999, s 177. 
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som metodist- och baptistkretsar som tillskyndare. Så småningom anslöt sig 
ett antal ledande SMF:are till Förbundet för kristet samhällsliv, som hade 
fredsfrågan som en huvudfråga, och som skapats 1918 av den statskyrklige 
och socialt-etiskt engagerade Natanael Beskow (1865-1953). Förbundet fö-
respråkade en social kristendom, som presenterades som en tro på Jesu vilja 
och förmåga att härska över människornas liv. Med hjälp av ” ’Kristi ande’ ” 
kunde människorna förändra världen, men inte på egen hand. Här möttes 
alltså statskyrklighet och väckelsekristendom i fredsfrågan. SMF:s general-
konferens 1919 låg i fas med en allmän opinion i samhället när man uttalade 
att den allmänna värnplikten borde tas bort, även om vissa SMF-predikanter 
och politiker tillhörande SMF inte delade den uppfattningen.91  

De väckelsekristna fredsaktivisterna använde gärna religiösa argument. 
Men man hänvisade hellre till Jesu lära och liv än till enskilda bibelord. Je-
sus hade uppenbarat att Guds rikes grundlag var kärlek, argumenterade dessa 
aktörer, och den grundlagen var oförenlig med krigshandlingar. Viktigt var 
att de ville se kristendomen som en helhet och något nytt i förhållande till 
Gamla testamentet.92  Som teologen Rune Dahlén har visat influerades 
SMF:s predikantutbildning från mitten av 1910-talet av den historiskt-kri-
tiska bibeltolkningen. SMF:aren och universitetsakademikern Sven Wisborg 
hävdade i likhet med statskyrkans liberalteologer att Gamla testamentets syn 
på kriget inte kunde vara normerande för samtidens kristna. Gamla testa-
mentet visade hur judarna i förkristen tid uppfattat Gud (1917). Detta sätt att 
tolka bibeln motarbetades som framgår av Dahléns forskning både på lägre 
och högre nivå inom SMF.93 Samtidigt kunde den väckelsekristna fredsaktiv-
ismen hämta styrka ur den historiskt-kritiska skolans argumentation.  

Gustafsson visar att väckelsekristendomens splittring i försvarsfrågan be-
stod hela 1910-talet. Bland de ledande väckelsepredikanterna fanns en 
krympande grupp kungatrogna av den gamla stammen, som även höll fast 
vid värnplikten. Mer betydelsefull var gruppen av väckelsekristna riksdags-
män inom det liberala partiet, som delade dess nedrustningsambitioner efter 
första världskriget, dock utan att nödvändigtvis kräva värnpliktens omedel-
bara avskaffande.94 Värnplikt och krigsmakt blev nu snabbt nedprioriterade 

                                                        
91 Gustafsson 1987, s 199, 208, 214, 221-223, 230-232. Cit fr s 223. Jfr Missionsstyrelsens 
protokoll 7 juni 1917, §7, A, nr 16B, 1917, II, A1a, vol 27, SMF:s arkiv, Huvudarkivet, RA. 
Föregångare inom denna nya våg av väckelsekristna avståndstaganden från krig och vapen-
bruk var SMF-evangelisten Josef Roth, och baptistpredikanten Albert Wickman. Wickman 
var så radikal att andra baptistledare angrep honom med de tidigare nämnda religiösa argu-
menten (1913): De frikyrkliga väntade på att Kristus skulle stifta fred på jorden, och tills dess 
bar inte överheten svärdet förgäves.  Se Gustafsson 1987, s 120f, 160-162, 166. 
92 Gustafsson 1987, s 235. 
93 Rune W Dahlén, Med Bibeln som bekännelse och bekymmer: bibelsynsfrågan i Svenska 
missionsförbundet 1917-1942 med särskild hänsyn till Missionsskolan och samfundsledning-
en, Lund 1999, s 74-78, 488-491; jfr Gustafsson 1987 s 181.  
94 Gustafsson 1987, s 215f, 211. 
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frågor i svensk politik. Strax efter kriget, under den liberala och socialdemo-
kratiska koalitionsregeringens tid, började som nämndes i förra kapitlet en 
nedbantning av värnpliktsutbildningen.95 

Under andra halvan av 1910-talet avklingade riksdagsmotståndet mot lag-
stiftning för de samvetsömma. Detta skedde som Granström visat i takt med 
att det konservativa inflytandet i riksdagen minskade.96 En faktor i opinions-
läget var rapporteringen från Storbritannien. Där hade de samvetsömma gett 
sig till känna sedan landet 1916 infört allmän värnplikt. Rae har uppskattat 
det totala antalet brittiska samvetsömma i olika kategorier till 16 500 män. 
Det stora flertalet hade religiösa skäl för att vägra vapen- eller militärtjänst.97 
Under kriget hörde Svenska Freds- och skiljedomsföreningen till de före-
ningar som aktivt arbetade för bättre villkor för de samvetsömma. Från 1916 
och framåt uttalade sig allt fler väckelsekristna ledargestalter i Sverige för 
stärkta rättigheter för de som på religiösa grunder vägrade vapen- eller mili-
tärtjänstgöring.98 Sommaren 1917 tillsattes den ovan nämnda utredningen 
gällande värnpliktiga med samvetsbetänkligheter.99 På hösten samma år blev 
SMF:aren E A Nilsson krigsminister i koalitionsregeringen, och det blev 
denna regering som lade fram en proposition i frågan. Den första svenska 
lagen gällande värnpliktiga med samvetsbetänkligheter trädde i kraft i janu-
ari 1921. Lagen delade in de samvetsömma i två kategorier: de som hade 
samvetsbetänkligheter mot själva vapenövningen kunde få tillstånd att full-
göra sin värnplikt vid krigsmakten utan att övas i vapnens bruk, medan de 
som hade samvetsbetänkligheter mot all tjänstgöring vid krigsmakten kunde 
få utföra civilt arbete för statens räkning. Lagen gällde dock enbart samvets-
betänkligheter grundade på ”religiös övertygelse”.100 Först 1925, samma år 
som riksdagen beslutade om de stora neddragningarna i krigsmakten, vidga-
des den accepterade grunden för samvetsömheten något. Då kom en ny lag 

                                                        
95 Tånneryd, s 43f. 
96 Granström, s 219. 
97 Gustafsson, 1987, s 167. 16 500 man motsvarade 0,33 procent av brittiska armén, se Rae s 
71-81. Även här straffades många, och en grupp på närmare 1 000 personer, där det ingick 
både t ex socialister och kväkare, internerades under lång tid. Här skapades snabbt en lagstift-
ning, som från början inkluderade även andra bevekelsegrunder än de som grundades på 
religiös tro, och majoriteten av de samvetsömma kom antingen att utföra civilt arbete åt staten 
eller anslöts till särskilda icke-stridande militära enheter (Non-Combatant Corps). Rae s 82, 
164f, 201. 
98 Granström s 51. År 1916 dömdes en elev vid SMF:s predikantutbildning till fängelsestraff 
för vapenvägran. SMF skickade skrivelser till regering och riksdag gällande de samvetsömma, 
som resulterade i nya riksdagsmotioner i januari 1917, se Gustafsson 1987, s 169f, 183, 231. 
99 ”Betänkande i fråga om värnpliktiga... avgivet den 16 december 1918”, i RD 1920 (bihang), 
2 saml, 2 avd, 4 bandet, s V; Granström s 147. Gustafsson anger felaktigt att utredningen 
tillsattes 1918 under E A Nilssons tid som krigsminister (Gustafsson 1987, s 210). 
100 SFS 1920:303, cit fr §1; Granström s 175.  
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som gällde den som hyste allvarliga samvetsbetänkligheter ”på grund av 
religiös övertygelse eller annan jämförlig orsak”.101 

I detta kapitel har jag diskuterat synen på väckelsekristen normbildning i 
tidigare forskning. Jag har också kortfattat redogjort för förändringsproces-
serna inom krigsmakten under försvarsupprustningen decennierna kring år 
1900, samt visat hur väckelsekristna debattörer och politiker ställde sig till 
det militära försvaret och lagstiftningen om allmän värnplikt för män, enligt 
tidigare kyrkohistorisk och historisk forskning. I nästföljande kapitel påbör-
jar jag undersökningen av soldatmissionen, som exempel på en verksamhet 
inom den inre missionen. 
 
 
 

 
 
 

                                                        
101 SFS 1925:338, cit fr §1. Formuleringen tycks inte glasklar, men Granström menar att det 
är helt klart att politiska skäl inte kunde vara grund för vägran enligt 1925 års lag. Det är 
intressant att notera att politiska skäl accepterades från 1917 i Danmark och från 1925 i Norge 
(Granström s 146, 180, 199). 



Militärer  tar  dryckespaus.  Odaterad  bild.

”Beväringen  kommer.”  Teckning  för  Svenska  Familj-Journalen  av  Gustaf  Broling  (1831-
1904).  Värnpliktstjänstgöringen  innebar  ett  uppbrott  från  den  invanda  miljön  i  det  civila  
samhället.  De  väckelsekristna  räknade  värnplikten  till  de  aktiviteter  som  hotade  att  dra  ned  
unga  män  i  ”synd”,  och  därmed  dra  bort  dem  från  Gud.
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Ovan:  
Fanjunkaren  
provsmakar  
middagsmålet  vid  
kokgroparna  på  
Sannahed,  Närke,  
sommaren  1902.
Till  vänster:  
Marketenteriet  vid  
Polacksbacken  
utanför  Uppsala  
1895.  Försäljningen  
av  brännvin  och  
öl  vid  marketente-
rierna  reglerades  
i  omgångar  och  
förbjöds  slutligen  av  
riksdagen  1904.
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skillnaderna  i  det  tidiga  1900-talets  samhälle  kom  till  tydligt  uttryck  på  exercishedarna.  

avskildhet.
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Ovan:  Förläggning  i  tält  vid  Sannahed.  Fotot  troligen  taget  efter  1894.  
Nedan:  Den  nya  kasernen  i  Jönköping  för  Smålands  artilleriregemente.  Odaterad.  På  de  

tält.  Med  kasernbyggnadsprogrammet  blev  standarden  högre  än  i  många  lant-  och  industri-
arbetarbostäder.  Samtidigt  möjliggjordes  en  mer  effektiv  disciplinering  av  de  värnpliktiga.

Överst  nästa  sida:  De  statskyrkliga,  evangelisk-lutherska  gudstjänsterna  med  hela  regemen-
tet  hölls  ofta  utomhus.  Här  är  det  Södermanlands  regemente  som  samlats  i  kyrklunden  vid  
Malma  hed.  Regementspastorn  i  hög  hatt  syns  i  mitten  av  bilden.  Föremålen  framför  honom  
är  trummor,  som  fungerade  som  fältaltare.  Odaterad.
Nederst  nästa  sida:  Gruppbild  från  den  frivilliga  soldathemsverksamheten  vid  Malma  hed  
1915.  De  värnpliktiga  bär  uniformer  av  modell  ä(ldre)  samt  modell  10  (introducerades  
1910).
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Ett  soldathem  i  frivillig  regi  kunde  bestå  av  en  för  ändamålet  uppförd  byggnad  eller  vara  in-
rymt  i  ett  par  hyrda  rum.  Kronobergs  läns  missionsförening  försåg  soldathemmet  i  Växjö  med  
samlingssal,  skriv-  och  läsrum  samt  kafé.  Bilden  från  1920-talet.

Kronobergsarkivet,  Växjö

Arkivcentrum,  Örebro

Väckelsekristna brödrakretsar bildade ibland en inre kärna i soldathemmen i frivillig regi. 
Bilden föreställer Örebro kristliga militärförening med sin civila ledare. 1914.
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Kapitel 3. Predikanten i allians med officeren: 
soldatmissionens expansion 

Inledning 
Soldatmissionen hade som redan framgått en mångfacetterad organisering, 
med både civila och militära aktörer och sammanslutningar som tillhörde 
olika väckelsekristna riktningar. Med den utgångspunkten ska jag i det här 
kapitlet analysera soldatmissionen som handling. Vad var det som höll sam-
man soldatmissionen; vad var grunden för denna form av väckelsekristen 
aktivism?  
 I kapitlets första del visar jag soldatmissionens expansion från tiden för 
1901 års härordning fram till undersökningsperiodens slut. Jag redovisar 
expansionen i materiella termer genom att räkna antalet soldathem som sol-
datmissionärerna öppnade. Jag beskriver också hur det gick till att starta 
soldathem på de två platser som utgör avhandlingens exempel på lokal nivå. 
I denna del av kapitlet uppmärksammar jag också den i tidigare väckelse-
forskning föga uppmärksammade allianskristendomen som en dimension av 
soldatmissionen. 
 I kapitlets andra del analyserar jag förutsättningarna för expansionen. 
Analysen börjar i aktörernas språk. Jag undersöker hur soldatmissionärer på 
lokal och central nivå talade och skrev om sin verksamhet, och analyserar 
språkbruket i sitt sociala sammanhang. Med utgångspunkt i avhandlingens 
lokala exempel undersöker jag vidare resursmobiliseringen inom soldatmiss-
ionen. Jag analyserar också sambandet mellan soldatmissionärernas skilda 
positioner i samhällets maktordningar och soldatmissionens expansion. Den 
fråga som ligger i botten i den analysen är betydelsen av väckelsekristendo-
men i relation till andra förutsättningar för soldatmissionens expansion. I 
kapitlet kommer jag att introducera och pröva en modell från teologisk 
forskning om yttre mission. 
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Soldathemmen 1901 och 1920 

Soldatmissionens institutioner: soldathemmen i frivillig regi 
Riksdagsmannen E A Nilsson – under många år ledande inom Svenska 
Missionsförbundet (SMF) och liberal politiker, senare försvarsminister – 
hade 1914 följande vision av ett soldathem: Guds ord skulle predikas, och de 
unga skulle få tillfälle till läsning, brevskrivning och enskilda samtal. Vidare 
skulle där finnas ett gott bibliotek och en god servering.1  

Ett soldathem kunde bestå av en för ändamålet uppförd byggnad. På 
andra platser handlade det om en lokal, till exempel ett par hyrda rum invid 
den militära förläggningsplatsen. Soldatmissionen öppnade allt fler soldat-
hem under 1900-talets första decennier. Soldatmissionärerna underströk 
gärna att deras soldathem drevs i frivillig regi.2  Detta för att markera en 
skillnad jämfört med de truppförbandsledda soldathem som började uppföras 
under perioden, och som var en del av krigsmaktens organisation.3 Jag sär-
skiljer i avhandlingen soldathem i frivillig regi från truppförbandsledda sol-
dathem, samt frivillig soldathemsverksamhet från truppförbandsledd. 

För att få grepp om hur stora delar av armén som hade tillgång till soldat-
hem i frivillig regi, bör antalet sådana soldathem ställas i relation till antalet 
platser där truppförbanden var förlagda. Fig 1 visar den geografiska täck-
ningsgraden; d v s hur många av de militära förläggningsplatserna som var 
försedda med soldathem i frivillig regi 1901 respektive 1920. Med militär 
förläggningsplats avses alltså för det första traditionella exercishedar på 
landsbygden, som exempelvis Ränneslätt i Småland, eller Axvall i Väster-
götland. För det andra avses äldre garnisonsstäder, som Stockholm och 
Malmö, och för det tredje de städer och platser där truppförband blev för-
lagda genom kasernbyggnadsprogrammet, till exempel Karlstad eller Boden.  

Jag har räknat fram uppgifterna genom att jämföra arméns rullor4 med 
årsredovisningar, minnesskrifter och arkivmaterial från soldatmissionen. 
Uppgifterna är redovisade i avhandlingens appendix 1. 

                                                        
1 Missionsförbundet 1914, s 199. E A Nilsson var försvarsminister 1917-1920 i N Edéns 
liberal-socialdemokratiska koalitionsregering, se Tvåkammarriksdagen, band 4, s 503. 
2 Se t ex referat av E A Nilssons tal, Missionsförbundet 1914, s 199; riksdagsanförande av E 
A Nilsson, AK 1915, nr 46, s 77f; ”Inledningsanförande vid invigningen av soldathemmet 25 
maj 1919 av missionsföreståndare Nyrén”, s 2, Soldathemmet i Boden, Handlingar rörande 
soldathemmet, vol 1, SMF:s arkiv, RA. Ordet ”frivillig” finns också med i första meningen i 
Herman Dillner, Soldatmissionen, Uppsala 1921. Se s 5.  
3 Med truppförband avses militära organisationsenheter. En vanlig sådan enhet är regementet.  
4 Svenska arméns rulla 1901, Stockholm 1901; Svenska arméns rulla 1920, Stockholm 1920. 



 71 

 
Fig 1 visar att antalet militära förläggningsplatser med soldathem i frivillig 
regi ökade rejält från 1901 till 1920. Nästan en fördubbling av antalet för-
läggningsplatser med sådana soldathem skedde mellan de två undersök-
ningsåren. År 1901 var enligt arméns rulla 39 militära förläggningsplatser i 
bruk i landet. Av dessa var 17 stycken försedda med ett soldathem i frivillig 
regi. År 1920 fanns det enligt arméns rulla 38 militära förläggningsplatser, 
varav 36 stycken var försedda med ett eller flera soldathem i frivillig regi.  

År 1920 var alltså enligt den kategorisering som tillämpats i arméns rullor 
något färre militära förläggningsplatser i bruk än två decennier tidigare. Men 
det handlade på grund av krigsmaktens modernisering och kasernbyggnads-
programmets implementering till stor del om nya förläggningsplatser. Sol-
datmissionen kunde mobilisera resurser även i samband med regementenas 
kasernering, och de investerade i soldathem också på de nya förläggnings-
platserna i städerna.  

År 1901 var soldathemmen ojämnt fördelade över landet. Men utbred-
ningen följde inte den s k diagonalgränsen. Soldathem fanns i sydvästliga 
Sverige, där lekmannaledd väckelsekristendom alltså anses ha haft svårare 
att slå igenom (se kap 1). Soldathem fanns till exempel i Göteborg, vid 
Axvall, Fristads hed och Grunnebo hed i Västergötland, samt vid Krono-
bergshed i Småland och vid Ljungbyhed i Skåne. Soldathem fanns också i 
”frikyrklighetens” kärnområden; till exempel på Romme hed i Dalarna, 
Trossnäs i Värmland och Sannahed i Närke. (Se appendix 1). Det var i norra 
Sverige som soldathem saknades vid nästan alla militära förläggningsplatser. 
I VI. arméfördelningen, som omfattade ungefärligen Ångermanland, Väster-
botten, Norrbotten och Jämtland, fanns enbart ett soldathem; i Östersund. 
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Fig 1. Soldathem i frivillig regi. Geografisk täckningsgrad. Absoluta tal. 
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EFS’ fäste i Västerbotten saknade soldathem. (Se appendix 1). 1920 var 
alltså alla militära förläggningsplatser utom två försedda med soldathem i 
frivillig regi. Soldatmission tycks dock inte ha uteblivit ens på de platserna.5 

Den civila soldatmissionären och predikanten Erik Ungerth (1846-1919), 
verksam i Örebro, framförde vid FSV-konferensen 1913 att en samlingssal i 
ett soldathem borde ha plats för 400-500 personer. Detta betecknade han 
med sin erfarenhet som predikant som ”medelstort”.6 I ett brev till FSV upp-
gav den civila soldatmissionären E F Holmstrand att 300-400 personer skulle 
rymmas i den stora salen i det blivande soldathemmet i Örebro. Därtill kom 
en mindre sal för 100 personer. De två rummen kunde förenas om en skjut-
dörr mellan dem öppnades.7 Det tidigare soldathemmet i regionen – vid San-
nahed i Närke – påstås enligt muntlig rapport vid FSV:s konferens 1899 ha 
rymt sammanlagt 800 personer, fördelat på en större och en mindre sal.8 
Upplysning saknas om hur många åhörare som rymdes i samlingssalarna på 
soldathemmen på Kronobergshed och i Växjö. Muntliga redovisningar vid 
FSV:s konferenser från soldatmissionärer med soldathem inrymda i hus sär-
skilt byggda för ändamålet talar om samlingssalar för omkring 300 personer, 
ibland fler.9 Uppgifterna ger en ungefärlig uppfattning om storleken, även 
om soldatmissionärerna givetvis kan ha tagit till något i överkant i sina redo-
görelser. 

Det är svårt att säga hur stor andel av soldaterna vid ett regemente som 
kunde rymmas i soldathemmet. Antalet inryckta värnpliktiga varierade från 
plats till plats och framför allt över tid. Men ett rimligt antagande är att hela 
regementet normalt inte kunde rymmas samtidigt i det soldathem det fått 
uppfört åt sig. Enligt uppgift i ett översiktsverk om Närkes regementen 

                                                        
5 De två platserna som saknade soldathem i frivillig regi låg i Skåne. Det var Malmö, där 
Kronprinsens husarregemente var förlagt, och Revinge hed, där I 25 var förlagt. Från Thomas 
Sörensens avhandling vet vi dock att Frälsningsarmén missionerade bland husarerna (Sören-
sen, s 179). Åtminstone periodvis under 1900-talets första decennier predikade SMF-
predikanter, bl a Sam Thysell, vid Revinge hed, trots att soldathemmet tillhörde regementet. 
Se Styrelsen 21-22 jan 1914, §39, bil 17, ”Utredning om den s k soldatmissionen vid de 
svenska lägerplatserna, gjord i jan 1914” [nedan: SMF:s utredning], nr 13A, A1a, vol 17, 
SMF:s arkiv, Huvudarkivet, RA; Soldatmissionens uppkomst, s 31; Gunnar Alstig m fl, Skå-
nes Kristliga Ungdomsförbund 50 år, Vinslöv 1949, s 20f. 
6 Soldaternas vänner, Förbundet, Protokoll vid Förbundet soldaternas vänner konferens i 
Stockholm 1913, Stockholm 1913 [nedan FSV:s konferens 1913], s 57. Betr Ungerth, se 
Svenska folkrörelser, band 2, s 1014. 
7 Brev från E F Holmstrand till O von Feilitzen 23 januari 1912, EI, vol 2, SSA, KrA. Betr 
skjutdörren, se konferensinlägg av Ungerth; FSV:s konferens 1913, s 57. 
8 FSV:s konferens 1899, §3, B1, vol 1, SSA, KrA. 
9 I samlingssalen i soldathemmet på Ränneslätt rymdes 400 personer enligt konferensuppgift. 
Motsvarande uppgifter för Malma hed 300 personer, Malmslätt 300 personer, (FSV:s konfe-
rens 1899, §3, B1, vol 1, SSA, KrA). I predikosalen på Grunnebohed fanns 400 sittplatser, 
men det gick att klämma in 700 personer enligt rapport från A G Sahlin till Robert Andersson 
i FSV. Daterat 1896, E1, vol 1, SSA, KrA). I soldathemmet i Jönköping rymdes 350 personer, 
och i Uddevallas soldathem 250 personer (FSV:s konferens 1913, s 59, 62). 
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ryckte 770 man in i de nyuppförda kasernerna i Örebro i april 1914. Under 
första världskriget var periodvis betydligt fler förlagda vid regementet; år 
1915 var antalet uppe i 1 600 man. Därtill kom det fast anställda manskapet, 
d v s underbefälen, som enligt bemanningsplanen skulle omfatta 240 man.10 

Hur mycket tid stod till förfogande för soldatmissionärerna när de för-
sökte närma sig de värnpliktiga? Eller omvänt, hur mycket tid kunde egent-
ligen intresserade värnpliktiga spendera på soldathemmet? Enligt tjänstgö-
ringsreglementet för armén gavs revelj (d v s väckning genom trumpetsig-
nal) kl 5 på vardagsmorgnar (d v s måndag-lördag) under sommartid. En 
timme efter reveljen skulle regementet vara färdigt för militära övningar. 
Slutet på dagen markerades med en annan trumpetsignal; taptot. Tapto gavs i 
allmänhet senast kl 22, och en halvtimme senare skulle det vara tyst och 
nedsläckt på förläggningsplatsen. Inom dessa ramar var det regementsche-
fens sak att bestämma dagordningen. För att ta Kronobergshed som exempel 
så hade man i princip tjänstgöring kl 6-8, 9-12 och 15-18.11 Måltider intogs 
under den lediga tiden, som benämndes ”fritid” i tjänstgöringsreglementet. 
Fritid betecknade allmänt den tid mellan revelj och tapto då tjänstgöring inte 
ägde rum, och då den värnpliktige kunde röra sig fritt inom det område som 
regementschefen bestämt.12 Det fanns med andra ord ledig tid då den intres-
serade fritt kunde uppsöka soldatmissionen, så länge den var belägen inom 
det tillåtna området. Det är uppenbart att det förekom åtskilliga lokala variat-
ioner i tjänstgöringsschemat. Av riksdagsmaterialet från tiden för genomfö-
randet av 1901 års härordning framkommer att vapentjänstgöringen under 
denna epok var väderberoende. I händelse av dålig väderlek ställdes den helt 
enkelt in.13 

På de militära förläggningsplatserna vistades också rätt stora grupper av 
icke vapenföra, malajerna, som utförde handräckningstjänster som städning, 
vedhuggning, eldning i kaminer med mera i regementets lokaler, matlagning, 
förrådsarbete och handräckning vid målskjutning.14 År 1902 inskrevs enligt 
generalstabens statistik drygt 3 800 man som icke vapenföra i armén.15 Av de 
                                                        
10 Agneta Guillemot, ”Militären och det civila samhället 1900-1920”, s 42, 48f; Björn Johans-
son, ”Beredskapstjänst under första världskriget”: i Einar Lyth & Bengt Gustavsson (red), 
Försvar i Örebro län: 1900-talet, Närkes militärhistoria del III, Örebro 1993, s 95, 98f. På 
Kronobergshed fanns 1905 kvar i tjänst 600 av de gamla stamsoldaterna. En årsklass värn-
pliktiga utgjorde det året ca 800 man. I tjänst var 41 officerare och 39 underofficerare. Se 
Gunnar Franzén, ”Från roteknektar till värnpliktssoldater”, i Kungl Kronobergs regemente 
under fyra sekel, 1623-1964, Växjö 1967, s 125.  
11 Tjenstgöringsreglemente, s 374f. Vad gäller Kronobergshed, se Franzén, s 126. 
12 Tjenstgöringsreglemente, s 402. 
13 Riksdagens skrivelse no 122, 1901.  
14 Underdånigt betänkande och förslag angående icke vapenföra värnpliktiges tjänstgöring, 
afgifvet af den genom nådigt bref den 3 februari 1905 förordnade kommittén, Stockholm 
1905, s 83. 
15 Tab 7, ”Statistik rörande de värnpliktiga åren 1901-1904”, vol F:f, Statistik rörande värn-
pliktiga 1887-1911, Centralavdelningen, Generalstabens arkiv, KrA. De icke vapenföra var 
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som gjorde sin första värnpliktstjänstgöring år 1915 var 14 procent, eller 7 
200 man, icke vapenföra. Motsvarande andel för 1919 var också 14 procent, 
eller 5 200 man.16 De icke vapenföra omnämndes av soldatmissionären och 
radstockaren Oscar Bernadotte som en kategori som tillbringade mycket tid 
vid soldathemmen, eftersom de hade ledigt en stor del av dagen.17  

Officeren och riksdagsmannen Ernst Liljedahl yttrade i en debatt 1915 att 
det framför allt var tiden efter klockan sex på kvällen som stod till förfo-
gande för de, ”/.../vilka vilja arbeta för de värnpliktiga i kulturellt, religiöst, 
och sedligt hänseende /.../”18 På söndagarna låg militärövningarna normalt 
nere. Det var alltså främst under kvällar och på söndagar som soldatmission-
ärerna kunde möta de värnpliktiga, även om de fick räkna med besök även 
vid andra tidpunkter. 

Exemplen Kronoberg och Örebro 
Som framgick av inledningskapitlet har jag valt att specialstudera soldat-
missionsföreningarna i Kronobergs respektive Örebro län. Jag börjar med att 
diskutera soldatmissionen i Kronobergs län. Soldathemmet Betania invigdes 
1899, troligen i mitten av augusti.19 Det byggdes för beväringar och indelta 
soldater på Kronobergshed i södra Småland, nära stambanan några kilometer 
norr om Alvesta. Det var förläggningsplatsen för Kronobergs regemente (I 
11), d v s en av de lantliga exercishedar där soldaterna sedan lång tid tillbaka 
drillades under tämligen enkla förhållanden. Som initiativtagare till hemmet 
räknas en av bygdens söner: predikanten Carl Andersson (1830-1901). Han 
var en olärd bondson som vuxit upp några kilometer från Kronobergshed. 
Efter sin omvändelse utvecklades han till en karismatisk väckelsepredikant. 
Han lämnade sin hembygd, och var verksam som stadsmissionär och fängel-

                                                                                                                                  
billig arbetskraft för krigsmakten. Men i riksdagen ifrågasattes om det var nationalekonomiskt 
försvarbart att varje år inkalla tusentals män till värnplikt för att sätta dem i handräcknings-
tjänst, se AK 1904, M 163. 
16 Tab 13, ”Statistik rörande de värnpliktiga åren 1915-1916 enligt officiella uppgifter utarbe-
tad inom generalstabens organisationsavdelning”;  tab 13, ”Statistik rörande  värnpliktiga åren 
1919-1920 enligt officiella uppgifter utarbetad inom Generalstabens organisationsavdelning”: 
vol F:f, Statistik rörande värnpliktiga 1912-1926, Centralavdelningen, Generalstabens arkiv, 
KrA 
17 Soldaternas vänner, Förbundet, Protokoll vid Förbundet soldaternas vänner konferens i 
Stockholm 1909, Stockholm 1909 [nedan FSV:s konferens 1909] , s 43.  
18 Debatten gällde anslag till FSV, se AK 1915, nr 46, s 79.  
19 Enligt uppgift i KLM:s tidning Hemmets vän 11 oktober 1899 ägde invigningen rum den 13 
augusti  samma år. Hemmets vän 6 september 1899 anger däremot ”sistlidne söndag”, vilket 
skulle vara 3 september. Enda spåret i källorna efter invigningen är posten ”Frakt för läske-
drycker till invigningsfesten Betania Kronobergshed – 1 kr 53 öre”,  införd i kassaboken 30 
augusti 1899 (Kassabok 1895-1903, s 58, G:II, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA.)  
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sepredikant, bland annat i Vaxholm. Under en period arbetade han åt EFS-
ledaren C O Rosenius.20  

Verksamheten vid Kronobergs regemente styrdes av en soldatmissions-
förening, där Andersson var ordförande fram till sin död.21 I religiöst hänse-
ende hängde den samman med Kronobergs läns missionsförening (KLM), 
som anslöt sig till SMF 1903,22 men också med väckelsekristendomen inom 
statskyrkan. Andersson knöt nämligen den väckelsevänlige kyrkoherden 
Gustaf Willén till soldatmissionen. Willén satt i soldatmissionsföreningens 
första styrelse, och efter Anderssons död 1901 tog Willén över ordförande-
skapet.23 Soldathemmet fick samtidigt ekonomiskt stöd från SMF i Stock-
holm: inför regementsmötena 1902 och 1903 beslöt styrelsen att anhålla hos 
SMF i Stockholm om att samfundets predikant K J Gustafsson (1857-1913) 
skulle få verka vid Kronobergshed. SMF i Stockholm gav sitt godkännande, 
och avlönade Gustafsson för tre månaders verksamhet bland de ”värneplik-

                                                        
20 Svenska folkrörelser, band 2, s 275; Herman Myrbäck, Carl Andersson i Vaxholm: Några 
minnesblad till hundraårsdagen av hans födelse, Stockholm 1930, 29, 48ff, 65, 97-101. 
21 Soldatmissionsföreningen stiftades 1897, se protokoll 25 augusti 1897; betr Anderssons död 
se styrelseprotokoll 19 april 1901, §1: A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. Betr 
soldathemmet, se även historik i Lennart Johansson, ”Folkrörelsernas framväxt i Norra Allbo: 
del III, Väckelserörelsen”, i Värendsbygder 1992, s 60f; C F Törnblom, Minnesskrift: utgiven 
av Kronobergs läns missionsförening med anledning av dess trettioåriga tillvaro 1886-1915, 
Växjö 1915, s 64-68; Karl Espner, Gustaf Landmér, Edv Zackrisson (red), I Guds tjänst: 
minnesskrift utgiven i anledning av Kronobergs läns missionsförenings 75-åriga tillvaro 
1886-1961, Växjö 1960, s 156-166.  
22 Protokoll 27 sept 1898, §7, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA [De första 
stadgarna med bestämmelsen att soldatmissionsföreningens tillgångar skulle tillfalla KLM vid 
en upplösning]. Det fanns flera kopplingar på personplanet: Andersson var en av KLM:s 
tidiga tillskyndare. Fabrikören J P Jönsson, som från början knöts till soldathemmet på Kro-
nobergshed, var samtidigt ordförande för KLM. Betr Jönsson, se Svenska folkrörelser, band 2, 
s 652. J P Jönsson, men även A Bratt var aktiva i KLM och samtidigt från början engagerade i 
soldathemsverksamheten. Båda var suppleanter i den första styrelsen för soldatmissionsför-
eningen (protokoll 25 augusti 1897, A:I, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA). Län-
ken till KLM visade sig också i att KLM:s egen Hemmets vän var den tidning som soldatmiss-
ionsföreningen i första hand delade ut till de värnpliktiga, se t ex protokoll 28 dec 1902, §3; 
protokoll 10 sept 1904; protokoll 2 april 1906, § 4, A:I, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmission-
en, KbA. Betr KLM:s anslutning till SMF, se Johansson, 1992, s 21. 
23 Gustaf Willén var en s k ”troende präst”, alltså en statskyrkopräst som gillades av de väck-
elsekristna, och var under en period även ordförande i KLM. Betr Willén, se Espner m fl, s 
115f. Willén var vice ordf från 1897, ordf från 1901, se protokoll 25 augusti 1897; årsmötes-
protokoll 31 aug 1901, §5, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA.  



 76 

tige å Kronobergshed”.24 Gustafsson valdes år 1905 till ordförande för före-
ningen.25  

När kaserneringsvågen nådde Kronobergs regemente, bestämde soldat-
missionärerna precis som på många andra håll att bygga ett nytt soldathem 
på den nya förläggningsplatsen. I detta läge övertog KLM verksamheten. 
Om den helt inordnades i KLM, skulle mobiliseringen av nya ekonomiska 
resurser underlättas. Från 1 januari 1915 drevs soldathemsverksamheten av 
KLM. Enligt övertagandedokumenten skulle det så långt möjligt ske enligt 
de bestämmelser, som Carl Andersson angivit.26 Ett nytt soldathem invigdes 
9 maj 1920 invid regementets nybyggda kaserner i Växjö ett par mil från den 
gamla heden.27 

I fallet Örebro län kommer vi in i historien när beslut fattats om att reg-
ionens regemente – Livregementets grenadjärer (I 3) – skulle flytta från sin 
traditionella förläggningsplats Sannahed söder om Kumla till nybyggda ka-
serner i Örebro. På Sannahed hade den regionala SMF-föreningen bedrivit 
soldathemsverksamhet sedan 1893.28 Nu samlade sig det lokala och regionala 
SMF-nätverket i och omkring Örebro för en nysatsning. Lagom till I 3:s 
inflyttning i de nya kasernerna hösten 1912 invigdes ett soldathem strax 
utanför kasernområdet i Örebros norra utkanter.29 Soldathemmet drevs av 
Föreningen soldaternas vänner inom Örebro län (FSVÖ). Namnet för tan-
karna till det allianskristna Förbundet soldaternas vänner, men Örebroföre-
                                                        
24 Beslut i soldatmissionsföreningen: protokoll 28 dec 1901 samt 28 dec 1902, A:I, vol 01, 
KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. Beslut hos SMF:s missionsutskott 10 febr 1903, §4, 
A1a, vol 4, Huvudarkivet, SMF:s arkiv, RA. I protokollet framgår att 1903 inte var första året 
som SMF beviljat Gustafsson att missionera på Kronobergshed. Tidigare beslut verkar inte ha 
protokollförts. Betr Gustafsson, se Svenska folkrörelser, band 2, s 524. 
25 1905-1912 var K J Gustafsson ordförande, se årsmötesprotokoll 9 sept 1905, §5: A:I, vol 
01; styrelsemöte 22 sept 1912, §1, A:1, vol 01: KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. K J 
Gustafsson steg i graderna även inom SMF och var sekreterare där från 1910 med särskilt 
ansvar för den inre missionen, ungdomsfrågor m m (Svenska folkrörelser, band 2, s 524). 
26 Mötet där frågan väcktes: Protokoll 22 sept 1912, §5. Beslutet att ingå med förfrågan till 
KLM: årsmötesprotokoll 21 sept 1913, §8. Om KLM:s villkor för övertagandet: protokoll 29 
april 1914, §3. Det slutgiltiga övertagandet: årsmötet 13 sept 1914, §2 (alla protokoll i A:I, 
vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA.) Betr överlåtelsen, se även utdrag ur protokoll 
vid KLM:s årskonferens, 31 jan 1914, F:I, vol 01, ”Handlingar angående soldathemmet Beta-
nia Kronobergshed”, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. Soldathemmet i Växjö drevs av en 
kommitté inom KLM med fabrikör A Bratt som ordförande, se Espner m fl, s 166. 
27 ”Program för invigningen av Soldathemmet Betania i Växjö söndagen den 9 maj 1920”, 
F:I, vol 01, Handlingar rörande uppförande å Smältaren 1917-1920, KLM:s arkiv, Soldatmiss-
ionen, KbA. 
28 ”Örebro läns fria missionsförenings årsberättelse 1895”, s 29f, E1 vol 1, SSA, KrA. Se även 
”Uppgifter om soldathems-verksamhet i Sverige”, F8, vol 1, SSA, KrA; Soldatmissionens 
uppkomst, s 14f; Werner Hermansson, Församlingstankens framväxt i Närke: minnesskrift för 
Örebro läns fria missionsförening (1940). 
29 ”Program för invigningen av soldathemmet i Örebro för föreningen soldaternas vänner 
inom Örebro län”, FII, vol 1, FSVÖa, AÖ. Jfr Soldatmissionen i Närke: minnesskrift med 
anledning av att 25 år förflutit sedan Soldathemmet i Örebro uppfördes, Örebro 1938. 
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ningen kom att drivas enbart av enheter i SMF:s lokala och regionala nät-
verk. Bakom soldatmissionsföreningen stod tre SMF-sammanslutningar: 
Örebro Brödraförsamling, som var stadens största SMF-församling, samt de 
regionala sammanslutningarna Örebro läns fria missionsförening och Örebro 
läns kristliga ungdomsförbund. Övriga SMF-sammanslutningar inom I 3:s 
inskrivningsområde inbjöds att också ansluta sig till FSVÖ.30 

Soldatmissionen i Örebro hade alltså från början en enhetlig SMF-profil. 
Den religiösa skillnaden mellan initiativtagarna till de två soldatmissionsför-
eningarna stämmer med den allmänna skillnaden i religiöst hänseende mel-
lan Kronobergs och Örebro län som konstaterats av tidigare forskning. 

Soldathem i frivillig regi och truppförbandsledda soldathem 
Soldathemmen i frivillig regi drevs av väckelsekristna sammanslutningar. 

De truppförbandsledda soldathemmen däremot stod under direkt ledning och 
kontroll av regementet på orten. Som kommer att framgå av avhandlingen 
var det i praktiken knappast vattentäta skott mellan de frivilliga soldathem-
men och truppförbandens egna soldathem. Men som avhandlingen också 
kommer att visa rådde särskilt i början konflikt mellan de två organisations-
formerna. 

Uppkomsten av truppförbandsledda soldathem hänger samman med en 
allmän förnyelse av statskyrkan kring år 1900 efter det konfliktfyllda 1800-
talet.31 Statskyrkan ville stärka militärprästämbetet och åter göra rege-
mentspastorstjänsterna till heltidstjänster. I denna strävan hade man ingen 
framgång under min undersökningsperiod. Däremot visade det sig möjligt att 
på lokal nivå inrätta soldathem i truppförbandens egen regi med rege-
mentspastorn som religiös ledare. Ett antal truppförband runt om i landet tog 
initiativ till att bygga egna soldathem på de nya kasernområdena som ka-
sernbyggnadsprogrammet skapade. Svenska kyrkans diakonistyrelse (bildad 
1910) fick över tid ett allt starkare intresse för vad man kallade de värnplik-
tigas andliga vård, som man menade borde bedrivas med truppförbandsledda 
soldathem som bas. Efter min undersökningsperiod (1928) skapades ett sär-
skilt militärutskott inom Diakonistyrelsen.32 

Soldathemsverksamheten följde därmed samma utveckling som söndags-
skolorna och ungdomsverksamheten. Alla tre ingick under 1800-talet i den-
                                                        
30 Protokoll 25 aug 1909, §4, ”Prottokoll öfver förhandlingarne rörande sällskapet Soldaternas 
vänner inom Örebro län’ ”, AI, vol 1, FSVÖa, AÖ. Styrelseprotokoll 11 nov 1909, (beslut att 
bjuda in SMF-sammanslutningar i inskrivningsområdet att bli medlemmar i FSVÖ), AII, vol 
1: FSVÖa, AÖ. Enl ordföranden hade 67 församlingar och ungdomsföreningar anslutit sig i 
april 1910, se brev till FSV från Per Eriksson 12 april 1910, ”Soldatmissionens inkomna 
handlingar 1907-10”, E1:1, SSA, KrA. Örebro Brödraförsamling räknade sina anor till väck-
elsen kring godsägaren Hedengren på Riseberga på 1850- och 60-talet, där en av Sveriges 
första nattvardsföreningar bildades. Se Palm 1993, s 348f. 
31 Bexell 2003, s 223-232. 
32 Andersson m fl 1980, s 23-27; SOU 1965:52, s 76-78.  
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väckelsekristna inre missionen. Senare togs de upp av statskyrkan, där de 
omformades och etablerades under 1900-talet.33 Truppförbanden behövde 
inte nöja sig med att studera de svenska soldatmissionärernas verksamhet. 
De kunde också låta sig inspireras av utländska exempel, till exempel i Tysk-
land eller Storbritannien.34   

De truppförbandsledda soldathemmen är inget studieobjekt i avhandling-
en, men var en väsentlig del av soldatmissionens kontext. I syfte att visa 
soldatmissionens storleksmässiga relation till den truppförbandsledda verk-
samheten visar jag nedan hur de två formerna av soldathem förhöll sig till 
varandra antalsmässigt. 

 

 
 

Fig 2 visar det totala antalet soldathem 1901 samt 1920, samt proportionerna 
mellan å ena sidan soldathem i frivillig regi, och å andra sidan truppför-
bandsledda soldathem. Antalet soldathem ökade totalt kraftigt under peri-
oden, från 17 soldathem 1901 till 55 soldathem 1920. Uppgifter gällande 
båda sorternas soldathem finns i appendix 1. 

Jag har bland annat med hjälp av årsberättelser, minnesskrifter och arkiv-
material kategoriserat samtliga 17 soldathem 1901 som frivilliga. Man kan 
dock argumentera för att ett av soldathemmen 1901 egentligen var en sorts 

                                                        
33 Göran Sidebäck, Kampen om barnets själ: barn- och ungdomsorganisationer för fostran 
och normbildning 1850-1980, Stockholm 1995, s 30-35. 
34 Anderson, s 63-66; Nilsson 1905, s 22-24.  
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Fig 2. Totalt antal soldathem 1901 och 1920. Absoluta tal. 
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mellanform.35 År 1920 drevs en stor majoritet, eller 43 av totalt 55 soldat-
hem, i frivillig regi. Då hade ändå ett antal soldathem i frivillig regi lagts 
ned, eftersom det regemente det riktat sig mot hade kasernerats och flyttat 
till annan ort. Vad gäller uppdelningen mellan soldathem i frivillig regi re-
spektive truppförbandsledda soldathem 1920, så har jag utgått från den kate-
gorisering som gjordes av kungl majt i samband med att statsbidrag till sol-
dathemsverksamheten introducerades under första världskriget.36 År 1920 
hade den truppförbandsledda typen av soldathem etablerats på allvar.37 Även 
detta år fanns det dock mellanformer. Bland de 43 i frivilliggruppen fanns 
åtminstone tre soldathem som kan betraktas som sådana mellanformer.38 

Vissa militära förläggningsplatser fick med tiden flera soldathem. Ibland 
riktade de sig mot olika truppförband som var förlagda på platsen. Ibland 
uppträdde de istället i konkurrens med varandra. Det kunde dels vara frivillig 
och truppförbandsledd soldathemsverksamhet som konkurrerade om de 
värnpliktiga vid ett regemente, dels två soldathem i frivillig regi som helt 
eller delvis stod i konkurrensförhållande till varandra. År 1920 fanns i 
Karlskrona fyra, i Skövde tre och i Boden två soldathem, för att ta några 
exempel. I Stockholm fanns däremot enbart ett soldathem båda undersök-
ningsåren, trots huvudstadens stora koncentration av truppförband.  

Allianskristendomen inom soldatmissionen 
Officerarna i FSV:s styrelse som blivit omvända i den radstockska väckelsen 
betraktade sig som framgått av kapitel 1 som allianskristna. I praktiken var 
                                                        
35 Det gällde soldathemmet på Malmslätt i Östergötland. Det drevs av sammanslutningen 
Malmslätts evangelisk-lutherska missionssällskap, men de nära banden till statskyrkan visa-
des bl a genom att stiftets biskop invigde soldathemmet (se ”SMF:s utredning...”, A1a, vol 17, 
SMF:s arkiv, Huvudarkivet, RA; Soldatmissonens uppkomst, s 16f).  
36 Kungl maj:ts beslut 15 dec 1916 angående fördelning av medel till soldathemsverksamhet 
under verksamhetsåret 1917, dnr 4587 (Avskrift), E1 vol 2, SSA, KrA. Som truppförbands-
ledda soldathem räknar jag soldathem (enligt mina kriterier) som återfinns under rubriken 
”Sammanslutningar, avseende truppförbandens egen soldatverksamhet” i Kungl Maj:ts beslut, 
samt de som tillkommit 1920 enligt FSV:s statistik i ”FSV:s årsberättelse 1920”, B2, vol 1, 
SSA, KrA, s 102f. Som soldathem i frivillig regi räknar jag alla under rubrikerna ”Samman-
slutningar, tillhörande Förbundet Soldaternas Vänner” och ”Sammanslutningar, från truppför-
banden fristående och Förbundet soldaternas vänner icke tillhöriga”, se ”FSV:s årsberättelse 
1920”, B2, vol 1, SSA, KrA, s 100-104. 
37 Se t ex Bengt Larsson, Skövde soldathem 1917-2007: en historik, Skara 2007, s 5-13; Paul 
Nilsson, Klerker, sångare, knektar, Stockholm 1938, s 121-131; ”Upprop angående insam-
lande av medel till ett s k Soldathem vid Kungl Jönköpings regementes blivande etablisse-
ment invid Jönköping”; ”Stadgar för Kungl. Jönköpings regementes soldathemsförening”: 
Intendenturavd, serie A IV, vol I, Jönk-Kalm – N Smål reg:s arkiv, KrA; Soldatmissionens 
uppkomst, s 28; Ingmar Gustafsson (red), Jämtlands fältjägarregemente: regementet, bygden 
och staden, del I, Östersund 2001, s 53, 124.  
38 Det gäller samma geografiska region som 1901. Som mellanformer bör räknas åtminstone 
de tre soldathemmen som vid denna tid drevs av Soldaternas vänner inom Linköpings stift: 
Gustav Adolfskapellet samt två soldathem i hyrda lokaler i Linköping.  
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dock inställningen till allianskristendomen varierande och vacklande inom 
soldatmissionen, såväl på lokal som central nivå. Ett antal lokala samman-
slutningar för soldatmission kallade sig alltså allianskristna, och fick ekono-
miskt understöd från olika väckelsekristna trosriktningar. Det fanns också 
mellanting; allianskristna ideal kunde finnas samtidigt som det var i huvud-
sak sammanslutningar från en viss trosriktning, som stod för det ekonomiska 
understödet. 

Såväl i Kronoberg som i Örebro hade man en ambivalent inställning till 
allianskristendomen. Mest försiktiga var man på Kronobergshed. Soldat-
missionsföreningen visade t o m tveksamhet när soldatmissionären Viktor 
Johansson i Jönköping blev utsedd av FSV att göra inspektionsresor inom 
soldatmissionen runt om i landet. Denne hade genomgått Helgelseförbundets 
bibelkurs och blev senare ledare inom Svenska Alliansmissionen.39 Vid års-
mötena på Kronobergshed kunde man bjuda in ett par ”främmande predi-
kanter”. Som ”främmande” räknades predikanter från andra delar av Små-
land.40 När det nya soldathemmet invigdes i Växjö 1920 tog dock KLM ste-
get att bjuda in såväl en baptistpastor som Frälsningsarméns och KFUM:s 
ledare i staden.41 

FSVÖ:s linje var mycket pragmatisk. Predikanter från andra väckelse-
kristna trosriktningar, som baptister och frälsningssoldater, framträdde re-
gelbundet vid soldathemmet. Men det var SMF:arna som bestämde. Redan 
vid det första förberedande mötet avfärdades möjligheten att driva soldat-
hemmet i allians med de övriga väckelsekristna trosriktningarna i Örebro.42 
FSVÖ:s styrelseledamot Ungerth hade allianskristna ideal, och han uttalade 
vid det konstituerande mötet sin besvikelse över att FSVÖ inte blivit en 
verklig alliansmission. Men det blev ordföranden Erikssons linje som följ-
des. Han framhöll att alliansverksamhet inte alltid var angenäm för alla par-
ter, utan endast för den starkaste. Säkert var han väl medveten om att baptist-
församlingarna i Örebro vid denna tid var större än SMF-församlingarna.43 
Av strategiska skäl kunde det vara klokt att enbart bjuda in SMF-samman-
slutningar till ledningen för soldathemmet. 

Den kommitté inom SMF som utredde soldatmissionsfrågan 1914 yttrade 
att den frivilliga soldathemsverksamheten borde bedrivas ”enligt evangeliska 

                                                        
39 Protokoll 14 maj 1910, §3, A:I, vol 01, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA. Svenska 
folkrörelser, band 2, s 640. 
40 Protokoll 17 juli 1907, §5; Protokoll 7 aug 1908, §3-4: A:I, vol 01, Soldatmissionen, 
KLM:s arkiv, KbA. 
41 Lista över inbjudna till invigningen, Handlingar rörande uppförande å Smältaren 1917-
1920, F:I, vol 01, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA. 
42 Protokoll 25 aug 1909, §4 (allianskristen basis avfärdas), ”Prottokoll öfver förhandlingarne 
rörande sällskapet ’Soldaternas vänner inom Örebro län’ ”, AI, vol 1, FSVÖa, AÖ. 
43 Betr Ungerth, se Svenska folkrörelser, band 2, s 1014; protokoll 25 aug 1909, § 4 (Eriks-
sons uttalande); FSVÖ:s konstituerande möte 30 okt 1909, §11 (Ungerths kritik): AI, vol 1, 
FSVÖa, AÖ. 
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alliansens principer”.44 Centrala SMF:s beslut gick dock i motsatt riktning, 
såväl före som efter presentationen av kommittéarbetet. SMF:s missionssty-
relse avslog begäran om ekonomiskt stöd när ansökan kom från allians-
kristna soldathem, där lokala SMF-enheter verkade tillsammans med andra 
trosriktningar, eller där man centralt misstänkte en sådan samverkan.45 Tydli-
gen ville missionsutskottet inte riskera att pengar hamnade i fickorna hos de 
senare. Skepsisen kunde även på regional nivå vara stor mot samarbete med 
andra väckelsekristna sammanslutningar. Rapporterna bland annat från 
Umeå vittnar om stark konkurrens mellan SMF och EFS i soldathemsfrågan. 
Missionären Jakob Sjöåker var missnöjd med missionsnitet hos EFS. Inte 
mycket skulle vinnas ”/.../ ifrån evighetssynpunkt sett/.../” av ett samarbete 
med EFS.46 

En allianskristet inspirerad aktör inom soldatmissionen var KFUM. I 
Tyskland, Danmark och Storbritannien var nationella grenar av YMCA en 
central organisatör av soldatmission.47 I Sverige begränsades däremot 
KFUM:s inflytande på grund av ogillande från andra enskilda aktörer och 
sammanslutningar inom soldatmissionen. Vid FSV:s bildande gjordes ett 
försök att göra sammanslutningen till en del av svenska KFUM enligt ut-
ländskt mönster. Ett nytt försök gjordes vid FSV-konferensen 1904 med 
bland annat Oscar Bernadotte som tillskyndare. Båda gångerna avslogs för-
slaget.48 Det fanns personband mellan sammanslutningarna, framför allt ge-
nom att Bernadotte som ovan nämnts var ordförande för svenska KFUM. 
Men andra soldatmissionärer på central och lokal nivå ansåg att KFUM hade 
en felaktig profil. Motsättningarna gällde andra faktorer än allianskristendo-
men som idé. FSV:s övriga styrelseledamöter gick emot det förslag som 
Oscar Bernadotte stod bakom, och uttalade vid konferensen 1904 att 
KFUM:s verksamhet på många håll inte bedrevs i en sådan anda och rikt-
ning, att den ledde till själars frälsning. Bernadotte medgav i en kommentar 
att ”/.../det andliga lifvet/.../” på många håll i KFUM-föreningarna var 
mycket svagt, men att man just därför behövde en samverkan med FSV.49  
                                                        
44 Missionsstyrelsens protokoll 1-2 april 1914, bilaga P, s 616, nr 13A (1914), A1a, vol 17, 
SMF:s arkiv, Huvudarkivet, RA. 
45 Missionsstyrelsens protokoll 31 maj-1 juni 1910, §20, nr 8 (1910), A1a, vol 9; Missionssty-
relsens protokoll 17-18 jan 1911, §12, nr 10A (1911), A1a, vol 11; Missionsstyrelsens proto-
koll 5-6 april 1911, §34, nr 10A (1911), A1a, vol 11; Missionsutskottets protokoll 29 maj 
1916, §26, A, nr 15B (1916), A1a, vol 24; Missionsstyrelsen 13-14 jan 1920, §49, A1a, vol 
31; Missionsstyrelsen 20-21 maj 1920, §63, nr 19 (1920), A1a, vol 31: SMF:s arkiv, Huvud-
arkivet, RA. 
46 Brev av 25 febr 1915 till Wilhelm Sjöholm från Jakob Sjöåker, missionsstyrelsen 7-8 april, 
bilaga 35, A, nr 14A (1915), SMF:s arkiv, huvudarkivet, RA.  
47 Vad gäller Danmark, se SOU 1965:52, s 92. Vad gäller Storbritannien, se Snape, s 108f. 
Vad gäller Tyskland, se Martti Mukkonen, Ecumenism of the Laity, Joensuu 2002, s 180-182 
48 FSV:s konferens 1899, §13, B1, vol 1, SSA, KrA; Soldaternas vänner, Förbundet, Protokoll 
vid Förbundet Soldaternas vänner konferens i Stockholm 1904, Stockholm 1904, [nedan 
FSV:s konferens 1904] , s 18-20. 
49 FSV:s konferens 1904, s 20f. 
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Protokollet gick inte in på några detaljer. Men med tanke på de stränga 
sexuella sedlighetsnormer som observerats till exempel av Kennerberg i 
SMF-sammanslutningar och bland baptister, bör en viktig faktor i samman-
hanget vara de nya aktvitetsformerna inom KFUM. Kring år 1900 märktes 
ett ökat organiserat gymnastikintresse, och tävlingsidrotten spreds i städerna 
med officerskåren som en viktig aktör. I detta sammanhang fanns KFUM. 
Som konsthistorikern Patrik Steorn visat kom samtidigt en ny kroppskultur. I 
idrottstidningar förekom fotografier av manliga KFUM-gymnaster på turné 
som poserade mer eller mindre lätt klädda.  Sådana bilder var något uppse-
endeväckande vid denna tid. De förmedlade en ny syn på den manliga krop-
pen, och cirkulerade i hemlighet som homoerotik.50  

I motståndet mot ett samgående med KFUM fanns inslag av konflikt mel-
lan olika samhällsskikt, och mellan rurala och urbana miljöer. Soldat-
missionärer från bland annat Östersund och Axvall i Västergötland uttalade 
sin misstänksamhet mot KFUM vid FSV:s konferenser.51 Samtidigt fanns det 
lokala exempel på soldatmission där aktörerna var medlemmar både i 
KFUM och SMF, till exempel i Göteborg.52 Trots att det alltså inte blev nå-
got formellt samarbete på central nivå, så kom idéer från KFUM till praktisk 
användning inom soldatmissionen. Det ekonomiskt starka KFUM admini-
strerade under ett par år en insamling av namnen på väckelsekristna värn-
pliktiga, och tryckte till exempel upp listor, så att soldatmissionärerna lättare 
skulle komma i kontakt med ”de troende” efter inryckningen.53 Efter general 
Axel Rappes död 1918 blev alltså KFUM:s ordförande Oscar Bernadotte 
även ordförande för FSV. Något samgående blev fortfarade inte aktuellt, 
men 1921 uttalade FSV:s sekreterare Herman Dillner att båda organisation-
erna ville verka för unga mäns frälsning.54  

KFUM:s allmänna position under den starka väckelsevågen decennierna 
kring förra sekelskiftet är en intressant kyrko- och idrottshistorisk fråga, som 
dock ligger utanför denna avhandling. Frälsningsarmén (FA) var också en 
sammanslutning som av kyrkohistoriker räknas till den allianskristna famil-
jen. Flera lokala sammanslutningar rapporterade att FA medverkade vid 

                                                        
50 Patrik Steorn, Nakna män: maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915, 
Stockholm 2006, s 112f; K Arne Blom & Jan Lindroth, Idrottens historia: från antika arenor 
till modern massrörelse, Farsta 1995, s 191-202. 
51 FSV:s konferens 1904, s 11; Soldaternas vänner, Förbundet, Protokoll vid Förbundet solda-
ternas vänner konferens i Stockholm 1906, Stockholm 1906, [nedan FSV:s konferens 1906], s 
23. Jfr Carl Bergqvist, Minnen från Trossnäs, Karlstad 1914, s 22-26. 
52 Ynglingaföreningen Libanon Göteborg: Överblick över verksamheten 1883-1923, Göteborg 
1923, s 6, 22-27. 
53 Bernadotte redovisade planen på att göra listor över väckelsekristna värnpliktiga 1904, se 
FSV:s konferens 1904, s 9. Vid konferensen 1906 utvärderades listan. Många ansåg att den 
var ett rätt otympligt arbetsredskap; den kom ut vid fel tidpunkt, det var svårt för soldatmiss-
ionärerna vid stora förläggningsorter att hitta personerna på listan, den var inte fullständig, 
etc, se FSV:s konferens 1906, s 22-25. 
54 Dillner 1921, s 15, 18.  
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möten på deras soldathem.55 Enligt Stridsropet 1913 verkade en Frälsnings-
arméns sjömans- och militärbrigad runt om i världen, främst i det brittiska 
imperiet. Brigaden skulle – med Storbritannien som bas – moraliskt och 
religiöst stödja de män, som tjänade brittiska kronan runt om i världen. Bri-
gaden skickade personliga brev till soldater och flottister, besökte dem på 
sjukhus, krigsskepp, i fästningar och baracker, samt bjöd in militärerna till 
Frälsningsarméns ”hem” till exempel på Malta, i Gibraltar och i Indien. I 
Sverige hade dock ännu inte sjömans- och militärbrigaden ”fått fast fot”, 
som Stridsropet uttryckte saken.56 FA centralt byggde inte upp något soldat-
hem i Sverige under perioden.57 Den högsta brittiska ledningen för FA kan 
ha känt sig främmande för den svenska värnpliktsmodellen. I Sverige prio-
riterade ledningen arbete bland underprivilegierade grupper främst i stä-
derna, samt bland ungdomar och barn. Det finns heller inga tecken på kon-
takt mellan FSV:s styrelse och centrala FA. När FSV brevledes uppmanade 
olika väckelsekristna sammanslutningar att ge soldatmissionsfrågan ut-
rymme vid sina årskonferenser fanns FA inte med på adresslistan.58 Men FA 
på lokal nivå riktade sig alltså mot de militära förläggningsplatserna.59  

Språkbruk och motiv inom soldatmissionen 
I detta avsnitt utgår analysen från soldatmissionärernas språkbruk. Det som 
intresserar mig här är den relationella funktionen. Det innebär att jag analy-
serar sambandet mellan några utvalda texter och soldatmissionärernas soci-
ala handlande (jfr kap 1). Genom denna språkbruksanalys kan jag visa aktö-
rernas explicita motiv för soldatmissionen.   

De texter jag ska studera i följande tre delavsnitt är hämtade dels från de 
lokala soldatmissionsföreningarna i Kronoberg och Örebro, dels från cen-
trala Förbundet soldaternas vänner (FSV). Jag kompletterar med texter ur 
organisationsmaterial och ungdomstidningar, från bland annat SMF, SB och 
FSV.  

                                                        
55 Utöver Örebro och Växjö gällde det t ex Ljungby, Karlstad, Sollefteå, Eksjö, Vänersborg, 
se ”FSV:s årsberättelse 1920” s 20f, 69-73, 78, B2, vol 1, SSA, KrA; FSV:s konferens 1906, s 
26; rapport från Soldaternas vänner i Vänersborg 1917, E1, vol 3, SSA, KrA.  
56 Stridsropet 1913:35, s 3, ”Sjömans- och militärbrigaden”. Jfr Skelley, s 164. 
57 Källäget för FA är besvärligt. Tryckta årsredovisningar började ges ut först i början av 
1920-talet med listor på alla FA:s institutioner. Soldathem saknades, se Frälsningsarméns 
årsbok 1923, Stockholm 1923. Enligt en utredning från 1960-talet tillhörde inte Frälsnings-
armén de sammanslutningar som ägnade sig åt soldathemsverksamhet, se SOU 1965:52, s 38. 
58 Brev från FSV:s styrelse 16 nov 1910, ”Soldatmissionens utgående handlingar 1907-1910”, 
B1, vol 1, SSA, KrA. 
59 Se även Sörensen, s 179; Thorsten Kjäll, Korsets färger bära, 3 band, Stockholm 1972-
1981, band 1, s 249. En officer ur stockholmssocieteten som tidigt blev medlem av Fräls-
ningsarmén är Herman Lagercrantz. Se Herman Lagercrantz, I skilda världar, Stockholm 
1944, s 85. 
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Soldatmissionsföreningarna i Kronobergs och Örebro län 
Jag börjar med att studera soldatmissionens ändamålsparagrafer. Sådana 
paragrafer finns normalt i stadgar för sammanslutningar av olika slag. De 
visar, som framgår av namnet, ändamålet med sammanslutningen. Ofta för-
tydligas de, som i fallen nedan, med ytterligare paragrafer som anger medlen 
för att uppnå ändamålet m m. För den som vill studera hur de väckelse-
kristna själva skrev om sin aktivism, är stadgar givetvis en bra utgångspunkt. 
Stadgar är också ett bra exempel på strategisk handling. Texter vars syfte är 
att skapa resultat har av Jürgen Habermas, och senare av Norman Fair-
clough, kallats strategisk handling, medan texter som enbart syftar till att 
skapa förståelse i vid mening benämnts kommunikativ handling.60 Med de 
texter jag studerar nedan ville aktörerna styra och reglera soldatmissionens 
sociala praktik.  

Soldatmissionsföreningen på Kronobergshed antog dessa paragrafer den 
27 september 1898: 

”§1 Föreningens ändamål är att verka för gudsfruktan och sedlighet bland sol-
dater och beväring.  
§2 Som medel för detta ändamåls vinnande vill föreningen verka 
A) genom evangelie predikan, som är en Guds kraft till frälsning, 
B) genom att i soldathemmet tillhandahålla goda böcker och tidningar af reli-
giöst och allmännyttigt innehåll, hvaremot ingen litteratur af demoraliserande 
innehåll där får finnas.”61 
 
Paragraf ett innehöll det centrala yrkandet:62 föreningens ändamål var att 

verka för gudsfruktan och sedlighet. Paragraf två var ett förtydligande av hur 
detta skulle gå till: föreningen skulle predika evangeliet, som var en Guds 
kraft till frälsning, och tillhandahålla utvalda, lämpliga böcker och tidningar 
i ett soldathem.  

Motsvarande paragrafer i stadgarna för Örebroföreningen FSVÖ från ok-
tober 1909 hade följande lydelse:  

”§3  Föreningen, som har sitt säte i Örebro, har till ändamål att till Örebro för-
lägga, där fortsätta och eventuellt utvidga den soldatmission, som förut be-
drifvits vid lägerplatsen Sannahed och att för detta ändamål anskaffa lämpliga 
lokaler under namn af Soldathemmet och där verka för soldaternas andliga 
och moraliska lyftning. 
§4 Mom 1. De medel föreningen vill använda för vinnande af sitt ändamål äro: 
Guds ord, allmännyttig och kristlig läsning samt annan verksamhet, som afser 

                                                        
60 Fairclough 2003, s 67, 71.  
61 Protokoll 27 sept 1898, §7, A:I, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. Stadgarna är 
skrivna före indelningsverkets avskaffande, därav uppdelningen i [stam]soldater och beväring 
(=värnpliktiga). 
62 Betr yrkande (claim), se Fairclough 2003, s 81. Vad avsändaren vill, önskar, kräver etc ska 
hända. 
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hvad i §3 säges. Mom 2. Politiska och sociala möten och sammanträden få 
icke förekomma i Soldathemmet.” 63 
 
Här var paragraf tre ändamålsparagrafen (de första två paragraferna var 

utläggningar som hängde samman med flytten från Sannahed). Den innehöll 
ett yrkande som var snarlikt det vi såg ovan. Soldatmissionsföreningen på 
Kronobergshed ville verka för gudsfruktan och sedlighet; FSVÖ ville verka 
för soldaternas andliga och moraliska lyftning. Paragraf fyra innehöll ett 
förtydligande på motsvarande sätt som i Kronoberg: FSVÖ:s medel var 
Guds ord, allmännyttig och kristlig läsning, samt annan lämplig verksam-
het.64  

De tidstypiska orden ”sedlighet” och ”allmännyttig” var naturligtvis lad-
dade med underliggande budskap. Jag återkommer till innebörden längre 
fram i avhandlingen. Vad jag ska diskutera här är likheten mellan stadgarna 
från Kronoberg respektive Örebro. I den analysen kommer jag att pröva en 
modell hämtad från den teologiska forskningen om den yttre missionen. I 
enlighet med denna modell kan soldatmissionen hypotetiskt delas upp i 
evangelisation, alltså i kristen förkunnelse med utgångspunkt i evangelium, 
och i andra aktiviteter, tänkta att stödja evangelisationen.65 Teologen Inger 
Marie Okkenhaug har angett två nyckelmotiv i yttre mission: ”an emphasis 
on direct evangelicalism and an emphasis on the civilizing activities thought 
necessary for making evangelicalism more effective.”66 Inom yttre mission 
förkunnades alltså den kristna läran i syfte att framkalla konverteringar, men 

                                                        
63 ”Stadgar för Föreningen Soldaternas vänner inom Örebro län”, FII, vol 1, FSVÖa, AÖ. 
Kursiveringar i originalet. För stadgarnas antagande, se: FSVÖ:s konstituerande möte 30 okt 
1909, § 7 (stadgarna): AI, vol 1, FSVÖa, AÖ. Stadgarna bibehölls av allt att döma till 1927, 
bortsett från förändringar av styrelsens sammansättning, inskrivna för hand, FII, vol 1, 
FSVÖa, AÖ. 
64 Förbuden i ändamålsparagraferna är olika formulerade, vilket kan ha att göra med att kon-
kurrerande folkrörelser, särskilt arbetarrörelsen, var mycket mera synlig i Örebro 1909 än på 
Kronobergshed 1898.  
65 Se Inger Marie Okkenhaug, ”Introduction: Gender and Nordic Missions”, i Inger Marie 
Okkenhaug (ed), Gender, Race and Religion: Nordic Missions 1860-1940, Studia Missionalia 
Svecana XCI, Uppsala 2003, s 14. ”Evangelisation” har varit ett nyckelbegrepp från 1700-
talets pietism till senare århundradens väckelsekristendom. Ibland används istället ordet 
”evangelisering”, med samma betydelse. Se Ragnar Askmark, ”Evangelisation”, i Nordisk 
teologisk uppslagsbok, band 1, Lund 1952, sp 796-799; Bexell 2003, s 155. Centrum i för-
kunnelsen var evangelium, alltså de kristnas glädjebudskap om Jesus och Guds rike. Se An-
ders Nygren, i ”Evangelium”, i Nordisk teologisk uppslagsbok, band 1, Lund 1952, sp 813. 
Vad gäller den inre missionens kontext, jfr Christiansson s 91f; Palm 1993, s 345. 
66 Okkenhaug, s 14. I sin studie av amerikanska missionärer i Kina gör Gael Graham en lik-
artad uppdelning, se Gael Graham, Gender, Culture, and Christianity: American Protestant 
Mission Schools in China, 1880-1930, Asian Thought and Culture, vol 25, New York 1995, s 
1. Se även Karin Johansson, De vågade sig ut: en studie av Svenska mongolmissionens miss-
ionärer och verksamhet 1910-1938, Lund 2008, s 174. 
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missionärerna byggde också upp institutioner för utbildning och sjukvård. 
Denna ”civiliserande” verksamhet tänktes stödja den kristna förkunnelsen.67  

De religiösa, sociala och kulturella olikheterna mellan missionärer och ob-
jekt för missionen var givetvis mycket mindre i de miljöer där soldatmiss-
ionen bedrevs än inom yttre mission. Men poängen är att de oomvända, de 
”namnkristna”; alltså människorna utanför den egna trosgemenskapen, inte 
var ”sant” kristna i den väckelsekristna bemärkelsen, oavsett miljö och plats 
där missionen bedrevs. Kristendomen var för visso känd bland de värnplik-
tiga, men alla hade inte enligt soldatmissionärerna tagit evangelium till sitt 
hjärta.  

Ändamålsparagraferna stämde med Okkenhaugs modell. För det första 
ville föreningarna verka för gudsfruktan respektive andlig lyftning, och det 
skulle uppnås genom att predika evangelium, eller som man uttryckte sig i 
Örebro; Guds ord. Detta var alltså evangelisation. Soldatmissionsföreningar-
na var visserligen verksamma i ett land med en kristen statskyrka. Men ef-
tersom man på Kronobergshed, respektive vid kasernerna i Örebro, enligt 
soldatmissionärerna avlägsnat sig från Gud, behövdes evangelisation. För 
det andra ville alltså föreningarna verka för sedlighet och moralisk lyftning; 
vilket skulle uppnås med hjälp av bland annat läsning av allmännyttiga 
böcker och tidningar. Detta sammanfattar jag som fostran. Inom soldatmiss-
ionen i Kronoberg och Örebro precis som i den yttre missionen förordades 
alltså även verksamhet utöver evangelisationen.  

Slutsatsen är att soldatmissionsföreningarna hade två gemensamma expli-
cita motiv; evangelisation och fostran. Jag kommer att kalla detta för före-
ningarnas missionsmotiv eller tvillingmotiv. Det yttersta målet var att fram-
kalla omvändelser till vad soldatmissionärerna uppfattade som den ”sanna” 
kristendomen. 

Vad gäller Kronobergshed finns ytterligare två nyckeldokument. 1901 an-
tog soldatmissionsföreningen en ny, något justerad version av stadgarna. 
Ändamålsparagrafens yrkande formulerades i stort sett likadant som tidigare, 
men med tillägget att föreningen även skulle verka för nykterhet. Medlen var 
de samma som i den tidigare versionen, dessutom skulle man sprida kristliga 
skrifter på förläggningsplatsen.68 Det infördes en ny, inledande paragraf, där 

                                                        
67 Inom mission i icke-kristna områden bedrevs ett ofta hårdfört överförande av västerländska 
normer, se t ex Gunlög Fur, ”Om äktenskap och kolonisation”, i Bente Rosenbeck & Hanne 
Sanders (red), Det politiska äktenskapet: 400 års historia om familj och reproduktion, Stock-
holm 2010, s 320. 
68 Den nya ändamålsparagrafen med förtydligande: ”§2 Föreningens ändamål är att verka för 
sann gudsfruktan, nykterhet och sedlighet bland soldater och beväring. §3 För vinnande af 
detta ändamål vill föreningen verka A) genom evangelii predikan, som är en Guds kraft till 
frälsning, samt spridning af goda kristliga skrifter och traktater B genom att i Soldathemmet 
tillhandahålla goda böcker och tidningar af kristligt och allmännyttigt innehåll, hvaremot 
ingen litteratur af demoraliserande innehåll får der finnas”, Protokoll 31 augusti 1901, §4, A:I, 
vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. 
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föreningen betonade att dess verksamhet vilade på bibelns ord.69 Här påpekas 
alltså den religiösa grunden än starkare, av allt att döma som en markering 
mot oönskade talare som kan ha kastat sina blickar mot soldathemmets pre-
dikosal. Vi bör även notera yrkandet i det gåvobrev som skrevs av Carl An-
dersson. Soldathemsbyggnaden ägdes nämligen ursprungligen av Andersson, 
men skänktes av honom till soldatmissionsföreningen 1898. Andersson hade 
en sådan position i dessa kretsar att man refererade till gåvobrevet när sol-
dathemsverksamheten mer än 15 år senare övertogs av Kronobergs läns 
missionsförening. Gåvobrevet innehöll inga ändamålsparagrafer, men det 
yrkandet gällande ändamålet liknade de vi sett ovan. Andersson proklame-
rade att soldathemmet var uppfört ”/.../ för människors frälsning genom för-
kunnandet af Jesu Kristi evangelium/.../”, och ”/.../för evangelisk nykterhets-
verksamhet /.../. ”70 Både 1901 års stadgar och Anderssons gåvobrev stödjer 
iakttagelsen om ett explicit missionsmotiv som innefattade evangelisation 
och fostran. 

FSV  
Jag ska nu röra mig till den centrala nivån i soldatmissionen, och undersöka 
FSV:s motsvarande paragrafer. Vid FSV:s första konferens 1899 antogs ett 
dokument som kallades för FSV:s ”grundsatser”, och visade en minsta ge-
mensamma nämnare för de anslutna föreningarna. I konferensprotokollet 
angavs att villkoren för inträde i FSV uttrycktes i dessa grundsatser. Stadgar 
antog FSV först 1911.71 Jag räknar dock den första punkten i grundsatserna 
som en ändamålsparagraf. Trots att FSV vid denna tid inte styrdes enligt 
demokratiska föreningsprinciper, så motsvarade de yrkandena de som fanns i 

                                                        
69 Protokoll 31 augusti 1901, §4, A:I, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. Stadgarna 
trycktes 1903, se ”Stadgar för soldatmissionsföreningen Betania å Kronobergshed” [1903], 
”Handlingar angående soldathemmet Betania Kronobergshed”, F:I, vol 01, KLM:s arkiv, 
Soldatmissionen, KbA. Första paragrafen i stadgarna: ”Denna förening bekänner sig till Guds 
ord, Gamla och Nya testamentets heliga skrifter såsom den enda fullkomliga regeln för tro, 
lära och lefverne (2 Tim 3:15-17, Es 40:8)”. Bibelreferenserna: ”Och du känner från barndo-
men de heliga skrifter som kunna giva dig vishet, så att du bliver frälst genom den tro du har i 
Kristus Jesus. All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraff-
ning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, 
väl skickad till allt gott verk.” (2 Tim 3:15-17) ”Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, men 
vår Guds ord förbliver evinnerligen” (Jesaja 40:8) I båda fallen 1917 års bibelöversättning. 
70 ”Gåfvobrev” undertecknat C Andersson 15 nov 1898. F:I, vol 01, ”Handlingar angående 
soldathemmet Betania Kronobergshed”, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. Hänvisningen 
till Anderssons vilja finns i övertagandebeslutet, se §16, Protokollsutdrag från KLM:s årskon-
ferens 31 jan 1914, F:1, vol 01, bunt 4, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA.  
71 FSV:s konferens 1899, §20, B1, vol 1, SSA, KrA; Soldaternas vänner, Förbundet, Protokoll 
vid Förbundet soldaternas vänner konferens i Stockholm 1911, Stockholm 1911 [nedan FSV:s 
konferens 1911], s 11, 17-20. 
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föreningars stadgar. De två följande punkterna var förtydliganden. Grundsat-
serna återges nedan i sin helhet: 
 

1. Verksamhetens främsta syfte bör vara att föra soldaten under inflytande 
af evangelium såsom en Guds kraft till frälsning och att bereda honom en till-
flyktsort där han kan komma i närmare personligt umgänge med gudfruktiga 
kamrater samt finna tillfälle till mera stillhet och vederkvickelse för sinnet, än 
kasern- och lägerlif i allmänhet kunna medgifva. 

2. För detta ändamål bör särskild lokal finnas, till hvilken soldaterna hafva 
dagligt tillträde och i hvilken Guds ord förkunnas och tillfälle finnes till sådan 
läsning, som kan befrämja soldaters andliga och sedliga lyftning, äfvensom 
till brefskrifning och broderliga samtal. 

3. Verksamheten bör ledas af en styrelse, bestående af på Herren Jesus tro-
ende personer, hvilka af hjärtat gilla det i punkt 1. angifna hufvudsyftet med 
verksamheten, hvarjämte de böra ega förmåga att inom den använda lokalen 
upprätthålla ordning och god anda, så att verksamheten kan vinna vederbö-
rande regementschefs förtroende.72 
 
Det centrala yrkandet fanns i den första punkten; ändamålsparagrafen. 

Där angavs att syftet med verksamheten borde vara att föra soldaten under 
inflytande av evangelium, och att ge honom en ”tillflyktsort”, skild från det 
vanliga kasern- och lägerlivet. Såväl punkt ett och två innehöll preciseringar 
av hur det skulle gå till: Punkt två angav att det borde finnas en särskild lokal 
där Guds ord förkunnades, där det fanns tillfälle till läsning som befrämjade 
soldaters andliga och sedliga lyftning, samt till brevskrivning och broderliga 
samtal. Punkt ett föreskrev ”tillflyktsortens” beskaffenhet närmare: där 
skulle soldaten kunna umgås med gudfruktiga kamrater, och finna stillhet 
och vederkvickelse för sinnet. Punkt tre fungerar språkligt som en uppback-
ning och legitimering.73 Det betonades att verksamheten för att fungera borde 
ledas av personer, som var ”troende”, d v s väckelsekristna, och som arbe-
tade på ett sådant sätt att verksamheten vann respektive regementschefs för-
troende. Jag återkommer till denna tredje punkt längre fram i kapitlet. 

Det kan konstateras att paragraferna i FSV:s grundsatser och soldatmiss-
ionsföreningarnas stadgar var rätt likartade. Möjligen kan man säga att FSV 
mer än missionsföreningarna lyfte fram det enkönat manliga umgänget mel-
lan väckelsekristna soldater. Det ska också noteras att ordet soldathem ännu 
inte användes i grundsatserna.74  

På samma sätt som vad gällde soldatmissionsföreningarnas stadgar rådde 
en relativt god överensstämmelse med modellen hämtad från forskningen om 
yttre mission. FSV ville verka dels för att föra soldaterna under inflytande av 

                                                        
72 ”Grundsatser (antagna på konferensen den 6 och 7 nov 1899) för ’Soldaternas vänner’ ”, 
B1, vol 1, SSA, KrA. 
73 Jfr Fairclough 2003, s 81 (uppbackning), s 98 (strategier för legitimering). 
74 I 1920 års stadgar började FSV använda ordet soldathem. Berättelse över Centralstyrelsen 
för Förbundet Soldaternas vänner beslut och åtgärder, Stockholm 1920, s 59f , §1-2. 
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evangelium, dels för att på annat sätt inrikta soldaternas lediga tid och tänke-
sätt i viss riktning: att möjliggöra läsning som befrämjade soldaternas sed-
liga lyftning, att ge dem tillfälle till umgänge med gudfruktiga kamrater, 
brevskrivning, broderliga samtal, ”stillhet” och ”vederkvickelse för sinnet”. 
Konklusionen är att även FSV hade ett explicit missionsmotiv som innefat-
tade evangelisation och fostran. 

Det är rimligt att anta att soldatmissionärerna såväl i Kronoberg som Öre-
bro hade god kännedom om FSV:s grundsatser när de formulerade sina stad-
gar, och att de påverkades av FSV-officerarnas formuleringar. Carl Anders-
son fanns bland de civila i den radstockska kretsen, och var inbjuden när 
FSV stiftades 1899. Sannolikt fick han det utskick med grundsatserna som 
FSV gjorde redan i maj 1898, alltså några månader innan föreningsstadgarna 
vid Kronobergshed slutgiltigt antogs. Vad gäller Örebroföreningen så var 
den viktigaste länken Erik Ungerth, som var adjungerad ledamot av FSV:s 
styrelse från 1909. 75  

I de första riktiga stadgarna för FSV från 1911 återkom formuleringarna 
från 1899 års grundsatser i stort sett oförändrade.76 De återfanns också i de 
stadgar som antogs 1920, fast med uppstramade formuleringar. Ordet soldat-
hem hade nu börjat användas även i detta sammanhang. Intressant nog lyftes 
FSV:s kristna karaktär fram tydligare i texten 1920 än drygt 20 år tidigare. 
1899 angavs att syftet borde vara att föra soldaten under inflytande av evan-
gelium. 1920 skrev FSV att uppgiften var att föra soldaterna under infly-
tande av Kristi evangelium, som var en Guds kraft till frälsning.77 Den språk-

                                                        
75 Soldaternas vänner i Stockholm hade skickat ut i stort sett likalydande grundsatser till ett 
antal soldatmissionsföreningar och enskilda redan året innan (cirkulär 21 maj 1898, B1, vol 1, 
SSA, KrA).  
76 FSV:s konferens 1911, Bilaga B, §1-2. Som en överrubrik för ändamålet med FSV infördes 
1911 ordet ”soldatmission” i stadgarnas första paragraf. Det proklamerades där, att FSV var 
en sammanslutning av föreningar, som bedrev soldatmission. De tre grundsatserna fanns med 
även i 1913 års reviderade stadgar, se FSV:s konferens 1913, Bilaga B, §1-2. 
77”1. Verksamhetens uppgift är att föra soldaterna under inflytande av Kristi evangelium, som 
är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, samt att upprätta soldathem, där de 
kunna komma i personligt umgänge med gudfruktiga kamrater och erhålla den vederkvickelse 
och stillhet för sinnet, som kasärn- och lägerliv icke erbjuda. 2. I soldathemmen skall evange-
lium förkunnas till frälsning och uppbyggelse och tillfälle beredas soldaterna till bön och 
bibelstudium, till användning av litteratur, som i andligt och sedligt avseende står på kristlig 
grund, till åhörande av föredrag, som främja nykterhet och sedlighet, fotade på kristlig grund, 
till brevskrivning och, där så befinnes lämpligt, till intagande av förfriskningar. 3. Verksam-
heten i soldathem skall övervakas av en styrelse, bestående av på Herren Jesus Kristus troende 
personer, vilka gilla och tillämpa de grundsatser, som äro antagna av Förbundet Soldaternas 
Vänner. /---/ Den, som förestår verksamheten i ett soldathem, bör uppfylla samma fordringar, 
som ovan angivits för medlemmarna av hemmets styrelse, samt dessutom äga förmåga att 
inom hemmet upprätthålla ordning och god anda, så att verksamheten kan vinna utomstående 
omdömesgilla personers och isynnerhet vederbörande truppförbandschefers förtroende /.../”. 
(Berättelse över Centralstyrelsen för Förbundet Soldaternas vänner beslut och åtgärder, 
Stockholm 1920, s 59f , §1-2.) 
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liga förändringen kan hänga samman med ett ökat behov hos FSV av att 
profilera sig gentemot tendeser på individnivå i riktning mot religiös indiffe-
rens och ateism. 

Ovan har jag visat på en likartad övergripande organisation i några nyck-
eltexter. Detta ger belägg för gemensamma motiv inom soldatmissionen, 
trots att den inom sig rymde olika väckelsekristna trosriktningar, och sam-
manslutningar med olikartad social sammansättning, samt aktörer från både 
den civila och den militära sfären. Det jag analyserat ovan vad gäller den 
lokala nivån är stadgar från soldatmissionsföreningarna i Kronoberg och 
Örebro. Det går inte säkert att säga hur representativa de var för samtliga 
sammanslutningar inom soldatmissionen. Vad gäller frågan om representati-
vitet bör det dock åter påpekas att de två lokala föreningarna verkade i reg-
ioner som enligt tidigare forskning var olika i religiöst hänseende. Trots 
dessa olikheter fanns alltså gemensamma motiv. Intressant med tanke på 
tidigare forskning är också likheterna i motiv mellan FSV, som leddes av 
radstockska officerare ur landets militära elit, och soldatmissionsföreningen i 
Örebro, som leddes av SMF:are i vad som i tidigare forskning pekats ut som 
en folkrörelseregion. 

Vad gäller centrala SMF har jag funnit ett par texter där SMF-predikanter 
argumenterade för soldatmissionen. För det första gäller det ett föredrag av E 
A Nilsson som omnämnts tidigare i kapitlet. Det hölls 1914, samma år som 
soldatmissionen slog igenom som fråga på SMF:s årskonferenser.78 Och för 
det andra är det invigningstalet som SMF:s missionsföreståndare Janne 
Nyrén höll 1919 vid invigningen av soldathemmet i Boden, som bekostats 
med centrala medel från SMF.79 

I referatet från Nilssons föredrag vid årskonferensen 1914 handlade det 
om att entusiasmera anhängarna för just detta missionsfält. Texten är ett 
exempel på kommunikativ handling, där syftet inte är lika tydligt som i än-
damålsparagraferna. Samtidigt finns det en bakomliggande strategi; avsikten 
med texten är att övertyga läsarna om att soldatmissionen är högviktig, och 
värd penninggåvor och personliga insatser för att bygga och driva soldathem. 
I referatet fanns yrkandet att ”[d]et centrala i soldatmissionen måste vara de 
ungas förande till tron på Gud genom Jesus Kristus.”80 Nilsson framhöll 
alltså de värnpliktigas omvändelse som det mest centrala i soldatmissionen. 
För att kunna föra de unga till tron på Gud krävdes soldathem, där Guds ord 

                                                        
78 Protokoll, hållet vid Svenska Missionsförbundets 36:e generalkonferens i Auditorium, 
Stockholm den 14 juni 1914, §20, i Missionsförbundets konferensprotokoll 1899-1920, 
Stockholm 1920. 
79 ”Inledningsanförande vid invigningen av soldathemmet 25 maj 1919 av missionsförestån-
dare Nyrén”, Soldathemmet i Boden, Handlingar rörande soldatmissionen, vol 1, SMF:s 
arkiv, RA; Protokoll vid Svenska Missionsförbundets 37:e generalkonferens i Auditorium 
Stockholm den 3 juni 1915, §26, Missionsförbundets konferensprotokoll 1899-1920, Stock-
holm 1920. 
80 Missionsförbundet 1914, s 199. 
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förkunnades. Men det krävdes också att de värnpliktiga fick tillfälle till läs-
ning, brevskrivning och enskilda samtal.81 Soldatmissionens tvillingmotiv 
fanns här också.  

Nilsson kan vid denna tid inte sägas ha representerat SMF:s högsta led-
ning. Han hörde som nämndes i förra kapitlet till de liberala riksdagsmän 
som under försvarsstriden före första världskriget kom i konflikt med den 
politiskt konservative SMF-ledaren P P Waldenström. Just inför årskonfe-
rensen i juni 1914 avsade sig Nilsson sitt styrelseuppdrag.82 Samtidigt säger 
det något viktigt om soldatmissionens utveckling att det var en av SMF:s 
liberala politiker som höll talet.  

Nyréns anförande 1919 var ett typiskt invigningstal med svassande och 
förhoppningsfulla formuleringar om det nya Bodenhemmet. Men han utta-
lade sig även allmänt om soldatmissionen. Här finns ett yrkande av intresse. 
Ändamålet var i första rummet ”/.../att föra så många som möjligt av de 
värnpliktiga under inflytande av evangelium, som [var] en Guds kraft till 
frälsning/.../”. Det finns ett sannolikt intertextuellt samband med FSV:s än-
damålsparagrafer. Längre fram i talet preciserade sig Nyrén: Den rent and-
liga verksamheten skulle vara den dominerande. Men föredrag gällande till 
exempel nykterhet och sedlighet behövde inte strida mot den grundsatsen. 
All sådan verksamhet skulle dock fotas på positiva kristliga grunder.83 Trots 
att en ny tid brutit in i efterdyningarna efter första världskriget passar Nyréns 
tal in i analysmodellen hämtad från tidigare missionsforskning. Alltjämt 
handlade det om evangelisation, och om fostran till exempel genom utvalda 
föredrag. Texterna pekar på kontinuitet över tid inom soldatmissionen trots 
de demokratiseringsprocesser och andra fundamentala förändringar som det 
svenska samhället genomgick under perioden. Det explicita missionsmotiv 
jag identifierat fanns såväl strax före sekelskiftet 1900 som omkring 1920. 

Mission och bevarande 
I detta delavsnitt ska jag bredda diskussionen genom att analysera andra 

typer av texter, hämtade från tidnings- och organisationsmaterial. Bland 
texterna finns både exempel på strategisk och kommunikativ handling. I den 
SMF-anknutna Ungdomsvännen och den baptistiska Ungdomens egen tid-
ning finns ett antal texter som argumenterar för att läsarna – enskilt eller 
genom sin ungdomsförening – ska stödja den frivilliga soldathemsverksam-
heten med egna arbetsinsatser, ekonomiska bidrag eller bön. Dessa texter ser 

                                                        
81 Missionsförbundet 1914, s 199. Jfr annat referat av samma tal i Ungdomsvännen; Ung-
domsvännen [nedan U] 1914, s 208 (sign Th A, ”Soldatmissionen”). 
82 Gustafsson 1987 s 134f. 
83 ”Inledningsanförande vid invigningen av soldathemmet 25 maj 1919 av missionsförestån-
dare Nyrén”, Soldathemmet i Boden, Handlingar rörande soldatmissionen, vol 1, SMF:s 
arkiv, RA. 
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jag som exempel på strategisk handling. I en artikel av signaturen A S-én 
som infördes i Ungdomsvännen 1903 berättigades insatser för soldatmiss-
ionen på tre sätt. Det högsta målet var att ”/.../ blifva ett medel i Guds hand 
till någon förlorad sons frälsning.” 84 Detta stämmer med det missionsmotiv 
jag diskuterat ovan. I flera andra artiklar berättigades också insatser för den 
frivilliga soldathemsverksamheten med att Guds ord kunde spridas till nya 
grupper på de militära förläggningsplatserna, alltså evangelisation.85  

Men i artikeln från 1903 berättigades insatser för soldatmissionen även på 
andra sätt: Det var väsentligt att stötta de troende på de militära förlägg-
ningsplatserna. Lägerlivet var en farlig tid, och de troende riskerade att dras 
bort från Gud och ryckas med i ”de tygellösas villfarelse”. Därutöver var det 
viktigt att stödja ej omvända ”moraliskt ofördärfvade” värnpliktiga så att de 
inte sjönk ned i syndiga vanor. Många kunde under beväringstiden insupa så 
mycket gift, att de blev andliga och moraliska vrak. Ungdomsföreningarna 
borde därför stödja värnpliktiga, så att de kunde möta sina föräldrar efter 
värnpliktstiden utan att behöva sänka blicken.86 Här anas ett annat motiv för 
soldatmissionen; ett bevarandemotiv. Det är enkelt att föreställa sig att de 
väckelsekristna här vände sig mot en tänkt maskulin ungdomskultur på den 
militära förläggningsplatsen med kortspel och svordomar, för att inte tala om 
alkohol och sexuella kontakter. Ett annat motiv för att bedriva soldatmission 
tycks alltså ha varit att, med de väckelsekristnas uttryckssätt, bevara såväl 
omvända värnpliktiga som oomvända men ofördärvade värnpliktiga från att 
falla ned i synd.  

Det fanns vid denna tid många infallsvinklar på de värnpliktigas liv och 
leverne. I sin debutsamling Guitarr och dragharmonika (1891) betraktade 
Gustaf Fröding festande beväringar med betydligt mer distans än de väckel-
sekristna. Han konstaterade att de hade stiliga uniformer, men knappast 
kunde fungera som soldater, eftersom de var alltför berusade: 

 
”Se beväringa där i sin krigsmanprakt, 
hon är grann, hon är gul, hon är blå! 
Hon har supit sig full och hon dansar i takt, 
hon kan hoppa, men kan inte gå.”87 

 

                                                        
84 U 1903, s 77 (sign A S-én, ”Ett ord till våra kristliga ungdomsföreningar”). Berättigande 
(eng: Warrant) = det som motiverar och rättfärdigar slutledningen från grundval till yrkande i 
en argumenterande artikel, se Fairclough 2003 s 81. 
85 U 1913 s 12f (D Melchersson, ”Ögonblicksbilder”); U 1914, s 208; U 1915, s 216 (E G 
Pettersson, ”Några tankar om soldatmissionen”); U 1920, s 219f (Josef Jansson, ”Från vår 
soldatmission”); Ungdomens egen tidning [nedan: UET] 1911:17, s 1 (”Soldatmissionen”); 
UET 1913:6, s 1f (Mdn [K A Modén], ”Soldatmissionen än en gång”). 
86 U 1903, s 77.  
87 Ur Inge Jonsson, ”Värnplikten i den svenska litteraturen”, i Jan Dahlström & Ulf Söderberg 
(red),  Plikt, politik och praktik: värnpliktförsvaret under 100 år , Stockholm 2002, s 71. 
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De väckelsekristna kunde alltså hålla sig för skratt inför en sådan syn. I 
ungdomstidningarna framställdes ”synden” på de militära förläggningsplat-
serna i mycket mörka färger. Så här lät det i Ungdomsvännen 1907:  
 

”Livet på lägerplatserna är utan tvivel sådant, att det kräver en särskild 
vaksamhet, om man annars skall komma igenom utan att bliva brännmärkt för 
hela livet /---/ Det är mången ung man, som dukat under för frestelserna just 
vid den tid, han måst vara vid denna plats! Det finnes så mycken ruttenhet och 
last, som florerar på dessa platser, att man nästan kan rysa vid blotta tanken 
därpå!”88 
 
De väckelsekristna räknade värnplikten till de aktiviteter som hotade att 

dra ned män i ”synd”, och därmed dra bort dem från Gud. I ungdomstidning-
arna fanns uppbyggliga betraktelser som varnade unga män för att umgås 
med ”dåliga” kamrater. Texterna repeterade den väckelsekristna syndakata-
log som är känd från tidigare forskning.89 Det speciella med värnplikten var 
att den, olikt till exempel ”olämpliga” nöjen eller ”olämpligt” umgänge, inte 
kunde undvikas utan att bryta mot lagen.  

Men de väckelsekristnas tal om förhållandena på de militära förlägg-
ningsplatsen måste också förstås mot bakgrund av den allmänna samtida 
kritiken mot värnplikten. Det fanns, som omnämnts i tidigare kapitel, en 
stark misstänksamhet mot förhållandena inom krigsmakten, som liberala 
politiker alltså artikulerade bland annat genom krav på reformerade krigsla-
gar och en militieombudsman.90 Kritiken tog fasta på aktuella missförhållan-
den, men byggde också på det civila 1800-talssamhällets föreställningar om 
soldatlivet.  

Alkoholen flödade bokstavligen på de gamla exercishedarna, särskilt före 
lagregleringarna kring år 1900. Alkohol såldes inte bara på marketenterierna. 
Det lilla samhället Malmköping, där Södermanlands regemente var förlagt, 
hade drygt 330 mantalsskrivna år 1899, men samtidigt cirka 15 krogar som 
blommade upp under övningstiderna.91 Alkohol kunde säljas till värnpliktiga 
under enkla förhållanden, med eller utan vederbörligt tillstånd.92 Enligt sol-
datmissionären Carl Anderssons levnadstecknare var det före omvändelsen 
                                                        
88 U 1907, s 188 (sign E. Th., ”Några råd till ungdomen vid lägerplatserna”). För fler exem-
pel, se U 1914, s 208 (sign Th. A., ”Soldatmissionen”); U 1917, s 288 (sign S. M. U:it, 90 mil 
hemifrån, ”Tag vara på de unga männen!”); U 1919, s 288 (Albin Karlsson, ”Upprop”); U 
1920, s 219 (Josef Jansson, ”Från vår soldatmission”); UET 1905, s 53 (F Sandell, F Näss, G 
Blomqvist, ”Upprop!”); UET 1911:17, s 1. 
89 Se t ex U 1911, s 209f (J Öman, ”Huru skall en yngling bevara sin väg obesmittad?”); U 
1913, s 85 (”Råd till unga män”); UET 1908:5, s 13f (Lillie D Avery-Stuttle, ”En ärbar yng-
ling”). Jfr t ex Cedersjö, kap 5. 
90 Nygren 1977, s 9; Ericson Wolke 1999, s 94, 195-202.  
91 ”Kvinnorna kring Malmahed”, Södermanlands museum 1988, s 6, 8-13. 
92 Lars Ericson Wolke, ”Akrobater, bönder och marketenterskor: ekonomi och folkliv kring 
förläggningsplatsen Sannahed under 1800-talet”, i Lars Otto Berg mfl, Krigsmakt och bygd: 
Närkes militärhistoria, del II, s 145-147.  
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en av hans inkomstkällor att sälja brännvin i en handelsbod till beväringar på 
Kronobergshed.93  

1800-talets indelta soldater ansågs som ovan nämnts vara en socialt stabil 
grupp. De värvade soldaterna hade däremot lågt anseende. De hade materi-
ellt sett mycket dåliga villkor och rekryterades generellt ur proletära grupper. 
Historikern Jan Dahlström har konstaterat att de värvade soldaterna vid 
1800-talets garnisoner i Stockholm betraktades som ”slödder och bråkma-
kare”. Det fanns sedan gammalt en fiendskap dels på grund av att värvad 
trupp kallades ut vid kravaller och upplopp i staden, dels på grund av åter-
kommande slagsmål mellan civila män och gardessoldater. Yrket som sådant 
ansågs i samtiden gynna moralupplösning och förfall.94 Trots de förändringar 
som 1901 års härordning medförde fanns på många håll en stark oro över 
moralen i de miljöer där de värnpliktiga skulle övas. Reglementerad prosti-
tution fanns inte bara i Stockholm utan även i flera andra regementsstäder. I 
Stockholm existerade soldatprostitution, d v s att militärer sålde sina tjänster 
till homosexuella kunder.95 

Under de känsliga åren i början av 1900-talet bidrog officerares tvivelakt-
iga moral och övergrepp till krigsmaktens och de militära förläggningsplat-
sernas låga anseende. Ett fall som upprörde känslorna hösten 1906 var den 
s k avskedsvycken (avskedsvickningen) i Skillingaryd; en militär förlägg-
ningsplats i Småland. ”Avskedsvycken” var en informell fest som ordnades 
av och för regementets officerare kvällen före övningssäsongens slut. Office-
rarna bjöd in två av officersmässens kvinnliga köksbiträden att delta i fes-
tandet. En 18-årig kvinna, som var ovan vid alkohol, hade supits ned, och 
lämnat en av officerarnas rum först tidigt påföljande morgon. Hon hade sin 
fästman bland de värnpliktiga på förläggningsplatsen. I det rättsliga efterspe-
let till denna händelse kom det fram att officerarna hade tagit med sig stora 
mängder alkohol till militärövningen, och även druckit öppet inför de värn-
pliktiga. Förbuden mot alkoholförsäljning var klasslagar; i landets officers-
mässer var det alltjämt tillåtet att konsumera alkohol. Händelserna i Skilling-
aryd ledde till att en kapten dömdes till 30 dagars vaktarrest för åsidosät-
tande av plikten att iaktta ett värdigt uppförande och vara ett föredöme för 
ungdomen vad gällde tukt och anständighet.96 

De väckelsekristna var på grund av sin religiösa övertygelse särskilt dis-
ponerade för att reagera på den alkolholindränkta militärkulturen. Vikten av 
att bevara de värnpliktiga från dåligt inflytande framhålls på flera ställen i 
soldatmissionens texter och protokoll. Ett exempel är predikanten Ulrik Le-
                                                        
93 Myrbäck, s 13-15. 
94 Dahlström 1988, s 106-109, cit fr s 109. 
95 Yvonne Svanström, Offentliga kvinnor: prostitution i Sverige 1812-1918, Stockholm 2006, 
s 131f, 153; Dodo Parikas, ”Stockholms soldaters hemliga liv”, i Fredrik Silverstolpe m fl, 
Sympatiens hemlighetsfulla makt: Stockholms homosexuella 1860-1960, Stockholm 1999, s 
544-552, 564-567. 
96 Nygren 1977 s 142-145; Svärd s 317, not 31. 
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anders (1858-1938) brev till SMF:s missionsstyrelse med en förfrågan om 
ekonomiska bidrag till ett soldathem i Karlskrona. Han anförde just behovet 
av att bevara de värnpliktiga från ”synder”: ”/.../ då jag dagligen ser de unga 
soldaterna gå härnere såsom får utan herde, uppfylles jag av en innerlig öns-
kan, att något måtte göras för att rädda dem undan de frestelser, för vilka de 
äro utsatta.”97 Bevarandet framhölls även i inlägg från civila soldatmission-
ärer vid FSV:s konferenser. Det var särskilt tydligt vid konferenserna 1909 
och 1913.98 Vid FSV-konferensen 1909 yttrade Erik Ungerth från Örebro att 
en av soldatmissionens viktigaste uppgifter var att sörja för att de troende 
ynglingar som kom till den militära förläggningsplatsen inte kom bort från 
väckelsekristendomen. ”Ingen större sorg kan drabba troende föräldrar än att 
få sin troende son tillbaka som affälling,” framförde Ungerth.99 Dessa texter 
ger belägg för att det fanns även ett explicit bevarandemotiv bland soldat-
missionärerna. Inom soldatmissionen skulle dels redan omvända, dels ”oför-
därvade”, om än ej omvända unga män, ”bevaras”. Det handlade här alltså 
om att bevara värden och som redan fanns på plats. 

Officerarna i FSV:s styrelse var knappast benägna att svartmåla värn-
pliktstiden. Men vid konferensen 1909 betonade radstockaren och FSV:s 
dåvarande sekreterare, officeren Olof von Feilitzen, vikten av de redan tro-
endes uppbyggande och stadfästande.100 I FSV:s ändamålsparagraf angavs 
som vi sett ovan att soldatmissionen skulle bereda soldaterna en ”till-
flyktsort”.101 Officerarna i FSV:s ledning var givetvis mycket medvetna om 
alkohol- och sexualvanorna på de militära förläggningsplatserna. Ett beva-
randemotiv fanns inom FSV, även om det inte framhölls lika starkt som 
inom den civila soldatmissionen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den modell som använts i 
forskning om yttre mission inte riktigt täcker de motiv jag diskuterat ovan. 
Förutom det explicita missionsmotiv jag diskuterat ovan, fanns ett explicit 
bevarandemotiv inom soldatmissionen. 

                                                        
97 Brev av 14 maj 1915 från Ulrik Leander till SMF:s styrelse, Missionsstyrelsens protokoll 
31 maj – 1 juni 1915, §12, bilaga 9, nr 14B (1915), A1a, vol 21, SMF:s arkiv, Huvudarkivet, 
RA. Ulrik Leander var ordförande i Karlskrona missionsförening, fängelsedirektör och riks-
dagsledamot, medlem av Frisinnade landsföreningen 1909-31, se Tvåkammarriksdagen, band 
3, s 62f. 
98 FSV:s konferens 1909, s 10f, 28;  FSV:s konferens 1913, s 21, 24. 
99 FSV:s konferens 1909, s 10. Se även Brev från Ungerth (FSVÖ) till FSV av 17 sept 1910, 
”Soldatmissionens inkomna handlingar 1907-10”. E1:1, SSA, KrA.  
100 FSV:s konferens 1909, s 26.  
101 Ordet fanns kvar i 1911 och 1913 års stadgar. ”Grundsatser (antagna på konferensen den 6 
och 7 nov 1899) för ’Soldaternas vänner’ ”, B1, vol 1, SSA, KrA; FSV:s konferens 1911, 
Bilaga B, §1-2; FSV:s konferens 1913, Bilaga B, §1-2. I 1920 års stadgar hade ordet ”till-
flyktsort” försvunnit. Istället togs ordet ”soldathem” in, se Berättelse över Centralstyrelsen 
för Förbundet soldaternas vänner beslut och åtgärder, Stockholm 1920, s 59f , §1-2. 
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Resursmobilisering i Kronoberg och Örebro 
Med Kronoberg och Örebro som exempel ska jag i detta avsnitt diskutera 
resursmobilisering inom soldatmissionen ur det lokala perspektivet. Aktörer 
kan själva förfoga över olika resurser som gynnar deras organisering: kun-
skap, personliga ekonomiska resurser, och tillgång till viktiga nätverk. Där-
till kommer ytterligare mobilisering av finansiella och andra resurser. 102 För 
att etablera soldatmissionen och finansiera dess institutioner – soldathemmen 
– använde soldatmissionärerna de resurser de förfogade över och mobilise-
rade nya i form av till exempel ekonomiska medel och kontaktnät, bland 
annat inom den militära sfären.  

Männen i ledningen 
Som jag kommer att visa längre fram i detta avsnitt var styrelseledamöterna i 
de båda soldatmissionsföreningarna alla män. Deras titlar vittnar dessutom – 
vilket jag också visar nedan – generellt om en socialt sett god mellanposit-
ion; de var män ur den civila sfären som klassmässigt var överordnade stora 
grupper av män på sina respektive orter. I båda fallen följdes det generella 
mönster för ledarskapet i väckelsekristna sammanslutningar. 103  
 Tron på omvändelsens potential krockade med sammanslutningarnas 
faktiska klass- och genusmässiga organisering, liksom med deras syn på de 
främmande kulturer de kom i kontakt med inom den yttre missionen. Denna 
motsägelse kan iakttas i analyser av väckelsekristendomen såväl i Sverige 
som internationellt. 

Karaktäristiskt var männens organisatoriskt i generella termer överord-
nade position över kvinnorna under decennierna kring förra sekelskiftet. 
Kyrkohistorikern Cecilia Wejryd har påpekat att det fanns en skillnad i detta 
avseende mellan hushållsväckelsen under tidigt 1800-tal och den period jag 
skriver om. I ett traditionellt husmorsansvar ingick ett visst andligt ledar-
skap, och detta förhållande kom att ge utslag i den tidiga väckelsen i form av 
profilerade kvinnliga ledargestalter. När väckelsen blev en del av samhälls-
organiseringen genom sammanslutningar av olika slag, kom männen däre-
mot i ledande ställning i enlighet med rådande genusordning.104 Detta var 
också i överensstämmelse med den evangelisk-lutherska statskyrkotradition-
en. Som teologen Alarik Klefbeck konstaterat var kvinnors offentliga upp-

                                                        
102 Se t ex Pernilla Jonsson, ”On Women´s Account: The Finances of ’Bourgeois’ Women’s 
Organizations in Sweden, England, Germany, and Canada, 1885-1924”, i Pernilla Jonsson, 
Silke Neunsinger & Joan Sangster (eds), Crossing Boundaries: women´s organizing in Eu-
rope and the Americas, 1880s–1940s, Uppsala 2007, s 163. 
103 Lundkvist 1977, s 126.  
104 Wejryd 2002, s 75f. Jfr Åberg 1994, s 86.  
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trädande som väckelsepredikanter en mycket känsligare fråga här än i USA 
och Storbritannien.105  

 I den apokalyptiskt färgade väckelsevågen mot slutet av 1800-talet var 
det ett par predikanter av manligt kön som offentligt propagerade för att ge 
kvinnorna fler uppdrag, detta för att maximalt påskynda omvändelseverket 
innan den yttersta tiden randades. Men generellt tilldelades kvinnorna un-
derordnade positioner i den väckelsekristna organiseringen.106 Vad gäller 
troendeförsamlingarnas församlingstukt hade kvinnorna en organisatoriskt 
sett svagare ställning än männen. Kennerberg har funnit att det var sällsynt 
att kvinnor valdes in i besökskommittéer, som skulle ta ställning till mäns 
normbrott, medan motsatsen inte var ovanlig. I vissa av de undersökta troen-
deförsamlingarna fick kvinnor inte yttra sig i diskussioner gällande försam-
lingstuktsärenden, om de inte särskilt av ordföranden uppmanades att tala.107 
Frälsningsarmén (FA) skilde ut sig från övrig väckelsekristen organisering 
genom att den gav kvinnor och män samma rätt att predika. Historikern Jo-
han A Lundin har understrukit detta faktum, även om han klokt nog i slutka-
pitlet av sin bok om FA tar ett steg tillbaka, och avstår från att ta ställning i 
det internationella forskningsläget, där det finns skilda uppfattningar om 
kvinnors positioner och handlingsutrymme inom FA.108 Kvinnornas jämfö-
relsevis starka ställning inom denna sammanslutning måste ses i ljuset av att 
FA inte var sakramentsförvaltande.109 Genom sin omfattande sociala verk-
samhet hade FA också gemensamma drag med den kristna välgörenhet som 
på 1800-talet blev ett allmänt accepterat kvinnligt verksamhetsområde.  

Kvinnor, liksom barn, kunde i den väckelsekristna kontexten ha funktion-
en av  religiösa budbärare, som beredde vägen för omvändelser, även hos 
män. I P P Waldenströms storsäljande allegori Brukspatron Adamsson 
(1863) är det en kvinna – Mor Enfaldig – som leder den manlige huvudper-
sonen mot den ”sanna” tron.110  Inför Gud var män och kvinnor inom väckel-
sen lika, men i den jordiska organiseringen såg det annorlunda ut.111  

                                                        
105 Klefbeck, s 223f. 
106 Fredrik Franson, Profeterande döttrar: några ord angående qvinnans ställning till evange-
lisationsarbete, Minneapolis 1896; John Ongman, Kvinnans rätt att förkunna Evangelium, 
Örebro 1896, s 32. För en diskussion, se Gunner 2003, s 223-227. 
107 Kennerberg, s 15, 23, 60, 64, 104, 253-256.  
108 Lundin 2013, s 39-45, 191. 
109 Se t ex Pamela J Walker, Pulling the devil’s kingdom down: the salvation army in Victo-
rian Britain, Berkeley 2001, s 117-119; I FA:s egen historieskrivning framhålls kvinnans 
starka ställning, se Thorsten Kjäll, Korsets färger bära, 3 band, Stockholm 1972-1981, band 
2, s 809-816. 
110 Detta är dock inte den empiriska underminering av historikern Yvonne Hirdmans genuste-
ori som teologen Harry Lindström vill göra det till. Se Harry Lindström, I livsfrågornas spän-
ningsfält: Om P Waldenströms Brukspatron Adamsson – populär folkbok och allegorisk 
roman, Stockholm 1997, s 142.  
111 Inom SMF kunde kvinnor bli församlingsföreståndare först på 1940-talet. Se Linnéa Hör-
len, ”Låt oss istället göra en insats: om Svenska Missionsförbundets kvinnokommitté”, i Rune 
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Titlarna hos styrelseledamöterna i de lokala missionsföreningarna visar i 
de flesta fallen en relativt god mellanposition i de klassrelaterade sociala och 
ekonomiska hierarkierna. När Carl Andersson påbörjade soldatmissionspro-
jektet i Kronoberg knöt han utöver den ovan nämnde kyrkoherden Willén – 
som väl snarast bör räknas till den lokala eliten – till sig män med en relativt 
stark social position; bland annat en byggmästare och ett par handlare. Detta 
kunde fungera som en legitimering för soldathemsverksamheten.112 FSVÖ:s 
styrelse dominerades från start av ett par profiler i SMF-organiseringen i 
Örebro län. Predikanten Erik Ungerth som även missionerat vid Sannahed 
var en av de drivande. Som FSVÖ:s ledare perioden ut framstår dock den 
framgångsrike byggmästaren Per Eriksson (1856-1924). Han var även ordfö-
rande i SMF-församlingen Örebro Brödraförsamling. I den första styrelsen 
satt fler predikanter, ytterligare en byggmästare, en folkskollärare och ett par 
handlare.113  

Såväl soldathemmet i Örebro som det som uppfördes inne i Växjö efter 
Kronobergs regementes kasernering var relativt stora byggprojekt. Det un-
derlättade därför att soldatmissionärerna hade en viss ekonomisk ställning. I 
Örebro gick styrelsemedlemmar i personlig borgen vid tomtinköp och upp-
handling av byggentreprenad. Såväl i Örebro som i Växjö tog soldatmission-
ärerna banklån under byggandet av soldathemmen.114 

                                                                                                                                  
W Dahlén & Valborg Lindgärde, En historia berättas: om missionsförbundare, Falköping 
2004, s 203f  
112 Den första styrelsen i soldatmissionsföreningen vid Kronobergshed bestod av predikanten 
Carl Andersson, ordf; kyrkoherden G Willén, vice ordf; handlanden S P Sandberg, Moheda, 
kassör; kyrkovärden Edvard Eriksson, Lycke, Moheda, sekreterare; C J Wettermark, Växjö, 
byggmästare; skomakaren C Rundblom, Moheda; handlanden O N Nygren, Alvesta; kommu-
nalordföranden A J Henriksson, Mistelås; lantbrukaren J Nilsson, Sörhult, Hjortsberga, se 
Protokoll 25 augusti 1897, A:I, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA.  
113 FSVÖ:s första styrelse: valda ur Örebro brödraförsamling; byggmästare Per Eriksson 
(ordf), byggmästare L Ljungvall, predikant E F Holmstrand (sekr): ur länsföreningen: distrik-
tsföreståndare E Ungerth (vice ordf) och folkskollärare Jac. Jansson: ur ungdomsförbundet: 
predikanterna Erik Nillson (kassaman) och J A Jonsson i Hamberg: utanför dessa tre sam-
manslutningar: predikanten K A Ekman, Karlskoga, och handlanden A N Hagberg, Degerfors. 
Se FSVÖ:s konstituerande möte 30 okt 1909, § 8, ”Prottokoll öfver förhandlingarne rörande 
sällskapet ’Soldaternas vänner inom Örebro län’ ”, AI, vol 1; konstituerande sammanträde 
med styrelsen, 30 okt 1909, § 2, ”Styrelsens för föreningen Soldaternas vänner inom Örebro 
län protokoller”, AII, vol 1: FSVÖa, AÖ; Soldatmissionen i Närke, s 42, 49-51; Minnesskrift 
Örebro Brödraförsamlings sjuttiofemåriga tillvaro 1935: enligt uppdrag utarbetad av Werner 
Hermansson, Motala 1935; s 73-75. Eriksson (ordf) och Ungerth ingick i FSVÖ:s arbetsut-
skott, se konstituerande sammanträde med styrelsen, 30 okt 1909, §4, ”Styrelsens för före-
ningen Soldaternas vänner inom Örebro län protokoller”, AII, vol 1, FSVÖa, AÖ.  
114 FSVÖ:s styrelsemöte 30 november 1909, §8-9; styrelsemöten 29 och 30 december 1911; 
arbetsutskottet 10 april 1912: A II, vol I, FSVÖa, AÖ. ”Räkenskapssammandrag över soldat-
hemmet Betanias i Växjö uppförande, januari 1921”, F:I, vol 01, Handlingar rörande uppfö-
rande å Smältaren 1917-1920, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. 
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Med tanke på den synd som enligt de väckelsekristna bredde ut sig på de 
militära förläggningsplatserna, skulle man kunna tro att väckelsekristna ge-
nerellt var negativa till kasernering på sina hemorter. Men så behövde inte 
vara fallet. Från tidigare forskning vet vi att soldatmissionärerna Alfred Bratt 
och J P Jönsson i Växjö samt Per Eriksson i Örebro var ledamöter i stads-
fullmäktige i respektive stad. Bratt och Jönsson röstade ja till kasernering av 
Kronobergs regemente i Växjö. I Örebro tog stadsfullmäktige beslutet utan 
votering. Det kan noteras att Per Eriksson satt på två stolar under den pro-
cess då Livregementets grenadjärer fick Örebro som förläggningsort. Han 
var dels som ovan nämnts ordförande i FSVÖ, dels ledamot av stadens ka-
sernbyggnadskommitté. Alfred Bratt hade en entreprenörsfirma i Växjö och 
täta yrkesmässiga kontakter med militärerna i staden.115 Det är inte osanno-
likt att ledande soldatmissionärer gagnades ekonomiskt av att regementen 
etablerade sig i hemstaden. 

Förläggningen av regementena var en förhandlingsfråga mellan staten och 
lokala myndigheter. Stadsfullmäktigeförsamlingar runt om i landet var näm-
ligen vanligen positiva till kasernering på den egna orten, i varje fall vad 
gällde bygdeförband. Dessa hade historiskt sett starka band med den region 
där de under lång tid, i bland i århundraden, varit verksamma. Nyskapade 
regementen stötte ibland på större motstånd.116 Man ska då hålla i minnet att 
kasernbyggnadsprogrammet i huvudsak genomfördes under den fördemokra-
tiska eran. Det innebar att några försvarsnihilister knappast fanns på plats i 
fullmäktigesförsamlingarna. De tre ovan nämnda soldatmissionärerna till-
hörde alltså majoritetslinjen. 

Kontakterna med den militära sfären 
Mycket viktig under etableringen av soldatmissionen var kontakterna mellan 
de båda lokala föreningarna och den militära sfären. Först och främst gällde 
det soldatmissionärernas religiösa fränder, de radstockska officerarna. Båda 
föreningarna hade från början kontakt med FSV:s ledning, och blev efter 
hand formella medlemmar av FSV.117 Radstockarna fungerade också mer 
                                                        
115 Krantz gör vad gäller Örebro antagandet att stora privatekonomiska förväntningar var 
bakomliggande motiv för yrkesföreträdarna inom handel och tillverkning, se Karl Johan 
Krantz, ”Örebro blir garnisonsstad”, i Einar Lyth & Bengt Gustavsson, Försvar i Örebro län: 
1900-talet, Örebro 1993, s 28-33; Karl Johan Krantz, Garnisonsstadens politik och ekonomi: 
Växjö, Jönköping och Eksjö inför bygderegementenas kasernering, Växjö 1988, s 139. Bratt 
och Jönsson tillhörde konservativa allmänna valmansförbundet, se Krantz 1988, s 128-130. 
Eriksson saknade partibeteckning, se Krantz 1993, s 29. 
116 Karl Johan Krantz, ”Politik och ekonomi i 1900-talets svenska garnisonsstäder”, i Gunnar 
Artéus (red), Nordens garnisonsstäder, Stockholm 1997, s 177-179; Krantz 1993, s 18, 21.  
117 Konferensdeltagare skickades såväl från Kronobergs som från Örebro län till FSV redan 
från 1899. Formellt anslöts FSVÖ till FSV 1910, se FSVÖ:s årsmötesprotokoll 2 april 1910, 
§9, AI, vol I, FSVÖa, AÖ. Soldatmissionsföreningen Betania verkar ha anslutit sig 1906, se 
protokoll 2 april 1906, §6, A:I, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. Föreningen på 
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informellt som dörröppnare och faddrar för verksamheten. Det är symboliskt 
att Carl Andersson har antecknat radstockaren prins Oscar Bernadotte som 
en av de första bidragsgivarna i insamlingen till soldathemmet på Krono-
bergshed.118 Stockholmsofficerarna bjöds i båda fallen in som talare för att 
skänka glans och prestige åt årsmöten, propagandamöten för soldatmissionen 
och invigningar av soldathem.119 Troligen fungerade de radstockska office-
rarna även som inspiratörer. Enligt uppteckningar och minnesskrifter kom 
Carl Andersson i kontakt med radstockarna när han verkade som fängelse-
predikant vid fästningen i Vaxholm. Inom soldatmissionen vid Sannahed 
hade Erik Ungerth kontakt med radstockaren och officeren Herman Dillner 
(1856-1928), som senare blev FSV:s sekreterare.120  

Vid varje regemente fanns en ledning av officerare, som soldatmission-
ärerna på ett eller annat sätt kom i kontakt med. Med tanke på periodens 
branta samhällshierarkier i kombination med det motstånd som väckelsekris-
tendomen mötte från vissa håll, hade säkerligen de radstockska officerarna 
en mycket viktig roll för att legitimera soldatmissionsföreningarnas verk-
samhet. Radstockarna hade visserligen ur många officerarers synvinkel ett 
särpräglat religiöst intresse, men kom ändock från samma samhällsskikt som 
de själva.  

Soldatmissionärerna verkade under kärva villkor. För att på laglig väg få 
soldaterna över tröskeln till soldathemmet krävdes att regementsledningen 
tolererade verksamheten. Det var nämligen som ovan nämnts regementets 
chefer som bestämde inom vilket område de meniga fick röra sig under friti-
den utan särskild permission.121 Detta gällde även vid ännu ej kasernerade 
regementen, som kunde ligga i det öppna landskapet, och utan omgivande 
stängsel. Om verksamheten vid ett soldathem ogillades av regementsled-
ningen, kunde den alltså hindra de värnpliktiga och andra soldater från att gå 

                                                                                                                                  
Kronobergshed beslöt 1911 att årligen bidra med 20 kr till FSV, se §4, protokoll 24 sept 1911, 
A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. 
118 För den 1 januari 1896 har Andersson antecknat att prins Bernadotte skänkt 50 kr. Se G:II, 
vol 01, Kassabok 1895-1903, KLM, Soldatmissionen, KbA. 
119 Brev från Erik Ungerth till O von Feilitzen 11 nov 1910 (med vidhäftad annons gällande 
propagandamöte), ”Soldatmissionens inkomna handlingar 1907-10”, E1, vol 1, SSA, KrA. 
Huvudpredikant vid invigningen av soldathemmet i Örebro var radstockaren och FSV:aren 
Fredrik von Malmborg, se ”Program för invigningen av soldathemmet i Örebro för föreningen 
Soldaternas vänner inom Örebro län”, FII, FSVÖa, AÖ. För beslut att kalla officerare från 
FSV till talare vid årsmötena i soldatmissionsföreningen på Kronobergshed, se t ex: §2, pro-
tokoll 23 juli 1901; §3, protokoll 21 maj 1906; §5, protokoll 29 april 1914, A:1, vol 01, 
KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. Herman Dillner talade vid invigningen av soldathemmet 
i Växjö, se ”Program för invigningen av Soldathemmet Betania i Växjö söndagen den 9 maj 
1920”, F:1, vol 01, Handlingar rörande uppförande å Smältaren 1917-1920, KLM:s arkiv, 
Soldatmissionen, KbA. 
120 FSV:s konferens 1899, §3, B1, vol 1, SSA, KrA. Betr Dillner, se Karl Fries, ”Herman 
Dillner”, i Svenska folkrörelser, band 2, s 424. 
121 Tjenstgöringsreglemente,  del III, kap II, §16, 1. 
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dit. Åtminstone ett sådant fall är känt från undersökningperioden. Det gällde 
soldathemmet i Uddevalla, som låg strax utanför ingången till regementet. 
1918 drog regementschefen in tillståndet för de värnpliktiga att besöka sol-
dathemmet utan  särskild permission.122 

Punkt tre i FSV:s grundsatser, senare överförd till stadgarna, fixerade en 
ur FSV:s lednings synvinkel ideal relation till regementena. Samtidigt be-
lyste punkten den beroendeställning som soldatmissionärerna befann sig i 
visavi krigsmakten. Där angavs som vi sett att de som ledde soldathemmen 
borde ”/.../upprätthålla ordning och god anda, så att verksamheten [kunde] 
vinna vederbörande regementschefs förtroende”.123 Att FSV:s ledning formu-
lerade sig så var naturligt eftersom där fanns en lojalitet med den krigsmakt 
som flertalet av styrelsemedlemmarna tjänade yrkesmässigt. Men det finns 
heller inga protokollförda protester mot punkt tre från de tillresta civila sol-
datmissionärerna vid FSV:s bildande 1899. Punkten stod kvar, och omvand-
lades 1911 till en av FSV:s stadgar. 

Bakom formuleringen döljer sig ett par förgivettaganden. Å ena sidan 
fanns en underförstådd garanti i punkt tre. De aktörer som vann regements-
chefernas förtroende, kunde fortsätta med sin soldatmission. Å andra sidan 
fick soldatmissionsföreningarna underförstått det ansvarsfulla uppdraget att 
hålla oönskad agitation borta från soldathemmens serveringar och samlings-
lokaler. Officerarna i FSV:s ledning inskärpte under konferenserna vikten av 
att stå i ett gott förhållande till respektive regemente.124 Inget som kunde 
störa värnpliktsutbildningen fick förekomma vid soldathemmen. En gräns 
sattes på så sätt upp mot väckelsekristna radikalpacifister och oönskad agi-
tation. Genom att liera sig med radstockarna och acceptera punkt tre i FSV:s 
grundsatser avskärmade sig soldatmissionsföreningarna samtidigt från väck-
elsekristna med vissa åsikter och viss politisk hållning.  

Inom de gränser som sattes av krigsmaktens intressen höll soldatmissions-
föreningarna hårt på sin verksamhetsform och religiösa inriktning. Här hade 
de ett gemensamt intresse med FSV. När krigsmakten själv började intres-
sera sig för soldathemsverksamhet, kunde regementena ibland se fördelar 
med ett samarbete med soldatmissionsföreningen. När till exempel Livrege-
mentets grenadjärer skulle flytta från Sannahed till Örebro, så vände sig re-
gementsledningen till FSVÖ med en förfrågan om att tillsammans driva ett 
soldathem på den nya förläggningsorten. FSVÖ avböjde.125 I ett brev från 
FSV, undertecknat av ordföranden general Rappe, hade FSVÖ avråtts från 
att uppföra ett soldathem tillsammans med regementet, eller att lägga sitt 
                                                        
122 Brev fr O Melin t H Dillner 18 dec 1918, E1, vol 3, SSA, KrA. 
123”Grundsatser (antagna på konferensen den 6 och 7 nov 1899) för ’Soldaternas vänner’ ”, 
B1, vol 1, SSA, KrA. 
124 Se t ex ”FSV:s konferens 1899”, §10, SSA, KrA; FSV:s konferens 1909, s 13, 18; FSV:s 
konferens 1913, s 36, 47. 
125 Styrelsens protokoll 2 mars 1910, §4; styrelsens protokoll 1 april 1910, §4: AII, vol I, 
FSVÖa, AÖ. Årsmötesprotokoll 2 april 1910, §7, AI, vol 1, FSVÖa, AÖ. 
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soldathem på regementsområdet.126 Intressant nog avrådde alltså en av lan-
dets högsta officerare från samarbete med regementet i religiöst hänseende. 

Soldatmissionsföreningarna behövde inte lägga sig platt för regementenas 
expansionsvilja, och de hade stöd från de radstockska officerarna. 
FSVÖ:arna förefaller ha optimerat sina möjligheter i relation till regementet. 
Föreningen byggde soldathemmet självständigt och utanför regementsområ-
det. Samtidigt skapade man så pass goda relationer med regementsledningen, 
att de värnpliktiga fick besöka soldathemmet utan permission, och soldat-
hemsföreståndaren fick söka upp värnpliktiga inne på regementsområdet.127 
Även i Kronoberg tycks soldathemmet ha kunnat verka sida vid sida med 
regementet. Ingenting tyder på att regementsledningen försökte hindra de 
värnpliktiga från att besöka soldathemmet. Kyrkohistorikern Ingmar Gus-
tafsson refererar i sin avhandling SMF-pastorn A Ohldéns iakttagelse att 
erfarenheterna från den socialistiska ungdomens agitation vid unionsupplös-
ningen 1905 gjorde officerarna mera medgörliga i förhållande till arbetet vid 
soldathemmet på Kronobergshed. Såväl FSVÖ som Kronobergs läns miss-
ionsförening bjöd in officerare från respektive regemente till invigningen av 
soldathemmet i Örebro respektive Växjö. Soldatmissionsföreningen på Kro-
nobergshed gick så långt att man året efter unionsupplösningen valde in offi-
cerare från Kronobergs regemente som hedersledamöter av styrelsen. 128   

Resursmobilisering i det civila samhället 
Kontakterna med de radstockska officerarna var förvisso en viktig resurs för 
soldatmissionsföreningarna. Men minst lika viktigt var soldatmissionärernas 
förmåga att mobilisera ekonomiska bidrag från det civila samhället. Byg-
gandet av missionshus runt om i landet innebar ett stort arbete och stora eko-
nomiska insatser.129 Samma sak gällde soldathemmen. Soldathemmen i de 

                                                        
126 Brev från A Rappe till E Ungerth 26 febr 1910 (koncept), Soldatmissionens utgående 
handlingar 1907-10, B1, vol 1, SSA, KrA. Se även diskussionen om huruvida soldatmissions-
föreningarna skulle bygga på kasernområdet eller utanför; FSV:s konferens 1906, s 11-13; 
FSV:s konferens 1909, s 13, 17f, 42; FSV:s konferens 1913, s 33-49. 
127 Arbetsutskottets protokoll 4 april 1913, AII, vol I, AÖ. Jfr ”Förbundet Soldaternas vänner 
1913: Berättelse om verksamheten inom soldatmissionen under 1913 utgifven af Centralsty-
relsen för Förbundet Soldaternas vänner” [nedan ”Förbundet Soldaternas vänner 1913”], s 49-
51, B2, vol 1, SSA, KrA. 
128 För inbjudningar i Örebro, se arbetsutskottets protokoll 9 samt 16 sept 1912, AII, vol1, 
FSVÖs arkiv, AÖ. Att regementschefen vid Kronobergs regemente – och troligen fler office-
rare – var inbjudna till invigningen av soldathemmet i Växjö framgår av brev från C F Törn-
blom till H Dillner 3 maj 1920 (kopia), E:1, vol 02, KLM:s arkiv, huvudarkivet, KbA. För val 
av hedersledamöter, se årsmötesprotokoll 8 sept 1906, §7, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldat-
missionen, KbA. Gustafsson 1987, s 101. 
129 Lena Johannesson, ”Om det visuella och rituella gemensamhetsrummet: exemplet frikyr-
kan”, i Erik Amnå & Lena Johannesson (red), Tro mot tradition? Om den frikyrkliga identite-
ten, Stockholm 1993, s 381-383. 
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två lokala studierna finansierades till stor del med penninggåvor från med-
lemmar i väckelsekristna sammanslutningar, och övriga sympatisörer. Detta 
var de s k ”missionsvännerna”, som skänkte pengar till så många missions-
projekt både i fjärran länder och i Sverige. Ungerth, Eriksson, Andersson, 
Jönsson och de andra kunde använda sin position som religiösa ledare för att 
få anhängarna att öppna sin börs även för soldatmissionens behov. Soldat-
hemmet i Växjö kostade totalt inklusive inventarier 110 000 kr att bygga. 
Detta motsvarar i 2013 års penningvärde över 1,8 miljoner kronor. Av sum-
man 110 000 kr hade 41 000 kr insamlats på frivillig väg.  Därtill kom virke 
till bygget, värt 12 000 kr, från en gård i trakten som skulle doneras till Kro-
nobergs läns missionsförening, och som avverkats med den kvarboende än-
kans medgivande.130  

Carl Andersson samlade in pengar till soldathemmet på Kronobergshed 
såväl i bygderna kring förläggningsplatsen som på olika håll i landet.131 In-
samlingen skedde i slutet av 1800-talet, d v s i ett relativt tidigt skede av 
soldatmissionens utveckling, och soldathemsidén hade inte tidigare prövats i 
denna region. Därtill kom det kända motståndet mot kristendomsutövning 
utanför statskyrkans ramar i Kronobergs län. Det var alltså ändamålsenligt 
för Andersson att mobilisera ekonomiska medel på nationell basis. Verk-
samheten vid Kronobergshed underlättades därutöver betydligt av att sol-
datmissionsföreningen vann en testamentsstrid gällande en fastighet som 
tillhört Carl Andersson. Avkastningen täckte en del av kostnaderna för drif-
ten.132 

Insamlingarna för soldathemmen i Örebro och Växjö skedde däremot i re-
spektive inskrivningsområdes SMF-sammanslutningar. FSVÖ och Krono-
bergs läns missionsförening använde väckelsekristendomens hela arsenal av 
metoder för att få in pengar till soldathemsbyggena. Soldatmissionärerna 
skickade ut predikanter i bygderna, som talade för missionen i de nya rege-
mentsorterna. Upprop och teckningslistor skickades till SMF-märkta sam-
manslutningar, inte minst ungdomsföreningarna.133 När man studerar insam-
                                                        
130 Av den totala kostnaden på 110 000 kr hade 41 000 kr insamlats. Värdet på virket var 12 
000 kr. Från soldatmissionskassan vid det gamla soldathemmet på Kronobergshed hade man 
fått 34 000 kr. Därutöver hade KLM tagit ett lån på 23 000 kr.”Räkenskapssammandrag över 
soldathemmet Betanias i Växjö uppförande, januari 1921”, F:I, vol 01, Handlingar rörande 
uppförande å Smältaren 1917- 1920, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. Problemen var 
likadana som vid finansieringen av missionshus och frikyrkobyggnader. Omräkningen till 
2013 års penningvärde är gjord på ett årsmedeltal av 1920 års penningvärde, se Statistiska 
centralbyråns prisomräknare,  http://www.scb.se/Pages/PricesCrib____258649.aspx (2013-
08-11 kl 12.40).  
131 ”Kassabok Betania Kronobergshed 1895-1903”, G:II, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmiss-
ionen, KbA. 
132 Protokoll Betania 12 jan 1905, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. 
133 Vad gäller Örebrohemmet, se t ex FSVÖ:s årsmöte 30 dec 1911, §5 (bilagan), AI, vol 1, 
FSVÖa, AÖ. Vad gäller Växjöhemmet, se t ex  ”Ett öppet brev till den troende ungdomen”, 
enligt uppdrag C F Törnblom 6 juni 1917; massutskick från C F Törnblom 6 juni 1917; upp-
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lingslistorna för soldathemmen slås man av att beloppen ofta var låga; någon 
krona eller mindre. Många människor, däribland många kvinnor, har genom 
små bidrag tillsammans skapat kapital för soldathemsbygget. Stora belopp 
förekom också.134 I protokollen finns diskussioner om vilka förmögna sym-
patisörer som kunde tänkas vilja donera pengar till soldathemmen.135 Det är 
viktigt att notera att soldathemsverksamheten understöddes av såväl kvinnor 
som män. De ledande soldatmissionärerna var i Kronoberg och Växjö uteslu-
tande män. Men dessa manliga ledare mobiliserade en genusblandad opin-
ion.  

Det är uppenbart att soldatmissionärerna framgångsrikt ramade in sitt 
budskap så att det svarade mot mottagarnas känslor, behov och önskning-
ar.136 FSVÖ:s upprop inför byggandet av soldathemmet i Örebro mötte den 
misstro som fanns i civilsamhället mot värnpliktssystemet och den militära 
miljön. Texterna gav ett svar till människor vars son, bror, anförvant, vän 
eller fästman skulle göra sin värnplikt. Genom att skänka pengar till soldat-
hemsbygget hjälpte de till att skapa ett skydd mot den ”synd” som så oroade 
de väckelsekristna. FSVÖ:s styrelse utropade: ”Vilken fader och moder eller 
syster, som hava söner och bröder vilka komma att vistas i Örebro för fullgö-
rande av sin värnplikt, glädjas icke åt en verksamhet, som åsyftar deras barns 
sanna väl. Här är ett särskilt lämpligt och tilldragande arbetsfält för våra 
ungdomsföreningar.”137 Mången medlem i väckelsekristna föreningar och 
församlingar var säkert villig att offra en slant i syfte att skydda bygdens 
unga män mot oönskade influenser under värnpliktstjänstgöringen.  

Soldatmissionärerna anknöt också till lokala traditioner kring regemen-
tena och inskrivningen i krigsmakten. Inför den första stora inryckningen i 
april 1913 till de nybyggda kasernerna i Örebro skickande FSVÖ ut cirkulär 
till ungdomsföreningar och församlingar tillhörande SMF om att ordna av-
skedsfester för de värnpliktiga och där göra insamlingar till soldatmission-

                                                                                                                                  
rop från KLM:s ordf J P Jönsson i jan 1919: F:I, vol 01, Handlingar rörande uppförande å 
Smältaren 1917-1920, F:I, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, Kronobergshed. Om att 
mobilisera ungdom, se även t ex Lindecrantz (Sannahed) inlägg, FSV:s konferens 1904, s 9.  
134 Bidragen till Växjöhemmet finns detaljredovisade i ”Soldathemmet Betania Växjö”, F:I, 
vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen. KbA.  
135 Brukspatron Tham i Huskvarna uppvaktades tidigt inför soldathemsbygget i Växjö. Se 
protokoll 30 sept 1910, §8, A:I, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. Se även Miss-
ionsstyrelsens protokoll 1-2 april 1914, bilaga P, s 618f, nr 13A (1914), A1a, vol 17, SMF:s 
arkiv, Huvudarkivet, RA (där framgår att SMF skulle be traktens sågverksägare om pengar till 
soldathem i Sollefteå). 
136 Jfr Dieter Rucht, ”The impact of National Context on Social Movement Structures”, i 
Dough McAdam, John D McCarthy & Mayer N Zald (eds), Comparative Perspectives on 
Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing, Strucures and Cultural Framings, 
New York 1996, s 202  
137 Cit från FSVÖ:s upprop ”Soldatmissionen inom Örebro inskrivningsområde: till alla för 
soldatmissionen intresserade” (1910):  E1, vol 1, SSA, KrA. Se även ”Missionsvänner, föräld-
rar, syskon, målsmän och vänner till vår värnpliktiga ungdom!” (1910),  E1, vol 1, SSA, KrA.  
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en.138 Etnologen Mats Rehnberg har beskrivit en äldre tradition av kalas för 
de värnpliktiga på hemorten i samband särskilt med mönstringen men även 
med inryckningen till regementet. Inryckningen var också ett känt tillfälle 
för hög alkoholkonsumtion bland de blivande soldaterna.139 De väckelse-
kristna tycks ha försökt skapa nyktra alternativ till detta firande, och samti-
digt mobilisera ekonomiska medel. Soldatmissionärerna angav vidare i sina 
upprop vilket regemente respektive soldathem skulle betjäna. Livregemen-
tets grenadjärer i Örebro var liksom Kronobergs regemente s k bygderege-
menten. Som historikern Karl Johan Krantz påpekat hade sådana regementen 
vanligen starka band till civilbefolkningen i den region där de ofta under 
mycket lång tid varit verksamma.140 Livregementets grenadjärer var en sam-
manslagning av olika regementen, som räknade sina anor till 1600- och bör-
jan av 1700-talet.141 Kronobergs regemente skapades under Gustav II Adolfs 
tid, och hade övat sedan 1700-talet på Kronobergshed.142 Säkert var det av 
flera orsaker ändamålsenligt att, som soldatmissionärerna gjorde, knyta in-
samlingarna till inskrivningsområdet för bygdens regemente. Om regementet 
i vissa avseenden hade positiva konnotationer, så borde villigheten öka att 
motarbeta och skaffa ett skydd mot den ”synd” som förknippades med exer-
cishedar och kasernområden. 

Soldatmissionärerna kunde också i sin resursmobilisering hänvisa till i 
demokratisk ordning fattade föreningsbeslut om satsningar på soldatmission-
en.143 Presuppositionen var där att soldatmissionen inte var en främmande 
pålaga, utan stammade ur den väckelsekristna organisering som var motta-
garnas andliga hem. Soldatmissionsföreningarna såväl på Kronobergshed 
och i Örebro, liksom KLM, var organiserade enligt demokratiska förenings-
principer, med styrelser valda av ett årsmöte.144  

Sammanfattningsvis kan konstateras att de ledande soldatmissionärerna i 
de lokala studierna förfogade över resurser i sin egenskap av män, socialt 
och ekonomiskt sett tillhörande ett mellanskikt i sina lokalsamhällen. I sin 
position som väckelsekristna ledare, och genom att rama in sitt budskap så 
att det passade mottagarna, kunde de också mobilisera resurser bland män, 
kvinnor och ungdom i den civila sfären. En annan viktig resurs var kontak-
terna med de radstockska officerarna inom FSV. Kontakterna underlättade 

                                                        
138 AU 18 febr 1913; AU 19 mars 1913; AU 4 april 1913: AII, vol I, FSVÖa, AÖ. 
139 Rehnberg 1967, s 78-83, 103. 
140 Krantz 1993, s 18, 21. 
141 Carl Herlitz, Svenska arméns regementen, Stockholm 1970, s 31. 
142 Herlitz, s 40f. 
143 Cirkulär från FSVÖ 2 dec 1909, E1, vol 1, SSA, KrA; ”Ett öppet brev till den troende 
ungdomen”, enligt uppdrag C F Törnblom 6 juni 1917; F:I, vol 01, Handlingar rörande uppfö-
rande å Smältaren 1917-1920, F:I, vol 01, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA. 
144 Styrelseprotokoll 27 sept 1898, A:I, vol 01, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA; ”Stadgar 
för Föreningen Soldaternas vänner inom Örebro län” (1909), FII, vol 1, FSVÖa, AÖ. 
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etableringen av soldatmissionen, men tvingade också fram ett brott med 
väckelsekristna radikalpacifister.  

Det kan tyckas motsägelsefullt att soldatmissionen betraktade de militära 
förläggningsplatserna som syndfulla, samtidigt som några av aktörerna i 
egenskap av ledamöter i stadsfullmäktige röstade ja till kasernering av värn-
pliktiga på respektive ort. Men denna kombination av åsikter stämmer i 
själva verket med tidigare forskning om försvarsfrågans allmänna utveckl-
ing. Som nämnts i kapitel två fanns det i den allmänna debatten en bred upp-
slutning kring behovet av en förnyelse av krigsmakten. Stridsfrågorna gällde 
krigsmaktens ledning, organisation – och, vilket denna avhandling belyser, 
hur de värnpliktiga skulle normeras. Mot denna bakgrund framstår det som 
fullt rimligt att på en gång förespråka kasernering på den egna orten och leda 
den lokala soldatmissionen. 

Väckelsekristendomen, samhällets maktordningar och 
nationen 
I det här avsnittet ska jag ytterligare fördjupa analysen, och sätta in soldat-
missionärernas explicita motiv och resursmobilisering i ett större samman-
hang. De ledande soldatmissionärerna centralt och i de soldatmissionsför-
eningar som utgör avhandlingens lokala exempel var medlemmar i den 
väckelsekristna organiseringen. Men samtidigt var de som män en del av vad 
som här helt enkelt kan kallas genusordningen. Som samhällsmedlemmar 
befann de sig i en utveckling där det traditionella ståndssamhällets hierarkier 
var på väg att förändras i riktning mot ett kapitalistiskt klassamhälle, och där 
äldre former av undersåtliga lojalitetsband till statsmakten blandades med 
nationalistiska yttringar.  
 Jag ska i avsnittet ställa aktörernas religiösa tro och medlemskap i väckel-
sekristna sammanslutningar i relation till deras positioner i samhällets makt-
ordningar.145 Det gäller för det första soldatmissionärernas positioner i klass-
relaterade sociala och ekonomiska hierarkier. För det andra gäller det makt-
ordningar avseende genus och generation. Därutöver ska jag relatera soldat-
missionärernas väckelsekristendom till deras positioner i nationen. De 
nationella lojaliteternas ålder är en fråga som ligger utanför denna avhand-
ling.146 Men det är ett okontroversiellt påstående att när nationalismen växte 

                                                        
145 Jfr Nira Yuval-Davis, ”Intersectionality and feminist politics”, European Journal of Wo-
men’s studies 2006, vol 13 (3), s 200; Erica Appelros, ”Religion och intersektionalitet”, Kvin-
novetenskaplig tidskrift 2005:2-3, s 72. 
146 ”Modernister” menar att framväxten av nationella lojaliteter hänger intimt samman med 
industrialisering, urbanisering och masskommunikationernas utveckling. Se t ex Eric J 
Hobsbawm, Nationer och nationalism (1990), Stockholm 1998, s 25. Bl a sociologen Antho-
ny D Smith för rötterna till nationen som kulturell eller politisk gemenskap längre tillbaka i 



 107 

sig stark decennierna kring 1900, i Sverige liksom på annat håll, aktualisera-
des nationen som gemenskap och social och kulturell resurs för allt fler aktö-
rer.  

Väckelsekristendomen 
De motiv inom soldatmissionen som jag visat på ovan kan härledas till 

väckelsekristendomen. Missionsmotivet – tvillingmotivet bestående av 
evangelisation och fostran – stämmer som jag visat delvis med den modell 
som använts i tidigare forskning. Men även bevarandemotivet kan härledas 
till soldatmissionärernas trosuppfattning. Inom väckelsekristendomen grade-
rades människorna enligt en normerande skala. Långt ned fanns de ”fallna” – 
gudsförnekarna, drinkarna, svärjarna – och högt upp fanns de omvända. Men 
det fanns också ett antal mellanstadier, där till exempel ”ofördärvade”, om 
än inte omvända befann sig. De väckelsekristnas strävan var att höja männi-
skors ställning på skalan. Fall nedåt skulle förhindras.147 Det fanns många 
tillfällen och miljöer där människan hotades av att ”dras ned” i ”synd”. Den 
militära förläggningsplatsen var en av dessa platser.  

Det var aktörernas religiösa tro tillsammans med deras position i den un-
der perioden växande väckelsekristna organiseringen, som var utgångspunk-
ten för deras handlande. Eller annorlunda uttryckt, väckelsekristendomen var 
en nödvändig förutsättning148  för soldatmissionens expansion. Men den var 
inte en tillräcklig förutsättning. Det var väckelsekristendomen förstärkt ge-
nom aktörernas positioner i samhällets maktordningar och i nationen, som 
skapade förutsättningarna för expansionen. 

Förstärkare: klassrelaterade sociala och ekonomiska hierarkier 
Soldatmissionen var alltså i huvudsak riktad mot de värnpliktiga och öv-

rigt manskap. Det var dessa grupper som såväl militära som civila soldat-
missionärer hade för ögonen, och det var nästan uteslutande de grupperna 
som diskuterades på konferenser och i texter. Här infinner sig en fråga: vil-
ken betydelse hade bevarandet av den bestående samhällsordningen för sol-
datmissionens expansion? Frågan ligger naturligtvis särskilt nära till hands 
vad gäller de radstockska officerarna, som hade positioner högt upp i den 
sociala hierarkin. Men även de civila soldatmissionärerna bör, som framgått 
av kapitel två, dras in i diskussionen. Det fanns särskilt under perioden fram 
till första världskrigets omvälvningar en mottaglighet hos de civila soldat-

                                                                                                                                  
historien, se Anthony D Smith, The cultural foundations of nations: hierarchy, covenant, and 
republic, Oxford 2008, s 25-27. 
147 Klefbeck, s 88-100, bilagan ”Andelig Thermometer” s 365; Cedersjö, 154f. 
148 Om nödvändiga och tillräckliga förutsättningar, se Anders Berge, Att begripa det förflutna, 
Lund 1995, s 21. 
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missionärerna för tanken att den rådande samhällsordningen borde stöttas 
genom missionen bland de värnpliktiga.   

Man kan säga att de civila soldatmissionärerna från början fick ett upp-
drag av officerseliten i FSV:s ledning: uppdraget att hålla all politisk agitat-
ion gällande ekonomiska, sociala och politiska orättvisor borta från soldat-
hemmen. På FSV:s första konferens 1899 slogs fast att politiska möten ”un-
der inga villkor” fick hållas på soldathemmen i frivillig regi.149 Ett politiskt 
engagemang i det liberala partiet kunde som vi sett till exempel i fallet E A 
Nilsson mycket väl förenas med ett engagemang för soldatmissionen. Men 
såväl i Örebro som i Kronoberg fann soldatmissionärerna det tryggast att 
stänga ute politiken från soldathemmen. I Örebro angavs som framgått ovan 
i stadgarna att politiska eller sociala möten inte fick förekomma. Krono-
bergsmissionärerna avfärdade i mera svepande ordalag andra slags möten än 
de religiösa.150  

Vid FSV-konferensen 1904 behandlades frågan om hur man inom sol-
datmissionen skulle motverka tidens samhällsupplösande tendenser. FSV:s 
dåvarande sekreterare von Feilitzen anförde att soldatmissionen i större ut-
sträckning borde predika Nya testamentets uppmaningar att lyda överheten; 
Första Petrusbrevets ”Varen underdåniga all mänsklig ordning för Herrens 
skull” (1 Petr 2:13), och det tidigare refererade kapitel 13 i Romarbrevet.151 
Inga avvikande meningar finns noterade. Det har antecknats att Rappe läste 
upp trettonde kapitlet i Romarbrevet innan konferensen fortsatte med nästa 
punkt i dagordningen.152 Det sista var, som nämndes i kapitel två, ett bibel-
ställe som även användes av de väckelsekristna för att specifikt inskärpa 
värnplikten. Det kan också påpekas att Rappe här anslöt till traditionen från 
tidigmodern tid. Samma bibelställe användes då för att legitimera överhetens 
makt.153 Den patriarkala atmosfären vid detta tillfälle lyser igenom mötesre-
feratet. Vid denna tid var Rappe ännu chef för generalstaben, av forskningen 
betraktad som ett inofficiellt ÖB-ämbete innan ett sådant var inrättat.154 
Denna officer i rikets högsta ledning läste alltså för de församlade soldat-
missionärerna upp det gamla bibelordet om att överheten var av Gud, och 
alltså måste åtlydas. Om någon vid konferensen hade en avvikande mening, 
fann vederbörande det säkert klokast att tiga. 

                                                        
149 ”FSV:s konferens 1899”, §9, B1, vol 1, SSA, KrA. 
150 ”Gåfvobrev” undertecknat C Andersson 15 nov 1898. F:I, vol 01, ”Handlingar angående 
soldathemmet Betania Kronobergshed”, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA.  Jfr N P Berg-
ströms inlägg på FSV-konferensen 1906, se FSV:s konferens 1906, s 13.  
151 FSV:s konferens 1904,  s 11. Ett annat exempel är Erik Ungerths hänvisning till 1 Petr 2:13 
vid konferensen 1913, se FSV:s konferens 1913, s 51. 
152 FSV:s konferens 1904, s 12. Jfr diskussionen i kap 2. 
153 Se t ex Andreas Hellerstedt, Ödets teater: ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets 
början, Lund 2009, s 77. 
154 Gunnar Åselius, ”Axel Rappe”, SBL, band 29, Stockholm 1995-1997, s 687-692. 
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Jag menar dock att det är felaktigt att betrakta soldatmissionen som i 
första hand ett medel för att bevara sociala och ekonomiska hierarkier eller 
klassprivilegier. Det är viktigt att komma ihåg att officerseliten bland sol-
datmissionärerna liksom sin andlige ledare lord Radstock även ville missio-
nera i det egna sociala skiktet. Såväl Axel Rappe som en annan av de mera 
framstående radstockarna, Herman Dillner, bjöd in officerskollegor till bi-
belläsning i sina respektive hem.155 Oscar Bernadotte ordnade en särskild 
konferens på Saltsjöbadens hotell år 1906 för omvända och allmänt intresse-
rade officerare.156 I FSV:s konferensprotokoll påpekades vikten av att inte 
bara värnpliktiga, utan även officerare och underofficerare, hade en levande 
kristen tro – dvs var kristna i enlighet med FSV:s trosuppfattning. Om en 
”sant kristen” armé på allvar skulle kunna skapas, så var de värnpliktigas 
befäl tvungna att föregå med gott exempel.157 Bland de väckelsekristna var 
det synden som var roten till olika missförhållanden i samhället, och det var 
människornas omvändelse som var den ultimata lösningen på problem även 
på samhällelig nivå. Oavsett social och ekonomisk position i samhället 
skulle människor omvändas.    

Det är uppenbart att väckelsekristendomen var grunden för soldatmis-
sionens expansion. Men den förstärktes av soldatmissionärernas klassrelate-
rade positioner i samhällets sociala och ekonomiska hierarkier. Möjligheten 
att inskärpa lydnad mot överheten hos de värnpliktiga blev alltså ytterligare 
ett skäl att bedriva soldatmission. I befästandet av lydnadskravet anslöt sig 
soldatmissionärerna till den evangelisk-lutherska bibeltolkningstraditionen 
från tidigmodern tid.  

Som redan har nämnts var soldatmissionen inte symbiotiskt sammanvuxet 
med ett traditionellt, fördemokratiskt samhälle. Den levde vidare efter de 
politiska demokratiseringsprocesserna mot slutet av 1910-talet. Under 1900-
talets första decennier märktes andra förstärkare, i form av soldatmission-
ärernas positioner i genus- och generationsordning och nation. 

Förstärkare: genusordning, generation och nation 
Vid undersökningsperiodens början är det i mina källor svårt att hitta ytt-

randen och texter där de värnpliktiga explicit diskuteras som män. Carl An-
dersson skrev till exempel i sitt gåvobrev från 1898 om människan, inte om 
mannen. Han hade uppfört soldathemmet ”för människors frälsning”.158 
Missionen på Kronobergshed riktade sig mot militärer, och därigenom vet vi 
                                                        
155 Österlin 1947, s 117. 
156 Officerskonferensen 1906, F4, vol 1, SSA, KrA. 
157 Exempel: FSV:s konferens 1906, s 4; FSV:s konferens 1909, s 13; FSV:s konferens 1913,  s 
47; ”Protokoll vid Förbundet Soldaternas vänner konferens i Stockholm den 13-15 april 
1917” [nedan: ”FSV:s konferens 1917”], s 66f, F4, vol 1, SSA, KrA. 
158 ”Gåfvobrev” undertecknat C Andersson 15 nov 1898. F:I, vol 01, ”Handlingar angående 
soldathemmet Betania Kronobergshed”, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA. 
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att det handlade om människor som kategoriserats som män. Men Andersson 
fann alltså ingen anledning att skriva ut detta ord särskilt. Men vid mitten av 
undersökningsperioden, omkring 1910, skedde en förändring i uttryckssättet 
inom soldatmissionen. Parallellt med det vanliga talet om omvändelse och 
bevarande framhölls att soldatmissionen riktade sig till män. Ett exempel är 
en artikel i Ungdomsvännen från 1913:  ”I vår tid, då det inom vår verksam-
het i allmänhet, men i synnerhet i städerna, så mycket klagas över svårig-
heten att få de unga männen inom hörhåll för evangelium, vore det i sanning 
värt att söka nå dem på våra lägerplatser”.159 Det var alltså mansunderskottet 
inom väckelsekristendomen som här kom upp till ytan och diskuterades i 
samband med soldatmissionen. I den ovan refererade texten framhölls de 
militära förläggningsplatserna, som ett missionfält där just män var samlade. 
Soldathemsföreståndaren N P Bergström från Kronobergshed framhöll under 
första världskriget att soldatmissionen kunde nå de unga män, som ”sorgligt 
nog” allt mer undandrog sig hörandet av Guds ord.160 Även i FSV:s texter 
omtalades efter hand de värnpliktiga som män, tillsammans med möjligheten 
att missionera bland män på ”vapenöfningsplatserna”: 

 
”I kyrkor och kapell utgöras åhörarne i öfvervägande grad af kvinnor; 

männen vilja mindre gärna infinna sig, där Guds ord förkunnas; på va-
penöfningsplatserna åter finner man männen redan samlade; ej ett ringa antal 
af dem låter sig bjudas till soldathemmen.”161  
 
Det var alltså väckelsekristendomens rekryteringsfrågor som adresserades 

här. Som jag angett i tidigare kapitel var predikande och andligt ledarskap i 
det offentliga rummet i princip förbehållet män inom den svenska väckelse-
kristendomen. Men önskan att nå männen gick djupare än behovet att rekry-
tera nya predikantämnen. Uttalandena skall förstås utifrån soldatmission-
ärernas position i genusordningen. Att debattörerna uttryckligen började 
ange att soldatmissionen riktade sig till män var en språklig förändring som 
bör förstås mot bakgrund av samhällets genusrelaterade dominansförhållan-
den. Deras uttryckssätt bör kopplas till genusordningen ställd i relation till 
det rejäla kvinnoöverskott inom väckelsekristendomen, som jag nämnt i 
tidigare kapitel. Enligt en rangordningens logik riskerade män som ledde 
medlemsmässigt kvinnodominerade sammanslutningar att förlora i anseende 

                                                        
159 U 1913, s 12f (D Melchersson, ”Ögonblicksbilder”). 
160 FSV:s konferens 1917, s 72, F4, vol 1, SSA, KrA. Soldatmissionen som en mission bland 
män behandlas också i U 1920, s 219 (Josef Jansson, ”Från vår soldatmission”); U 1915, s 
41f; (E G Pettersson, ”Några tankar med anledning av exercistiden”); U 1915, s 216 (E G 
Pettersson ”Några tankar om soldatmissionen”). 
161 ”Förbundet Soldaternas vänner 1913”, s 8, B1, vol 2, SSA, KrA. Även Totties uttalande 
vid FSV-konferensen 1920, se ”Protokoll vid Förbundet Soldaternas vänner konferens i 
Stockholm den 23-25 mars 1920”, i Berättelse över Centralstyrelsens för Förbundet 
Soldaternas vänner beslut och åtgärder sedan förbundskonferensen 1917, Stockholm 1920 
[nedan ”FSV:s konferens 1920”], s 45. 
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och inflytande i mötet med andra sammanslutningar och det omgivande 
samhället.162 Soldatmissionen bör alltså också betraktas som ett försök att 
locka fler män till väckelsekristendomen.  

Genom att vinna anhängare bland de värnpliktiga männen ville soldat-
missionärerna samtidigt konsolidera och utöka väckelsekristendomens in-
flytande. Sverige som nation skulle gynnas av att den manliga delen av be-
folkningen i högre utsträckning blev väckelsekristen. I en skrift utgiven av 
FSV under första världskriget betonades soldatmissionens ”enastående rika 
tillfällen” att erbjuda de unga männen evangelium, men också den foster-
ländska gärningen. Genom evangelisationsverksamheten gjorde soldatmis-
sionen ”vårt fosterland” en stor och betydelsefull tjänst.163  

Nationalismen under decennierna kring år 1900 betraktades i tidigare for-
skning i enlighet med sekulariseringsparadigmet som en ersättare för kris-
tendomen. Men de senaste decenniernas internationella historieforskning har 
visat att förhållandet var mer komplicerat. Forskarna har pekat på en inter-
aktion mellan kristendom och nationalistiska föreställningar.164 De svenska 
väckelsekristna ansågs i äldre forskning vara negativa till nationalistiska 
yttringar.165 Men senare års forskning har gett exempel på att väckelsekristen 
förkunnelse och nationalistisk retorik kunde vävas samman.166  

Kyrkohistorikern Anders Jarlert har betonat tvårikespatriotismen som en 
självklar utgångspunkt i olika kristna läger under 1800-talet, och har diskute-
rat den följande utvecklingen. Tvårikespatriotismen baserades på den lut-
herska läran om två riken. Den kristne hade två fosterland, ett andligt-
himmelskt och ett jordiskt, med starka lojalitetsband till båda. I det jordiska 
fosterlandet visade sig patriotismen framför allt i lojaliteten mot kungen.167 I 
EFS sångböcker som Jarlert särskilt undersökt infördes senare de s k hem-
landssångerna, vars texter talade om den kristnes rätta, himmelska foster-
land. Men Jarlert påpekar att den ensidiga inriktningen på det himmelska 
hemlandet skapade ett nytt behov av jordiska, nationella komplement. Under 
1900-talets första år infördes vid sidan av de tidigare en ny typ av sånger 

                                                        
162 Gro Hagemann & Klas Åmark, ”Från ’husmorskontrakt’ till ’jämställdhetskontrakt’: 
Yvonne Hirdmans genusteori”, Häften för kritiska studier 2000:2, s 12f. 
163 Soldatmissionens uppkomst, s 47.  
164 Se t ex Peter van der Veer & Hartmut Lehmann (eds), Nation and religion: perspectives on 
Europe and Asia, Princeton 1999, s 3-7. 
165 Se särskilt Staffan Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige: studier i hans nationella 
och sociala författarskap, Stockholm 1946, s 32f.  
166 Torkel Jansson, ”En historisk uppgörelse: när 1800-talsnationen avlöste 1600-talsstaten”, 
Historisk tidskrift 1990,  s 348, 354; Kjell Blückert, The church as nation: a study in ecclesi-
ology and nationhood, Frankfurt am Main 2000, s 216-219.  
167 Anders Jarlert, ” ’De kristnas fosterland’: Från tvårikespatriotism till himmelrikespatri-
otism och historisk-konfessionell nationalism inom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen”, i 
Ingmar Brohed (red), Kyrka och nationalism i Norden: nationalism och skandinavism i de 
nordiska folkkyrkorna under 1800-talet, Lund 1998, s 328-338. Se också Hanna Enefalk, En 
patriotisk drömvärld, Uppsala 2008, s 142-144. 
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som anspelade på svensknationalistiska symboler. Men det var ingen åter-
gång till den gamla tvårikespatriotismen som återspeglades i sångvalet. Det 
var i stället de för sekelskiftet tidstypiska nationalistiska uttryckssätten som 
tagits upp. Två fosterland pekades ut för de väckelsekristna; fosterlandet 
Sverige och det himmelska fosterlandet.168  

Det var den traditionella tvårikespatriotismen som märktes vid FSV-
konferensen 1904 när Rappe läste upp Romarbrevets trettonde kapitel. Men 
det finns också åtskilliga exempel på att soldatmissionärernas språkbruk 
hade en nationalistisk anstrykning. Samhällsvetaren Michael Billig har på-
pekat att nationalismen inte bara plockas fram i krig och nationella krissitu-
ationer, utan att det även finns en banal nationalism som kommer till uttryck 
i vissa symboler, eller vissa ord och tecken.169 Det var en sådan nationalism 
som märktes när soldatmissionärerna talade. Soldatmissionärerna kunde 
framhålla att de vände sig till ”vår framtids hopp”, ”blomman av hela Sveri-
ges manliga ungdom”, eller ”Sveriges slumrande miljoner”.170 Soldatmiss-
ionärerna uttryckte sig här utifrån sin position i nationen och genusordning-
en, samtidigt som de hade ett generationellt perspektiv på de värnpliktiga. 
De värnpliktiga var unga män, och soldatmissionärerna ville forma den 
svenska nationen genom att uppfostra dessa unga män. Som örebromission-
ären E F Holmstrand uttryckte saken vid FSV-konferensen 1913: ”Foster-
landskärlek och goda seder äro stora ting, men detta endast tillfredsställer ej 
de troende. De vilja hafva sina barn frälsta. Detta gagnar också mest både 
fosterlandet och de unga själva.”171 

Sammanfattande diskussion 
Antalet soldathem i frivillig regi – de institutioner som soldatmissionärer-

na uppförde – ökade kraftigt under 1900-talets två första decennier. Vid till-
komsten av 1901 års härordning fanns det 17 soldathem i frivillig regi. 1920 
var antalet 43. Soldatmissionärerna hade detta år byggt särskilda hus, alter-
nativt hyrt lokaler, vid snart sagt alla platser där värnpliktsutbildning bed-
revs. Soldathem i frivillig regi fanns då vid 36 av landets 38 militära för-
läggningsplatser.  

Min undersökning av hur soldatmissionens expansion kan förklaras bör-
jade i några exempel på ändamålsparagrafer från soldatmissionens lokala 
och centrala nivå. Undersökningen visade att texterna hade en likartad över-

                                                        
168 Jarlert 1998, s 330, 335-338.  
169 Michael Billig, Banal nationalism , London 1995, s 6. 
170 Citat från U 1920, s 219 (Josef Jansson, ”Från vår soldatmission”). U 1914, s 208 (sign Th 
A, ”Soldatmissionen”); U 1913, s 12 (David Melchersson, ”Ögonblicksbilder”). 
171 FSV:s konferens 1913, s 18. För fler exempel, se t ex cirkulär från FSVÖ 2 dec 1909, E1 
vol 1, SSA, KrA; Missionsförbundet 1914, s 199.  
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gripande organisation. Vidare jämförde jag vad Fairclough kallat texternas 
yrkanden med en modell hämtad från forskningen om yttre mission. Ana-
lysen av språkbruket visade att det fanns ett gemensamt explicit missionsmo-
tiv; ett tvillingmotiv med de två delarna evangelisation och fostran. Det in-
nebar att soldatmissionärerna dels ville förkunna evangelium bland de värn-
pliktiga, dels med lämpliga medel fostra dem. Det ultimata målet var att 
framkalla omvändelser till vad soldatmissionärerna uppfattade som den 
”sanna” kristendomen. Språkbruket i andra nyckeltexter gav också belägg 
för missionsmotivet.  

Men undersökningen av soldatmissionärernas språkbruk visade också att 
det även fanns ett annat motiv. Med hjälp av vad som är känt dels om mot-
viljan mot exercisen, dels om de väckelsekristnas trosuppfattning, kan det 
konstateras att soldatmissionen också vägleddes av ett explicit bevarandemo-
tiv. Soldatmissionärerna ville bevara av dem uppfattade och uppskattade 
värden hos såväl omvända som oomvända värnpliktiga, samt skydda dem 
från ”synden” på de militära förläggningsplatserna.  

Organisatoriskt vilade soldatmissionens expansion på samarbete mellan 
civilt och militärt, samt mellan väckelsekristna från skilda samhällsskikt. 
Den bärande alliansen socialt sett var den som formades mellan två grupper 
av män: dels de radstockska officerarna ur samhällets elit, dels civila lokala 
ledare i den väckelsekristna organiseringen. De senare kom ur lägre sociala 
skikt än radstockarna, men avhandlingens exempel visar i de flesta fallen på 
en god mellanposition i lokalsamhället. De två lokala studierna visar att de 
civila soldatmissionärerna kunde mobilisera resurser i den väckelsekristna 
organiseringen i sina lokalsamhällen och regioner. Samtidigt fungerade offi-
cerarna i FSV:s ledning som dörröppnare för soldatmissionen inom krigs-
makten. Samarbetet tvingade dock de civila soldatmissionärerna till anpass-
ningar och restriktioner av hänsyn till krigsmaktens intressen. En skiljelinje 
skapades gentemot de väckelsekristna värnpliktsvägrarna. Som förra kapitlet 
visade var dock detta en begränsad skara fram till omsvängningen under 
första världskriget. 

Det som förenade och byggde upp soldatmissionen var väckelsekristen 
trosuppfattning och soldatmissionärernas engagemang i den väckelsekristna 
organiseringen. Annorlunda uttryckt var väckelsekristendomen en nödvändig 
förutsättning för soldatmissionens expansion. Men den var inte tillräcklig.  
Väckelsekristendomen förstärktes av de ledande soldatmissionärernas posit-
ioner i samhällets maktordningar. Det gällde för det första både militära och 
civila soldatmissionärers position i klassrelaterade sociala och ekonomiska 
hierarkier. FSV-officerarnas lojalitetsband med statsmakten var tydliga, och 
dessa hade sin grund i statskyrkodoktrinen och den i tidigare forskning påvi-
sade tvårikespatriotismen. Särskilt i FSV:s ledning fanns en uppenbar vilja 
att använda soldatmissionen till att hos de värnpliktiga inskärpa den religiöst 
motiverade underdånigheten gentemot de makthavande i samhället. Samti-
digt är det viktigt att komma ihåg att soldatmissionen överlevde demokrati-
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seringsprocesserna mot slutet av undersökningsperioden. De ledande sol-
datmissionärernas position i nationen och genusordningen var på sikt vikti-
gare förstärkare än deras positioner i de samhällshierarkier som var på väg 
att omvandlas. Därtill kom soldatmissionärernas generationsrelaterade posit-
ion i förhållande till de värnpliktiga. Soldatmissionärerna ville missionera 
bland de värnpliktiga och ”bevara” dem inte bara med tanke på deras andliga 
liv, utan även för att detta enligt soldatmissionärerna gynnade nationen. Sol-
datmissionen blev efter hand också ett försök att locka fler män till väckel-
sekristendomen. 
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Kapitel 4. Hemmet vid nationens skola: 
soldatmissionens organisering 

Inledning 
I förra kapitlet analyserade jag soldatmissionen som gemensam handling för 
civila och militära aktörer på lokal och central nivå. I det här kapitlet påbör-
jar jag undersökningen av soldatmissionärernas visioner, en undersökning 
som fortsätter i kapitel fem och sex. Den fråga som står i centrum i det här 
kapitlet är hur de värnpliktiga skulle organiseras inom soldatmissionen, och 
vilka normer och värden som var förknippade med organiseringen. Analysen 
börjar i soldatmissionärernas tal när de möttes på Förbundet soldaternas 
vänners (FSV) konferenser. I kapitlet framträder skillnaderna mellan soldat-
missionens militära och civila sida. Kapitlet mynnar ut i ett avtäckande av 
den diskurs som kom att dominera soldatmissionen. 

Förändring över tid är en viktig faktor i kapitlet. Sammansättningen av 
deltagare på FSV:s konferenser försköts under perioden, vilket avspeglade 
både en demokratiseringsprocess inom FSV och  soldatmissionens spridning 
till allt fler platser runt om i landet. Inledningsvis ska jag med hjälp av några 
tabeller redovisa sammansättningen av deltagare vid FSV:s konferenser uti-
från yrkestillhörighet och geografisk representation. I en särskild tabell visar 
jag motsvarande förändringar vad gäller sammansättningen av FSV:s sty-
relse. 

Demokratiseringsprocessen i Förbundet soldaternas vänner 
FSV:s konferenser var liksom dess styrelse till en början starkt dominerade 
av militärer. 1901 var närmare två tredjedelar av konferensdeltagarna office-
rare, och därtill kom ett antal underofficerare och underbefäl (se tabell 1). 
Det fanns en viss stockholmsdominans; drygt hälften av deltagarna kom från 
huvudstaden. Det är betecknande att man i protokollet angav att de tillresta 
från andra håll i landet var representanter för olika regementen, inte för lo-
kala missionssällskap. Endast tre civila var antecknade som konferensdelta-
gare detta år. 1  

                                                        
1 De civila deltagarna var för det första en godsägare som stod som representant för Soldater-
nas vänner i Stockholm, och för det andra två personer, antecknade som ”herr” i protokollet. 



 116 

 
Tabell 1. Deltagare i FSV:s konferens 1901. Yrkesgrupper och geografisk represen-
tation. 
 Soldaternas vänner 

i Stockholm 
 

Representanter från 
regementen utanför 
Stockholm 

Totalt 

officerare 13 6 19 
underofficerare 2 2 4 
underbefäl - 2 2 
regementspastorer - 1 1 
civila 1 2 3 
Totalt 
 

16 13 29 

Källa: Soldaternas vänner, Förbundet, Protokoll vid Förbundet soldaternas vänner konferens i 
Stockholm 1901, Stockholm 1901, s 1.  

 
Efter hand genomgick FSV en demokratiseringsprocess. Sammanslutningen 
övergav associationsformen och utvecklades i riktning mot en sammanslut-
ning reglerad enligt demokratiska principer.2 Ett första steg i denna riktning 
togs vid konferensen 1909, då man beslutade att styrelsen skulle ta in adjun-
gerade ledamöter som var verksamma vid soldathem belägna på andra plat-
ser än Stockholm.3 Vid nästföljande konferens år 1911 antogs regelrätta 
stadgar. Konferensen valde en styrelse, och FSV bildade från och med nu en 
egen ekonomisk enhet, vars redovisning var skild från Soldaternas vänner i 
Stockholm.4 Från detta år och framåt finns också tryckta redovisningar av 
vilka lokala soldathem som var anslutna till FSV. Soldatmissionsföreningar-
na utanför Stockholm fick nu ett formaliserat inflytande i FSV, eftersom ett 
visst antal styrelseposter enligt stadgarna var reserverade för dem.5 

Under 1900-talets två första decennier skedde en stark förskjutning mot 
civila representanter och representanter från landsorten, såväl i FSV:s sty-
relse som vid konferenserna. Jag ska börja med att redovisa förändringarna 
vid konferenserna. I kapitlets analys ingår material från alla konferenserna, 
men jag har här valt ut 1911 och 1920 som jämförelseår. Förändringen var 
märkbar redan 1911 (tabell 2). Andelen officerare bland konferensdeltagarna 
hade nu sjunkit till en knapp fjärdedel av det totala deltagarantalet. Andelen 

                                                                                                                                  
Soldaternas vänner, Förbundet, Protokoll vid Förbundet soldaternas vänner konferens i 
Stockholm 1901, Stockholm 1901 [nedan FSV:s konferens 1901], s 1-3.  
2 Jfr Torkel Jansson, Adertonhundratalets associationer: forskning och problem kring ett 
sprängfullt tomrum eller sammanslutningsprinciper och föreningsformer mellan två samhälls-
formationer ca 1800-1870, Uppsala 1985, s 19. 
3 FSV:s konferens 1909, s 48. Jfr Protokoll vid sammanträde med den förstärkta Centralstyrel-
sen för förbundet Soldaternas vänner den 25-26 november 1909 i Stockholm, A1, vol 1, SSA, 
KrA. 
4 FSV:s konferens 1911, s 11, 17-20. Betr den ekonomiska redovisningen, Centralstyrelsens 
sammanträde 24 mars 1911, §6, A1, vol 1, SSA, KrA. 
5 FSV:s konferens 1911, s 17f. 
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huvudstadsbor var enbart en tredjedel. Den största gruppen – en bra bit över 
hälften av konferensdeltagarna – var civilpersoner från landsorten. De repre-
senterade soldatmissionsföreningar verksamma vid militära förläggnings-
platser runt om i landet. 

 
Tabell 2. Deltagare i FSV:s konferens 1911. Yrkesgrupper och geografisk represen-
tation 
 Soldaternas  

vänner i  
Stockholm 

Representanter från  
soldatmissionsföreningar  
utanför Stockholm 

Totalt 

officerare 6 1 7 
underofficerare 1 2 3 
underbefäl mfl 1 - 1 
regementspastorer 1 - 1 
civila 1 17 18 
Totalt 
 

10 20 30 

Källa: Soldaternas vänner, Förbundet, Protokoll vid Förbundet soldaternas vänner konferens i 
Stockholm 1911, Stockholm 1911, 3f.  
Anm: Jag har tagit med samtliga konferensdeltagare i tabell 2. Bland dessa fanns tre personer 
från landsorten som representerade soldatmissionsföreningar som ej var anslutna till FSV. 
Dessutom närvarade en kvinnlig soldatmissionär från Gotlands missionssällskap, samt ett 
”soldatombud” från soldathemmet i Stockholm. Dessa två är antecknade som deltagande, inte 
som representanter. Soldatombudet har jag placerat i kategorin underbefäl m fl. 
 
 
Tendenserna förstärktes under 1910-talet (se tabell 3). Andelen officerare 
hade vid FSV:s konferens 1920 krympt ihop till mindre än en femtedel av 
det totala antalet konferensdeltagare. Även andelen huvudstadsbor var 
knappt en femtedel. Antalet civila från landsorten motsvarade nu över två 
tredjedelar av det totala antalet konferensdeltagare. Vi bör också notera att 
det totala antalet konferensdeltagare hade ökat betydligt från 1911 till 1920. 
1911 var 30 personer anteckande som deltagare i konferensen, medan mot-
svarande antal för 1920 var 46 personer. Soldatmissionen spred sig under 
perioden över landet, och FSV:s konferenser utvecklades till en mötesplats 
för verksamma runt om i Sverige. 
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Tabell 3. Deltagare i FSV:s konferens 1920. Yrkesgrupper och geografisk represen-
tation 
 Soldaternas  

vänner i  
Stockholm 

Representanter från 
soldatmissionsföreningar  
utanför Stockholm 

Totalt 

officerare 6 2 8 
underofficerare - 2 2 
underbefäl - - - 
regementspastorer - 1 1 
civila 3 32 35 
Totalt 
 

9 37 46 

Källa: Berättelse över Centralstyrelsen för Förbundet Soldaternas vänner beslut och åtgärder 
sedan förbundskonferensen 1917, Stockholm 1920, s 56-58.  
Anm: Gränserna mellan ombud, suppleanter och övriga är otydliga i protokollet. Jag har i 
tabell 3 tagit med samtliga personer som var upptagna under rubriken ”Deltagare i Förbunds-
konferensen den 23.–25 mars 1920”, såväl ombud som övriga. Bland deltagarna fanns två 
kvinnor: Fru M Lüning, upptagen som suppleant för Soldaternas vänner i Eksjö, samt fröken 
A Meukow från Gottlands soldatmissionssällskap, som medföljde två manliga ombud för 
soldatmissionen på Gotland.  

 
I tabell 4 visar jag förändringarna i styrelsens sammansättning. Den styrelse 
som valdes 1911 på totalt 11 ledamöter hade en helt annan karaktär än 1901 
års styrelse. Inte bara representationen från platser utanför landet, utan även 
det civila inslaget hade förstärkts. Tonvikten på officerselit var inte längre 
lika stark. Sex ledamöter i den nya styrelsen kom från platser utanför Stock-
holm. Fyra personer var civila. Trenden förstärktes i 1920 års styrelse. I den 
kom sju personer från andra platser än Stockholm, och sex var civila. 

 
Tabell 4. FSV:s styrelse 1901, 1911 och 1920. Relationen mellan militära och civila 
styrelsemedlemmar samt geografisk representation 
 Från Stockholm Från orter utanför  

Stockholm 
Militärer Reg.     

pastorer / 
civilmilitära 

Civila Militärer Civila 

1901 9 1 1 - - 
1911 5 - - 1 5 
1920 3 1 1 2 5 
Källor: Stockholm, Föreningen för Soldaternas vänner, Styrelsens för ”Soldaternas vänner” 
årsberättelse för dess tjugofemte verksamhetsår 1901-02, Stockholm 1902, s 3; Soldaternas 
vänner, Förbundet, Protokoll vid Förbundet soldaternas vänner konferens i Stockholm, 
Stockholm 1911, s 11f; Centralstyrelsens sammanträde 1911-03-24, A1, vol I, SSA, KrA; 
Berättelse över Centralstyrelsen för Förbundet Soldaternas vänner beslut och åtgärder sedan 
förbundskonferensen 1917, Stockholm 1920, s 55.                                                                   
Anm: I kolumnen ”regementspastorer/civilmilitära” har jag för 1901 placerat Jöns Vicander, 
bataljonspredikant vid Svea Artilleri från 1871 (Svenska folkrörelser, band 2, s 1042), och för 
1920 marinintendenten i Stockholm Oscar von Malmborg (Sveriges statskalender 1920, s 
322). 
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Det bör dock noteras att på de högsta styrelseposterna satt perioden ut office-
rare ur den radstockska högreståndsväckelsen. FSV följde ett vanligt möns-
ter i väckelsekristendomens sammanslutningar, och fortsatte att välja de som 
socialt stod högst i rang till de högsta styrelseposterna.6  

De väckelsekristna broderskapen 
Under perioden 1901-1909 var etableringen av väckelsekristna broderskap, 
eller ”brödrakretsar”, som var ett ord som ofta användes av aktörerna, en 
central fråga vid FSV:s konferenser.7 De militära aktörer som under denna 
period utgjorde den överväldigande majoriteten av konferensdeltagarna upp-
fattade en motsättning mellan å ena sidan soldatmission organiserad i bröd-
rakretsar, och å andra sidan soldatmission med den civila sfären som ut-
gångspunkt. Det var som vi ska se de militära soldatmissionärerna som förde 
fram tanken på brödrakretsarna. 
 När soldatmissionärerna talade om brödrakretsar, så talade de om organi-
seringen av de redan omvända – ”de troende soldaterna” – som aktörerna 
själva gärna uttryckte sig.8 I dessa diskussioner användes ofta ordet soldat, 
trots att det i hög grad var värnpliktiga som avsågs. Det hade att göra med att 
brödrakretsarna hade rötter bakåt till tiden före 1901 års härordning, att de 
militära soldatmissionärerna varit verksamma även under den eran. 

Diskussionen på FSV:s konferenser 
Oscar Bernadotte var en av de som starkast propagerade för en separat mili-
tärt-manlig organisering. 1901 framhöll han att det alltid borde finnas en 
grupp bland de troende soldaterna, som var oberoende av de civila elemen-
ten inom soldatmissionen. Soldathemmet kunde vara dominerat av civila, 
vilket kunde få till följd att soldaterna kände sig främmande, hävdade Ber-
nadotte. Andra debattörer var inne på samma linje och hävdade vid samma 
konferens att det var bättre att soldater hjälpte soldater, än att civila ingrep.9  
 Från senare delen av 1800-talet fanns det som tidigare nämnts väckelse-
kristen militär organisering lokalt vid vissa regementen. Ett exempel var 
                                                        
6 Lundkvist 1977, s 126. 
7 Frågan var ett särskilt diskussionsämne vid ett antal konferenser under periodens första del, 
se FSV:s konferens 1901, s 12-15; FSV:s konferens 1904, s 12-15; FSV:s konferens 1906, 15-
17; FSV:s konferens 1909, s 24-34. 
8 För uttrycket ”troende soldat”, se FSV:s konferens 1904, s 12, (Bernadotte) 15 (Karlson); 
FSV:s konferens 1906, s 15f (Bernadotte, sekreteraren, Bergqvist. Frasen finns även i de av 
FSV formulerade diskussionsämnena); FSV:s konferens 1909, s 24f (diskussionsämnet, 
Rosén) s 26 (Sahlin, Bernadotte), s 27 (von Feilitzen), s 28 (Uggla), s 30 (von Feilitzen, Ber-
nadotte, Rosén). 
9 FSV:s konferens 1901, s 12-15.  
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Södermanlands kristna militärförening, som startats redan ett drygt decen-
nium innan FSV-diskussionerna tog sin början; på indelningsverkets tid. 
Föreningen fanns vid Södermanlands regemente, som övade vid Malma hed 
invid Malmköping. Samtliga medlemmar var militärer. Verksamhetsåret 
1900-01 hade man 44 medlemmar, varav sammanlagt 30 indelta soldater och 
beväringar. Övriga var befäl på olika nivåer. Samtliga medlemmar inte bara 
hörde till krigsmakten, utan förenades också av sin religiösa tro. Paragraf två 
i stadgarna fastslog att ingen ägde tillträde till föreningen, som inte i sitt 
dagliga liv ”/.../bevisa[de] sig vara en sann kristen”.10 Detta menar jag var ett 
broderskap i åtminstone två avseenden.11 Kravet på omvändelse var en mot-
svarighet till de inträdesprov som är kända från tidigare forskning om bro-
derskap, och dessutom rådde här särskilda gemensamhetsformer grundade på 
den religiösa gemenskapen i form av gemensamma andakter. Det var en 
sammanslutning för religionsutövning, men man kan också beskriva den 
som en manlig gemenskap för att stärka gruppens ställning gentemot övriga 
militärer. Det revolutionära drag som Horne förknippade med 1800-talets 
broderskap saknades däremot. Man följde troget krigsmaktens hierarki, ge-
nom att ordföranden också var den högste officeren bland medlemmarna.12 

Att besöka ett soldathem var inte avgiftsbelagt, men militärföreningar kunde 
ta ut medlemsavgift. Så var fallet till exempel med Södermanlands kristna 
militärförening.13 
 Vad bland andra Bernadotte ville var att med hjälp av FSV uppifrån 
sprida en form av organisering av väckelsekristna värnpliktiga som redan 
uppstått lokalt på vissa platser. Bakom önskan att skapa brödrakretsar för 
soldater utan civila inslag kunde dölja sig motsättningar mellan olika väckel-
sekristna sammanslutningar som verkade vid de militära förläggningsplat-
serna.14 Men viktigare var motviljan gentemot ett civilt inflytande. Trots de 
lojalitetskrav som restes av FSV:s ledning, kunde civila soldatmissionärer 
misstänkas vara okunniga om eller oförstående inför det militära regelverket 
och dess inneboende lojaliteter. Övergången till ett värnpliktssystem hade 
försatt de militära befälen i en ny situation: de skulle disciplinera stora grup-
per av civilister till soldater. Att under fristunderna låta de värnpliktiga in-

                                                        
10 Se ”Årsberättelse för Soldathemmets å Malma hed verksamhet för dess 12:e verksamhetsår 
1900-01”, E1:1, SSA, KrA. Betr bildandet, se FSV:s reseverksamhet 1898-1922, F8, vol 1, 
SSA, KrA. E1:3, SSA, KrA. För ytterligare exempel, se t ex ”Meddelande från Elfsborgs läns 
Krigsmanna-Missionsförening”, E1, vol 1, SSA, KrA. 
11 Jfr Nordlund Edvinsson 2010, s 23. 
12 Horne, s 26; ”Årsberättelse för Soldathemmets å Malma hed verksamhet för dess 12:e 
verksamhetsår 1900-01”, E1, vol 1, SSA, KrA. 
13 För några exempel, se ”Årsberättelse för Soldathemmets å Malma hed verksamhet för dess 
12:e verksamhetsår 1900-01”, E1, vol 1, SSA, KrA; A G Sahlin [Grunnebo] till Robert An-
dersson [daterad 1896]; ”Stadgar för ’Kalmar regementes Kristna Missionsförening’ ”, § 6-7:  
E1, vol 1, SSA, KrA. 
14 Jfr Carl Bergqvist, Minnen från Trossnäs, Karlstad 1914, s 22-26. 
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flueras av civila pastorer och väckelsekristna aktivister kunde tänkas för-
svåra den omvandlingen, särskilt med tanke på kritiken av krigsmakten i 
politik och samhällsdebatt. 

Konferensen 1901, där alltså 25 av de totalt 29 deltagarna var militärer, 
förordade i ett uttalande särskilda möten för troende soldater dels på sönda-
gar, dels ytterligare två gånger i veckan, alltså möten där civila inte närva-
rade. Mötena skulle omfatta bibelläsning och bön.15 Vid nästföljande konfe-
rens (1904) lade Bernadotte fram ett förslag till grundregler för ”Soldaternas 
kristna brödrakrets[ar]” vid de militära förläggningsplatserna. Dessa brödra-
kretsar skulle samla de troende krigsmän, som var förlagda på samma plats. 
Brödrakretsen skulle ledas av militärer, som valdes för ett år bland kretsens 
medlemmar.16 Den efterföljande diskussionen avslutades med att konferen-
sens ordförande general Axel Rappe föreslog att FSV:s styrelse skulle for-
mulera principer för väckelsekristna soldaters sammanslutning på de militära 
förläggningsplatserna.17 Konferensdeltagare på olika nivåer i den militära 
hierarkin uttalade sig till förmån för Bernadottes förslag.18  

Vid konferensen 1906, liksom vid den som ägde rum 1909, betonades be-
hovet av bibelundervisning. De redan omvända soldaterna ansågs behöva 
fördjupa sina kunskaper om bibeltexterna. Flera av de radstockska militärer-
na höll i evangelikal anda brandtal om vikten av att de ”troende” soldaterna 
kunde sin bibel.19 De väckelsekristna har skrivits in sig i historien som flitiga 
bibelläsare, men FSV:s dåvarande sekreterare Olof von Feilitzen hörde till 
de som inte var nöjda. Svagheten hos Guds församling i Sverige var tvärtom 
bristen på bibelkunskap. Därför stod de väckelsekristna inte så starka som 
önskvärt vore i angreppen mot kristendomen. Alltså var det nödvändigt att 
undervisa väckelsekristna värnpliktiga i bibelorden.20 Radstockarna introdu-
cerade också tanken att brödrakretsarna borde bilda länkarna i en böne-
kedja.21 Genom ett gemensamt engagemang i bön skulle alltså religiositeten 
stärkas hos medlemmarna.  

Officeren och radstockaren Johan von Holst (1841-1917) ville helt sepa-
rera bibelundervisning för soldater från de civila. Han ville flytta bibelun-
dervisningen för de troende soldaterna från soldathemmen till den militära 
                                                        
15 FSV:s konferens 1901, s 14-16.  
16 FSV:s konferens 1904,  12f (förslaget), s 14 (rädsla för sammanblandning med socialistisk 
verksamhet). 
17 FSV:s konferens 1904, s 15. 
18 FSV:s konferens 1904, s 14f. Det var kapten Kantzow från Södermanlands regemente, 
korpral Svante Kjellman från Västgöta regemente, samt den f d soldaten A G Sahlin från 
Hallands regemente. 
19 FSV:s konferens 1906, s 16f  (här finns bl a von Holsts och  Bernadottes inlägg); FSV:s 
konferens 1909, s 24-35 (Roséns inlägg s 25, von Feilitzens inlägg s 26f).  
20 FSV:s konferens 1909, s 8f, 26f. Se även andra inlägg av militärer vid konferensen 1909: 
Soldatombudet Rosén från Stockholm, Bernadotte, officeren Gustaf Uggla, fanjunkare G 
Lüning, Eksjö (FSV:s konferens 1909, s 24-26, 28-31, 33). Jfr Österlin s 128. 
21 FSV:s konferens 1906, s 18.  
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sfären – till kasernerna. På så vis blev, som von Holst uttryckte saken, bibel-
ordet ensamt den dragande makten.22 Enligt von Holst skulle soldaterna 
alltså infinna sig enbart för att studera bibeln, utan sidoblickar på soldat-
hemmets kaffeservering, kvinnliga personal eller utbud av dagstidningar. 
Om mötena ägde rum i kasernen, så blev också bekännelsen inför icke tro-
ende kamrater vid regementet mera öppen, påpekade han.23 Även civila sol-
datmissionärer ville utöka bibelstudierna, men deras vision såg annorlunda 
ut. von Holsts uttalande kan kontrasteras mot den civile soldatmissionären C 
J Carlstedts beskrivningar av bibelstudier. Han menade att det påminde om 
familjeliv, när de värnpliktiga satte sig ned vid stora bordet i soldathemmet i 
Skövde varje onsdagskväll för att studera någon bibeltext.24  

Några militärer ur den radstockska stockholmskretsen tog särskilt starkt 
avstånd från samröret med de civila väckelsekristna. Styckjunkare Pontus 
Lindvall kom in på soldathemmens organisation. Han ville helst rensa sol-
dathemmen från civila aktörer. Han hävdade att det i allmänhet var olämpligt 
att civila närvarade vid soldathemmens gudstjänster och andakter. Ett civilt 
inflytande var inte nyttigt för den unge troende soldaten: han skulle lätt för-
lora den nödvändiga respekten för sina överordnade och den militära håll-
ningen i sitt uppförande. Dessa uttryck, ”den nödvändiga respekten”, och 
”den militära hållningen”, innefattade en hel värld av ritualer; det strikta 
regelverk och den stenhårda hierarki som skulle styra livet på de militära 
förläggningsplatserna.25  

Det som Lindvall uppfattade som särskilt opassande var kvinnliga guds-
tjänstbesökare. Om de civila närvarade, så kom ”/.../äfven damer/.../” med.26 
Men även civila män kunde vara ovälkomna. Den civila soldatmissionären 
Hemberg vid Skaraborgs regemente på Axvall framförde vid konferensen 
1906 att såväl troende soldater som unga män ur den lokala ynglingaföre-
ningen kunde gå runt på den militära förläggningsplatsen bland de värnplik-
tiga och bjuda in dem till de militära brödrakretsarnas möten.27 Mot detta 
hävdade ett par militärer bland konferensdeltagarna att enbart värnpliktiga 
och andra militärer borde ha det uppdraget.28 
                                                        
22 FSV:s konferens 1906, s 16. Betr von Holst, se Österlin, s 91-93. 
23 FSV:s konferens 1906, s 16. 
24 FSV:s konferens 1909, s 32. Carlstedt var ledande inom Soldaternas vänner i Skövde, se 
”FSV:s årsredovisning 1920”, s 46, B1, vol 2, SSA, KrA 
25 Bernadotte nämnde vid konferensen en ur militär synvinkel betydelsefull detalj när civila 
predikanter trots allt tog hand om andakterna: vikten av att de civila  anpassade andaktsstun-
der efter de militära tjänstgöringstiderna, se FSV:s konferens 1909, s 14f. Jfr Frevert, s 182f; 
Ahlbäck, s 220. 
26 FSV:s konferens 1906, s 25f, cit s 25. Betr Lindvall, se Jansson s 205. Bernadotte ville inte 
att soldathemmens serveringar skulle bli platser där soldater kunde möta civila. Endast militä-
rer skulle serveras (se FSV:s konferens 1904, s 15). 
27 FSV:s konferens 1906, s 12f.  
28 Fanjunkare G W Jörgensen från Jämtlands fältjägarregemente och kapten Robert Anders-
son. FSV:s konferens 1906, s 13. 
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Radstockarna uppvisade en självklar lojalitet med krigsmakten. Men be-
tydelsfullt i detta sammanhang var också att de utgjorde en minoritet i offi-
cerskåren i den mening att de företrädde en kristendomsuppfattning som inte 
delades av flertalet. De hade i viss mening en mellanposition på grund av sin 
religiösa övertygelse. På FSV:s konferenser konstaterades att vissa rege-
mentschefer misstänkte brödrakretsarna för att gå samhällsupplösningens 
ärenden.29 Alltså infördes i Bernadottes stadgeförslag en paragraf om att 
enbart andliga uppbyggelsemöten fick hållas inom brödrakretsarna. Det no-
terades i protokollet som brukligt var att inga partifrågor fick beröras.30  

 De radstockska officerarna hade täta kontakter med kristna ledare i ut-
landet och kände till hur militärer organiserades där. 31 Inom ramen för 
krigsmakten i Storbritannien men också i Tyskland fanns en organisering i 
form av väckelsekristna broderskap. I brittiska armén fanns under 1800-talet 
ett växande utbud för militärer av olika samfundstillhörighet. Evangelikala 
soldater kunde organisera sig till exempel i Soldiers’ Christian Association 
(SCA), skapad redan på 1880-talet i London som en gren av YMCA.32 Histo-
rikern Michael Snape har refererat den brittiske f d soldaten och YMCA-
sekreteraren N R Hughman, som anförde att den kristne soldaten var arméns 
bäste missionär, alltså den som bäst spred väckelsekristendomen till andra 
soldater. Med andra ord: män inom militären var bäst på att övertyga och 
leda andra män inom militären, även på det religiösa området.33 Till rad-
stockarnas nätverk hörde den preussiske generalen Georg von Viebahn 
(1840-1915) som verkade för mission och väckelsekristen organisering 
bland militärer.34 Till svenska översatta uppbyggliga betraktelser av von 
Viebahn förekom i den tidning som knöts till FSV; Soldatmissionären.35 

Vid FSV-konferenserna lyftes främst Storbritannien fram som ett före-
döme vad gällde organiseringen av väckelsekristna brödrakretsar inom 
krigsmakten. Ett exempel är von Feilitzen, som menade att Soldiers’ 
Christian Association var ett efterföljansvärt exempel, och vid konferensen 
1909 refererade han långa stycken ur den brittiska organisationens årsredo-
visning.36 von Holst hämtade också inspiration från Storbritannien när han 
presenterade sin hårdföra bibelstudielinje. I Storbritannien hölls bibelklasser 
                                                        
29 FSV:s konferens 1904, s 14.  
30 FSV:s konferens 1904,  12f (förslaget), s 14 (rädsla för sammanblandning med socialistisk 
verksamhet). 
31 Oscar Bernadotte hade ett stort kontaktnät inte minst genom sin ledarroll vid Södertäljekon-
ferenserna, som var viktiga platser för väckelsekristet idéutbyte från sekelskiftet och framåt, 
se Österlin 1947, s 17. 
32 Snape, s 108f, 209. 
33 Snape, s 108, 116f, 242.  
34 Höhn, s 213-219.  
35 Soldatmissionären 1914:6, s 2-4 (”I morgon”, av general von Viebahn). 
36 FSV:s konferens 1909, s 29f. Även officeren Gustaf Uggla (1846-1924) förde fram troende 
militärers organisering i England som ett föredöme, se FSV:s konferens 1909, s 28f. Betr 
Uggla, se Österlin 1947, s 66; Svenska folkrörelser, band 2; s 1011. 
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i själva kasernerna, hävdade han.37 Förmodligen syftade han på bibelklasser-
na i regi av Army Scripture Readers. Det var en stor organisation av lek-
mannapredikanter – vanligen före detta soldater – som verkade inom brit-
tiska armén. De ansågs ha lättare att närma sig soldaterna än regementspas-
torerna.38 Bernadotte å sin sida rapporterade om en konferens för ”troende 
officerare” i Berlin, arrangerad av von Viebahn.39 Samma år, 1906, ordnade 
Bernadotte själv en motsvarande officerskonferens i Saltsjöbaden utanför 
Stockholm.40 

Talet om broderskapen 
I analysen av talet om broderskapen på FSV:s konferenser har jag använt 
den ideationella språkfunktionen (jfr kap 1). I diskussionerna om vad aktö-
rerna alltså själva gärna kallade ”brödrakretsar” finns karaktäristiska teman.41 
Jag har identifierat två teman som var särskilt viktiga, och som visar den 
normering som tänktes ske inom broderskapen. Det första gällde relationerna 
mellan de väckelsekristna värnpliktiga, alternativt soldaterna. Detta uttryck-
tes i flera olika fraser: De väckelsekristna soldaterna behövde ”sammanhåll-
ning”, och de behövde ”en organisation” som ”hjälp för dem att komma 
ihop”.42 De ”troende soldaterna” skulle sammanslutas i ”brödrakretsar”.43 
Brödrakretsen kallades även ”den inre kretsen”, där ”de förenade” hjälpte 
varandra.44 Att kvinnor och civila män skulle uteslutas var i regel en pres-
upposition, alltså underförstått i diskussionen. Men samtidigt var denna 
presupposition något av det mest betydelsebärande när de militära soldat-
missionärerna talade om brödrakretsarna. 

Det andra temat gällde brödrakretsens funktion, d v s vad som skulle 
hända när de väckelsekristna värnpliktiga/soldaterna slöt sig samman. De 
militära soldatmissionärerna beskrev vad som skulle ske vid mötena. De 
troende soldaterna skulle tillsammans stärka sin tro, och öka sin bibelkun-
skap. De skulle bibringas ”andlig fostran”,45 de skulle samlas till ”böne- eller 
uppbyggelsemöte”.46 De troende soldaterna skulle föras in i bibelorden, och 
”rotas och uppbyggas i Kristus”.47 De skulle stadfästas i tron och uppbyggas 

                                                        
37 FSV:s konferens 1906, s 17.  
38 Snape s 99-101. 
39 FSV:s konferens 1906, s 8f. 
40 Deltagarlista för officerskonferensen i Södertälje 1906, F4, vol 1, SSA, KrA. 
41 Analysen bygger på följande protokoll:  FSV:s konferens 1901, s 12-15; FSV:s konferens 
1904, s 12-15; FSV:s konferens 1906, 15-17; FSV:s konferens 1909, s 24-34.  
42 FSV:s konferens 1909, s 26.  
43 FSV:s konferens 1904, s 12-15; FSV:s konferens 1906, s 15; FSV:s konferens 1909, s 26. 
44 FSV:s konferens 1904, s 14.  
45 FSV:s konferens 1904, s 12.  
46 FSV:s konferens 1904, s 13.  
47 FSV:s konferens 1909, s 27 (von Feilitzen). 
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”på ordets grund”,48 alltså lära sig bibeln.49 Till detta kom missionsuppdraget: 
De omvända soldaterna skulle sprida det väckelsekristna budskapet bland 
andra soldater på de militära förläggningsplatserna. Detta uttalades ett flertal 
gånger på FSV-konferenserna. Den troende soldaten var enligt de svenska 
militära soldatmissionärerna – precis som i Storbritannien – den bäste miss-
ionären på den militära förläggningsplatsen. De troende soldaterna skulle 
alltså fostras till ”verkliga vittnen för Herren” bland sina ”ogudaktiga” kam-
rater.50 Som von Feilitzen uttryckte saken: Om det växte upp en skara solda-
ter som levde av Guds ord, så skulle inte de avkristnande krafterna segra.51 

Lojaliteten gentemot krigsmakten märktes i det sätt på vilket de militära 
soldatmissionärerna ville organisera brödrakretsarna. Formella titlar på det 
andliga området var inte av intresse här, utan det handlade om lekmanna-
verksamhet precis som i övrigt inom soldatmissionen. De militära aktörerna 
tänkte sig däremot en hierarki inom brödrakretsen, ordnad efter andligt-
religiös mognad, men också efter ålder. Det skulle finnas en andlig ledare, en 
erfaren väckelsekristen militär, som vägledde de övriga.52 Att aktörerna 
angav att ledaren skulle vara äldre implicerade samtidigt att de inte ville se 
en nyinryckt värnpliktig på denna post. Allmänt stämmer det också med den 
patriarkalism som enligt tidigare forskning utmärkte den tidiga värnplikts-
armén.53  

De ”troende” värnpliktiga skulle alltså sluta sig samman, stärka varandra i 
tron och öka sin bibelkunskap. Slutligen skulle de själva fungera som sol-
datmissionärer på de militära förläggningsplatserna, så att omvändelsevågen 
kunde svepa vidare. De militära soldatmissionärerna var lojala med sin upp-
gift att vapenöva de värnpliktiga. Men samtidigt ville de samla så många 
som möjligt av dem till andakt och uppbyggelse. Den logiska konsekvensen 
av att försöka förena dessa två mål var att vilja avskärma sig från den civila 
sfären, där man inte var införstådd med militära principer och lojaliteter. 
Genom att förorda mer erfarna militärer som andliga ledare, ville de försäkra 
sig om de väckelsekristna broderskapens lojalitet med krigsmakten.  

Jag menar att detta bör karaktäriseras som en homosocial organisering i 
broderskap. De militära soldatmissionärerna ville ovanifrån organisera väck-
elsekristna broderskap, där värnpliktiga med gemensam religiös övertygelse 

                                                        
48 FSV:s konferens 1909, s 25 (Rosén). 
49 Vikten av ökad bibelkunskap för ”troende soldater” framhålls på fler ställen: FSV:s konfe-
rens 1906, s 16 (von Holst); FSV:s konferens 1909, s 25 (Rosén). 
50 FSV:s konferens 1909, s 9. För fler exempel, se FSV:s konferens 1904, s 5; FSV:s konferens 
1906, s 16; FSV:s konferens 1909, s 8, 25, 27, 30.  
51 FSV:s konferens 1909, s 8f, 26f. 
52 FSV:s konferens 1906, s 17; se även FSV:s konferens 1901, s 14-16.   
53 Borell, s 50f. 
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stärkte sin vi-anda.54 Dessa skulle alltså utgöra religiösa kraftcentra, varifrån 
missionen kunde sprida sig som ringarna på en vattenyta. Med hjälp av en 
homosocial organisering kring det religiösa medel de satte högst – omvän-
delsen – ville de militära soldatmissionärerna reformera armén inifrån. 

I Ungdomens veckopost från 1906 fanns en berättelse om konflikten mel-
lan en minoritetsgrupp av väckelsekristna och det övriga kollektivet av värn-
pliktiga. Texten var skriven av baptistpastorn John Wahlborg, och beskrev 
minnen från den egna beväringstiden.  

 Enligt Wahlborg hade redan efter någon dag ”de på Kristus troende” – ett 
tiotal – funnit varandra i den främmande, militära miljön. ”Vi tryckte hjärt-
ligt varandras händer, och det kändes riktigt varmt om hjärtat. För mig tedde 
sig nu den föreliggande tiden betydligt gladare. Utsikten att med dessa brö-
der få ha små samtals- och bönestunder gladde mig ofantligt”, skrev Wahl-
borg. Men redan vid en av de första andaktsstunderna (under ledning av den 
nyinryckte Wahlborg, och alltså inte i enlighet med radstockarnas principer) 
uppstod en konflikt med de andra värnpliktiga i kompaniet:  
 

”Medan vi inledningsvis sjungit en sång, hade hardt när hela kompaniet 
samlats omkring oss, men med deras vördnad för vårt förehafvande var det 
som det kunde. Sedan vi böjt våra knän, började jag bedja. Länge hade jag 
därmed ej fortsatt, förrän en av de kringstående kamraterna närmade sig mig 
bakifrån och drog öfver mitt hufvud en anskrämlig gammal hatt af kolossala 
dimensioner. Jag fann mig sålunda med ens insvept i mörker, i det att den fa-
mösa hufvudbonaden räckte mig nedom hakan. Den manhaftiga handlingen 
belönades af de öfriga med en ljudlig skrattsalfva. Lugnt lyfte jag hatten från 
mitt hufvud, just lagom för att se en stöfvel komma dansande genom luften 
och slutligen träffa en af de jämte mig knäböjda kamraternas hufvud.”55 

 

Detta var alltså en berättelse om hur en grupp väckelsekristna som samlats 
till religiös andakt blev föremål för åtlöje av andra värnpliktiga. Wahlborg 
mindes hur någon placerat en löjlig hatt på hans huvud och kastat en stövel 
mot gruppen av knäböjande.  

 De militära soldatmissionärerna ville stödja den spontana väckelse-
kristna religionsutövningen på de militära förläggningsplatserna. De ville 
också styra den så att allt som kunde tydas som bristande lojalitet mot 
krigsmakten eliminerades. De militära soldatmissionärerna ville från sin 
överordnade position organisera väckelsekristendomen på de militära för-
läggningplatserna i broderskap som de själva kunde kontrollera. Detta var 
alltså de militära soldatmissionärernas vision. 

                                                        
54 Jfr Jean Lipman-Blumen, ”Toward a homosocial theory of sex roles: an explanation of the 
sex segregation of social institutions”, Signs vol 1, 1976, s 16f; Lindgren 1996; Nordlund 
Edvinsson 2010, s 21f. 
55 UV 1906 s 358 (J[ohn] W[ahlborg], ”20 år inom samfundet”).  
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Under 1800-talet hade alltså manligt enkönad organisering vuxit fram i 
det civila samhället enligt nationsspecifika mönster. YMCA var framgångs-
rikt framför allt i den anglosaxiska världen, men etablerades också i Tysk-
land under namnet Christlichen Verein Junger Männer.56 1800-talets tyska 
mansförbund brukar allmänt i ett internationellt jämförande perspektiv fram-
hållas som en särskilt viktig del av genusformeringen i Tyskland.57 Den ti-
diga fackföreningsrörelsen tillämpade också broderskapet som organisat-
ionsform.58 I USA fanns ett stort antal organiserade broderskap av olika slag 
som utvecklades under 1800-talet och framåt. Som historikern Mark C Car-
nes visat var en gemensam nämnare för de amerikanska broderskapen ett 
behov av att avskärma sig från kvinnor och kvinnlighet i en tid av föränd-
ring, inte minst på genusrelationernas område. Kvasireligiösa loger som Odd 
Fellows, Knights of Pythias, och frimurarna – det sistnämnda broderskapet 
med äldre traditioner – samlade 100 000-tals amerikanska män kring år 
1900.59 Även i Sverige växte frimurarbroderskapen i antal under 1800-talet.60 

Inbäddningen i soldathemmen: den svenska civil-militära 
blandningen 
Karaktäristiskt inte bara för den svenska väckelsekristendomen, utan också 
för den samtida organiseringen i nykterhets- och fackföreningar, var – som 
framskymtat tidigare i avhandlingen – att den var könsblandad men manligt 
dominerad.61 Kring år 1900 uppgick den enkönade väckelsekristna ung-
domsorganiseringen i form av lokala jungfru- och ynglingaföreningar i stor 
utsträckning i könsblandade sammanslutningar i anslutning till trossamfun-
den.62 Faktum är att även de väckelsekristna broderskapen på de militära 
förläggningsplatserna kom att innefattas i den könsblandade väckelsekris-
tendomen. De kom att bäddas in i de av civila sammanslutningar ledda sol-

                                                        
56 Mukkunen, s 176.  
57 Jens Ljunggren, Känslornas krig: första världskriget och den tyska bildningaelitens andro-
gyna verklighet, Eslöv 2004, s 268-271; Sonja Levsen, Elite, Männlichkeit und Krieg: 
Tübinger und Cambridger Studenten 1900-1929, Göttingen 2006, s 83f; 110-113. 
58 Björn Horgby, Kampen om facket: den socialdemokratiska hegemonins förändringar, 
Umeå 2012, s 130-132. 
59 Mark C. Carnes, Secret ritual and Manhood in Victorian America, New Haven 1989, s 1, 6-
9, 14, 70-79, 144. Se även Steven C. Bullock, Revolutionary Brotherhood: Freemasonry and 
the transformation of the American social order, 1730-1840, Chapel Hill 1996, s 309-319. 
60 Andrejs Johansons, Mystiker, ordnar och hemliga sällskap i skilda tider och religioner, 
Hudiksvall 1985, s 206-215; Peter Ullgren, Hemligheternas brödraskap: om de svenska fri-
murarnas historia , Stockholm 2012, s 201-210, 229-255. 
61 Christina Carlsson Wetterberg, Kvinnosyn och kvinnopolitik: en studie av svensk socialde-
mokrati 1880-1920, Lund 1986, s 276; Torkel Jansson, ”Folk på väg till logen: för vilka stod 
porten till nykterhetsrörelsen öppen?”, i Maj-Lis Eriksson mfl (red), Med eller mot strömmen? 
en antologi om svenska folkrörelser, Stockholm 1980, s 60-64. 
62 Malmer & Sidenvall 2009, s 397. 
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dathemmen. De kom där att utgöra en inre kärna av väckelsekristna soldater, 
men med en civil väckelsepredikant som religiös ledare istället för en om-
vänd militär.63 Processen skedde samtidigt som väckelsekristna sammanslut-
ningar i det civila samhället uppförde allt fler soldathem runt om i landet.  

 I de väckelsekristna ungdomstidningarna infördes en mängd presentation-
er av broderskap vid de militära förläggningsplatserna, ofta illustrerade med 
gruppfoton. Karaktäristiskt är en civil ledare som tronar i gruppfotots mitt.64 
Att bandet till de civila soldatmissionärerna inte skulle brytas kunde anas 
redan i början av perioden. Vid denna tid fanns det som framgått redan på 
sina håll lokala, organiserade broderskap för väckelsekristna militärer. Men 
sådana broderskap kunde dela lokaler med en missionsförening på platsen, 
och därmed var vägen öppen för beblandelse med civila väckelsekristna. Så 
var det till exempel med ”Kristliga Militärföreningen” vid de regementen 
som var förlagda vid Sannahed i Örebro län. Den hade sina lokaler i ett när-
beläget missionshus. Missionshuset låg på det område inom vilket manskap-
et fick röra sig utan permission, alltså precis vid den militära förläggnings-
platsen.65 Lokaler innebar en kostnad, och i ett av resursbrist och knapphet 
präglat Sverige låg det nära till hands att civila och militära väckelsekristna 
delade på de kostnaderna. Den helt avvisande hållningen till civila inslag på 
soldathemmen hade delvis formats i stockholmsmiljö. I huvudstaden fanns 
det en mängd kyrkor och missionshus som väckelsekristna kvinnor kunde 
besöka. Men i landsorten och i småstäderna såg det annorlunda ut. När civila 
var med och bekostade lokalerna, så kunde de inte uteslutas från mötena, 
särskilt om det var lång väg till ett annat lämpligt missionshus. En sådan 
blandning mellan civilt och militärt var också det normala levnadssättet på 
de lantliga exercishedarna, till exempel vad gällde mathållning, bostäder och 
nöjen som musik och dans.66 

Det finns också exempel på att militära soldatmissionärer på lokal nivå 
önskade en civil predikant, som hade erfarenhet av att lägga ut evange-
lietexten. De föredrog att lyssna till en sådan, framför att själva försöka leda 
andakterna. Tillgång till militärer som samtidigt var goda religiösa förkun-

                                                        
63 Till exempel vid soldathemmet i Örebro – där bildades 1913 ”Örebro Kristliga Militärför-
ening” under ledning av soldathemsföreståndaren, (se ”Förbundets soldaternas vänner 1913”, 
s 49-51, B1, vol 2, SSA, KrA).  
64 Till exempel Sign Alla åtta., ”Ett tack från Refvinge hed till Skånes Kristliga Ungdomsför-
bund”, U 1903 s 219-221; Bernh. Pettersson, ”En hälsning från troende militärer vid Väst-
manlands Trängkår”, U 1911, s 332; [osign] ”Från Hälsinge regemente” [notis], U 1916, s 46; 
A Eriksson, ”Beväringsminnen från Visborgs slätt 1909”, UET 1909 nr 16.  
65 Rapport från Johan von Holst till ordföranden för ”Soldaternas vänner”, sept 1898, F8, vol 
1, SSA, KrA. I slutet av 1800-talet fanns det flera platser där väckelsekristna militärföreningar 
delade lokaler med den lokala missionsföreningen: Malma hed i Södermanland, Axvall och 
Fristads hed i Västergötland (se appendix 1). På soldathemmet i Ljungbyhed hade man under 
vissa tider av året möten för ortens befolkning, ”Soldathemmet å Ljungbyhed 1901-1911: en 
tioårsåterblick”, s 6, E1, vol 3, SSA, KrA. 
66 Se t ex Ericson Wolke 1997, s 145-148. 
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nare var av allt att döma en stockholmsföreteelse. A G Sahlin på Grunnebo-
hed rapporterade i mitten av 1890-talet lätt beklagande att man inte hade 
predikant, utan han och några andra soldater brukade själva läsa ur Bibeln 
och be.67 Faktum är att inom den ovan nämnda Södermanlands kristna mili-
tärförening predikade de inte själva, utan hade anställd predikant.68  

Det var alltså under konferenserna före 1910 som frågan om de väckelse-
kristna broderskapen, eller brödrakretsarna med aktörernas uttryck, fick stort 
utrymme. Frågan berördes även senare i FSV-materialet men fick ingen sär-
skild punkt på konferensernas dagordningar. von Holst, von Feilitzen och de 
andra radstockska officerare som mest hårdfört lanserat den renodlade mili-
tära brödrakretsen hördes inte längre lika mycket i FSV-konferensernas de-
batter. 

Hemmet vid nationens skola 
Det fanns redan vid FSV:s konstituerande konferens 1899 civila deltagare 
som var drivande i soldatmissionen på sina orter. Representanter från båda 
de verksamheter jag särskilt granskar i avhandlingen fanns med vid konfe-
rensen: predikanten Carl Andersson, initiativtagaren till soldathemmet i 
Kronobergshed, och skomakaren Lindencrantz från soldathemmet vid San-
nahed i Örebro län.69 Broderskapens tillskyndare tvingades övervinna sin 
rädsla för civil smitta, liksom de civila soldatmissionärerna var tvungna att 
acceptera anpassningar efter militärapparatens krav. Allt för det gemen-
samma målets vinnande: att föra soldater till Gud. 

Ett skifte i FSV-diskussionerna skedde 1909. Vid den konferensen var det 
som ovan nämnts åtskilliga från den militära sidan som framhöll vikten av 
broderskap, och menade att dessa var soldatmissionens grund. Men vissa 
militära soldatmissionärer betonade också behovet av soldathem där solda-
terna kunde samlas ostörda. Konferensens ordförande Rappe uttalade att 
inget var viktigare för soldaten än att komma in i Guds ord. Men han gav 
också erkännande åt soldathemmets princip: tack vare soldathemmen hade 
många ynglingar blivit bevarade, fostrade och vårdade.70 Även Bernadotte 
erkände soldathemmen, under förutsättning att de inte hade någon ”parti-

                                                        
67 Rapport från A G Sahlin till Robert Andersson. Daterat 1896. E1, vol 1, SSA, KrA. 
68 Dnr 23/1917, ”Några uppgifter angående Soldatmissionen vid Kongl Södermanlands rege-
mente å Malma hed”, undertecknad ordf för Södermanlands regementes kristna militärför-
ening Gustaf Kantzow 8 mars 1917, E1, vol 3, SSA, KrA.  
69 ”Protokoll hållet vid Konferensen av ombud för soldatmissionsföreningar, samlade i Stock-
holm den 6 och 7 november 1899 på inbjudan av Föreningen soldaternas vänner”, [nedan 
”FSV:s konferens 1899”] , B1, vol 1, SSA, KrA. 
70 FSV:s konferens 1909, s 33f. Se även kapten Bäärnhjelms inlägg (s 8), och inlägg av office-
ren Carlheim-Gyllensköld (s 25f). 



 130 

färg”,71  d v s inte styrdes av något visst trossamfund, eller krassare uttryckt, 
inte blev ett tillhygge i konkurrensen mellan väckelsekristna sammanslut-
ningar vid de militära förläggningsorterna. 

Som något av en brobyggare fungerade FSV:s blivande sekreterare, 
överste Herman Dillner (1856-1928). Även Dillner ingick i den radstockska 
kretsen.72 År 1909 ingick han ännu inte i FSV:s ledning, och han deltog inte 
vid konferensen. Men i protokollet infördes en PM han författat gällande 
verksamhetens fortsatta utveckling. Dillner framhöll förvisso betydelsen av 
att det vid varje truppförband fanns troende och i missionsarbetet aktivt del-
tagande officerare, underofficerare och manskap – alltså väckelsekristna 
broderskap. Men soldathemmen fick nyckelrollen.73 Soldathemmen skulle 
ordnas så, att de lockade till sig de värnpliktiga, så att dessa kom inom räck-
håll för soldatmissionärerna.  

Åtskilliga forskare har noterat hemmets symboliska betydelse i sekel-
skiftets debatt om den sociala problematiken i samhällsomvandlingarnas 
kölvatten. Det välordnade hemmet ställdes i motsats till smutsen, de synd-
fulla lockelserna och misären i de växande städerna. Hemmet var, med histo-
rikern Nils Edlings uttryckssätt, både en samlande metafor och maning till 
reformer. Vad Edling kallar en hemideologi växte fram, som inte kan knytas 
till något visst politiskt parti. Hemideologin byggdes upp kring ett antal mot-
satsförhållanden; positivt konnoterade begrepp som till exempel rotfasthet, 
gemenskap, familjeliv associerades med hemmet, och ställdes i motsats till 
anonymitet, normupplösning m m. Egnahemspolitiken, som var ämnet för 
Edlings undersökning, ville förse underprivilegierade samhällsklasser med 
egna småbruk och bostäder. Men hemideologin kom även till uttryck i fi-
lantropi och social hjälpverksamhet. Olika utsatta grupper skulle reformeras 
i ställföreträdande hem.74  Detta var ett område inom vilket de väckelse-
kristna var verksamma. Bland annat historikerna Karin Lützen och Anna 

                                                        
71 FSV:s konferens 1909, s 9. 
72  Dillner var FSV:s sekreterare från 1912 och resten av undersökningsperioden. Protokoll 7 
oktober 1912, §2, Centralstyrelsens för Förbundet soldaternas vänner protokoll, A1, vol 1, 
SSA, KrA; Karl Fries, ”Herman Dillner”, i Svenska folkrörelser, band 2, s 424. 
73 FSV:s konferens 1909, s 12-14. 
74 Nils Edling, Det fosterländska hemmet: Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring 
sekelskiftet 1900, Stockholm 1996, s 372, 383. Se även t ex Hirdman 1995, s 83-91; Ann-
Katrin Hatje, ”Folkbarnträdgården i Norden – det goda hemmets politik”, i Marja Taussi 
Sjöberg & Tinne Vammen (red), På tröskeln till välfärden, Stockholm 1995; Roddy Nilsson, 
Sanningen om ungdomen: normer, värderingar och föreställningar kring 1900-talets ung-
dom: en pilotstudie, Rapport från Centrum för kulturforskning 2001:3, Växjö 2001, s 25f; 
Henrik Björck, Folkhemsbyggare, Stockholm 2008, s 48-52; Ronny Ambjörnsson, ”Om 
begreppens sprängkraft: Ellen Key och synen på hushåll, hem och familj”, i Bosse Sundin & 
Maria Göransdotter (red), Mångsysslare och gränsöverskridare, Umeå 2008 s 17f; Ronny 
Ambjörnsson, Ellen Key: en europeisk intellektuell, Stockholm 2012, s 434-436. 
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Jansdotter har skrivit om sådana initiativ.75 Soldatmissionen blev som vi ska 
se ytterligare en institutionalisering av drömmen om hemmets fostrande 
kraft. Som Dillner uttryckte saken i sin PM: soldathemmen skulle ”/.../ på 
allt sätt givas karaktären af ’hem’ ”.76 Soldatmissionärerna ville bygga ett 
ställföreträdande hem vid nationens skola.  

Huset och trädgården 
Som framgick i förra kapitlet hade soldathemmen en olikartad utformning; 
somliga var i all enkelhet inrymda i några hyrda rum i närheten av den mili-
tära förläggningsplatsen. Men de soldathem som uppfördes i Örebro och 
Växjö efter respektive regementes kasernering planerades som en kombinat-
ion av missionshus och villa med hemliknande lokaler där de värnpliktiga 
kunde tillbringa ledig tid. I detta kapitel diskuterar jag soldatmissionärernas 
tankar om soldathemmet som ett idealiserat, förebildligt hem. I kapitel sex 
återkommer jag till missionshusfunktionen. 
 I protokollen på lokal nivå finns soldatmissionärernas bygg- och inred-
ningsplaner nedskrivna. I örebrohemmet skulle på nedervåningen finnas en 
större samlingssal, målad i ljusa färger: väggarna i gulvitt, med väggpaneler 
och dörrar i gult. Vidare ett läsrum – med tapet på väggarna, påpekades sär-
skilt i protokollet. På nedervåningen skulle också finnas ett kök, samt ett 
särskilt serveringsrum, där de värnpliktiga kunde dricka sitt kaffe. På över-
våningen planerade soldatmissionärerna en tjänstebostad för soldathemsföre-
ståndaren.77 Även i växjöhemmet skulle finnas en stor samlingssal, skriv- 
och läsrum, samt ett kafé med tillhörande kök. Därtill kom bostadsrum för 
personalen.78 För att fullborda känslan av hem skulle en veranda uppföras vid 
växjöhemmet. Även örebromissionärerna beslutade sig för att komplettera 
soldathemmet med veranda.79 Runt om kring soldathemmen borde i bästa fall 
trädgårdsanläggningar utbreda sig. I Örebro hade soldatmissionärerna ett 
större markområde till förfogande. Den civile soldatmissionären och 

                                                        
75 Lützen 1998, s 394-396; Karin Lützen, ”The cult of domesticity in Danish women’s phi-
lantrophy, 1870-1920”, i Pirjo Markkola (ed), Gender and vocation, Helsingfors 2000, s 149, 
152f, 163-174; Jansdotter 2004, s 186-200. 
76 FSV:s konferens 1909, s 13. Se även inlägg vid samma konferens av Carlheim-Gyllensköld 
(s 25f), och Bernadotte (s 9).  
77 AU 1910-11-14, §, AU 1912-07-05, §, AU 1912-07-10, §: AII, vol I, FSVÖa, AÖ. Minnes-
skrift Örebro brödraförsamling 75 år 1860-1920, Stockholm 1920, s 50.  
78 ”Arbetsbeskrivning för uppförande av Kronobergs läns missionsförenings soldathemsbygg-
nad och härtill hörande uthus i Växjö”, §23-24, 29, ”Handlingar rörande uppförande å Smälta-
ren 1917-1920”, F:I, vol 01, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA. 
79 ”Arbetsbeskrivning...”, §17, ”Handlingar rörande uppförande å Smältaren 1917-1920”, F:I, 
vol 01, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA; Arbetsutskottet 22 jan 1915, AII, vol 1, FSVÖa, 
AÖ. 
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SMF:aren E F Holmstrand ville ordna en park med små bord och stolar i 
grönskan, där soldaterna kunde slå sig ned med sin kaffekopp.80  
 Vid garnisonsorter i Storbritannen hade från 1860-talet och framåt öpp-
nats kristna soldathem i frivillig regi, som försågs med så många som möjligt 
av det borgerliga hemmets attribut.81 Kunskap om de brittiska soldathems-
miljöerna saknades inte bland de svenska civila soldatmissionärerna. Sådan 
förmedlades till exempel av Herman Dillner, när han berättade om minnen 
från en studieresa. Han anförde att de engelska soldathemmen var prydliga 
och med hemtrevliga anordningar och sysselsättningar. ”Soldathemmen syn-
tes vara verkliga hem, där de unga männen kände hjärtan klappa för deras 
väl, där ock böcker, blommor, musik, samt personligt umgänge tillförde dem 
lycka och trefnad.”82 

Vid 1913 års konferens var soldathemmets centrala ställning i soldatmiss-
ionen en självklarhet för de flesta deltagarna. Hur ”sann hemtrefnad” på 
bästa sätt skulle åstadkommas i soldathemmet gjordes till en särskild dis-
kussionsfråga.83 Soldatmissionärerna tog alltså upp hemideologins estetiska 
sida. Här låg de ett antal år efter aktörer som Ellen Key och Carl Larsson. 
Dessa var sedan slutet av 1890-talet två av centralgestalterna i spridandet av 
ett nytt heminredningsideal, som ville sammanjämka utländska impulser 
gällande stilar och hantverk med svensknationalistiska stämningar. 84  På 
FSV-konferenserna var det särskilt de civila soldatmissionärerna som gjorde 
sig hörda i denna fråga. Soldatmissionären Carl Hanson från Ynglingaföre-
ningen Libanon till exempel, som drev soldathemsverksamhet i göteborgs-
trakten, var en av de som lovordade hemtrevligheten som en väg till solda-
ternas hjärtan. Soldathemmen skulle vara ljusa och glada, samt försedda med 
ljusa, lätta möbler. Stil och färgton var viktigt; ”/.../hemtrefligt skall det 
vara”.85 En inredning i Carl Larsson-liknande stil skulle alltså dra de värn-
pliktiga till soldathemmen. Samtidigt var tanken att ett soldathem som var 
utrustat med omsorg och välstädat skulle ha en fostrande inverkan på de 
värnpliktiga. Estetiska synpunkter sammanfördes med hygieniska. Erik Neij, 
som var verksam vid Malmslätts förläggningsplats utanför Linköping, me-
nade att soldathemmet hade den stora uppgiften att fostra de unga männen så 
att deras skönhetssinne vaknade. De flesta värnpliktiga var drängar eller 
arbetare, och många bodde i stora baracker bland hundratals människor. Så 
kom de till det militära logementet, och där gick det inte att hålla fint. Men 
så kom de till soldathemmet: 

                                                        
80 FSV:s konferens 1913, s 61. 
81 Hendrickson, s 84f. 
82 FSV:s konferens 1913, s 59. 
83 FSV:s konferens 1913, s 57-63. 
84 Ambjörnsson 2012, s 430-437. 
85 FSV:s konferens 1913, s 62. 
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”Utanför se de blomgrupper. ’Det var märkvärdigt, så vackert,’ tänka de. Det 
första som möter deras blick inne på soldathemmet, är en stor Kristusbild. 
Vad den stämmer till allvar! Och så är därinne allt så snyggt och fint. De sätta 
sig ned vid ett bord och få serviett. De titta på kopparna, särskilt på öronen, 
och tänka: ’Så rent!’ Så fostras deras skönhetssinne, och det är en stor upp-
gift.”86 
 
Den kristna symboliken stod i centrum: som blickfång i entrén fanns en 

bild av Jesus, som skulle stämma de inträdande till eftertanke. Men de värn-
pliktiga skulle också läras att uppskatta väldiskade porslinskoppar, som inte 
fått sina öron avslagna, och blomplanteringar utanför fönstret.87 Soldatmiss-
ionären Neij vände sig här till majoriteten av de värnpliktiga från en över-
ordnad position i samhällshierarkin. Läraren, författaren och debattören El-
len Key (1849-1926) och kretsen kring henne hade före soldatmissionärerna 
försökt sig på smakfostran av de lägre samhällsskikten, bland annat med 
hjälp av hemutställningar på Stockholms arbetarinstitut. En komplikation var 
naturligtvis att de ekonomiska medlen för ett välutrustat hem med möbler av 
god kvalitet ofta saknades hos de grupper som skulle smakfostras.88  

Vad gäller soldatmissionens försök i denna riktning visar källorna från 
lokal nivå att det fanns brister redan hos förlagan. Soldathemmet som möns-
terhem var ett ideal som var svårt att realisera. Enkla förhållanden, resurs-
brist och tidspressat bygghantverk fick begränsa ambitionerna. Någon tid 
före invigningen i Örebro fattade FSVÖs arbetsutskott beslut om att låta 
stryka taket i stora salen i det nybyggda huset ytterligare en gång ”/.../ för att 
få bort de missprydande fuktfläckarna/.../”.89 Örebromissionärerna hade am-
bitionen att dra in avlopps- och vattenledning vid soldathemmet. Men arbetet 
drog ut på tiden, liksom dräneringsarbetet i området. Före invigningen gav 
arbetsutskottet sin hjälpreda åkare Enhvall i uppgift att köra några lass grus 
till planen omkring huset – av allt att döma för att underlätta promenader och 
transporter till och från soldathemmet – samt att vid behov tömma och rensa 
slaskbrunnen på tomten. Gårdens skick och utseende var ett återkommande 
problem i protokollen från FSVÖ:s arbetsutskott. Vid tiden för den ovan 
nämnda FSV-konferensen var avloppsfrågan ännu inte ordnad, och den 
grönskande parkanläggning som pastor Holmstrand önskade verkade vara 
avlägsen.90 Smutsen gick inte alltid att hålla borta från dessa tänkta ideala 

                                                        
86 ”Handlingar från FSV:s konferens 1915”, s 66f, F4, vol 1, SSA:a arkiv, KrA. 
87 Det fanns även en frivilligorganisation – ej anknuten till det väckelsekristna nätverket – 
som arbetade för införandet av borgerliga skönhetsvärden vid själva kasernerna: Gustaf 
Adolfsförbundet för unga krigsmän, grundad 1904. Man hade ”Byrån för hemtrefnad vid 
kasernerna”, och en kommitté för anläggande av trädgårdar vid kasernerna. Förbundet upplös-
tes dock 1919. Se NF, 2 uppl, band 10, sp 690; NF, 2 uppl, band 36 (supplementet), sp 134. 
88 Se t ex Hirdman 1995, s 84; Ambjörnsson 2012, s 437-439. 
89 AU 1913-07-02, § AII vol I; citat från AU 1912-07-10, § 5, AII, vol I: FSVÖa, AÖ. 
90 Betr Enhvalls uppgifter, se AU 1912-08-20, AII, vol I, FSVÖa, AÖ. I juli 1913 fattade AU 
beslut att låta någon mot betalning ”snygga upp gården” och samtidigt reparera olika bristfäl-
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hemmiljöer. Ett av de prosaiska problem som behandlades på föreningsmö-
tena på Kronobergshed var hästspillning som blev liggande på gårdsplanen 
framför soldathemmet på grund av eftersatt städning.91  

Kvinnan i soldatmissionen 
I Storbritannien fanns ett antal högprofilerade kvinnliga ledargestalter inom 
soldatmissionen från 1860-talet och fram till 1900-talets början. De drev 
självständigt soldathem på olika håll i imperiet med start vid det engelska 
militärlägret Aldershot och i Cork på Irland. Bland dessa kvinnliga ledare 
fanns metodisten och officersänkan Louisa Daniells, hennes ogifta dotter, 
samt Elise Sandes, en ogift kvinna ur de övre samhällskikten och tillhörande 
den evangelikala väckelsen. Denna kvinnliga soldathemsverksamhet var en 
del av 1800-talets protestantiska våg av mission och kristet, socialt frivillig-
arbete. Soldathemmen skulle vara präglade av vad som vid denna tid ansågs 
vara kvinnliga värden och skulle frammana bilden av ett borgerligt hem. De 
kvinnliga soldatmissionärerna ledde själva bibelklasser och framträdde som 
predikanter på soldathemmen. För att kunna verka bland soldater och office-
rare var det nödvändigt att upprätthålla goda relationer med de militära myn-
digheterna. Samtidigt strävade kvinnorna efter en särskild karaktär på sina 
soldathem i den kristet aktivistiska verksamhet som riktades mot den brit-
tiska armén från Krimkriget och framåt. 92  Som Elise Sandes uttryckte saken 
i en självbiografisk skrift (1915): ”What a soldier values is /.../ a homely 
home, with a warm, motherly heart in it that cares for him.”93 Den moderliga, 
kristet präglade omsorgen skulle alltså genomsyra de kvinnoledda soldat-
hemmen. 

Motsvarigheten till de brittiska kvinnliga ledarna saknas i svensk soldat-
mission. Under 1870-talets pionjärår framträdde Nathalie Andersson-
Meijerhelm (1846-1922), en väckelsekristen aktivist i huvudstadens välbe-
ställda kretsar. Hon startade vad som anses vara Sveriges första soldathem (i 
Stockholm), dock inte ensam utan tillsammans med sin make Carl August 
Andersson-Meijerhelm (1844-1912).94 Vid sekelskiftet hade hon för länge 

                                                                                                                                  
ligheter på själva soldathemmet, se AU 1913-07-02, AII, vol I, FSVÖa, AÖ. Vatten- och 
avloppsledning var alltjämt inte indragen hösten 1914, se AU 1914-10-19 samt AU 1914-11-
09, AII, vol I, FSVÖa, AÖ. Se även arbetsutskottet 18 februari 1913; 29 september 1913: AII, 
vol I, FSVÖa, AÖ. 
91 Odaterat styrelseprotokoll från 1905, §3-4, Protokoll Betania 1897-1909, A:1, vol 01, 
KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. År 1910 fattade styrelsen beslut om att skaffa blomster-
grupper utanför soldathemmet, se protokoll 30 sept 1910, §6, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, 
Soldatmissionen, KbA. 
92 Hendrickson, s 84-93; Anderson, s 59f. Jfr Davidoff & Hall, s 429-436; Järpemo 85-90. 
93 Cit efter Hendrickson, s 88. 
94 Soldatmissionens uppkomst, s 10f; Alfred Jansson, Prins Oscar Bernadotte, Stockholm 
1948, s 191-194; Österlin 1947, s 115. Paret Meijerhelm var med i annan organisering av den 
allianskristna typ som hade svårt att nå acceptans i Sverige. Nathalie Andersson-Meijerhelm 
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sedan lämnat ledningen för soldathemmet i Stockholm. Den manliga domi-
nansen inom den svenska soldatmissionen var som redan framgått påtaglig.  

I soldatmissionens tidiga skeden kunde militärer fungera som informella 
andliga ledare även på soldathemmen i frivillig regi. Vid 1906 års konferens 
påtalade ett par militära soldatmissionärer, däribland Bernadotte, att en sol-
dathemsföreståndare borde ha erfarenhet av det militära livet, eftersom en 
civil inte fullt ut kunde förstå militära förhållanden.95 Men vid 1909 års kon-
ferens hade Bernadotte anpassat sitt tal efter de allt tätare relationerna med 
de civila soldatmissionärerna. Det räckte nu om föreståndarna intog rätt 
ställning till militärbefälen, så att de vann dessas förståelse och förtroende. 
Bernadotte öppnade faktiskt också dörren på glänt för kvinnligt ledarskap på 
de lokala soldathemmen. Han talade i anförandet huvudsakligen om soldat-
hemsföreståndaren som maskulinum, en ”han”, men också som ”man eller 
kvinna”.96 Detta var en språklig förändring som hängde samman med den 
sociala praktiken.  

När man granskar det svenska materialet framträder nämligen ett flertal 
kvinnor som på olika sätt var verksamma på lokal nivå inom soldatmission-
en, särskilt under senare hälften av undersökningsperioden. Det gällde hust-
rur till soldathemsföreståndare, men också kvinnor som själva var anställda 
av respektive missionssällskap. Det var särskilt soldathemmens serveringar 
som blev kvinnornas verksamhets- och ansvarsområde, men även den dag-
liga kontakten med de värnpliktiga i mer allmän bemärkelse inom soldat-
hemmets ram kunde upprätthållas av kvinnor. Kvinnor kunde arbeta i under-
ordnad ställning som köks- och serveringspersonal, men det fanns också 
kvinnor som benämndes husmor eller värdinna, eller till och med förestånda-
rinna.97  

Kvinnor var på grund av social konvenans och religiös dogm förhindrade 
att utföra vissa uppgifter knutna till soldathemmen. Ett första hinder var att 
kvinnliga soldatmissionärer inte ansågs kunna närma sig de militära förlägg-
ningsplatserna för att personligen bjuda de värnpliktiga till andliga möten på 
                                                                                                                                  
var initiativtagare till KFUK, och Carl August Andersson-Meijerhelm var sekreterare i Evan-
geliska Alliansen. Paret avflyttade så småningom till Paris. Se Anna Jansdotter, ”På turné för 
sedligheten”, i Åsa Bergenheim & Lena Lennerhed (red), Seklernas sex: bidrag till sexuali-
tetens historia, Stockholm 1997, s 163; Svenska folkrörelser, band 2, s 288. 
95 FSV:s konferens 1906, s 15. 
96 FSV:s konferens 1909, s 14-16. 
97 Några exempel: I Blekinge missionssällskaps soldathem i Karlskrona anställdes en ”före-
ståndarinna” (1915), samtidigt som manliga predikanter var knutna till hemmet (brev 26 aug 
1915 från Ulrik Leander till Wilhelm Sjöholm, missionsstyrelsen 6-7 okt 1915, bil 15, nr 14C, 
A1a, vol 22; brev 29 mars 1916 från Leander till SMF:s styrelse, missionsutskottet 29 maj 
1916, bil 12, nr 15B, A1a, vol 24: SMF:s arkiv, Huvudarkivet, RA). Gustaf Kantzow rappor-
terade 1917 till FSV att i Malmköping fanns såväl husmor som manlig soldathemsförestån-
dare (”Några uppgifter angående Soldatmissionen vid Kongl Södermanland regemente å 
Malma hed, E1, vol 3, SSA, KrA). Vid KFUM:s soldathemsverksamhet i Kristianstad fanns 
värdinna (1911) (Chr Roslunds rapport till FSV 15 aug 1911, F8, vol 1, SSA, KrA).  
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soldathemmet.98 Med tanke på periodens tabun på det sexuella området är 
detta inte förvånande. Reglementering av prostituerade fanns inte bara i 
Stockholm, utan även bland annat i vissa regementsorter. Kvinnors kontakter 
med män i offentligheten kunde misstänkliggöras, och till och med bli före-
mål för polisundersökningar. Till de prostituerades kunder hörde inte minst 
militärer, och ordningsmakten bevakade därför särskilt kvinnors kontakter 
med denna grupp. Det gällde i synnerhet Stockholm och andra städer, men 
även vid de traditionella exercishedarna kunde kvinnor misstänkliggöras. 
Den officiella linjen inom krigsmakten var att ”misstänkta” kvinnor skulle 
hållas borta från de militära förläggningsplatsernas närhet.99 Att som okänd 
kvinna uppträda i denna miljö kunde vara komprometterande oavsett ärende. 

Än viktigare var det bibliskt motiverade hindret för kvinnopredikande. 
Att kvinnor inte ansågs lämpade att predika var mestadels tyst kunskap på 
FSV-konferenserna. Men i en diskussion på konferensen 1906 om relationen 
till de civila soldatmissionärerna fann sig kapten Montgomery föranlåten att 
påpeka att kvinnopredikande inte kunde tillåtas. Det finns också exempel på 
stadgar i lokala soldatmissionsföreningar som uttryckligen förbjöd predikan 
av kvinnor.100 Det bör samtidigt hållas i åtanke att det inom väckelsekristen-
domen fanns en glidande skala vad gällde kvinnors spridande av ”Guds ord”, 
som sannolikt gällde även inom soldatmissionen. Kvinnor kunde medverka i 
olika typer av möten med vittnesbörd och bön, och på så vis förstärka den 
religiösa känslan. Kvinnor kunde också uppträda som evangelister, d v s en 
sorts enklare predikanter.101 Vid möten inom soldatmissionen där Frälsnings-
armén medverkade kan vi misstänka att även kvinnliga frälsningsofficerare 
talade.  Av materialet framgår också att det var mindre problematiskt med 
kvinnor som framträdde med andlig sång och musik på soldathemmen.102 I 
1914 års årgång av Soldatmissionären finns ett fotografi av hattprydda gi-
tarrspelande kvinnor som uppträdde med andlig musik på Gustaf Adolfs-
kapellet.103 Det är uppenbart att kvinnor på olika sätt medverkade för att för-
verkliga missionsmotivet inom den frivilliga soldathemsverksamheten. Det 
finns exempel på att kvinnor till och med kunde sättas före män som själa-
vinnare: Underlöjtnant Roslund, som för FSV:s räkning inspekterade soldat-
hem i södra delarna av Sverige sommaren 1911, uttalade sig positivt om 
värdinnan som förestod soldathemmet i Halmstad: ”/.../ med sin gerning 

                                                        
98 Se t ex FSV:s konferens 1906, s 12. Jfr Svanström 2006, s 182f. 
99 Svanström 2006,  s 140-159, 267; Ericson Wolke 1999, s 202; Maria Sjöberg, Kvinnor i fält 
1550-1850, Hedemora 2008, s 189-191. 
100 FSV:s konferens 1906, s 26; ”Stadgar för Malmslätts evangelisk-lutherska missionssäll-
skap: antagna vid sällskapets möte den 23 juli 1893” §6, dnr 2, EI, vol I, SSA, KrA.  
101 Åke Bjöersdorff, Kvinnorna i herrligheten: en studie rörande frågan om kvinnliga pasto-
rer i Svenska Missionsförbundet, åren 1940-50, Göteborg 1993, s 42-49. 
102 Brev 26 aug 1915 från Leander till Sjöholm, missionsstyrelsen 6-7 okt 1915, bil 15, nr 
14C, A1a, vol 22, SMF:s arkiv, Huvudarkivet, RA;  FSV:s konferens 1909, s 50-52. 
103 Soldatmissionären 1914:9-10, s 11 (”Vårt 22:a årsmöte”, av E Neij”). 
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verka[de] hon mera vinnande än de tre predikanter som i egenskap af ledare 
tura[des] om att predika för manskapet /.../”.104 De tre männen inskränkte sig 
till att predika från talarstolens höjd, medan värdinnan närmade sig de värn-
pliktiga på det personliga sätt som de väckelsekristna värderade så högt. 
Roslund föreslog dock inte att värdinnan skulle ta de manliga predikanternas 
plats i talarstolen. Tabut mot kvinnopredikande var starkt under 1900-talets 
första decennier. Detta tabu var en av flera formativa faktorer i soldatmiss-
ionärernas tänkande, och blev det likaså i soldathemmens genusarbetsdel-
ning. 

Enligt ledande soldatmissionärer hade kvinnorna betydelse framför allt på 
grund av de inneboende omhändertagande och känslorelaterade egenskaper 
som tillskrevs dem. Denna väckelsekristna version av samhällsmoderlighet 
lyfts fram särskilt i FSV:s protokoll efter 1910. Örebropastorn Holmstrand 
uttalade vid FSV:s konferens 1913 att det fanns gott om kvinnor inom sol-
datmissionen som var ”intelligenta och musikaliska” och kunde underhålla 
vid andaktsstunderna. Men det var inte detta som Holmstrand värdesatte 
högst. Framför allt var det viktigt med en husmoder på soldathemmet, som 
hade ett ”modershjärta” och kunde ägna de unga ”modersvård”. Holmstrand 
ansåg att de unga värnpliktiga behövde en god kvinna i mors ställe att råd-
göra med och få stöd av.105 Samhällsmoderligheten, alltså idén om att kvin-
nan har könsspecifika inneboende egenskaper på omsorgsområdet som kan 
komma samhället till nytta, fanns redan hos Fredrika Bremer, men förknip-
pas i början av 1900-talet kanske främst med Ellen Key.106 Soldatmission-
ärernas essentialistiska tankegångar gällande kvinnans förmåga att med sina 
inneboende kvalitéer omvandla samhället är välkända från flera håll, bland 
feminister och i nationalistiskt tänkande.107 

  Holmstrands uttalande påminde alltså starkt om det tänkande som var 
rådande redan från 1860-talet inom den kvinnoledda brittiska frivilliga sol-
dathemsverksamheten. Intressant är att det i den svenska soldatmissionen var 
män som offentligt definierade vad kvinnors medverkan tillförde. Dillner 
poängterade för sin del att evangeliet skulle förkunnas av ”Guds sände män”, 
alltså en manlig soldathemsföreståndare eller predikant, men soldathemmen 
                                                        
104 Vad gäller Kristianstad menade Roslund dock att soldathemmets värdinna borde komplett-
eras med en manlig föreståndare, eftersom unga män lättare kunde anförtro sig åt en sådan. 
Chr Roslunds reserapport till FSV av 15 augusti 1911, F8, vol 1, SSA, KrA. 
105 FSV:s konferens 1913, s 60f. Kursiv i originalet. Moderskapet framhölls på samma sätt av 
de civila soldatmissionärerna Erik Neij och Carlstedt. Se ”FSV:s konferens 1915”, s 66, F4, 
vol 1, SSA, KrA, samt FSV:s konferens 1909, s 9f.  
106 Se t ex Birgitta Jordansson, Den goda människan från Göteborg: genus och fattigvårdspo-
litik i det borgerliga samhällets framväxt, Lund 1998, s 56; Ambjörnsson 2012, s 309. 
107 Se t ex Ulla Lindholm, Talet om det kvinnliga: studier i feministiskt tänkande under 1930-
talet, Göteborg 1990, s 49-54; Charlotte Tornbjer, Den nationella modern: moderskap i kon-
struktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft, Lund 2002, s 260; 
Christina Florin, Kvinnor får röst: kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrö-
relse, Stockholm 2006, s 46-48. 
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borde också rymma ett modershjärta, ”/.../ som mer än något annat [kunde] 
förmå de ungas hjärtan att öppna sig, kanske först för människan men snart 
ock för Herren /.../”.108  Vid 1913 års konferens efterfrågade Dillner fler 
kvinnor som husmödrar på soldathemmen. I Sverige fanns många goda, ädla 
kvinnor som skulle kunna vara ”lämpliga och disponibla” att tjäna Gud ge-
nom att skänka sina gåvor, krafter och tid åt den så betydelsefulla soldat-
hemsverksamheten.109 Soldatmissionärerna önskade självfallet att de kvinnor 
som arbetade vid serveringarna var väckelsekristna. Pastor Ungerth påpe-
kade att hustrun till en soldathemsföreståndare borde vara ”sannt gudfruk-
tig”, och dessutom, när det gällde serveringen, ”/.../ha en viss respekt med 
sig”.110 Även de kvinnor som arbetade under husmor i serveringen borde 
självklart vara troende och gudfruktiga. Då, hoppades man, skulle en god 
stämning göra sig gällande vid serveringen.111  

Föräldrarna och deras gossar 
I soldatmissionärernas tankevärld var soldathemmet alltså ett ställföreträ-
dande hem för den värnpliktige. Soldatmissionärernas visioner vad gäller de 
värnpliktigas organisering kan studeras i konferenstexterna med hjälp av den 
ideationella språkfunktionen. 

Analogt med visionen om soldathemmet som ett ställföreträdande hem 
sågs de som ledde det dagliga arbetet inom den frivilliga soldathemsverk-
samheten som de värnpliktigas ställföreträdande föräldrar. De värnpliktiga 
var omvänt ledarskapets ”gossar”, en beteckning som särskilt de civila sol-
datmissionärerna gärna använde.112 Ledaren för den dagliga verksamheten på 
ett soldathem skulle enligt soldatmissionärernas tänkande i första hand vara 
en man. Han skulle vara andlig ledare och predika för de värnpliktiga, och 
samtidigt ha förmågan att vinna de värnpliktigas förtroende och tala person-
ligt med dem.113 Till sin hjälp skulle den manlige föreståndaren ha en husmor 
eller värdinna, gärna förkroppsligad i den egna hustrun. I den tillfälliga för-
äldrafunktionen ingick religiösa uppgifter, och fostran och omsorg på olika 
områden. 
 Inom den inre missionen var diakonissanstalten Kaiserswerth i Tyskland 
en viktig inspirationskälla från mitten av 1800-talet och framåt. Den leddes 
av föreståndaren Theodor Fliedner, men vid hans sida stod enligt Kai-

                                                        
108 FSV:s konferens 1909, s 13. Jfr Dillners inlägg vid 1913 års konferens: FSV:s konferens 
1913, s 58f.  
109 FSV:s konferens 1913, s 59. 
110 FSV:s konferens 1913, s 58. 
111 Viktor Johanssons inlägg, se ”FSV:s konferens 1915”, s 69, F4, vol 1, SSA, KrA. 
112 Till exempel FSV:s konferens 1913, s 57, 60f; ”FSV:s konferens 1915”, s 58, 62f, 66, F4, 
vol 1, SSA, KrA.  
113 Se t ex FSV:s konferens 1909, s 14-18. 
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serswerths ”Hausordnung” hustrun Friedrike.114 Här fanns alltså en likhet 
med den svenska frivilliga soldathemsverksamheten, även om jämförelsen i 
övrigt haltar. Diakonissorna utövade ett kall med hårda krav på lydnad 
gentemot diakonissanstaltens ledning.115 De värnpliktigas vistelse på soldat-
hemmen var däremot frivillig. 

Det finns här inte utrymme för en detaljerad redovisning av bakgrund och 
utbildning hos de män och kvinnor som skötte det dagliga arbetet på soldat-
hemmen. Generellt kan sägas att de väckelsekristna vad gällde uppdrag inom 
inre och yttre mission tog upp och modifierade det allmänkristna tänkandet 
gällande kallelsen. Enligt de väckelsekristna kallade Gud människan till en 
uppgift som till exempel predikant eller inom välgörenhet.116 Detta tänkande 
jämkades samman med de jordiska realiteterna i form av anställningar hos 
olika samfund och sammanslutningar. Trossamfund som till exempel SMF 
och SB ordnade tidigt predikantutbildningar, men någon formaliserad ut-
bildning skräddarsydd för verksamma på soldathemmen fanns inte. När FSV 
fick statsbidrag under första världskriget startade man en soldathemsföre-
ståndarkurs vid Svenska Bibelinstitutet i Hagaberg utanför Södertälje, som 
drevs av EFS.117 Här inleddes sannolikt en professionaliseringsprocess, med 
paralleller såväl inom missionen som inom utbildning och vård- och om-
sorgsyrken.118 Kursen hann dock inte få genomslag under min period. 

Mönsterbildande inom den svenska soldatmissionen för lång tid framåt 
blev en genusarbetsdelning där soldathemsföreståndaren var en man, och en 
husmor var medhjälpare. Den statliga utredning av soldathemsverksamheten 
som gjordes i mitten av 1900-talet visade att kvinnor i hög grad var verk-
samma på soldathemmen, men vanligen i underordnad ställning. Vid många 
soldathem fungerade förståndarens hustru fortfarande som husmor. Enbart 
två av det totala antalet soldathemsföreståndare var kvinnor.119  

                                                        
114 Christiansson s 72; Järpemo 86-90; Bexell 2003 s 81f.  
115 Christiansson s 71f. 
116 Halldorf, s 96f; Markkola 2000, s 115; jfr Inger Hammar, Emancipation och religion: den 
svenska kvnnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900, Stockholm 
1999, s 37-39. 
117 ”Berättelse om Centralstyrelsens beslut och åtgärder sedan förbundskonferensen 1915”, 
FSV:s konferens 1917, F4, vol 1, SSA, KrA. 
118 Se t ex Sidenvall, s 129-135, 162; Christina Florin, Kampen om katedern: feminiserings- 
och professionaliseringsprocessen inom svenska folkskolans lärarkår 1860-1906, Umeå 1987, 
s 96-99; Åsa Bengtsson, Ett högt och ädelt kall: kalltankens betydelse för sjuksköterskeyrkets 
formering 1850-1930, Umeå 2002, s 150-153, 219f. 
119 1961 uppgav 34 soldathem att de hade husmor. Vid 23 av dessa soldathem var det förstån-
darens hustru som var husmor. Flertalet fick egen lön, men i sex av fallen utgick en gemen-
sam föreståndarlön. Totalt räknade utredaren med 45 soldathem. Se SOU 1965:52, s 24, 70, 
72. 
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Vid soldathemmet i Örebro var predikant Karl Axel Öberg (1870-1936) 
från 1914 anställd som soldathemsföreståndare.120 Han var gift, i enlighet 
med ett uttryckligt önskemål i FSVÖ:s arbetsutskotts protokoll.121 Karl Axel 
Öberg blev ansvarig för den dagliga verksamheten och predikade för solda-
terna, medan hans hustru förestod serveringen med hjälp av ett antal tjänste-
flickor.122 FSVÖ:arna Ungerth och Holmstrand sjöng det gifta soldathemsfö-
reståndarparets lov vid FSV:s konferens 1913. De påtalade att man inom 
FSVÖ lade lika stor vikt vid att hustrun var lämplig att ta sig an det hela, 
som att mannen var det.123 Andra civila soldathemsföreståndare hade lik-
nande åsikter: Soldathemsföreståndaren Person-Koij framhöll i ett brev till 
SMF:s centrala ledning, att det bästa var om ett gift par kunde driva ett sol-
dathem. Så var det i hans fall; hustrun skötte husmoderskapet vid soldat-
hemmet i Falun.124 Viktor Johansson, som hörde till helgelserörelsen och var 
föreståndare i Skillingaryd, senare Jönköping, konstaterade belåtet att hans 
hustru och personalen skötte allt arbete i serveringen. Själv drack han enbart 
kaffe där.125 I en text i Ungdomsvännen skildrades arbetsfördelningen vid 
soldathemmet i Örebro. Den kristna, familjära hemidyllen under ledning av 
föreståndare Öberg var i denna beskrivning så gott som fullständig. Texten 
publicerades krisåret 1917, men det enda som saknades var möjligen gott 
kaffe: 

”Det var mycket folk inne på hemmet, då jag första gången kom dit. Både 
kaféet och läsrummet voro fulla. Jag gick in i det senare. Alla läsplatser voro 
upptagna. Borta i ett hörn upptäcker jag en, som sitter och läser sitt Nya Tes-
tamente. ’God dag! – roligt att träffa en broder.’ /---/ Så ofta vi kunde, samla-
des vi nu på hemmet, där vi ock snart lärde känna dess varmhjärtade förestån-
dare, pastor K. A. Öberg, som så gärna vill göra allt han kan för ’sina gossar’. 
/---/ I kaféet, som förestås av fru Öberg, serverades för billigt pris gott kaffe, 

                                                        
120 Öberg anställdes fr o m nyåret 1914 (se FSVÖs årsmöte 4 jan 1914, A I, vol I, FSVÖa, 
AÖ), och stannade kvar som soldathemsföreståndare i Örebro i över 20 år. Han hade gått 
SMF:s missionsskola 1898-1900. Tidigare hade han varit officer i Frälsningsarmén, se Sol-
datmissionen i Närke, s 42, 65. 
121 AU 2 juli 1913, AII, vol 1, FSVÖa, AÖ.  
122 I motsats till sin make fick hon ingen egen ekonomisk ersättning av FSVÖ. Betr fru 
Öbergs arbete, se AU 16 jan 1914; AU 11 febr 1919: AII, vol I, FSVÖa, AÖ. FSVÖ:s årsmöte 
31 dec 1915, §12, A I, vol I, FSVÖa, AÖ. FSVÖ tackade regelmässigt fru Öberg för väl utfört 
arbete i samband med årsmöten, se t ex FSVÖ:s årsmöte 31 dec 1915, §12; årsmötet 30 dec 
1916, §14; årsmötet 28 dec 1918, styrelseberättelsen (bilaga):  A I, vol I, FSVÖa, AÖ. Till sin 
50-årsdag fick fru Öberg en gratifikation på 200 kr, se AU 30 aug 1919, AII, vol I, FSVÖa, 
AÖ. 
123 FSV:s konferens 1913, s 26, 58. 
124 Brev av 22 jan 1918 från P Person-Koij till J P Norberg, Missionsstyrelsens protokoll 29-
30 jan 1918, §62, bil 32, nr 17 (1918), A1a, vol 29, SMF:s arkiv, Huvudarkivet, RA.  
125 ”FSV:s konferens 1917”, s 74, F4, vol 1, SSA, KrA. 
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så länge sådant stod att få. Dessutom serverades mjölk och smörgåsar. Det är 
alltså väl sörjt för både andliga och lekamliga behov.”126 
 
På Kronobergshed var det i likhet med Örebrofallet män som placerades 

på den främsta ledarpositionen. Från 1 maj 1904 var N P Bergström anställd 
som soldatmissionsföreningens predikant, och var sedan verksam där under 
ett drygt decennium.127 Det finns någon notering i protokollen från Krono-
bergshed om att Bergströms hustru arbetat med kaffeservering på soldat-
hemmet.128 Men när soldatmissionen öppnade lokaler i Växjö anställdes en 
ogift kvinna som ansvarade för serveringen, samtidigt som en manlig predi-
kant stod för gudstjänster och andliga möten. Det var en fröken Stina Dani-
elsson som skötte serveringen och den dagliga verksamheten, från 1915 i 
tillfälliga lokaler, och senare i det nybyggda soldathemmet tillsammans med 
några biträden.129  

I instruktionen 1920 till personalen vid soldathemmet i Växjö har KLM 
nedtecknat skillnaden mellan soldathemsföreståndarens och serveringsföre-
ståndarinnans arbete. Föreståndaren skulle tillsammans med praktiska göro-
mål hålla offentliga och enskilda andliga möten, söka komma i personlig 
kontakt med de värnpliktiga i soldathemmet och genom besök i kasernen, 
samt tillse att god ordning och anda rådde på hemmet. Serveringsförestånda-
rinnan skulle i samråd med föreståndaren ombestyra serveringen och fördela 
arbetet bland serveringspersonalen. Men hon skulle biträda föreståndaren i 
upprätthållandet av ”ordning, snygghet och god anda”,130 med andra ord bi-
dra i arbetet bland de värnpliktiga.  

                                                        
126 Sign H-n, ”Intryck från soldathemmet i Örebro”: U 1917:17, främre omslagets insida. Av 
den sociala oron bland soldater och arbetare mot slutet av första världskriget – som var en 
realitet såväl i Örebro som på andra håll – märktes alltså föga i denna skildring. Jfr Johansson 
1993, s 105; Borell, s 58–62. 
127 Soldathemsföreståndarna på Kronobergshed benämns ”predikanter” i protokollen. Betr N 
P Bergströms anställning, se årsmötet 12 sept 1904, § 7, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldat-
missionen, KbA. Bergström nämns tillsammans med pred Ossian Johansson redan i ett proto-
koll av 28 dec 1901; C M Ahlberg kallas föreståndare och predikant i protokoll av 30 juli 
1900, § 2:  A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. N P Bergström verkar ha ersatts 
av Ander Ågren, som var verksam på Kronobergshed under 1915, se protokoll 19 sept 1915, § 
2, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. 
128 Protokoll 17 okt 1913, §4, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA.  
129 Betr Stina Danielssons anställning, se protokoll 12 okt 1915, §1, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, 
Soldatmissionen, KbA. För det religiösa ledarskapet stod först KLM:s predikant C F Törn-
blom. År 1920 anställdes Th Nyström som soldathemsföreståndare. Betr Th Nyströms an-
ställning som soldathemsföreståndare i Växjö, se brev från C F Törnblom till H Dillner 20 apr 
1920, E:1, vol 2, Huvudarkivet, KLM:s arkiv, KbA. Betr Danielssons, biträdenas och Th 
Nyströms arbete vid nya soldathemmet, se protokoll 14 april 1920, §3; protokoll 13 okt 1920, 
§4: A:1, vol 02, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. Betr C F Törnblom arbete, se Espner 
mfl, s 62. 
130  Både föreståndaren och serveringsföreståndarinnan skulle verka under överinseende av 
KLM:s soldatmissionskommitté. ”Instruktion för personalen vid Soldathemmet Betania i 
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På soldathemmen i frivillig regi ordnades program med gudstjänster, an-
dakter och annan verksamhet, vilket jag återkommer till i kapitel sex. I det 
vardagliga uppfostringsarbetet kunde och borde alltså både män och kvinnor 
delta. När soldatmissionärerna talade om sin uppfostran, var den söndags-
skolemässiga och lätt infantiliserande tonen påtaglig. Det handlade om för-
bud mot svordomar eller rökning,131 och inpräntande av vissa beteenden, som 
att inte prata och skämta högljutt, utan att vara tysta och stilla i soldathem-
mets servering.132  

Somliga konferensdeltagare kunde öppet erkänna att de värnpliktiga förde 
med sig världsliga vanor in i soldathemmen. J W Wadström, föreståndare 
vid SMF-hemmet vid Polacksbacken i Uppsala, påtalade att det kunde vara 
oroligt dagarna efter inryckning. Han lät de första dagarna gå hur de ville. 
Men sedan steg han fram, presenterade sig och berättade om ordningsregler-
na på soldathemmet: till exempel att de värnpliktiga inte fick röka, svära, 
eller spela dansmusik på orgeln.133 Om soldatmissionärerna erkände att de 
värnpliktiga i början betedde sig illa, så kunde soldathemmets fostrargärning 
framställas som mera effektiv och angelägen: Soldatmissionären Neij från 
Linköping medgav att det hände att värnpliktiga kom till soldathemmet med 
mössan på, och därtill drog till med en ed. Men då sa husmodern helt stilla 
och lugnt: ” ’Mina gossar, här vilja vi föra de unga männen till Herren Jesus. 
Men icke kan han trivas här, om ni svärja.’ ” Då bad den skyldige enligt 
Neijs utsaga om ursäkt och rodnade.134  

Dessa försök till normering stämmer väl med tidigare forskning gällande 
den väckelsekristna s k syndakatalogen (jfr kap 2 och 3). Kampanjer mot till 
exempel alkoholbruk, rökning, ovårdat tal och olämpligt uppträdande är 
kända även från organisering i till exempel fackföreningar.135 Som histori-
kern David Tjeder påtalat sågs tyglandet av passionerna och den goda karak-
tären som en centrala delar i upprätthållandet av 1800-talets medelklassmas-
kulinitet.136 Men inom soldatmissionen gällde det också att få de värnpliktiga 
att visa respekt för kristna uttryck och former; till exempel att inte sitta kvar i 
serveringen på söndagskvällen när det andliga mötet börjat,137 att ta av mös-

                                                                                                                                  
Växjö”, (undertecknad i Växjö juni 1920 av KLM:s styrelse), A, C, Protokoll 13 okt 1920, 
bilaga 1, A:1, vol 2, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA. 
131 FSV:s konferens 1913, s 28; ”FSV:s konferens 1915”, s 58, 63, 66, F4, vol 1, SSA, KrA. 
132  ”FSV:s konferens 1915”, s 66, F4, vol 1, SSA, KrA. 
133 ”FSV:s konferens 1915”, s 58, F4, vol 1, SSA, KrA. 
134 ”FSV:s konferens 1915”, s 66, F4, vol 1, SSA, KrA. 
135 Se t ex Ambjörnsson 1988, s 261; Björn Horgby, Egensinne och skötsamhet: arbetarkul-
turen i Norrköping 1850-1940, Stockholm 1993, s 97, 397f, 490f; Eva Blomberg, Män i 
mörker – arbetsgivare, reformister och syndikalister: politik och identitet i svensk gruvindu-
stri 1910-1940, Stockholm 1995, s 316. 
136 David Tjeder, The power of character: middle-class masculinities 1800-1900, Stockholm 
2003, s 272f. 
137 ”FSV:s konferens 1915”, s 61, F4, vol 1, SSA, KrA. 
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san,138 att betrakta en Kristusbild med allvar,139 och att känna att mötessalen i 
soldathemmet var ett heligt rum.140 Som framgår av Neijs uttalade ovan 
kopplades till exempel förbudet mot svordomar till kristendomen. 

En heterosocial miljö 
Föräldraskapsidén stärktes när soldathemsföreståndaren, med eventuell fa-
milj, bodde i en lägenhet i soldathemmet. Så var till exempel fallet med före-
ståndarparet Öberg i Örebro. Även predikanten på Kronobergshed N P Berg-
ström bodde till en början sommartid – alltså under övningstiden – i en lä-
genhet i soldathemmet.141 Faktum är att även minderåriga förekom i soldat-
hemmens lokaler. För det första tillfördes minderåriga barn genom de 
söndagsskolor som drevs på ett antal soldathem. Söndagsskolorna riktade sig 
framför allt till underofficerarnas barn, som bodde i tjänstebostäder på ka-
sernområdena.142 Söndagsskola bedrevs under första världskriget i soldat-
hemmet i Örebro.143 I KLM:s protokoll finns en notering från 1920 om att 
föreståndaren Nyström skulle öppna söndagsskola i det nya soldathemmet i 
Växjö.144 För det andra gällde det soldathemsföreståndarnas egna barn i bio-
logisk mening. Victor Johansson fulländade tanken på den ställföreträdande 
familjen genom ett inlägg vid konferensen 1913. Om soldathemsförestån-
darparet hade barn, så kunde de gärna vistas bland soldaterna, menade Jo-
hansson. Detta för att göra soldathemmet än mera hemlikt. De unga männen 
kom ju ofta direkt från föräldrahemmen, och många av dem var vana vid att 
ha småsyskon omkring sig. Själv hade Johansson en liten sexåring, som hade 
blivit de värnpliktigas stora favorit.145  

Soldatmissionärerna tänkte sig också att anhöriga och vänner, däribland 
kvinnor, skulle kunna använda soldathemmet som mötesplats när de besökte 
de värnpliktiga. Att fara och hälsa på anförvanter som exercerade beväring 
                                                        
138 ”FSV:s konferens 1915”, s 62f, F4, vol 1, SSA, KrA. 
139 ”FSV:s konferens 1915”, s 67, F4, vol 1, SSA, KrA. 
140  ”FSV:s konferens 1915”, s 66, F4, vol 1, SSA, KrA. 
141 Betr Bergström, se protokoll 12 sept 1903, §7, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, 
KbA. Vintertid bodde Bergström i Alvesta. Snart verkar Bergström ha valt bort boende på 
Kronobergshed. 1906 antecknades i protokollet att Bergström fick välja om han skulle bo på 
soldathemmet under säsongen eller ej, bara han var på plats under inryckningsdagarna. Se 
protokoll 2 april 1906, §3, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. 
142 Enl Dillner fanns söndagsskola i fem soldathem 1917, se ”FSV:s konferens 1917”, s 66, 
F4, vol 1, SSA, KrA. Person-Koij hade enligt egen uppgift söndagsskola för 150 barn på 
soldathemmet i Falun (”FSV:s konferens 1917”, s 77f, F4, vol 1, SSA, KrA). Söndagsskola 
fanns omkring år 1910 vid soldathemmet på Ljungbyhed, se dnr 26/1917, ”Soldathemmet å 
Ljungbyhed 1901-1911: en tioårsåterblick”, s 6, E1:3, SSA, KrA.  Betr underofficerarfamil-
jers boende, se Mats Hellspong, ”Sociala och kulturella perspektiv på 1900-talets svenska 
garnisonsstad”, i Artéus 1997, s 186;  Berg 1975, s 74. 
143 AU 3 nov 1913; AU 30 december 1916: AII, vol I, FSVÖa, AÖ. 
144 Protokoll 9 dec 1920, §4, A:1, vol 02, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. 
145 FSV:s konferens 1913, s 61. 
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var en gammal tradition, särskilt vid regementets högtidsdagar och mid-
sommardagen. Från örebromaterialet vet vi att soldatmissionärerna välkom-
nade mödrar, systrar m fl att sammanträffa med de värnpliktiga på soldat-
hemmet. FSVÖ använde möjligheten till besök som ett argument i ett upprop 
för soldathemmet.146 Vid konferensen 1913 yttrade Ungerth, att soldathem-
mets serveringsrum kunde användas för besöken. När vännerna från landsor-
ten kom för att hälsa på gossarna, hade de ofta med sig något i korgen. Då 
fick de slå sig ned i serveringsrummet och kunde köpa kaffe eller varm 
mjölk. Soldaterna fick vara alldeles ostörda, och kunde ”/.../ känna det 
hemtrefligt, när mor eller syster eller vänner hemifrån /.../ hälsa[de] 
på/.../”.147 Av ett yttrande av J W Wadström från SMF:s soldathem i Uppsala 
framgick att de värnpliktiga även där kunde ta emot sina anhöriga.148 De 
civila soldatmissionärerna tog också till sig idén med gästrum där släktingar 
till de värnpliktiga kunde övernatta. Soldathemmet i Jönköping skulle enligt 
Viktor Johanssons planer innefatta fyra smärre rum på vinden där de värn-
pliktigas anförvanter kunde övernatta. E F Holmstrand framförde vid samma 
konferens att det var idealiskt med gästrum på ett soldathem,149 även om 
några sådana inte verkar ha inrättats före 1920. Några vidare redogörelser för 
hur idén med gästrum föll ut jag inte påträffat i materialet, och inte heller 
någon diskussion om hur soldatmissionärerna ämnade upprätthålla önskade 
normer för uppförandet i dessa gästrum.  
 Missionerande kvinnor som sökte upp värnpliktiga på de militära förlägg-
ningsplatserna var problematiskt eller omöjligt, men kvinnors medverkan i 
soldatmissionen och deltagande på själva soldathemmen blev efter hand en 
självklarhet. Ungdomsvännen riktade sig explicit till kvinnorna i en artikel 
från 1903: ”Och – kvinnorna? Ja, de behöfva visserligen låta sig angeläget 
vara, att de unga männen räddas undan fördärfvet, ty det är ur deras led, som 
de en gång ska få sina män.” Unga kvinnor borde alltså ägna sig åt soldat-
mission, för att deras framtida äkta män inte skulle ta moralisk skada av vis-
telsen på den militära förläggningsplatsen. Kvinnliga medlemmar uppmana-
des att skriva brev till eller besöka redan omvända värnpliktiga, för att stötta 
dem i tron.150 En viktig faktor i sammanhanget är att det bland de väckelse-
kristna fanns starka tabun mot att gifta sig med oomvända.151  
 Den lokala väckelsekristna organiseringen ordnade också gemensamma 
ungdomsmöten för värnpliktiga och civil ungdom, antingen på soldathem-
men eller hos en lokal väckelsekristen sammanslutning. Så skedde till exem-

                                                        
146 Dnr 106/1910, FSVÖ:s upprop 1910 till ”Missionsvänner, föräldrar, syskon, målsmän och 
vänner till vår värnpliktiga ungdom!”, EI, vol 1, SSA, KrA. 
147 FSV:s konferens 1913, s 57f. 
148 ”FSV:s konferens 1915”, s 58f, F4, vol 1, SSA, KrA. 
149 FSV:s konferens 1913, s 60. 
150 Sign A S-én, ”Ett ord till våra kristliga ungdomsföreningar”U 1903, s 77f. Cit fr s 78. 
151 Kennerberg, s 121. 
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pel på soldathemmet på Kronobergshed.152 Det finns också exempel på att 
kvinnliga medlemmar i ungdomsföreningar på frivillig basis arbetade i ett 
soldathems servering.153   

 Den frivilliga soldathemsverksamheten blev alltså en heterosocial 
miljö. Soldatmissionen riktade sig till män, men även kvinnor skulle finnas 
på soldathemmen i frivillig regi. Soldatmissionen påminde på detta sätt om 
den heterosociala traditionen i militär organisering under äldre tid. Parallellt 
med homosociala gruppbildningar, fanns ett hushållssystem där soldathust-
rur ingick. Dessa tänktes fylla en socialt stabiliserande funktion i oordnade 
lägermiljöer.154 Soldatmissionärerna tog andra kvinnliga kategorier i anspråk 
för sitt stabiliseringsprojekt bland de värnpliktiga; mödrar och systrar i bio-
logisk mening, liksom omvända äldre och yngre kvinnor.  

Sedlighet i den frivilliga soldathemsverksamheten 
Konferensdeltagarna ville gärna beskriva sig själva och sina medarbetare i 
gynnsam dager, och det är uppenbart att deras uttalanden knappast ger en 
allsidig bild av vad som tilldrog sig på soldathemmen. Jag har inte hittat 
konferensinlägg gällande alkoholbruk eller sexuella handlingar i soldathem-
mens lokaler, vilket givetvis kan bero på att företrädare för den lokala sol-
datmissionen ville visa upp en snygg fasad gentemot de radstockska office-
rare som ledde konferenserna.  

Vad gäller i synnerhet sexualitet var det dock ett område som vanligen 
behandlades i omskrivna ordalag i väckelsekristet offentligt material. Detta 
berodde inte bara på prydhet hos skribenterna, utan även på en anpassning 
efter de uttryckssätt som accepterades i den allmänna debatten. Aktiva inom 
Federationen, som bildats efter brittiskt mönster för att bekämpa den regle-
menterade prostitutionen, hade under 1880-talets sedlighetsdebatt kritiserats 
inte bara på grund av sina åsikter, utan även för att de talade och skrev alltför 
öppet om sexuella frågor. Bland aktivisterna inom Federationen fanns väck-
elsekristna profiler som Lina Sandell och Elsa Borg, senare också Hugo 

                                                        
152 Den 26 juli 1903 anordnades ett ungdomsmöte på soldathemmet vid Kronobergshed, se 
protokoll 4 maj 1903, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. Under de kommande 
åren hölls ett antal ungdomsmöten på hemmet, se t ex protokoll 24 maj 1904; protokoll 12 
mars 1909, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. N P Bergström fick 1905 i 
uppdrag att resa runt bl a till ungdomsföreningar och tala om soldatmissionen, se årskonferen-
sen 10 sept 1904, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. Årsmötet 1909 beslutade 
att ungdomsföreningar skulle få ansluta sig till soldatmissionsföreningen. Årsmötet 19 sep-
tember 1909, §7, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA.  
153 Jfr Brev av 9 dec 1914 till SMF från Bernhard Edström, Missionsstyrelsens protokoll 31 
maj – 1 juni 1915, §12, bilaga 8a, nr 14B (1915), A1a, vol 22, SMF:s arkiv, Huvudarkivet, 
RA. Jfr Ungdomsvännen, se U 1911, s 110. 
154 Sjöberg, s 20, 106f. 
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Tamm. I Federationen verkade också soldathemspionjären Nathalie Meijer-
helm.155 
  Som framgick av förra kapitlet fanns inskrivet i FSV:s stadgar att man 
skulle verka för soldaternas sedliga lyftning, och i stadgarna på Kronobergs-
hed att man skulle verka för sedlighet bland soldater och beväring. Sedlig 
betyder enligt SAOB ”överensstämmande med god sed”. Det betecknar 
”/.../samband med eller visst förhållande till moral, i synnerhet sexuell mo-
ral.”156 Det har i forskningen påpekats att begreppet sedlighet på 1800-talet 
hade en vid betydelse, det innefattade hela det borgerliga samhällets etiska 
grundval. Osedlighet handlade därigenom om hot mot samhällsordningen i 
vid bemärkelse.157 Jag har redan ett par gånger varit inne på det samhällsbe-
varande draget i soldatmissionen. 
  Men 1880-talets sedlighetsdebatt gällde också i hög grad sexualitet, med 
kopplingar till ett äldre samhälles normer.158 Inom Federationen hävdade 
man sexuell återhållsamhet för både män och kvinnor; den s k handskemora-
len. Uttrycket handskemoral kommer av den programmatiska novellen En 
handske, skriven av den norske författaren och debattören Björnstjerne 
Björnson (1883).159 Bakom frågan om sexuell sedlighet låg en social och 
problematik som inkluderade försörjningsproblem och prostitution.160 Upp-
fattningen att samma stränga normer på det sexuella området skulle råda för 
män som för kvinnor hade många motståndare, till exempel på konservativt 
politiskt håll och inom läkarkåren. Här hävdade man bland annat att ett sam-
hälle inte kunde fungera utan ett visst mått av dubbelmoral, eller med medi-
cinska argument att mannens sexualdrift av naturen var starkare än kvinnans, 
och därför inte kunde eller borde tyglas lika hårt.161  
                                                        
155 Svanström 2006, s 190-192, 214; Jansdotter 1997, s 159. 
156 SAOB, band 24, Lund 1965, spalt 1598f. 
157 Se t ex Gro Hagemann, ”Sexualmoral og samfunnsmoral: konkurrerende diskurser i sede-
lighetsdebatten” i Tarald Rasmussen og Trygve Wyller (red), Kristelig og borgerlig offentlig-
het i Norge, KULTs skriftserie nr 53, Oslo 1996, s 67-71;  David Gedin, Fältets herrar: fram-
växten av en modern författarroll – artonhundraåttiotalet, Stockholm 2004, s 80f. 
158 Se t ex Eva Österberg, ”Det låsta rummet”, i Eva Österberg & Christina Carlsson Wetter-
berg (red), Rummet vidgas: kvinnor på väg ut i offentligheten ca 1880-1940, Stockholm 2002, 
s 110-112; Inga Sanner, ” ’Där striden står:’ Manfred Björkquist och sexualmoralen”,  i Vivi-
Ann Grönqvist, Manfred Björkquist: visionär och kyrkoledare, Skellefteå 2008,  s 376-379. 
159 Ulla Manns, Den sanna frigörelsen: Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921, Stockholm 
1997, kap 3; Ulla Manns,  Upp systrar, väpnen er! Kön och politik i svensk 1800-
talsfeminism, Stockholm 2005, s 155-166; David Tjeder, ”Don Juans problematiska manlig-
het: förföraren och sedlighetsdebatten i svenskt 1800-tal”, Historisk tidskrift 2000; Pirjo 
Markkola, ”Mannen som moralreformist: Manligheten och prostitutionskontrollen i Finland 
vid sekelskiftet 1900”, i Anna Jansdotter & Yvonne Svanström (red), Sedligt, renligt, lagligt: 
prostitution i Norden 1880-1940, Göteborg 2007, s 62f. 
160 Margareta R Matovic, Stockholmsäktenskap: familjebildning och partnerval i Stockholm 
1850-1890, Stockholm 1984, s 143; Helena Bergman, Att fostra till föräldraskap: barna-
vårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat, Stockholm 2003, s 59-62; Svanström 2006, s 80-87. 
161 Se t ex Manns 1997, s 58-62; Svanström 2006, s 167f. 
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Vid 1900-talets början hade sedlighetsdebatten klingat av. Men handske-
moralen uppbars alltjämt av de väckelsekristna. De väckelsekristnas syn på 
sexualiteten märks i Kennerbergs forskning om församlingstukten. Hans 
resultat visade att vad gällde sedlighetsbrott hade de väckelsekristna en syn-
nerligen sträng syn, strängare än vad gällde till exempel alkoholförtäring. 
Sexuellt umgänge ledde till uteslutningar ur väckelsekristna troendeförsam-
lingar både för kvinnor och män.162 Det fanns alltså en stor skillnad på detta 
område mellan de väckelsekristna och Ellen Key, en av samhällsmoderlig-
hetens mera kända förespråkare. Key rörde sig bort från en kristen tro, och 
avfärdade den kristna dualismen mellan kropp och själ. Medan de väckelsek-
ristna höll fast vid den stränga handskemoralen, så bejakade Key både mäns 
och kvinnors sexualitet.163 
 Källorna ger inte besked om vilka relationer som utvecklades mellan 
kvinnor på soldathemmet,  till exempel serveringspersonal, och de värnplik-
tiga. Det verkar rimligt att det förekom i de väckelsekristnas ögon moraliska 
övertramp. Men ett protokoll från soldathemmet i Växjö hösten 1920 ger en 
aning om hur det kunde gå till på en servering. Protokollet innehåller regler 
för personalen, och genom att studera dessa ser vi vilka normer som skulle 
överföras, och vilka beteenden som skulle stävjas, ”/.../ med anledning av 
gjorda erfarenheter /.../”, som det står i protokollet. Kronobergsmissionärer-
na fastslog att militärer inte under några förhållanden fick hjälpa till med 
betjäningen eller uppehålla sig i kök, serveringsrum eller bageri. Vidare 
skulle serveringspersonalen förses med ”/.../ starka och ändamålsenliga väs-
kor till förvaring av pengar/.../”.164 Här anar vi hur de värnpliktiga gjort sig 
alltför hemmastadda i serveringsverksamheten, kanske för att komma i när-
mare kontakt med de kvinnor som arbetade där. Värnpliktiga kunde vilja 
hjälpa till med att bära tunga karotter eller ta ut varma plåtar med bröd ur 
ugnen, eller kanske tillsammans med serveringsflickor krypa runt på golvet 
och plocka upp småslantar som ramlat ur mindre ändamålsenliga portmon-
näer eller fickor. I instruktionen för soldathemmet från juni månad samma år 
angav KLM:s styrelse ett talande motto för personalen, för säkerhets skull 
skrivet med versaler: att ”TJÄNA GUD BLAND UNGA MÄN”. Soldat-
hemmet var nämligen härden, där alla goda krafter skulle manas fram ”/.../ 
till de unga männens räddning undan lägerlivets frestelser och faror.”165   

                                                        
162 Betr alkohol, se Kennerberg s 104, 128; betr otillåtna sexuella förbindelser, se Kennerberg 
s 104, 153-154, 165.  
163 Ulf Wittrock, Ellen Keys väg från kristendom till livstro, Uppsala 1953, s 211-248; Clau-
dia Lindén, Om kärlek: Litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key, Stockholm 2002, s 
153-156, kap 7; Ambjörnsson 2012, s 309, 340, 380, 436, 505, 513-518.  
164 Protokoll 13 okt 1920, §8, A:1, vol 2, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA. 
165 ”Instruktion för personalen vid Soldathemmet Betania i Växjö” (undertecknad i Växjö juni 
1920 av KLM:s styrelse), F, Protokoll 13 okt 1920, bilaga 1, A:1, vol 2, Soldatmissionen, 
KLM:s arkiv, KbA. 
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Soldatmissionärerna ville se soldathemmens serveringar som det goda al-
ternativet till de militära förläggningsplatsernas marketenterier. De kvinnor 
som verkade inom soldatmissionen skulle vara de i moraliskt hänseende 
dubiösa marketenterskornas motsats. Utskänkningen av alkohol på marke-
tenterierna upphörde som tidigare nämnts i början av undersökningspe-
rioden. Men marketenterskorna kategoriserades som en moralisk fara även 
efter att de upphört att fylla ölglas. Soldathemsföreståndaren Person-Koij 
från Falun ondgjorde sig över att man kunde få höra dessa svära ikapp med 
de värnpliktiga.166 Det fanns soldatmissionärer som ville inrätta särskilda 
marketenterier för väckelsekristna, så att de skulle slippa stojet, röken och 
frestelserna.167 Person-Koij ville gå ännu längre, och utvidga området för de 
troende kvinnornas verksamhet. Väckelsekristna aktörer borde överta marke-
tenterierna, för att förbättra moralen vid dessa. Detta var ännu ett område där 
”varmhjärtade kristna systrar” kunde uppoffra sig i ”barmhärtighetstjänst”.168 
Föreståndaren Wadström vid soldathemmet på Polacksbacken i Uppsala 
satte soldathemmets servering som det goda alternativet till marketenteriet.169 
Hans överordnade L W Nordqvist, föreståndare för Upplands distrikt inom 
SMF, gjorde samma analys. På restauranger och liknande var moralen lika 
låg som i kasernerna, eller ännu värre. Särskilt olämplig var möjligheten till 
kontakter med serveringsflickor.170  

Det bör påpekas att soldatmissionen var en av åtskilliga samtida norm-
producenter på genusrelationernas område. I samhällsförändringarnas köl-
vatten skulle äldre former av samlevnad reformeras bort, föråldrad lagstift-
ning moderniseras, och nytillkomna moraliska problem oskadliggöras. Flera 
forskare har uppmärksammat hur äktenskapet betonades i större utsträckning 
i debatt och lagstiftning decennierna kring sekelskiftet 1900.171 

                                                        
166 ”FSV:s konferens 1915”, s 63, F4, vol 1, SSA, KrA. Se även distriktsföreståndare Per 
Nilsson uttalande, FSV:s konferens 1913, s 20f. 
167 Grosshandlare Karlsson, Skaraborgs regemente, och fanjukare Höglund, Stockholm, se 
FSV:s konferens 1904, s 15. 
168 ”FSV:s konferens 1915”, s 63, F4, vol 1, SSA, KrA. 
169 ”FSV:s konferens 1915”, s 58, F4, vol 1, SSA, KrA. 
170 ”FSV:s konferens 1915”, s 64, F4, vol 1, SSA, KrA. L W Nordqvist var född 1855. Han 
var predikant och SMF:are sedan 1878 och avancerade alltså till en ledande post i sitt distrikt. 
Se Svenska folkrörelser, band 2, s 814. 
171 Matovic, s 257-280; Melby m fl 2006, s 9-23; Tomas Berglund, Det goda faderskapet i 
svenskt 1800-tal, Stockholm 2007, s 304-307; Marie Lindstedt Cronberg, ”Tills döden skiljer 
oss åt? Hustrumisshandel och skilsmässa i 1800-talets Sverige”, i Bente Rosenbeck & Hanne 
Sanders (red), Det politiska äktenskapet: 400 års historia om familj och reproduktion, Göte-
borg & Stockholm 2010, s 115; Catrine Andersson, Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet i 
svenska statliga utredningar 1909-2009, Lund 2011, s 97f. 
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En domesticerande diskurs 
De civila soldatmissionärerna talade som ovan nämnts gärna om de värnplik-
tiga som ”gossar” eller ”pojkar”.172  Även det ännu mera familjära ”våra 
gossar” förekom;173 andra benämningar var ”ynglingar”,  ”unga män”, eller 
”ungdom”.174 Detta sätt att benämna de värnpliktiga på FSV:s konferenser 
visar att soldatmissionärerna såg relationen till de värnpliktiga som en ställ-
företrädande föräldra-barn-relation. Soldathemsföreståndarna och andra i 
ansvarig ställning i den dagliga verksamheten skulle fungera som en sorts 
samhällsföräldrar för de värnpliktiga under den tid de befann sig på de mili-
tära förläggningplatserna. 

Med tanke på åldersskillnaden mellan åtskilliga ledande soldatmissionärer 
och de värnpliktiga bör detta språk betraktas ur ett generationsperspektiv. 
Men benämningarna hänger också samman med de sociala hierarkierna och 
den kvardröjande patriarkalismen i det svenska samhället. Krigsmakten var 
alltså ännu i början av 1900-talet präglad av patriarkala relationer. Patriarkal-
ismen präglade på olika sätt hushållens ekonomiska relationer, liksom ar-
betslivet i bruksmiljöer och tidig industri. Relationerna mellan tjänstefolk 
och husbönder under 1800-talet har betecknats som patriarkaliska.175 Hushål-
len i breda folklager var i det tidiga 1900-talets delvis urbaniserade samhälle 
organiserade enligt vad historikern Klas Åmark kallat en patriarkalt domine-
rad flerförsörjarmodell, med mannen som huvudförsörjare.176 Jag har ovan 
angett att det fanns patriarkala drag i organiseringen av väckelsekristna bro-
derskap. Relationerna på soldathemmen i frivillig regi hängde också samman 
med den patriarkalismen.177 Giftermålsåldern var hög i Sverige i början av 
1900-talet, 29 år för män. Många var av ekonomiska skäl tvungna att gifta 
sig sent.178 Statistiskt sett var många värnpliktiga ogifta, vilket kan ha för-
stärkt soldatmissionärernas föräldra-barnperspektiv. Etnologen Ella Johans-

                                                        
172 För benämningen ”gossar”, se t ex FSV:s konferens 1913, s 57, 60f; ”FSV:s konferens 
1915”, s 58f, 60-64, 66, 68, F4, vol 1, SSA, KrA. För benämningen ”pojkar”, se t ex ”FSV:s 
konferens 1915”, s 60, 66-68, F4, vol 1, SSA, KrA. Böjningsformer av båda orden förekom-
mer i exemplen. 
173 Se t ex FSV:s konferens 1913, s 28; ”FSV:s konferens 1915”, s 66, F4, vol 1, SSA, KrA. 
174 För benämningen ”ynglingar”, se t ex FSV:s protokoll 1913, s 21, 24, 30, 32, 60, 62; 
”FSV:s protokoll 1915”,  s 68f. För benämningen ”unga män”, se t ex FSV:s protokoll 1913, s 
21, 28, 30, 57-59, 61; ”FSV:s protokoll 1915”, s 56, 67, 70f. För benämningen ”ungdom”, se t 
ex FSV:s protokoll 1913, s 21f. Böjningsformer förekommer i exemplen. 
175 Harnesk, s 217; Ericsson 1997, s 219-231; Molin, 134-141. 
176 Klas Åmark, ”Familj, försörjning och livslopp under 1900-talet”, i Helena Bergman & 
Peter Johansson (red), Familjeangelägenheter: modern historisk forskning om välfärdsstat, 
genus och politik, Stockholm 2002, s 254. 
177 Hilding Pleijel, ”Patriarkalismens samhällsideologi”, Historisk tidskrift 1987, s 222-234; 
Harnesk, s 40-48. 
178 Åmark 2002, s 254. 
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son har påpekat att i den traditionella bondekulturen betraktades inte en man 
som ”riktig karl” förrän han hade gift sig och fått eget hushåll.179  
 Men soldatmissionärerna talade också i hög grad om soldathemmen, plat-
sen där föräldraskapet skulle utövas. Ett soldathem skulle vara ”hemtrev-
ligt”; ett hus eller en lokal där de värnpliktiga erhöll ”hemkänsla”.180 Det 
skulle ”fylla människans alla behov”, andliga (i mötessalen), kroppsliga (i 
serveringen) och själsliga (i läsrummet).181 Soldatmissionärernas språk ut-
märktes också av en emblematisk syn på kvinnan. Ett soldathem kunde inte 
fungera riktigt väl utan en kvinna som medelpunkt. Hon skulle kunna ge 
”mors hjälp” och ”mors deltagande”.182 Den kvinna som hade hand om hus-
hållningen, skulle vara såväl ”gudfruktig” som ”präktig”; ”som en riktig 
mor”.183 Detta påminner om en tankefigur som diskuterats i anglosaxisk 
forskning; ”the angel in the house”, alltså kvinnan som en arketypiskt god 
och omhändertagande gestalt, i det privata hemmet såväl som inom kristen 
välgörenhet.184 

 Soldatmissionärernas tal om hemmet skall förstås mot bakgrund av sam-
tida idéströmningar i det svenska samhället. Men framför allt måste det sät-
tas i samband med den domesticitetskult som jag förde fram i kapitel ett. 
Med domesticitet avses alltså enligt historikern John Tosh en djupgående 
fysisk och mental orientering till hemmet.185 Denna bundenhet skall ses som 
en effekt av och motpol till den sociala och ekonomiska omvandlingen och 
rörligheten i kapitalismens kölvatten. Domesticitetskulten hängde samman 
med industrialiserings- och urbaniseringsprocessen och hade i Storbritannien 
sin främsta storhetstid omkring 1830-1880.186 Motsvarande processer i det 
svenska samhället låg tidsmässigt betydligt senare, och ännu på 1910-talet 
fanns ett mentalt utrymme för denna kult. Jag menar att särskilt de civila 
soldatmissionärerna gav uttryck åt en domesticitetskult när de talade om sina 
soldathem. 
 Den tidiga anglosaxiska kvinnohistoriska forskningen drog slutsatsen att 
det var medelklasskvinnan som var upprätthållare av denna kult. En feminin 
hemmets sfär ställdes mot en maskulin offentlig sfär.187 Men som senare 
forskning visat var förhållandet mer komplicerat. Hyllandet av domesticite-
                                                        
179 Ella Johansson, Skogarnas fria söner , Stockholm 1994, s 159-162. 
180 FSV:s konferens 1913, s 28, 57f, 62; ”FSV:s konferens 1915”, s 64, F4, vol 1, SSA, KrA. 
181 FSV:s konferens 1913, s 27f. 
182 FSV:s konferens 1913, s 61. 
183 ”FSV:s konferens 1915”, s 66, F4, vol 1, SSA, KrA; FSV:s konferens 1913, s 58. 
184 Tosh 1999, s 55; Claudia Nelson, Boys will be girls: The Feminine Ethic and British Chil-
dren´s Fiction, 1857-1917, New Brunswick 1991, s 2-4. 
185 Tosh 1999, s 4. 
186 Tosh 1999 s 6. I England och Wales bodde redan omkring 1850 50 procent av befolkning-
en i städer, se Paul M Hohenberg & Lynn Hollen Lees, The making of urban Europe 1000-
1950, Cambridge 1985, s 219.  
187 Nancy F Cott, The bonds of womanhood: ”woman´s sphere” in New England, 1780-1835, 
New Haven 1977, s 66f, 98-100.  
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ten var central för såväl män som kvinnor i den uppåtsträvande medelklas-
sen, särskilt under den kapitalistiska utvecklingens tidigare faser. Äkta ma-
kar tog aktiv del i familjens ideologiproduktion, eftersom den var alltför 
viktig för att lämnas i händerna på det ”svaga könet”. Domesticitetskulten 
blev viktig i medelklassens identitetsskapande och självhävdelse gentemot 
omvärlden.188  

Centralt i den anglosaxiska forskningen har varit framhållandet av dome-
sticitetskultens religiösa rötter hos lågkyrkliga och evangelikala gruppering-
ar, i vid mening de svenska väckelsekristnas trossyskon. Dessa grupper 
framhöll att goda karaktärer skulle danas i hemmet, så att deras själar inte 
skulle gå förlorade. 189 Historikern John Tosh har noterat att yngre män utsat-
tes för uppfostringsförsök i domesticerande riktning; försök iståndsatta av en 
äldre generation män. I denna anda grundades YMCA, som ville skapa hem-
liknande miljöer åt de unga män som dragits med i migrationsvågen till de 
växande städerna. I skandinavisk forskning har historikern Karin Lützen 
diskuterat domesticering i kristen välgörenhet riktad mot utsatta manliga 
kollektiv i staden.190  

När soldatmissionärernas språk analyseras i ljuset av materialitet, social 
praktik och organisering, avtäcks en domesticerande diskurs. Vi kommer i 
kontakt med diskursen i de texter där soldatmissionärerna benämnde de 
värnpliktiga, miljön i soldathemmen i frivillig regi, samt de anställda och 
deras uppgifter. Soldatmissionärernas språk interagerade med materiella och 
sociala aspekter i skapandet av den domesticerande diskursen. Språket inte-
ragerade alltså med materialiteten i soldathemmen med dess olika funktioner 
och anordningar. Språket interagerade också med den frivilliga soldathems-
verksamhetens sociala praktik. Soldathemmen var så långt vi kan följa dem i 
större eller mindre utsträckning en heterosocial praktik med ställföreträdande 
föräldrar som skulle ta hand om och vaka över de värnpliktiga under deras 
lediga tid. Det religiösa ledarskapet skulle i första hand utövas av en manlig 
förståndare, medan kvinnor inom soldatmissionen definierades främst som 
producenter av omsorg och moderlighet. Den domesticerande diskursen 
hängde nära samman med samhällets kvardröjande patriarkala organisering. 
Den svenska frivilliga soldathemsverksamheten följde i högre grad än den 
brittiska verksamheten ett traditionellt, patriarkalt mönster. Det visas i av-
saknaden av kvinnliga ledarprofiler motsvarande de som fanns i brittisk sol-
datmission.  

                                                        
188 Davidoff & Hall, kap 2, s 451; Tosh 1999, s 59f. Jfr Berglund, s 295-313. 
189 Cott 86f; Davidoff & Hall, s 73f, 108-118; Tosh 1999, s 38f, 112f. 
190 Tosh 1999, s 18; John Tosh, Manliness and masculinities in nineteenth-century Britain: 
essays on gender, family and empire, Harlow 2005, s 42f; Clyde Binfield, George Williams 
and the Y.M.C.A.: a study in Victorian social attitudes, London 1973, s 144-148; jfr Lützen 
2000, s 163f. 
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Diskursen föreskrev en plats och en social miljö för den värnpliktige un-
der hans lediga tid på de militära förläggningsplatserna. Det var en plats i ett 
ställföreträdande hem; en civil miljö som placerats invid den hotfulla mili-
tärkulturen. Den domesticerande diskursen skulle knyta den värnpliktige till 
patriarkalt präglade civila hem- och familjevärden under den tid han var 
förpliktigad att vistas vid den militära förläggningsplatsen. Diskursen hade 
en inkluderande karaktär på så sätt att den gällde både omvända som oom-
vända värnpliktiga. Den domesticerande diskursen visade först de civila 
soldatmissionärernas perspektiv, men kom efter hand att bli dominerande 
inom hela denna gren av den inre missionen.  

Diskursen ska inte förstås som någon form av hjärntvätt, som omöjlig-
gjorde vissa tankar och handlingar. Soldathemmen var alldagliga platser, där 
de värnpliktiga kom och gick, drack en kopp kaffe, läste eller umgicks med 
sina kamrater. De värnpliktiga kunde givetvis även välja bort den frivilliga 
soldathemsverksamheten, och istället vistas på någon annan plats under sin 
lediga tid. Jag hävdar ändå att den domesticerande diskursen var en pock-
ande maktformation genom att den insisterade på att ett visst levnadsmönster 
var det rätta. 

Sammanfattande diskussion  
Under första halvan av undersökningsperioden framträdde i språket hos de 
militära soldatmissionärerna, särskilt radstockarna, en önskan att organisera 
”troende”, alltså redan omvända värnpliktiga, i broderskap, eller med aktö-
rernas eget ordval, brödrakretsar. Dessa redan omvända värnpliktiga skulle 
stötta varandra som bröder i en enkönad, militär gemenskap, och stärka 
varandra i tron genom gemensam religionsutövning. Denna vision hängde 
nära samman med de militära soldatmissionärernas särskilda kombination av 
väckelsekristet engagemang och lojalitet med krigsmakten. De omvända 
värnpliktiga skulle tillsammans övervinna religiös indifferens och avkrist-
nande krafter, och sprida evangelium bland oomvända värnpliktiga. På så 
sätt skulle armén på sikt bli gudfruktig och mera lojal. Organiseringen skulle 
ske utan inblandning av väckelsekristna i civilsamhället, och särskilt utan 
kvinnors medverkan, även om dessa förutsättningar vanligen var underför-
stådda i språkbruket. Broderskapen skulle inordnas i den tidiga värnplikts-
arméns patriarkala struktur. För de radstockska officerarna var det avgörande 
att religionsutövningen inte på minsta sätt störde krigsmaktens disciplinering 
av de värnpliktiga.  

Av studien framgår att broderskap av väckelsekristna förekom i den 
gamla armén av indelta soldater, men det visade sig vara svårt att hålla dem 
helt fria från samröre med de civila väckelsekristna i lokalsamhället runt om 
de militära förläggningplatserna. De militära soldatmissionärernas tal om 
renodlat militära broderskap som en homosocial, väckelsekristen organise-
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ring i syfte att reformera armén inifrån omsattes inte i praktiken. Broder-
skapen kom att inkapslas i den heterosociala miljön på soldathemmen i fri-
villig regi. Först hos de civila soldatmissionärerna, och under andra halvan 
av undersökningsperioden mera allmänt, framträdde nämligen en annan vis-
ion, där soldathemmen i frivillig regi var den sociala och materiella basen.  

Soldatmissionärerna talade och skrev om sina institutioner som ställföre-
trädande hem, där de värnpliktiga skulle uppfostras av ställföreträdande för-
äldragestalter, helst av båda könen. Det religiösa ledarskapet skulle i enlighet 
med patriarkal tradition vara manligt, men kvinnliga anställda skulle vara 
delaktiga i det ”samhällsföräldraskap” som skulle utövas. Medan de ledande 
soldatmissionärerna var män, visar materialet från lokal nivå att kvinnor var 
verksamma i den dagliga verksamheten. Kvinnans närvaro ansågs framför-
allt vara viktig på grund av hennes påstått omvårdande egenskaper. De värn-
pliktiga skulle alltså organiseras i patriarkalt styrda men heterosociala ställ-
förträdande hem, modellerat efter ett idealiserat hem i det civila samhället. 
När soldatmissionärerna talade om miljön och de anställda på soldathem-
men, anslöt de till den domesticeringskult som diskuterats framför allt i ang-
losaxisk forskning. 

I förra kapitlet analyserade jag soldatmissionärernas explicita motiv. 
Detta kapitel har ytterligare tydliggjort några av de värden och normer som 
innefattades i fostransmotivet inom ramen för den heterosociala miljön på 
soldathemmen i frivillig regi. Det var framför allt hem- och familjevärden, 
estetiska normer och uppförandenormer. Flera av de normer som soldatmiss-
ionärerna betonade vid konferenserna stämmer med tidigare forskning om de 
väckelsekristnas ”syndakatalog”; soldatmissionärerna ville bekämpa svor-
domar, ovårdat tal, rökning och olämpligt uppträdande. Detta är också i linje 
med forskning om maskulin normering såväl i arbetar- som medelklass. Men 
utöver de normer som de väckelsekristna delade med andra instanser för 
normering, skulle de värnpliktiga läras att visa respekt för kristna uttryck och 
former. Vid konferenserna undvek soldatmissionärerna de tabubelagda äm-
nena alkohol och sex. Samtidigt var soldathemmen i deras vision det goda, 
nyktra och sedliga alternativet till marketenterierna.  
 Min slutsats är att under andra halvan av undersökningsperioden domine-
rade en domesticerande diskurs allt mer soldatmissionen. Det var en makt-
formation där soldatmissionärernas språk interagerade med den frivilliga 
soldathemsverksamhetens materialitet och sociala praktik, liksom med sam-
hällets patriarkala organisering. Genom den domesticerande diskursen skulle 
de värnpliktiga knytas till civila hem- och familjevärden. Etableringen av 
den domesticerande diskursen hängde samman med FSV:s demokratisering, 
radstockarnas relativa tillbakagång, och spridningen av soldatmission runt 
om i landet. Broderskapens inkapsling i heterosociala miljöer var också en 
effekt av den sociala praktiken på de traditionella exercishedarna. 
 I ett vidare perspektiv var den domesticerande diskursen en maktformat-
ion i regleringen av relationerna mellan män och kvinnor. Det gällde på de 
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militära förläggningsplatserna, men också i samhället i stort. Den domestice-
rande diskursen var en maktformation i genusproduktionens tjänst. Inom 
soldatmissionen skapades en sociala praktik, som tillsammans med praktiker 
på många andra håll, normerade och formerade genusrelationerna i en tid av 
förändring. Utmärkande för soldatmissionen och dess sociala praktik var den 
väckelsekristna grunden. Den domesticerande diskursen bars fram av sol-
datmissionärernas missionsmotiv och bevarandemotiv. 
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Kapitel 5. För Gud, konung och fädernesland: 
soldatmissionen i legitimeringen av 
värnplikten 

Inledning 
Hur intensivt de civila soldatmissionärerna än drömde om att forma den 
unga generationen av män till goda söner, äkta makar och fäder, så kvarstod 
faktum: objekten för soldatmissionärernas bemödanden befann sig på de 
militära förläggningsplatserna för att göra sin värnpliktstjänstgöring. Tiden 
före första världskriget var de militära rustningarnas och nationalismens 
epok i Europa, och mannen som fosterlandsförsvarare var en central symbol 
även i ett alliansfritt och geografiskt perifert land som Sverige.  Soldatmiss-
ionen fanns med andra ord i en kontext där aktörerna obönhörligt konfronte-
rades med frågan om kristendomens och den kristna människans relation till 
vapenbärande och krig.  
 Som framgick av kapitel två var kriget och kristen lära sedan århundraden 
tillbaka sammanflätade. Det fanns ett arv från tidigmodern tid av såväl kris-
tet-militära ritualer och kristna läror om kriget. Det var ett arv som var aktu-
ellt särskilt för de radstockska officerarna i FSV:s ledning. I deras yrkesut-
övning var disciplinering av soldater en ständigt aktuell fråga, och de var 
själva medaktörer i krigsmaktens kristet-militära ceremoniel. Under den 
transatlantiska väckelsevågen och den tilltagande nationalismen visade sig 
som vi ska se sammanflätningen mellan kriget och kristendomen på nya sätt, 
och soldatmissionen ingick i den processen. Samtidigt fanns det alltså en 
liten, men under perioden växande grupp väckelsekristna debattörer som 
menade att värnpliktstjänstgöring inte alls var tillåtet för en ”sant” kristen.  
 Att krigsmakten överhuvudtaget accepterade soldatmissionen invid de 
militära förläggningsplatserna var en del av en allmän tendens inom krigs-
makten under åren före första världskriget, som historikern Kent Zetterberg 
pekat på. Den demokratiska samhällsutvecklingen innebar att militären efter 
hand accepterade ett ökat civilt inflytande på de militära tänkesätten.1 Ge-
nom soldatmissionen fördes domesticitetskulten nära de militära förlägg-
ningsplatserna, och soldatmissionen fungerade allmänt som en integrerande 

                                                        
1 Zetterberg 1988, s 85. 
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faktor,2 mellan civilt och militärt. Men hade soldatmissionens normerings-
projekt någon betydelse i relation till själva värnpliktstjänstgöringen? I ka-
pitlet undersöker jag flera aspekter av den frågan. Inledningsvis analyserar 
jag soldatmissionärernas visioner om den kristna soldaten i krig, med kopp-
ling till traditionell evangelisk-luthersk lära. Med utgångspunkt i utländsk 
forskning undersöker jag också militariseringstendenser i soldatmissionens 
språkbruk och sociala praktik. Därefter analyserar jag soldatmissionens syn 
på värnpliktsvägrarna, i en tid när lagstiftning om vapenfri tjänst alltså sak-
nades. Mot slutet av kapitlet närmar jag mig frågan genom en genreanalys av 
de väckelsekristna ungdomstidningarnas texter gällande värnplikten. 

Den kristna soldaten 
Som jag visat tidigare i avhandlingen förenades soldatmissionen av ett 
missionsmotiv – ett tvillingmotiv med de två delarna evangelisation och 
fostran – och ett bevarandemotiv. Som framgick av förra kapitlet dominera-
des soldatmissionen allt mer av en domesticerande diskurs under avhand-
lingens undersökningsperiod. Det var en maktformation som knöt de värn-
pliktiga till den civila sfären. Det fanns ett uppenbart samband mellan den 
domesticerande diskursens dominans och rådande fredsläge. Men soldat-
missionen bedrevs i krigsmaktens omedelbara närhet, och frågan om disci-
plinering av soldater inför ett eventuellt kommande krig låg därför under 
ytan. 
 Kristendomen var ett traditionellt plikt- och uppbyggelsemedel i Europas 
arméer. Även under 1800-talet och framåt fanns kristna inslag i soldaternas 
disciplinering, och kristendomen användes i den nationella mobiliseringen. 
Ute Frevert hör till de historiker som har visat hur protestantismen fick tjäna 
det expansiva Tyskland under uppmarschen mot första världskriget. Överbe-
fälhavaren i kejsartyska armén framhöll religionen som det granitfundament 
på vilket soldatdygderna skulle formas. 3 I brittisk forskning har man diskute-
rat den s k muskelkristendomen (eng: Muscular Christianity), en mental, 
kulturell och religiös strömning under 1800-talets senare del som hängde 
intimt samman med maktordningar relaterade till genus och nation. I mus-
kelkristendomen förenades kristen tro med fysisk och psykisk styrka, la-
ganda och tävlingsinstinkt, och historiker har studerat hur denna förening 
användes i fostran av män som skulle kämpa för imperiet.4 
                                                        
2 Jfr Palm 1993, s 367f. 
3 Frevert, s 187f. Se även Hagemann 2004, s 121. Jfr Höhn, s 171-174, 278f. 
4 Se t ex Norman Vance, The sinews of the spirit: the ideal of Christian manliness in Victori-
an Literature and religious thought, Cambridge 1985, s 15-17, 195-201; Donald E Hall, 
”Muscular Christianity: reading and writing the male social body”, i Donald E Hall (ed), 
Muscular Christianity: embodying the Victorian age, Cambridge 1994, s 7; Tosh 2005, s 194-
198. 
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 I den svenska krigsmaktens ritualer framträdde vid 1900-talets början 
alltjämt det tidigmoderna bandet mellan soldaten, konungen och Gud. Början 
på värnpliktsutbildningen markerades formellt med att de värnpliktiga ställ-
des upp i paradformering för att lyssna till den s k krigsmans erinran. Det var 
den högsta officeren på den militära förläggningplatsen – regementschefen – 
som enligt ett fastställt formulär erinrade de värnpliktiga om deras skyldig-
heter i rikets tjänst. I krigsmans erinran ingick den klassiska frasen: ”Krigs-
man skall frukta Gud och vara Konungen huld och trogen”. De orden var 
direkt hämtade från krigsmannaeden, som soldaterna skulle svära i äldre tid.5 
Korum, den obligatoriska korta gudstjänsten som hölls vid de militära öv-
ningsplatserna morgon och kväll, avslutades med att militärbefälet kommen-
derade ”Giv akt!”, och uttalade orden ”Gud bevare konungen och fädernes-
landet”. Dessa ord skulle enligt tjänstgöringsreglementet ”högt och tydligt” 
upprepas av de värnpliktiga.6 
 För de militära soldatmissionärerna fanns ett uppenbart samband mellan 
soldatmissionen och den gudsfruktan som påbjöds i krigsmans erinran. Som 
den militära soldatmissionären Bäärnhjelm framhöll vid FSV:s konferens 
1909: soldatmissionen skulle frälsa oomvända och bevara de omvända, så att 
orden i krigsmans erinran fylldes med innehåll och blev verklighet.7 Detta 
implicerade vad tidigare kapitel har visat; att soldatmissionärerna uppfattade 
många värnpliktiga som religiöst indifferenta och i behov av omvändelse, 
samt att de betraktade de militära förläggningplatserna som syndfulla, och att 
de omvända och skötsamma värnpliktiga därför behövde skyddas. Men utta-
landet visar också att Bäärnhjelm såg ytterligare ett skäl att bedriva soldat-
mission; frasen ”krigsman skall frukta Gud” skulle bli mer än en relik från 
äldre tid. 

                                                        
5 Krigsmans erinran var en ersättning för krigsmannaeden, som avskaffats genom riksdagsbe-
slut 1887, se Elin Malmer, ”De försvunna ederna”, Scandia 1996:2, s 257. Krigsmans erinran 
i sin helhet: ”Sedan I nu såsom krigsmän inträdt i rikets tjenst, erinrar jag eder om de förplig-
telser och det ansvar, som härigenom blifvit eder ålagda. Krigsman skall frukta Gud och vara 
Konungen huld och trogen. Han skall med nit och trohet uppfylla alla de pligter, honom i 
tjensten åläggas, samvetsgrant och efter bästa förmåga verkställa mottagna befallningar och 
föreskrifter samt vid alla tillfällen iakttaga ett värdigt och rättskaffens uppförande. Hans 
oaflåtliga sträfvan skall vara att väl bereda sig till krigets värf. Vid ofred skall han mot rikets 
fiender sig städse manligen och väl förhålla samt med lif och blod Konung och Fädernesland 
försvara. Åsidosätter krigsman någon af de skyldigheter, hvilka honom såsom sådan åligga, 
straffas han enligt strafflagen för krigsmakten.” Se  Tjenstgöringsreglemente, del II, kap III, 
§7. Ordalydelsen i krigsmans erinran – med moderniserad stavning – var den samma fram till 
1967. Då fick krigsmans erinran – från 1983 kallad soldaterinran – en ny lydelse, för första 
gången utan referens till gudom och kung (se Bo-A Wendt, Krigsmans läsning: textmönster 
och språkbruk i svenska soldathandböcker 1769-1994, Svensk sakprosa nr 23, Lund 1998, s 
102-104). 
6 Tjenstgöringsreglemente, del III, kap II, §7. 
7 FSV:s konferens 1909, s 8. Se även Soldatmissionären 1914:4, s 11 (”Gud bevare konungen 
och fäderneslandet” av Erik Neij). 
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 Under tidigmodern tid utformade Luther och andra teologer läror om den 
kristna soldaten (Miles christianus), parallellt med den lära om det rättfär-
diga kriget som jag refererade i kapitel två. Från svensk stormaktstid finns en 
känd utläggning om den kristna soldaten av prästen Simon Isogaeus i Carla 
Seger-Skiöld (1714). Isogaeus levde i en tid präglad av en religiös världbild, 
och när kriget var en realitet för svenska soldater. Den centrala frågan för 
honom var hur en soldat skulle kunna dö salig, trots sitt krigiska, blodiga 
värv. Svaret blev att en kristen soldat kunde dö oskyldig som ett barn. För att 
räknas som kristen soldat krävdes det att man bad Gud om syndernas förlå-
telse innan man drog i fält. Då kunde man utan fara för sin själs salighet 
offra sitt liv på slagfältet.8 Isogaeus utläggning bör betraktas som ett sätt att 
legitimera krigarens uppgift, vilket idéhistorikern Andreas Hellerstedts ana-
lys också pekar mot.9 Fältprästerna i stormaktstidens armé disciplinerade 
soldaterna med hjälp av korum och gudstjänster, och inskärpte det rätta sättet 
att förhålla sig till uppgiften som krigare.10  
 Isogaeus förmanade soldaterna moraliskt: de skulle leva enkelt och fromt 
i krigslägret. I strid skulle de visa tapperhet, men inte låta sitt mod gå till 
överdrift. Viktigast var Guds nåd och bistånd. För att soldaten skulle dö salig 
krävdes också att det krig han deltog i var rättfärdigt.11 För den kristna solda-
ten som deltog i ett rättfärdigt krig var det alltså legitimt att döda. 

Det är givetvis felaktigt att likställa stormaktstida präster med väckelsele-
dare under min period. Men liksom läran om det rättfärdiga kriget fördes 
vidare och presenterades i ny tappning i en långt senare tid, kom också läran 
om den kristna soldaten att leva kvar, omformuleras och återanvändas. Iso-
gaeus uppmaningar gällande soldaternas leverne i krigslägren för tanken till 
soldatmissionens gemensamma motiv gällande fostran och bevarande 200 år 
senare. Frågan om soldatens förberedelse inför kriget – som Hellerstedt lyf-
ter fram i Isogaeus text – dyker däremot sällan upp i mina källor. Detta skall 
givetvis sättas i samband med att Sverige inte var krigförande under avhand-
lingens undersökningsperiod. Det är också viktigt att hålla i minnet att värn-
pliktsutbildningen inte bedrevs inom den frivilliga soldathemsverksamheten, 
utan på de militära förläggningplatserna. Soldatdisciplineringen var krigs-
maktens ansvar, inte soldatmissionens.  

Ett av de sällsynta beläggen vad gäller frågan om kristendom som upp-
byggelse för soldater i strid finns i Axel Rappes hälsningsanförande vid 
FSV:s konferens 1901. Uttalandet måste förstås utifrån Rappes ställning och 
dubbla position i relation till soldatmissionen. Fram till 1905 var han chef för 
generalstaben, och vid den aktuella konferensen befann han sig alltså i 

                                                        
8 Andreas Hellerstedt, ”Det rättfärdiga kriget i Simon Isogaeus Carla Seger-skiöld”, Karo-
linska förbundets årsbok 2008, s 29f. Min kursivering. 
9 Hellerstedt 2008, s 37f. 
10 Peter Englund, Poltava: berättelsen om en armés undergång, Stockholm 1988, s 15-18. 
11 Hellerstedt 2008, s 29, 32-34.  
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krigsmaktens absoluta toppskikt. Rappe är särskilt intressant i egenskap av 
FSV:s ordförande och högt uppsatt officer. I det följande diskuterar jag först 
hur Rappe behandlats i tidigare forskning, och därefter analyserar jag Rappes 
uttalande vid konferensen 1901 och vid ett par invigningar av soldathem i 
frivillig regi.  
 Militärhistorikerna har främst intresserat sig för Rappe som strateg och 
värnpliktsförespråkare, medan konsekvenserna av hans omvändelse till 
väckelsekristendomen inte uppmärksammats i någon större utsträckning. 
Detta beror säkert bland annat på att hans kristna tro inte alltid var så fram-
trädande när han formulerade sig i militärstrategiska frågor. I hans kanske 
mest kända uppsats – om Karl XII:s fälttåg i relation till den militära upp-
rustningen i Rappes samtid – var det framför allt behovet av militär kunskap 
hos befälen som betonades.12 Uppsatsen var en del av 1890-talets Karl XII-
renässans, och skrevs kort före det centrala riksdagsbeslutet i försvarsfrågan 
1892.13 Den enda religiösa hänsyftningen kom på slutet: För att vinna ett krig 
krävdes det militärstrategiska insikter – men det var ytterst Guds vilja som 
rådde. 14 
 I historisk forskning har framhållits att uppsatsen var influerad av ut-
ländska militärteoretiker, bland annat Carl von Clausewitz som i Vom Kriege 
(1832) analyserade enheten mellan politik och krig som ett maktinstrument i 
värnpliktsarméernas tidevarv. Det har också betonats att Rappe och andra 
ledande officerare betraktade den internationella politiken som en kamp 
mellan starka och döende stater.15 Men när man väger in Rappes position i 
det radstockska nätverket och i EFS tydliggörs en annan komponent i hans 
tänkande och agerande. Engagemanget i soldatmissionen visar att de militar-
istiska och socialdarwinistiska influenserna kombinerades med väckelsekris-
ten aktivism. En sådan blandning var inte alls unik, och har beskrivits på 
annat håll i forskningen. Kyrkohistorikern Ingmar Gustafsson har påtalat att 
SMF-ledaren P P Waldenström i en försvarsvänlig artikel hänvisade till den 
socialdarwinistiskt influerade tyske generalen von Bernhardi. Ett annat ex-
empel var den centralt placerade lingianen Gustaf Nyblaeus, som förenade 
socialdarwinistiska influenser med kristen idealism i sina texter om soldat-
fostran.16   

                                                        
12 Axel Rappe, Karl XII:s plan för fälttåget mot Ryssland 1708 och 1709, framförande vid 
Krigsvetenskapsakademiens högtidsdag 12 nov 1892 av dess styresman A Rappe [särtryck, 
åtföljde som bilaga Post- och inrikes tidningar nr 266 för den 15 nov 1892]. Cit fr s 1.  
13 Karl-Gustaf Hildebrand, ”Till Karl XII-uppfattningens historia”, Historisk tidskrift 1955, s 
30f. 
14 Rappe 1892, s 24. 
15 Gunnar Artéus, ”Clausewitz och forskningen om Karl XII:s fälttåg”, Militärhistorisk tid-
skrift 1994, s 28. Dudink & Hagemann 2004, s 3-5; Åselius 1994, s 408. Se även Gunnar 
Åselius, ”Clausewitzreceptionen i Sverige intill första världskriget”, Militärhistorisk tidskrift 
1994, [Åselius 1994b] s 39, 48. 
16 Gustafsson 1987 s 165. Jfr Åselius 1994, s 362; Ljunggren 1999, s 171-176. 
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 Kyrkohistorikern Karl Axel Lundqvist har uppmärksammat Rappes in-
tresse för kristendomens fostrande och nationella betydelse under sin tid som 
EFS’ ordförande.17 Det bör noteras att Rappe tog ställning för bondetåget 
1914, även om han då var åldrad och inte hörde till de drivande bakom mani-
festationen. Men intressant för den här avhandlingen är att han i ett tal i Bla-
sieholmskyrkan framhöll sambandet mellan tillit till Gud, trohet mot kungen, 
kärlek till fäderneslandet och segerrik krigsföring.18  

Vid FSV-konferensen 1901 yttrade Rappe att syftet med soldatmissionen 
ytterst var att stärka försvaret av ett älskat fädernesland. Konferensen skulle 
enligt Rappe verka för att ”[g]udsfruktans ande” alltmer måtte genomtränga 
krigsmakten.19 Gudsfruktan var ”/.../den väldiga kraft, som gifver soldaten 
mod att gå själfva döden till mötes.”20 Min slutsats är att det är läran om den 
kristna soldaten, som här skymtar fram i ny skepnad. Rappe levde i en tid av 
materiell upprustning och industrialisering av krigföringen, och var själv en 
ledande aktör i effektiviseringen av den svenska krigsmakten. Samtidigt var 
han bärare av ett arv av militärt-kristna ritualer, och räknade sig personligen 
till de ”omvändas” skara. Det han pekade på i sitt hälsningsanförande var ett  
samband mellan gudstro och framgångsrik krigföring. Materiella satsningar 
gav nämligen inte ensamma garantier för ett gott militärt försvar: ”Äfven de 
ideela, de moraliska synpunkterna måste nogsamt beaktas. En soldat utan en 
moralisk god grund att stå uppå är ingen god soldat, och Guds fruktan är den 
bästa grunden.”21 Rappe hade en vision av den kristna soldaten som fram-
gångsrik krigare i en ny tid. Kristendomen skulle alltså användas i discipli-
nering av soldater inför krigsinsatser. Rappes hälsningsanförande för tanken 
till talet i den tyska krigsmakten om religionen som ett granitfundament för 
soldatdygder. Det är vidare intressant att Rappe här valde att tala om ”guds-
fruktan”, vilket för tanken till den tidigmoderna tron på en straffande Gud, 
istället för ”sann” eller ”varm” kristendom, som var det vanliga inom sol-
datmissionen. Han anslöt alltså till den traditionsmättade formuleringen i 
krigsmans erinran. 

En viktig aspekt är att en hög officer som Rappe ville använda en frivil-
ligverksamhet som soldatmissionen för att religiöst reformera och normera 
krigsmakten. Det ger en särskild dimension åt värnpliktsarmén som en nat-
ionens skola. I hälsningsanförandet 1901 menade han att statsmakten enbart 
kunde ”taga befattning” med den materiella sidan av försvaret.22 För att 
gudsfruktan skulle genomsyra krigsmakten krävdes frivilligverksamhet. 

                                                        
17 Karl Axel Lundqvist, Organisation och bekännelse: Evangeliska fosterlands-stiftelsen och 
Svenska kyrkan 1890-1911, Uppsala 1977, s 208; se även Gustafsson 1987 s 118. 
18 Gustafsson 1987 s 125. 
19 FSV:s konferens 1901, s 2. 
20 FSV:s konferens 1901, s 1f. 
21 FSV:s konferens 1901, s 2. Ytterligare ett exempel finns i FSV:s årsredovisning för 1913, se 
”Förbundet soldaternas vänner 1913”, s 5f, B2, vol 1, SSA, KrA.  
22 FSV:s konferens 1901, s 2. 
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Rappe höll invigningstal vid minst två soldathem; dels soldathemmet vid 
Grunnebo i Västergötland i mitten av 1890-talet, och vid Viksäng utanför 
Västerås knappt 15 år senare. Båda drevs i frivillig regi. Enligt tidningsrefe-
raten ställde Rappe vid båda tillfällena soldatmissionen i relation till en 
krigssituation, precis som vid FSV-konferensen 1901. Förbättringar av man-
skapets utbildning och krigstekniken var inte tillräckligt för att vinna ett krig. 
Det krävdes också att soldaterna förtröstade på Gud, och på soldathemmet 
kunde de möta en sådan gudstro.23 Vid Viksäng anknöt Rappe till stormakts-
tiden, och använde därigenom historien på ett tidstypiskt sätt. Västmanlands 
läns tidning refererade invigningen: ”Tal. [Rappe] erinrade om gudfruktiga 
mäns krigslycka i gångna tider, och gjorde gällande den meningen, att ha vi 
gudfruktiga anförare och gudfruktiga soldater, så skola vi ock kunna vinna 
seger över våra fiender”.24 Det var här soldathemmen kom in i bilden. Här 
skulle soldaterna möta den varma tro som de behövde. Han avslutade med en 
bön om att Gud skulle se till fosterlandet och hålla sin skyddande hand över 
konung och krigsmakt, över Västmanlands regemente och ingjuta i de unga 
en sann och levande gudsfruktan.25 

Rappe hade alltså en vision om att göra de värnpliktiga till kristna krigare. 
De korta referat jag studerat innehöll ingen legitimering av soldatens dö-
dande som hos Isogaeus. Det som framträdde var en vision för krigsmakten 
och för individen. Det var en vision i nationalismens och socialdarwinismens 
tidevarv, som kopplade fraser som ”gudsfruktan” och ”förtröstan på Gud” 
till en soldatmoral som resulterade i framgångsrik krigsföring. Visionen tog 
också sikte på den enskilda soldaten och hans dödsskräck på slagfältet. 
Gudsfruktan var med Rappes uttryckssätt den väldiga kraft, som gav solda-
ten mod att gå döden till mötes.  

Det går att hitta exempel på tankegångar som påminner om Rappes bland 
soldatmissionärer med erfarenhet från underordnade positioner i krigsmak-
tens hierarki. En av initiativtagarna till soldathemmet vid det av Rappe in-
vigda Grunnebo var soldaten A G Sahlin. När denne som soldatmissionär 
och f d soldat redogjorde för soldatmissionens arbete 1901 var det först och 
främst främjandet av skickligheten hos soldaterna (krigsmännen) han tog 
upp: 

”Däta lilla missionsarbete som Gud gifvigt sin nåd åt föreningen, att få, äfven 
under dät gångna året utföra, har visat sig vara till velsignelse ty både Befäl 
och manskap, har mer och mer börjat inse, att dät är ett gåt arbete som utföres, 
som mädför velsignelse af Gud som skikliggör varje Krigsman, som vil akta 
där på, att på ett mera värdigt sätt fulgöra sina plikter o fodringar, föreningen 

                                                        
23 Tidning för Wenersborgs stad och län, 24 augusti 1896 (”Krigsministern å Grunnebo”); 
Vestmanlands läns tidning 28 juni 1910, (”Invigningen af det nya soldathemmet”).  
24 Vestmanlands läns tidning 28 juni 1910. 
25 Vestmanlands läns tidning 28 juni 1910. 
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har vunnit stort förtroende, af så väl öfverbefäl som underbefäl, möten har re-
gelbundigt hållits 3. gånger i vekan[---].”26 
 

Möjligheten av krig nämndes inte, men Sahlin förmedlade att soldatmission-
en visat sig vara till välsignelse. Han använde inte ordet ”gossar”, eller annat 
begrepp från den civila sfären. Det var krigsmakten, krigsmännen och deras 
uppgifter som intresserade Sahlin. Syntaxen är något oklar, men man kan 
konstatera att Sahlin kopplade samman tron på Gud och skickliggörandet av 
soldater. 
 Tanken på den kristna soldaten fördes också fram i riksdagsmotionerna 
1915 om statligt stöd till soldatmissionen. Motionärerna skrev först och 
främst om de värnpliktigas behov av ett ställföreträdande hem. Soldaterna 
hade behov av ”/.../ ro, förståelse, försynthet, hjärtlighet, personlighet /.../”, 
och det fick de enligt motionärerna på soldathemmen i frivillig regi. Men 
argumentationen fortsatte sedan med att en god moral hos soldaten var den 
förnämsta faktorn som medverkade till ”/.../ våra vapens framgång vid fä-
derneslandets försvar”. Inget bidrog kraftigare till skapandet och upprätthål-
landet av en god moral än ”/.../ en sann gudsfruktan.”27 Det finns alltså en 
likhet med Rappes uttalanden, och ett protokoll från FSV:s styrelse i februari 
1915 visar att man centralt inom soldatmissionen hade insyn i motionärernas 
förehavanden.28 Jag återkommer till riksdagsbehandlingen  av soldatmission-
en i nästa kapitel. 

 Visionen om den kristna soldaten var länkad till nationens intressen och 
krigsmaktens soldatdisciplinering. Jag menar dock inte att man bör tala om 
en diskurs om den kristna soldaten inom soldatmissionen. Detta med tanke 
på vad jag skrivit i tidigare kapitel om soldatmissionens sociala praktik. 
Rappe, som jag refererat ovan, var visserligen FSV:s ordförande, men sol-
datmissionen hade som jag visat tidigare i avhandlingen en låg grad av  cen-
tralstyrning. Det fanns flera militära soldatmissionärer i FSV:s styrelse, men 
allmänt var de militära soldatmissionärerna relativt sett en krympande skara. 
Det var inte tron på kristendomen som medel att vinna segrar i krig som 
förenade och byggde upp soldatmissionen.   

Allmänt är användningen av läran om den kristna soldaten i den svenska 
krigsmakten under 1800- och 1900-tal ett intressant ämne. För att undersöka 
den frågan på djupet måste man dock även gå utanför soldatmissionen, och 
undersöka till exempel material från regementspastorerna, soldathem i trupp-

                                                        
26 Dnr 88, ”Årsredogörelse för 1901 från Föreningen Soldaternas vänner å Grunnebohed”, 
Soldatmissionens ankommande handlingar 1889-1906, E1:1, SSA, KrA. Sahlin var verksam 
inom soldatmissionen långt efter att han tagit avsked som soldat. I årsredogörelsen från 1901 
kallade han sig f d soldat. Vid FSV:s konferens 1899 stod han ännu som soldat (se ”FSV:s 
konferens 1899” (närvarolistan), B1, vol 1, SSA. KrA). 
27 FK 1915, M 20, cit fr s 2 (K J Ekman); likalydande motion i AK 1915, M 42 (Åkerlindh 
och O Johansson).  
28 Protokoll vid centralstyrelsen för FSV 17 februari 1915, §3, A1, vol 1, SSA, KrA. 
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förbandens regi, den begynnande statskyrkliga diakonin och från fälthögsko-
lan. Detta ligger utanför gränserna för mitt avhandlingsämne.  
 Mitt material tyder på att tankekedjan kristen tro – god soldatmoral – de 
egna vapnens framgång blev obsolet under första världskrigets gång. Det 
paradigmskifte som ägde rum i slutet av 1910-talet vad gäller synen på sam-
hällets hierarkier och auktoriteter och på kriget påverkade även visionen om 
den kristna krigaren. I ett statligt betänkande, som presenterades några år 
efter första världskriget, hade kristendomen en helt annan funktion. I betän-
kandet togs ett helhetsgrepp om kristendomsutövningen vid de militära för-
läggningplatserna, däribland den som skedde inom den frivilliga soldat-
hemsverksamheten. FSV:s sekretarere, officeren Herman Dillner, var ordfö-
rande.29 Jag återkommer till betänkandet i nästa kapitel. Men i detta sam-
manhang bör konstateras att begreppet ”kristen etik” nu dök upp, ett begrepp 
som vi känner igen från nutida debatt och teologisk forskning, och som jag 
diskuterade i kapitel två. I betänkandet omnämndes upprätthållandet av en 
fosterländsk anda inom krigsmakten. Men den kristna etiken – som opro-
blematiserat omnämndes som en faktisk företeelse – tilldelades en återhål-
lande funktion. Detta utvecklades i utredningen som att varje främjande av 
en uppfattning ”/.../ enligt vilken krigsmakten skulle vara till för att vårt folk 
med våld skulle fråntaga ett annat folk något av deras egendom, måste bann-
lysas.”30 Kristendomen fick alltså på ett nytt sätt en legitimerande funktion. 
Med hjälp av kristen etik skulle nationalism och krigshetsande hållas i 
schack. Den kristna etiken skulle forma en passande fosterländsk anda, som 
var förenlig med de insikter som gjorts under första världskriget. Från senare 
delen av 1910-talet blev också, som vi ska se i nästa kapitel, ”andlig vård” 
det i riksdag och utredningar gängse sättet att diskutera kristendomsutövning 
bland värnpliktiga.31 De värnpliktiga, som skulle beredas att med vapen i 
hand försvara fosterlandet, ansågs behöva andlig vård och vägledning.  

Banal militarisering 
Jag återvänder nu till tiden före första världskriget. Rappe och de andra 
svenska militära soldatmissionärerna levde i den kristet-militära svenska 
traditionen, med ett alltjämt märkbart arv från tidigmodern tid, men de var 
också delaktiga i den transatlantiska väckelsen, och var influerade av ut-
vecklingen i den anglosaxiska världen. I en grundläggande och ofta refererad 
uppsats hävdade historikern Olive Anderson existensen av en brittisk, ”kris-
ten militarism” (eng: Christian militarism) som intensifierades vid tiden för 
                                                        
29 Betänkande och förslag rörande den andliga vården vid krigsmakten; avgivet enligt nådigt 
brev den 28 juni 1918, I, Stockholm 1921, s 7. 
30 Betänkande och förslag rörande den andliga vården vid krigsmakten, I, Stockholm 1921, s 
39. 
31 Betänkande rörande den andliga vården vid krigsmakten, Stockholm 1921, s 37-46. 
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Krimkriget (1853-56) och de följande decennierna. En ny relation växte fram 
mellan den civila och den militära sfären i det brittiska samhället under 
denna tid av nationalism och imperialism. Det var en relation som karaktäri-
serades av ömsesidigt utbyte mellan de två sfärerna på ideologisk, mental 
och kulturell nivå. Anderson gav kristna samfund, sammanslutningar och 
aktivister en nyckelroll i skeendet, däribland evangelikala och lågkyrkliga 
grupper som stod de svenska väckelsekristna nära trosmässigt.32  

Vid tiden för Krimkriget ökade det brittiska civilsamhällets identifikation 
med det militära försvaret. I det brittiska sjöväldet var traditionellt flottan det 
viktigaste vapenslaget. Men nu ökade också intresset för armésoldaterna, 
särskilt bland kristna aktivister. Soldaterna i Storbritannien var värvade, och 
i likhet med den värvade truppen i den svenska 1800-talsarmén, var detta en 
underprivilegierad yrkesgrupp, som rekryterades i samhällets lägsta skikt. 
Traditionellt hade de värvade soldaterna ofta mötts av förakt eller fruktan 
hos civilbefolkningen. Ett uttryck för den s k kristna militarismen var enligt 
Anderson att grupper i det civila samhället engagerade sig i kristen aktivism 
med armén som objekt. Detta utifrån en tidstypisk föreställning om att fy-
sisk, moralisk och religiös reformering hängde ihop. Den kristna aktivismen 
sammanföll lägligt med krigsmaktens behov av en effektivare armé i impe-
riebyggandets tidevarv, och utvecklades parallellt med materiella förbätt-
ringar av soldaternas villkor.33 

 I detta sammanhang användes läran om den kristna soldaten. Credot från 
tiden för Krimkriget och sepoyupproret i Indien (1857) var att det var den 
kristna soldaten som hade högst moral och var mest effektiv – kort sagt var 
den bästa soldaten. Såväl krigsmaktens företrädare som kristna aktivister i 
det civila samhället ville fostra ”sant” kristna, sedliga och lojala soldater. 
Gudstjänstpraktiken i krigsmaktens regi intensifierades, samtidigt som an-
dakter, bibelklasser och bönemöten ordnades både av civila kristna aktörer 
och av regementspastorer, och stora mängder biblar och uppbyggliga skrifter 
spreds bland trupperna. Till denna era hörde också de första brittiska soldat-
hemmen i frivillig regi.34 Kristen aktivism i civilsamhället riktad mot solda-
terna utvecklades även i Tyskland parallellt med militär upprustning och den 
soldatdisciplinering som skedde delvis med religionens hjälp. Hilfsbund für 
die Soldatenfürsorge, understödde på frivillig väg soldathemsverksamheten 
på 33 garnisonsorter i västra Tyskland, med Rheinland-Westphalen som 
kärnområde. Hilfsbund var en underavdelning av Westdeutschen Jüngling-
bund, som ingick i den tyska protestantiskt-kristna ungdomsorganiseringen. 
Nationalistiska motiv och kejsartrohet smälte samman med religionen. 

                                                        
32 Anderson, s 46f. Jfr t ex Christoph Jahr, ”British Prussianism: Überlegungen zu einem 
europäischen Militarismus im 19. und frühen 20. Jahrhundert”, i Wolfram Wette (Hrsg.), 
Militarismus in Deutschland 1871-1945: zeitgenössische Analysen und Kritik, Hamburg 
1999, s 295-299; Snape, 90f. 
33 Anderson, s 46, 64; Skelley, s 37-41. 
34 Anderson, s 51-61, 66.  
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Sammanslutningen formulerade sin uppgift som att ”vårda fäderneslandets 
tänkesätt på monarkistisk grund och i kristlig anda”.35 
 Den ”kristna militarismen” kom också enligt Anderson till uttryck i en 
mental strömning från den militära sfären till den civila. Kristna aktivister i 
det civila samhället började imitera militära former och uttryck, till exempel 
i barn- och ungdomsorganisering och socialt hjälparbete. Marscherande och 
uniformer blev populärt i kristen barnverksamhet från 1850-talet och framåt. 
Även språket i populärlitteraturen påverkades, och ett militaristiskt språk-
bruk med kampmetaforer användes gärna i till exempel evangelikala sånger. 
Från mitten av 1800-talet märks också en tilltagande kult i civilsamhället av 
påstått ”varmt troende” krigshjältar som dött för imperiet.36  
 Anderson pekar på viktiga tendenser i relationen mellan civilt och mili-
tärt. Det är tendenser som tycks flyta över gränsen mellan värnpliktsländer 
och länder utan värnplikt. Centralt är påpekandet om civila kristna aktivisters 
betydelse i utvecklingen. Däremot kan man ha synpunkter på uttrycket ”kris-
ten militarism”. Begreppet militarism används i den historiska forskningen 
vanligen som beteckning på ett samhällssystem, där enkelt uttryckt militären 
har ett dominerande inflytande på politikområdet och olika samhällssektorer. 
Europeisk militarism förknippas oftast med Kejsartyskland och Tyskland 
under nazitiden, även om forskningen diskuterat militaristiska tendenser och 
militariseringsprocesser även i andra länder under samma period.37 
  Mediaforskaren Tanja Thomas och sociologen Fabian Virchow har intro-
ducerat begreppet banal militarism, som en motsvarighet till Billigs analys 
av den banala nationalismen. Thomas och Virchow pläderar för en vidgning 
av forskningsområdet utanför ramarna för den traditionella militärsociologin, 
som framför allt fokuserar på militären som en social institution. De pläderar 
för en processinriktad analys, som inkluderar spridningen av militära former 
och uttryck i vardagen, till exempel i media och populärkultur. En sådan 
banal militarisering kan avläsas i det civila samhällets språkbruk, artefakter 
och praktiker.38 Poängen är, precis som i Billigs analys, att de banala former-
na i vardagslivet kan underbygga, och användas i, politiska projekt och nat-
ionella konflikter. 
 Jag menar att Andersons iakttagelser kan föras till den banala militarise-
ringens domäner: de kristna aktivisternas villighet att svara mot krigsmak-
tens reformbehov genom ett kristet-moralisk uppbyggelsearbete, och vurmen 

                                                        
35 Ein Gang durch die Soldatenheime des Westdeutschen Jünglingbundes, Barmen 1911, cit fr 
s 36: ”seine Aufgabe besteht darin: vaterländische Gesinnung auf monarchicher Grundlage im 
Christlichen Geist zu pflegen.” Sv övers av Hilfsbund für die Soldatenfürsorge – ung: Hjälp-
föreningen för soldatomsorg. Jfr Mukkunen, s 62, 67, 179; Höhn s 181-185. 
36 Anderson, s 67-71. 
37 Wolfram Wette, ”Für eine Belebung der Militarismusforschung”, i Wolfram Wette (Hrsg.), 
Militarismus in Deutschland 1871 bis 1945 , Münster 1999, s 14, 31-35.  
38 Fabian Wirchow & Tanja Thomas, ”Banal Militarism: Zur interdisziplinären Erschliessung 
eines Forschungsfeldes”, i Tanja Thomas & Fabian Wirchow (Hrsg), Banal Militarism: Zur 
Veralltäglichung des Militärischen im Zivilen, Bielefeld 2006, s 26, 34, 41f. Jfr Billig, s 6-8. 
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för till exempel militaristiskt språkbruk och kristna krigshjältar i det civila 
samhället. Med avstamp i Andersons uppsats ska jag här utifrån mina källor 
diskutera motsvarande tendenser i Sverige under 1900-talets första decen-
nier. 

De väckelsekristna sammanslutningarna och fosterlands-
försvararna 
Centralt inom FSV fanns aktörer, särskilt militära soldatmissionärer, som 
ville skapa mobilisering kring visionen om den kristna soldaten. I förra 
delavsnittet refererade jag Rappes hälsningsanförande 1901, och vid FSV:s 
konferens 1906 höll pastor Teodor Lindhagen en predikan om de väckelse-
kristnas plikter mot soldaterna. Lindhagen hörde till civilsfären, men ingick i 
kretsen kring Oscar Bernadotte. Eftersom soldaterna var beredda att offra till 
och med sina liv för fosterlandet, så borde de väckelsekristna göra något för 
soldaterna, argumenterade Lindhagen. De väckelsekristna borde verka för 
soldatmissionen och evangelisationen bland soldaterna. De väckelsekristna 
skulle överbringa det kristna budskapet, evangelium, ”/.../som var en Guds 
kraft till frälsning”.39 I det korta referatet av Lindhagens predikan märks inga 
referenser till det traditionella uttrycket gudsfruktan, utan han tycks mer vilja 
frambringa den ”sanna” kristendomen på ett sätt som var typiskt för de 
väckelsekristna. Den bästa soldaten var den kristna soldaten, om han verkli-
gen blivit gjord till en kristen karaktär och inte bara iklätt sig en kristen 
mask. 40 Lindhagens predikan för tankarna till Andersons analys av brittiska 
aktivisters vurmande för imperiets soldater. Lindhagen ville höja engage-
manget ytterligare hos konferensdeltagarna, genom att tala om soldatens 
offer för fosterlandet. De väckelsekristna borde med andra ord intressera sig 
för soldaterna i deras egenskap av fosterlandsförsvarare i ett eventuellt 
kommande krig. 

Det fanns under perioden i ökande grad en nationell motsvarighet till den 
regionala resursmobilisering för soldatmissionen som jag analyserade i kapi-
tel tre. För de militära soldatmissionärerna i FSV:s ledning handlade det om 
att bygga en samhörighetskänsla mellan det civila samhället och de värnplik-
tiga, en känsla som helst borde omfatta fler än de väckelsekristna. De le-
dande radstockska officerarna önskade i början av perioden en organisering i 
renodlat militära broderskap på förläggningplatserna, som jag visade i förra 
kapitlet. Men i takt med värnpliktssystemets etablering tillskrev radstockarna 
mobilisering för soldatmissionen i det civila samhället allt större betydelse. 
Herman Dillner förordade i en PM 1909 en bred förankring av soldatmiss-
ionen i samhällets olika delar. Soldatmissionen  borde stöttas av förböner 
från hela den ”troende” delen av folket. Hela det svenska folket borde gilla 

                                                        
39 FSV:s konferens 1906, s 18f; Jansson 1948, s 260f. 
40 FSV:s konferens 1906, s 18f.  
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och förorda soldatmissionen och ge den ekonomiska bidrag på frivillig 
grund.41 I ett utskick inför bondetåget 1914 gjorde Dillner en tydlig koppling 
till soldaternas insatser i fosterlandets försvar. Dillner riktade sig till präster 
och predikanter som skulle tala vid de gudstjänster som anordnades i stock-
holmskyrkorna för bondetågets deltagare. Hans önskan var att några ord om 
soldatmissionen skulle infogas under gudstjänsterna. Soldatmissionen var en 
”stor kristlig-fosterländsk gärning”, hävdade Dillner. Det svenska folkets 
lycka hängde samman med dess ställning till Gud. Värnandet av landets 
frihet hängde på samma sätt samman med soldaternas ställning till Gud och 
”/.../hans sedelagar/.../”.42 Det är intressant att Dillner inte bara vände sig till 
predikanter i Stockholms väckelsekristna sammanslutningar, utan även till 
statskyrkopräster. Detta var ett tecken på överlappningarna mellan 
väckelsekristet och statskyrkligt som jag diskuterat tidigare i avhandlingen, 
och förebådade en senare utvecklingsfas av soldathemsverksamheten. 

När FSV under första världskriget fått anslag beviljat av riksdagen skick-
ade man ut predikanter att hålla föredrag runt om i landet. De uppträdde vid 
möten på soldathemmen i frivillig regi, och ibland inför soldater i samlad 
trupp. Men predikanterna höll också möten inför allmänheten för att skapa 
mobilisering kring soldatmissionen. Det första året – 1916 – höll FSV:s 
utsända predikanter 109 föredrag för allmänheten, utspridda på samtliga 
arméfördelningsområden. De följande åren var föredragen för allmänheten 
färre, men fortsatte perioden ut.43 

En sida av evangelikala och andra kristna sammanslutningars entusiasm 
för den brittiska armén var alltså enligt Anderson distributionen av stora 
mängder kristet-uppbyggliga traktater och skrifter, biblar och bibeldelar 
bland soldaterna. Redan på 1850-talet utbröt ett veritabelt ”traktatkrig” mel-
lan olika kristna sammanslutningar riktat mot de värvade soldaterna. Enbart 
Soldiers’ Friends Society distribuerade enligt uppgift hos Anderson motsva-
rande 20 uppbyggliga skrifter per man. Som hon påpekade hade skrifterna 
sannolikt begränsad effekt på trupperna, men distributionen skapade en väl-
dig entusiasm i det civila samhället.44 Av FSV:s styrelseprotokoll från 1910-
talet framgår att man utverkade gåvor från Svenska Bibelsällskapet och EFS 
i form av biblar och bibeldelar att dela ut bland de värnpliktiga. FSV:s sty-
relse övertalade också J A Lindblads förlag att skänka uppbyggliga skrifter 
till soldatmissionen. Antalet exemplar var dock jämförelsevis begränsat.45  

                                                        
41 FSV:s konferens 1909, s 12f. 
42 Koncept, daterat 3 febr 1914, B1, vol 1, SSA, KrA.  
43 Sammandrag gällande åren 1916-1920, ”Uppgifter rörande reseverksamhet av soldatmiss-
ionärer (1916-1927)”, F8, vol 1, SSA, KrA. 
44 Anderson, s 52-54. 
45 Svenska Bibelsällskapet skänkte 250 biblar och 3 500 nya testamenten år 1913 för utdel-
ning bland de värnpliktiga, se styrelseprotokoll 15 maj 1913, §2, A1, vol 1, SSA. KrA. Jfr 
”Berättelse öfver centralstyrelsens åtgärder och beslut sedan senaste årskonferens”, tryckt 
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I samband med första världskriget producerades svenska andaktsböcker 
för krigsmakten. EFS, där ju Rappe var ordförande, tog det första krigsåret 
fram en ny upplaga av Fältandaktsbok. Samma år utkom Nathan Söderblom 
med Andakt under möda och farlighet, som särskilt tillägnades de värnplik-
tiga. 46  Under kriget ökade utdelningen bland de värnpliktiga av skrifter i 
regi av FSV: evangeliedelar (alltså Nya testamentets evangelier utgivna i 
separata volymer), fältandaktsböcker, traktater och smärre uppbyggliga 
skrifter. I samarbete mellan FSV, EFS, SMF, väckelsekristna förlag och 
sällskap utdelades 23 165 skrifter 1917, samt 16 570 skrifter 1918 enligt 
FSV:s uppgifter.47  I relation till krigsmaktens storlek och i jämförelse med 
brittiskt 1850-tal var det en begränsad utgivning, och av källorna framgår 
inte hur många skrifter som verkligen nådde de värnpliktiga, eller hur de 
mottogs. Under kriget överlämnade också centrala FSV till varje soldathem 
ett exemplar av den från tyskan översatta skriften Guds spår i världskriget 
med gudsupplevelser och kristet färgade skildringar av frontsoldater från 
krigets första år.48 Boken skänktes så sent som 1917, när ledan vid kriget och 
insikten om dess sällsynt grymma människoslakt sannolikt gjorde jordmånen 
för denna typ av religiöst-uppbyggliga frontberättelser mindre god. 

Under kriget initierade FSV:s ledning ett utgivningsprojekt som på ett 
systematiskt sätt skulle förse hela armén med ”Guds ord”. FSV:s styrelse 
samarbetade med bland annat statskyrkliga Diakonistyrelsen samt Svenska 
Bibelsällskapet om en utgåva av Nya testamentet i fältmässigt utförande, ett 
s k fälttestamente. Den skulle delas ut till mobiliserade soldater om Sverige 
drogs in i kriget och vara i ett så behändigt format att det kunde medföras till 
fronten.49 Samarbetet kring fältutgåvan var ytterligare ett tecken på att gräns-
linjen mellan statskyrkligt och väckelsekristet var på väg att luckras upp i 
kristendomsutövningen bland de värnpliktiga. Medel samlades in på de mö-
ten med allmänheten som centrala FSV ordnade från och med 1916 med 
hjälp av riksdagens anslag, men också på många andra sätt. FSV:s styrelse 

                                                                                                                                  
1911; styrelseprotokoll 21 maj 1912, §6; styrelseprotokoll 25 maj 1914, §2: A1, vol 1, SSA, 
KrA. 
46 Nathan Söderblom, Andakt under möda och farlighet, Stockholm 1914. Samma år blev 
Söderblom ärkebiskop. Fältandaktsboken utkom i flera upplagor även före kriget, se t ex 
Fältandaktsbok: tillegnad Sveriges krigsmän, Stockholm 1900. Jfr ”PM angående under 
världskrigets använda fälttestamenten”, dnr 87/1919, FSV:s ink. handl 1919-22, E1:3, SSA, 
KrA.  
47 Berättelse över Centralstyrelsens för Förbundet Soldaternas vänner beslut och åtgärder 
sedan förbundskonferensen 1917, Stockholm 1920, s 5. 
48 Boken var Guds fotspår i världskriget: brev till hemmet, dagboksblad och anteckningar av 
kristna soldater, samlade och utgivna av kyrkoherden, lic. Neuberg, Dreden, och pastorn, lic. 
Stauge, Pulsnitz. Översättning Gunnar Sjöfors, utgiven av EFS förlag 1916. Berättelse över 
Centralstyrelsens för Förbundet Soldaternas vänner beslut och åtgärder sedan förbundskon-
ferensen 1917, Stockholm 1920, s 5. 
49 Styrelseprotokoll 5 okt 1915, §2, A1, vol 1; Berättelse om centralstyrelsens beslut och 
åtgärder sedan förbundskonferensen 1915, punkt 3-5, F4, vol 1: SSA, KrA. 
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lät införa upprop i dagspressen, gjorde hänvändelser till över fyratusen lo-
kala ungdomsföreningar, till centrala Metodistkyrkan, SMF och SB, till en-
skilda personer, till samtliga regementspastorer med anhållan om medverkan 
i insamlingen, samt till samtliga regementschefer och liknande med anhållan 
om bidrag från lägerkassorna. Fram till april 1917 hade drygt 61 000 kr in-
samlats på frivillig väg till FSV:s kassa.50 Svenska Bibelsällskapet fick till-
stånd av kungl majt att ta upp kollekt vid gudstjänster i statskyrkan för fält-
utgåvan.51  

Utgivningen av Nya testamentet i fältutförande blev en utdragen proce-
dur. Först 1920, alltså när första världskriget tagit slut, kom produktionen 
igång.52 Då fanns drygt 83 000 kr insamlade genom centrala FSV:s försorg, 
samt drygt 18 000 kr genom kollekt i statskyrkan, alltså sammanlagt 101 000 
kr.53 Detta motsvarar i 2013 års penningvärde drygt 1,7 miljoner kronor.54  

Det som ur mitt perspektiv är intressant vad gäller denna försenade bok-
produktion är resursmobiliseringen kring den, och vad utgivningen säger om 
motiv och visioner hos dess tillskyndare. Det statsanslag som 1915 års riks-
dag beviljade centrala FSV skulle användas bland annat för åtgärder avse-
ende soldatmissionens krigsberedskap. Till krigsberedskapen räknades in-
samlingen för fältutgåvan.55 Skälet måste sökas i soldatmissionens väckelse-
kristna grund. I linje med missionsmotivet var det självklart att varje stri-
dande soldat borde tilldelas ett eget exemplar av Nya testamentet, som 
innehöll de kristnas heliga budskap om evangelium. 

                                                        
50 ”Berättelse om Centralstyrelsens beslut och åtgärder sedan förbundskonferensen 1915”, 7 
april 1917, ”FSV:s konferens 1917”, F4, vol 1, SSA, KrA. 
51 Avskrift av remissvar från Diakonistyrelsen 9 mars 1916, E1:2, SSA. KrA. Svenska Bibel-
sällskapet var en association som grundats i Stockholm på 1810-talet för att öka bibelsprid-
ningen. Det hade rötterna i herrnhutiska kretsar, men var väl förankrat i statskyrkan. Se Torkel 
Jansson 1985, s 128-132; Järpemo 1977, s 18-21. 
52 En faktor här var att man ville invänta den nyöversättning av Bibeln som var på gång, och 
som blev klar 1917. Beslutet att trycka fältupplagan togs vid Svenska Bibelsällskapets sam-
manträde i mars 1920, se ”Avskrift av protokoll”, dnr 125/1920, ”FSV:s inkommande hand-
lingar, 1919-22”, E1:3, SSA, KrA. På FSV:s styrelsemöte i november 1920 meddelades att 
framtagandet av tryckplåtar kommit igång, se styrelseprotokoll 24 nov 1920, §7, A1, vol 1, 
SSA, KrA. 
53 Berättelse över Centralstyrelsens för Förbundet Soldaternas vänner beslut och åtgärder 
sedan förbundskonferensen 1917, Stockholm 1920, s 36f.  
54 Beräkningen är gjord på ett årsmedeltal av 1920 års penningvärde, se Statistiska centralby-
råns prisomräknare,  http://www.scb.se/Pages/PricesCrib____258649.aspx (2013-08-11 kl 
12.45). 
55 Anslaget på totalt 10 000 kr var uppdelat på fyra titlar: ”Åtgärder, avseende – huvudsakli-
gast – soldatmissionens ’Krigsberedskap’”, ”Spridande av upplysning bland landets befolk-
ning om soldatmissionens betydelse”, ”Direkt stödjande av soldathemsverksamheten” och 
”Omkostnader för verksamhetens bedrivande”. Se ”Plan för användande av Riksdagens an-
slag av 10 000 kronor till Centralstyrelsen för Soldaternas vänner för år 1916”, dnr 17, E1, vol 
2; Skrivelse till kungl arméförvaltningens civila departement 27 februari 1917, B1, vol 1: 
SSA, KrA. 



 170 

Första världskriget var ett industriellt krig. Det hindrar inte att det bland 
frontsoldater fanns en tro på magi, talismaner och gudomligt beskydd – en 
populär religiositet i de leriga skyttegravarna, vid sidan av de etablerade 
kristna kyrkornas trossystem.56 I en del klassiska frontskildringar är det dock 
det totala avståndstagandet från det förkrigstida samhällets religionsutövning 
som är framträdande. Den brittiska författaren Robert Graves, som deltog i 
kriget på västfronten, skrev i sin biografiska skildring att knappt en soldat av 
hundra var religiös. Religion liksom patriotism tycktes för de flesta i hans 
omgivning passa bättre i det civila livet än i skyttegravarna.57 Radstockarna i 
FSV:s styrelse blev efterhand medvetna om de kraftiga mentala, kulturella 
och religiösa omvälvningar som kriget förde med sig. Bernadotte rapporte-
rade vid FSV:s konferens 1917 vad han hört av en ledare inom den tyska 
soldatmissionen vid östfronten. I början av kriget hade även de oomvända 
soldaterna varit öppna och mottagliga för hans verksamhet. Men efter ett par 
år hade de blivit ”/.../fullkomliga fatalister/.../”. Kulan kunde träffa den ene 
eller den andre. Frontsoldaterna var fullkomligt oberörda och likgiltiga för, 
”/...huruvida de skulle gå in i evigheten eller ej”.58 Ledande militära 
soldatmissionärer var alltså inte okunniga om de psykologiska konsekven-
serna av den nya krigföringen. Men även i den nya eran behöll de sin 
religiösa övertygelse om evangeliums frälsande kraft. Som förberedelse inför 
kriget behövdes ett ökat spridande av ”Guds ord”, och en fältutgåva av Nya 
testamentet för var och en av de svenska soldaterna. Mot slutet av un-
dersökningsperioden tystnade som redan nämnts allt mer talet om den 
kristna soldaten som vägen mot segerrik krigsföring. Det handlade istället 
om religiös eller andlig vård, tröst, och tron på det eviga livet. 

För socialdemokrater och liberaler var det som nämndes i början av 
avhandlingen ett politiskt krav att rösträttsreformer borde åtfölja den allmän-
na manliga värnpliktens införande, enligt principen ett vapen – en röst. I 
soldatmissionens offentliga material undveks diskussioner om rösträtten, 
som kunde skapa sprickor mellan politiskt liberala och konservativa 
soldatmissionärer. Principen i FSV:s styrelse blev i stället ett vapen – ett 
fälttestamente. 

Under insamlingen drogs symboliskt en linje mellan kvinnan och den 
värnpliktige, som kunde kallas ut i krig. Historisk forskning har visat att 
första världskrigets totala karaktär accentuerade en redan tidigare etablerad 
genusorganisering för kriget, där män befann sig vid fronten som stridande 
soldater, medan kvinnorna arbetade för krigsförsörjningen vid den s k hem-

                                                        
56 Se t ex Nicholas J Saunders, ”Kruzifix, Kalvarienberg und Kreuz: Materialität und Spiritu-
alität in den Landschaften des Ersten Welkrieges”, i Gottfried Korff (Hg.), Alliierte im Him-
mel: populare Religiosität und Kriegserfahrung, Tübingen 2006, s 300-305. 
57 Graves skrev: ”Hardly one soldier in a hundred was inspired by religious feeling of even 
the crudest kind.” Se Robert Graves, Goodbye to all that, London (1929) 1957, s 157f. 
58 ”FSV:s konferens 1917”, s 17f, cit fr s 18, F4, vol 1, SSA, KrA. 
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mafronten. Även i ett icke-krigförande land som Sverige tilldelades kvinnor 
nya uppgifter när många män kallades in i det militära försvaret.59 Denna 
genusorganisering användes på ett särskilt sätt inom soldatmissionen: Kvin-
nor skulle verka för de värnpliktigas omvändelse genom att skänka pengar i 
insamlingen. Tidningstexter i anslutning till insamlingen anspelade på ett 
förmodat större religiöst intresse hos kvinnor än hos män. Kvinnan som me-
del för en soldats frälsning blev temat i ett antal betraktelser i den till FSV 
knutna tidningen Soldatmissionären. Miljön var fronten vid första världskri-
get, stilen salvelsefull. I maj 1916 publicerades en betraktelse där en ung 
kvinna fick beskedet att hennes bror dött vid fronten. Den unga kvinnan 
kände sig tröstad när hon blev förvissad om att hennes bror dött som omvänd 
till Gud – på grund av läsningen av den fickbibel som hon gett honom.60 Det 
underliggande budskapet var alltså att kvinnan kunde åstadkomma evange-
lisation på slagfältet, och därmed lindra dödsskräcken och rädda själar för 
evigheten. 

Det finns paralleller mellan den utveckling Anderson beskrivit från Krim-
krigets dagar och framåt, och den svenska soldatmissionen under 1900-talets 
första decennier. Evangelikalismen och olika former av kristen aktivism 
utanför de etablerade kyrkornas ram var stark i Storbritannien redan på 
1850-talet, samtidigt som de militära rustningarna för imperiet tog fart. 
Väckelsekristendomens storhetstid i Sverige var särskilt 1900-talets första 
decennier, och vid denna tid hade också reformeringen och upprustningen av 
den svenska krigsmakten tagit fart på allvar. I det politiska och religiösa 
klimat som präglade Sverige före första världskriget uppstod en rörelse inom 
soldatmissionen som ville påtala de väckelsekristna sammanslutningarnas, 
och det vidare civila samhällets, ansvar för de värnpliktiga. Jag har här visat 
att det inte bara handlade om ett skydd mot situationen på de militära för-
läggningplatserna. Det handlade också om ett ansvar för de värnpliktiga som 
stridande soldater i ett eventuellt kommande krig. 

 Det är samtidigt viktigt att hålla i minnet att det fanns stora skillnader 
mellan brittiskt 1850-tal och svenskt tidigt 1900-tal. Frågan om det militära 
försvarets organisation och styrning fick i Sverige en nationsspecifik inrikt-
ning genom sin sammanlänkning med vägvalet gällande kungamakt eller 
parlamentarism. Allmänt präglades 1900-talets början inte bara av en stark 
väckelsekristendom, utan också av tilltagande ideologisk pluralism, avkrist-
nande och politisk demokratisering. Den viktigaste skillnaden var givetvis 

                                                        
59 Se t ex Margaret R Higonnet & Patrice L Higonnet, ”The double helix”, i Margaret R 
Higonnet et al (eds), Behind the lines: Gender and the two world wars, New Haven 1987, s 
39; Hagemann 2002, s 7-12; Lidestad, s 96-99. 
60 Soldatmissionären [nedan S] 1916:5, s 8f (”Från krigsfronterna”). För fler exempel, se t ex 
S 1916:8, (”Den döende soldaten”), s 11f; S 1916:7 (Rosa Marcusson, ”Bibeln bland solda-
ter”), s 2-4; S 1916:12, s 21f (”Vad en sårad officer berättar”).  
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att Storbritannien styrde ett världsomspännande imperium, medan Sverige 
var ett land i Europas periferi, som inte var aktivt krigförande part.  

Den svenska situationen utmärktes av att det var de militära soldatmiss-
ionärerna, främst radstockarna i centrala FSV:s ledning, som i sin dubbla roll 
som officerare och ledare i den frivilliga soldatmissionen, identifierade ett 
behov av effektivitetshöjning och moralisk upprustning med tanke på kom-
mande krig, formulerade en lösning och försökte skapa en opinion i det ci-
vila samhället. Penninginsamlingen till fältutgåvan är ett konkret exempel på 
att entusiasm kunde skapas även i det civila samhället kring kristet-moraliskt 
uppbyggelsearbete riktat mot soldater inför en krigssituation. Samtidigt bör 
det noteras att de väckelsekristna enbart i Växjö satsade ett ungefär lika stort 
belopp på byggandet av ett enda soldathem i frivillig regi (jfr kap tre), en av 
de institutioner som kom att domineras av en domesticerande diskurs. 

Kampmetaforer 
Jag ska nu övergå till att diskutera svenska motsvarigheter till den ideolo-
giska, mentala och kulturella strömning från den militära sfären till den ci-
vila som Anderson iakttagit (se ovan). Det militaristiska språkbruk som hon 
diskuterat var gemensamt för skilda ideologiska och politiska riktningar, och 
återfanns förutom inom väckelsekristendomen till exempel inom kvinnorö-
relsen och i såväl socialistisk som nationalistisk agitation och kampdikt-
ning.61 Det militaristiska språkbruket innehöll vad Fairclough kallar lexikala 
metaforer, d v s ord som beskriver en del av världen och som utvidgas till en 
annan.62 Ett vanligt stildrag i åtskilliga texter med olika avsändare under 
decennierna före första världskriget var kampmetaforerna. Kampmetaforiken 
var utmärkande för sånger och uppbyggliga texter inom den anglosaxiska 
evangelikalismen, och i anknytning till den kristna, banala militarismen. Den 
offensiva stilen sammanföll med idealiseringen av den kristna soldaten. Ty-
piska titlar var ”Hold the forth, for I am coming”, och ”Fight the good fight, 
with all thy might”. En annan sång var ”Onwards Christian soldiers”, som 
ursprungligen skrevs för söndagsskolan. Sånger och hymner i denna kategori 
blev oerhört populära och spreds med den väckelsekristna missionen mellan 
länderna.63 I Sverige var det särskilt den amerikanska predikanten D L 
Moody som tillsammans med sångaren Ira Sankey spred den nya sångstilen 
på sina väckelseturnéer under andra halvan av 1870-talet. Flera av sångerna 

                                                        
61 Se t ex Claes Ahlund, Diktare i krig: K G Ossiannilsson, Bertil Malmberg och Ture Ner-
man från debuten till 1920, Hedemora 2007, s 31-33; Lovisa af Petersens, Formering för 
offentlighet: Kvinnokonferenser och Svenska Kvinnornas Nationalförbund kring sekelskiftet 
1900, Stockholm 2006, s 101. 
62 Fairclough 2003, s 131. 
63 J R Watson, ”Soldiers and saints: the fighting man and the Christian Life”, i Andrew Brad-
stock, Sean Gill, Anne Hogan & Sue Morgan, Masculinity and Spirituality in Victorian Cul-
ture, New York 2000, s 15-19. 
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översattes till svenska och sjöngs flitigt vid väckelsens gudstjänster och an-
dakter.64 
 Frälsningsarmén använde särskilt gärna kamp-, eller snarare krigsmetafo-
rer. I sin tidning, betecknande nog kallad Stridsropet, proklamerade man 
”fälttågsveckor” och ”vinterkrig”, och medlemmarna uppmanades ”till va-
pen”.65 Fraser hämtade från texter om krig mellan nationer användes alltså 
för att beskriva en väckelsekristen sammanslutnings missionerande verk-
samhet. I Frälsningsarméns fall åtföljdes det militaristiska språkbruket av 
uniformer för medlemmarna, och den organisatoriska uppbyggnaden var 
inspirerad av den militära samhällssfären med strikt hierarki och centralstyr-
ning. Kampmetaforer fanns i baptistiska tidningar och i tidningar anknutna 
till SMF. I baptistiska Veckoposten 1914 liknades församlingen vid en armé 
som tågade ut i strid för att ”/.../vinna segrar för Kristus, storma fiendens 
nästen, och vinna nya själar”.66  

Ett militaristiskt språk användes redan i Bibeln. I Nya testamentet är 
kampmetaforerna särskilt framträdande i Paulus brev, med ett ordval hämtat 
från krigets och de antika idrottsarenornas värld. Som litteraturvetaren J R 
Watson påpekar har kampmotivet återkommit genom hela kristendomens 
historia; i medeltidens militärt religiösa ordnar, i reformationen och i motre-
formationen.67 Hos Isogaeus kom de bibliska kampmetaforerna till använd-
ning i betraktelsen över det rättfärdiga kriget.68 Även i metodisten John Wes-
leys 1700-talspsalmer fanns det militaristiska språkbruket, till exempel i 
”Soldiers of Christ, arise” (1742). Hos Wesley handlade det om ett defensivt 
beteende i kampen för den kristna tron, att förbli stående, att inte ge upp. 
Men Watson menar att under 1800-talets första del kom en ny aggressivitet, 
mot bakgrund dels i utrikespolitiska förhållanden, dels i ett ökat fokus på 
kristen aktivism. Sångerna talade om ett krig för att befria människor som 
ansågs leva i bojor, eftersom de inte kände evangeliet. Evangelikala grupper 
ansåg sig ha uppgiften att befria ”förtryckta” folk i främmande land, med 
missionärerna som kristendomens chocktrupper.69  I Ungdomsvännens be-
traktelser kom kampmetaforerna i Nya testamentet till användning. Läsarna 
uppmanades att kämpa trons goda kamp, och att löpa på vädjobanan (ett 

                                                        
64 David M Gustafson, D L Moody and Swedes: shaping evangelical identity among Swedish 
mission friends 1867-1899, Linköping 2008, s 85, 256-259; Emil Liedgren, Den andliga 
sången på anglosachsisk mark, Uppsala 1927, kap VI. 
65 Till exempel Stridsropet 1907:34 s 4, 1908:37, s 1, 1909:1, s 5, 1910:2 s 1, 1912:44 s 5, 
Korsfanan 1911:1, s 2, 1912:1 s 7. För en analys av uniformsbruket inom FA, se Lundin 
2013, s 100-104. 
66 Veckoposten 1914-01-29, s 1. Se även t ex Svenska Morgonbladet 1900-02-19, 1905-02-19, 
1914-01-02. 
67 Watson, s 13. 
68 Hellerstedt 2008, s 37f. 
69 Watson, s 15. 
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äldre ord för tävlingsbana) så att de skulle vinna en ovansklig krona, dvs det 
eviga livet.70 

Litteraturvetaren Inger Selander har hänfört de frekventa kampmetaforer-
na i väckelsekristet svenskt språkbruk till det andliga livet och den kristna 
människans inre och yttre troskamp. Hon har framhållit kampen mellan Gud 
och djävul, och människans position i den kampen som ett grundmotiv. I 
likhet med Watson har hon också pekat på att evangelisation och mission 
kunde uttryckas som att man gav sig ut i strid för befria människor från syn-
dens bojor.71 Men vad gäller soldatmissionen är det rimligt att fråga om de 
kristna kampmetaforerna även användes i mobiliseringen för nationen och 
det militära försvaret. Det har diskuterats i brittisk forskning om de kamp-
glada hymnernas författare satte likhetstecken mellan det expanderande brit-
tiska imperiet och Guds rike. Watson menar att det är ett förenklat synsätt. 
Kampmetaforerna gällde religionen. Men samtidigt finner han det troligt att 
viktorianen allmänt bar känslan av att det brittiska imperiet och kristendo-
men var delar av samma process.72  
 Det militaristiska språket förekom knappast alls i soldatmissionärernas 
inlägg på FSV-konferenserna. Dessa stildrag hörde hemma i den muntliga 
förkunnelsen, i sånger, poem och och uppbyggliga texter. När radstockaren 
von Holst höll föredrag vid invigningen av soldathemmet vid Kronobergshed 
använde han ingen kampmetaforik, men den militära ordergivningens termi-
nologi flyttades över till den kristna trons område. Han predikade över ett 
par verser i Apostlagärningarna, och den religiösa omvändelsen var talets 
huvudtema. Bibelordet ”Tro på Herren Jesus Kristus, så varder du frälst” 
(Apg 16:31) benämnde von Holst en ”generalorder från alla konungars ko-
nung”.73  
 Kampmotivet var tydligare i de väckelsekristna ungdomstidningarna och i 
Soldatmissionären.74 Bernadotte skrev om soldatmissionens uppgift med en 
kampmetafor i Paulus första brev till Timotheos som utgångspunkt (1 Tim 
1:18-19). Att kämpa för de värnpliktigas omvändelse var ”/.../att kämpa den 

                                                        
70 Till exempel U 1901 s 106-108 (”Vädjebanan” av J E”); U 1907, s 158f (” ´Jag har kämpat 
den goda kampen´” av J Mellberg); U 1907, s 178f (”Tävlingskampen” av A S-én); U 1911 s 
65f (”Den goda kampen” av Axel Johansson). Författarna utgick gärna från specifika bibelord 
ur Paulus brev, t ex 1 Tim 6:12, 2 Tim 4:7, och 1 Kor 9:24-27. I 1917 års bibelöversättning 
ersattes det ålderdomliga uttrycket ovansklig krona med oförgänglig segerkrans.  
71 Inger Selander, Folkrörelsesång, Stockholm 1996, s 311. 
72 J R Watson, ”Soldiers and Saints: the Fighting man and the Christian life”, i Andrew Brad-
stock m fl (red),  Masculinity and Spirituality in Victorian Culture, New York 2000, s 12f, 15, 
17, 24. Jfr Lionel Adey, Class and Idol in the English hymn, Vancouver 1988,   s 202-208.  
73 ”Föredrag vid soldatinvigningen å Kronobergshed den 13 aug 1899 af  major v. Holst”, 
Hemmets vän, no 41, 1899, s 161. Med konungarnas konung avsågs Jesus (1 Tim 6:15). 
74 Till exempel U 1903, s 71 (”Till korsets stridsmän”); U 1904, s 136f (”Framåt, du lilla 
skara, fram!” av Georg); U 1906, s 108f (”Till vapen!” av Betty); U 1913, s 65f (”Upp till det 
heliga korståget!” av P Hedström); S, provnummer november 1913, s 7 (”Det gives i världen 
härar två” av K W S); S 1916:2, omslaget (”Mannakraft”). 
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goda striden”.75 Kampmetaforerna kunde också komma till användning i 
definitionen av den väckelsekristna ungdomens uppgift, som i poemet ”Till 
de unga”, som infördes på första sidan i första numret av Soldatmissionären 
(1913). Första versen löd: 

 
Framåt du unga, 
Du kämpande skara!  
Framåt till strid 
Emot mörker och nöd! 
Gud den Allsmäktige 
Dig skall bevara 
Skydda för faror 
Och frälsa från död.76 

 
Frågan blir då för vad eller för vem kampen skulle föras. I ”Till de unga” 

gav sista versen tydligt svar på att det handlade om kristendomen: 
 

Strid för Guds rikes 
Utbredning på jorden, 
Eldig och varm och med 
Hjärtat i brand! 
Han som vår frid  
Och försoning är vorden, 
Han för till seger 
Med allsmäktig hand.77 

 
Kampen gällde alltså Guds rike, inte den svenska nationen. I Ung-

domsvännen 1911 fanns ett exempel på kampmetaforer i en presentationstext 
skriven av det väckelsekristna broderskapet av värnpliktiga vid Malma hed i 
Södermanland. De använde kampmetaforiken: de förklarade sig tillhöra ”se-
gerhjälten från Golgata”. Men när skribenterna beskrev sina uppgifter på den 
militära förläggningsplatsen gjordes en tydlig uppdelning mellan det jordiska 
och det himmelska: dels tjänade man fosterlandet, dels hade man tillsam-
mans med annan troende ungdom ställt sig ”/.../ i den armé som kämpa[de] 
för det rätta och sanna, och vilkens anförare Jesus själv [var]/.../”.78  

Strax efter första världskrigets utbrott publicerade Soldatmissionären en 
bibelutläggning av några verser i Efesierbrevet, där Paulus uppmanade den 
kristne att ta på ”Guds vapenrustning”.79 Bibelutläggningen inleddes med 
konstaterandet att ett krig rasar i Europa, och att ingen ännu visste huruvida 
Sverige kommer att dras in i krigshändelserna. Men därefter övergick förfat-

                                                        
75 S 1918:12, omslaget, (”Den goda striden” av O Bernadotte). 
76 S 1913, provnumret oktober, omslaget (”Till de unga”). 
77 S 1913, provnumret oktober, omslaget. 
78 G F Berg och A E Öhman, ”Brev från Malmköping” U 1911, s 78.  
79 S 1914:9-10, s 9f (”Vid livskällan: Striden” av K Sundin). Uttrycket Guds vapenrustning 
finns i  Ef 6:11. 
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taren till den kristna människans dagliga liv. För en kristen var varje dag en 
strid; det var textens tema. Författaren, pastor K Sundin, gick pedagogiskt 
igenom Paulus text, där ”Guds vapenrustning” sönderdelades i ytterligare 
metaforer, som rättfärdighetens pansar, trons sköld, frälsningens hjälm och 
andens svärd.80 Han liknade den kristna människans kamp mot synden med 
ett litet folk som skulle kriga mot en stormakt: Särskilt för ett litet folk, som 
skulle ta upp kampen med en stormakt, gällde att de inte fick ”/.../ stå där 
med föråldrade och otidsenliga vapen.” När den svaga människan skulle ta 
upp kampen mot synden var vapenrustningen ännu viktigare än i ett krig 
mellan nationer.81 Författaren gjorde alltså referenser till försvarsdebatten, 
och stödde uppenbarligen tanken på upprustning av försvaret. Men texten 
handlade om den kristna människans tillvaro.  

Det vore naivt, särskilt i den svenska kontexten, att betrakta det militarist-
iska språkbruket med dess kampmetaforer som en direkt uppmaning till sol-
dater inför ett eventuellt kommande krig. Jag menar i likhet med Selander att 
språkbruket var ett sätt att understryka den väckelsekristna människans inre 
troskamp och missionsmotivet. Det gällde här dels de väckelsekristna värn-
pliktigas och ungdomarnas kamp, dels kampen för soldatmissionen. Samti-
digt bör detta språkbruk med sina karaktäristiska metaforer i högre grad än 
Selander gör tolkas kontextuellt. Det är viktigt att hålla i minnet iakttagelsen 
i brittisk forskning om en mental påverkan från den militära sfären. Det var 
ingen slump att det militaristiska språkbruket fick kraftig spridning just un-
der en period av svensk militär upprustning. Utan tvekan bör detta språkbruk 
och särskilt de frekventa kampmetaforerna betraktas som en form av banal 
militarisering, och var en integrerad del av det samhällsklimat som härskade 
under perioden före första världskriget. Kampmetaforerna skall också sättas i 
samband med visionen om den kristna soldaten och läran om det rättfärdiga 
kriget. 

Det kan i detta sammanhang påpekas att den religiöst motiverade kampen 
samverkade med maktordningar gällande etnicitet inom den yttre missionen. 
Missionen på främmande kontinenter förde in de svenska väckelsekristna i 
ett globalt sammanhang.  Några av de radstockska officerarna i FSV:s led-
ning arbetade bokstavligen tillsammans med sina trosbröder i den brittiska 
yttre missionen. Det gällde bland annat Dillner, von Feilitzen och von Holst. 
Medlemmar i den radstockska salongsväckelsen utgjorde nämligen en stor 
del av styrelsemedlemmarna i Svenska Missionen i Kina, ett missionssäll-
skap bildat på 1880-talet, och som var underställt den stora, brittiska tros-
missionsorganisationen China Inland Mission.82  De radstockska officerarna 
var därmed delaktiga i den process av imperialism och yttre mission som 
karaktäriserade decennierna kring 1900. 

                                                        
80 S 1914:9-10, s 10. Jfr bibelverserna Ef 6:11-17. 
81 S 1914:9-10, s 9. 
82 Watson, s 15; Österlin 1947, s 121, 130; Sidenvall, s 29. 
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Kristna krigshjältar 
Under nationalismens framväxt blev villigheten att dö för fosterlandet det 
extrema heroiska uttrycket för sammanlänkningen mellan mannen och nat-
ionen. Krigshjältarna framställdes som de manligaste männen, och skulle stå 
modell för andra män, något som möjliggjordes genom läran om det rättvisa 
kriget. I Tyskland bar staten, militären och den lutherska kyrkan upp hjälte-
myten genom ceremonier och ritualer.83 I den nya relation som uppstod mel-
lan den civila och den militära sfären i Storbritannien var ett viktigt inslag 
kulten av de s k muskelkristna krigshjältarna, som dött på fjärran kontinenter 
i kampen för imperiet. De mest kända muskelkristna hjältarna var officerarna 
Hedley Vicars (1826-1855), död i Krimkriget, Henry Havelock (1795-1857), 
död i Indien i samband med sepoyupproret, samt senare Charles Gordon 
(1833-1885), död i Khartoum, Sudan, i samband med mahdistupproret. I 
mytologiserande framställningar beskrevs dessa som såväl föredömligt gud-
fruktiga som hjältemodiga.84 Hjältesagorna spreds långt utanför Storbritanni-
ens gränser. I Ungdomsvännen infördes till exempel år 1900 ett personpor-
trätt av Gordon, som gick som följetong i tio nummer.85 

”Muscular Christianity” – muskelkristendom – var ursprungligen ett 
öknamn på några anglikanska prästers författarskap och pedagogiska 
verksamhet i 1850-talets Storbritannien, med Charles Kingsley (1819-1875) 
som en av förgrundsgestalterna. Dessa präster ville förena kristen tro med 
vad de i Jean-Jacques Rousseaus, Thomas Carlyles och andra romantikers 
efterföljd uppfattade som maskulina urkrafter. Kingsley hävdade att det 
fanns medfödda egenskaper hos mannen som gjorde att han naturligt passade 
i grupper (laget, klassrummet, armén), och av naturen var våldsam, rå och 
djurisk. Samtidigt påpekade han att den fysiska styrkan inte fick missbrukas. 
Den sanna mannen var en kristen man, och hade därigenom en gudagiven 
moralisk insikt, menade Kingsley.86 Muskelkristendomen var intimt sam-
manvuxen med tävlingsidrottens introduktion i Storbritannien, och blev en 
fostransmodell på överklassens internatskolor för de män som skulle leda det 
brittiska imperiet.87  

1850-talets muskelkristna anglikanska ideologer var kritiska till metod-
ismen, evangelikalismen och andra samfund och grupperingar som stod de 
svenska väckelsekristna nära. Muskelkristendomens introduktörer ville bryta 
med vad de såg som en alltför känslosam och introvert kristendomsutövning. 

                                                        
83 Se t ex Hagemann 2004, s 116-119; René Schilling, ”Die soziale Konstruktion heroischer 
Männlichkeit im 19. Jahrhundert: Das Beispiel Theodor Körner”, i Karen Hagemann & Ralf 
Pröve (Hg), Landsknechte, Soldatenfrauen und Nationalkrieger: Militär, Krieg und Ges-
chlechterordnung im historischen Wandel, Frankfurt/Main 1998, s 129-135. 
84 Dawson, s 128-131; Hendrickson, kap 8-10. 
85 Ungdomsvännen 1900, ”Charles G Gordon: Efter de bästa källor, af -dq-”, s 17f, 60-62, 79-
82, 99-101, 120f, 141-144, 158-160, 204-207, 226-229. 
86 Rosen, s 20-22, 37-39. 
87 Se t ex Blom & Lindroth, s 145-147; Dawson, s 131; Wee, s 66-68. 
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Det fanns en underliggande konflikt i synen på den manliga kroppen. De 
muskelkristna prästerna bejakade vad man menade var maskulina kroppsliga 
behov, liksom fysisk träning och tävlingsidrott, medan de äldre samfunden 
och grupperingarna tenderade att i enlighet med en lång kristen tradition se 
kroppen som syndfull. Det var själen som skulle lyftas mot Gud, vilket 
gjorde omvändelsen till det helt centrala.88 Längre fram under 1800-talet 
märktes dock ett muskelkristet inflytande i brittiska evangelikala och andra 
fristående kristna samfund, liksom mera allmänt i kristen barn- och ung-
domsverksamhet för medel- och arbetarklass, särskilt för pojkar och unga 
män. Kristen tro skulle förenas med moralisk och fysisk fostran, nationella 
värden och kamp för imperiet.89  

”Muscular Christianity” har i anglosaxisk forskning blivit samlingsnamn 
för ett antal författarskap, fostransmodeller, nätverk och nationella och soci-
ala reformsträvanden.90 Susan L Robertson har framhållit sambandet mellan 
den amerikanske filosofen Ralph Waldo Emerson (1803-1882) och 1850-
talets brittiska muskelkristna präster. Synen på kroppslighet var helt olika, 
men även Emerson poängterade den manliga viljan och karaktärsdaningen. 
Han beskrev den religiösa omvändelsen i aktiva termer; något som en man 
skulle gå och söka, finna och ta. En man skulle säkra sin egen och nationens 
framgång genom att inrikta sitt liv på vad som uppfattades som aktiv, nyttig 
och moralisk handling.91  

Vad gäller introduktionen av muskelkristendom i den svenska 
väckelsekristendomen måste man ha i åtanke samhällsförändringarnas senare 
tidtabell i Sverige, och tävlingsidrottens mycket senare genomslag jämfört 
med Storbritannien. För den stora gruppen svenska väckelsekristna på lands-
bygden vid 1900-talets början var den nya idrottens inriktning på fysisk 
prestation, rekordtagande och tävlingsarrangemang betydligt mera främ-
mande än för deras brittiska trossyskon.92 Muskelkristendom inom svensk 
väckelsekristendom handlade länge om kristen tro i kombination med 
viljestyrka och karaktärsdaning i en snarast emersonsk mening. Jag har ar-
gumenterat för inslag av muskelkristendom i denna bemärkelse i 
väckelsekristen ungdomsverksamhet i början av 1900-talet. Det var en mus-
kelkristendom som föreskrev kristen tro i kombination med karaktärsstyrka, 

                                                        
88 Rosen, s 29f; Brown, s 98-100. 
89 Vance, s 168f; Gillis, s 139; Springhall, s 52-74. Historikern Callum Brown har dock 
hävdat att muskelkristendomens betydelse inom brittisk evangelikalism var begränsad, se 
Brown, s 98. 
90 Hall, s 4f. 
91 Susan L Robertson, ” ’Degenerate effeminacy’ and the making of a masculine spirituality in 
the sermons of Ralph Waldo Emerson”, i Donald E Hall (ed), Muscular Christianity: Embod-
ying the Victorian Age, Cambridge 1994, s 150-158. 
92 Blom & Lindroth, s 190-194; Jan Lindroth, ”Kors eller boll? Kyrkan och idrotten i Sverige 
1900-1914”, Idrott, historia och samhälle 1986, s 114-120. 
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särskilt för unga män.93 Dessa tankar hängde nära samman med det militaris-
tiska språkbruk jag diskuterat ovan. Kampmetaforerna kunde även mana 
unga, väckelsekristna kvinnor till aktivism och mission, även om deras 
verksamhetsradie alltid begränsades.94 Muskelkristendomen i svensk 
väckelsekristendom hade ett starkt samband med det upplevda behovet av att 
rekrytera fler män till sammanslutningarna. Väckelsekristendomen skulle 
maskuliniseras och framstå som attraktiv för yngre män. 

Den negativa eller ambivalenta inställningen till kroppslighet och täv-
lingsidrott, tillsammans med det svenska fredsläget, skapade en skillnad 
jämfört med brittisk hjältemytologi. Myten om hjältedöden var heller inget 
påtagligt tema. Historikern Karen Hagemann har framhållit tyska sånger om 
blodsoffer, där krigaren liknades vid en kristen martyr som följde Jesus i 
fotspåren.95 Något motsvarande har jag inte påträffat i mitt material. 

Avsaknanden av samtida, svenska krigshjältar är slående vid en jämfö-
relse med brittiska och tyska förhållanden. När officeren och soldatmission-
ären Fredrik von Malmborg presenterades i Ungdomsvännen låg tonvikten 
på dennes ”varma” religiositet och väckelsekristna aktivism. I texten angavs 
att von Malmborg som ung varit en av landets skickligaste ryttare, som 
framgångsrikt deltagit i flera kapplöpningar. Inte i kriget, utan under häst-
kapplöpningar uppstod fara för livet för officerare i den svenska kontexten. 
”Vid månget sådant tillfälle var major v[on] M[almborg] nära döden, men 
Gud skyddade honom.”96 Typisk är uppföljningen genom framhållandet av 
kampen för kristendomen framför insatsen i hästkapplöpningen: ”Den per-
son, som riskerade sitt liv för vinnande av en förgänglig lagerkrans, vad 
skulle han ej våga för vinnandet av en oförgänglig /.../”97 Att ha fysiskt mod 
var här ett tecken på andligt mod, men det senare var det viktigaste.  

För att skapa mera anslående inhemska militära hjältar fick man i Sverige 
ta historien till hjälp. Här kom stormaktstidens krigarkungar väl till pass. I 
tidningen Soldatmissionären fanns ett antal referenser till Gustav II Adolf. 
Den gamle krigarkungen framställdes i tidningen som djupt troende. Hösten 
1916 inför minnet av Gustav II Adolfs dödsdag frammanade tidningen en 
identifikation med dennes gärning på de tyska slagfälten. Denne kung var 
”/.../ en äkta svensk och en ärlig kristen /.../,98 visste tidningen att berätta, och 
därför skulle hans minne leva. Det var omöjligt för en svensk kristen att låta 
                                                        
93 Malmer 2003, s 7-9. Historikern Anna Prestjan har byggt vidare på denna analys i en un-
dersökning av luthersk prästmanlighet, se Anna Prestjan, Präst och karl, karl och präst: 
prästmanlighet i tidigt 1900-tal, Lund 2009, s 31f, 105-114. Se även Renée Frangeur, “Ge-
nusregimen Bona och anstaltsdirektörerna”, i Renée Frangeur (red), Pojkar, pli och politik: 
Vanart och manligheter på Bonaanstalten1905-1948, Stockholm 2007, s 170f. 
94 Malmer & Sidenvall 2009, s 399, 404. 
95 Hagemann 2004, s 121. 
96 U 1907, s 205 (sign Titus, ”Majoren C A F von Malmborg och Ränneslätts soldatmission”) 
97 U 1907, s 205. Kursiveringar i originalet. Syftar på 1 Kor 9:25. Att vinna en oförgänglig 
krona var alltså en metafor för att vinna det eviga livet (jfr ovan). 
98 Soldatmissionären 1916:10, s 5 (”Hjältekonungen” av Joh Johansson). 
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bli att vörda och älska den mannen, påstod Soldatmissionären. Tidningen 
använde Gustav II Adolfs 300 år gamla krigslagar för att understryka hur en 
värnpliktig i samtiden skulle leva: inte använda svordomar, inte besöka pro-
stituerade, och hålla gudstjänsterna i helgd. Artikeln avslutades med en idea-
liserad bild från förberedelserna inför slaget vid Lützen: den djupt troende 
Gustav II Adolf tillsammans med sina kristna krigare i dimman, sjungande 
psalmen ”Förfäras ej, du lilla hop”.99 Skildringen visade naturligtvis mer än 
något annat tidningens religiösa färg. Här finns paralleller till kristna nation-
almyter i Preussen, där man tillsammans med aktuella hjälteskildringar gärna 
använde historien.100 I Sverige kom andan från 1600-talet även till använd-
ning i argumentationen för soldatmissionen i riksdagen.101  

En sådan idealiserad historieskrivning var som bekant inte unik för sol-
datmissionen. Åtskilliga forskare har pekat på hur historien använts i syfte 
att skapa och förstärka svensknationalismen.102 Vad gäller texter riktade sär-
skilt till värnpliktiga trycktes historier om hjältedåd i Sveriges krigshistoria 
från 1900-talets början och framåt i de officiella soldathandböckerna, som 
delades ut till alla värnpliktiga.103 Stormaktstidens krigarkungar konstruera-
des som föredömliga kristna krigshjältar även på annat håll än inom soldat-
missionen. Statskyrkoprästen Paul Nilsson som var engagerad i truppförban-
dens egna soldathem refererade till Gustav II Adolfs påstådda religiositet 
och kristna nit.104 I den propagandaskrift som Svenska sällskapet för nykter-
het och folkuppfostran delade ut till de värnpliktiga på 1910-talet var det en 
påstått flitigt bibelläsande Karl XII som tjänade som föredöme.105 Mytolo-
giska framställningar om kristna krigshjältar, hämtade från historien, cirkule-
rade i soldatmissionen, men fanns även på annat håll i samtida populärkultur, 
tidningspress och debatt. 

                                                        
99 S 1916:10, s 4f. Se även S 1914:2, s 2 (”Hälsningsord” av C Axberg); S 1918:11, s 4 (”En 
kristen man” av J Th Bring); samt ”Föredrag vid soldatinvigningen å Kronobergshed den 13 
aug 1899 af  major v. Holst”, Hemmets vän, no 41, 1899, s 161.   
100 Bernhard R Kroener, ”’Nun danket aller Gott’: Der Choral von Leuthen und Friedrich der 
Grosse als protestantischer Held: Die Produktion politischer Mythen im 19. und 20. Jahrhun-
dert”, i Gerd Krumreich & Hartmut Lehmann (Hg), ”Gott mit uns”: Nation, Religion und 
Gewalt im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Göttingen 2000, s 124f. 
101 AK 1915, nr 46, s 79f (Ernst Liljedahl). 
102 Se t ex Peter Aronsson, Historiebruk: att använda det förflutna, Lund 2004, s 30-38; Ene-
falk, s 75. Se även Thérese Andersson (red), Hjältar och hjältinnor: föreställningar och ge-
staltningar från Eufemiavisorna till Gösta Berlings saga, Lund 2012, s 12. 
103 Wendt, s 17, 41, 48-50; Fredrik Eriksson, ”Krigsman skall frukta Gud och vara konungen 
huld och trogen: historiebruk i svenska soldatinstruktioner under mellankrigstiden”, Militärhi-
storisk tidskrift 2009-2010, s 221-223.  
104 Nilsson 1905, s 30, 85. 
105 Bilder och blad: tillägnade nyinskrivna värnpliktige 1917, Stockholm 1917, s 2f. 1830-
talsassociationen Svenska Nykterhetssällskapet ombildades 1902 till Svenska sällskapet för 
nykterhet och folkuppfostran, se Lars Båtefalk, Staten, samhället och superiet, Uppsala 2000, 
s 393. 
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Sammanfattande analys 
Kampmetaforerna i väckelsekristna texter, och imitationen av militära for-
mer, särskilt inom Frälsningsarmén var ett uppenbart fall av banal milita-
risering i det tidiga 1900-talets civila samhälle. Det kan konstateras att det 
åren före första världskriget fanns en framför allt mentalitetsmässig ström-
ning från den militära sfären till den väckelsekristna organiseringen i det 
civila samhället, som även kom till uttryck i soldatmissionens texter. Detta är 
en motsvarighet till Andersons iakttagelser vad gäller brittiskt 1850-tal. Det 
militaristiska språkbruket och särskilt kampmetaforerna ska hänföras till 
människans inre troskamp, och till väckelsekristen aktivism inom inre och 
yttre mission. Men språkbruket måste också sättas i samband med den sam-
tida militära upprustningen. Ett rimligt antagande är att det flitiga bruket av 
kampmetaforer i sånger, poem och uppbyggliga texter förde de väckelse-
kristnas tänkande och handlande mot kamp även utanför de andliga domä-
nerna.  

I tidningen Soldatmissionären fanns mytologiserande texter om stor-
maktstidens svenska krigarkungar, som skildrades som föredömliga kristna. 
Soldatmissionen deltog i den textproduktion där kristna krigare konstruera-
des och presenterades som förebilder för de värnpliktiga, vilket också bör 
betraktas som banal militarisering. En viktig skillnad jämfört med Storbri-
tannien och Tyskland var dock att man i Sverige fick gräva djupt i historien 
för att hitta ämnen till konstruktionen av inhemska, mera anslående krigs-
hjältar.  

Vad kan sägas om svenska motsvarigheter under 1900-talets första de-
cennier till den brittiska entusiasmen för den kristna soldaten som den bästa 
och mest effektiva soldaten i krig? Inom den svenska soldatmissionen var 
det alltså främst de militära aktörerna med radstockarna i spetsen, som skap-
ade mobilisering kring denna vision. Den som utifrån mitt material främst 
kan knytas till en vision om den kristna soldaten var Axel Rappe, som hade 
dubbla roller i sin egenskap dels som FSV:s ordförande, dels som en av lan-
dets främsta officerare. Men det gensvar visionen om den kristna soldaten 
fick, först i riksdagen, och senare i väckelsekristna sammanslutningar och i 
det vidare civila samhället, under insamlingen till arméns fältutgåva av Nya 
testamentet, bör ändå rubriceras som banal militarisering. Krigsmaktens 
behov av att disciplinera de värnpliktiga möttes av insatser som väckelsek-
ristna och kristet intresserade i det civila samhället fann lämpliga. 

Resultaten får en djupare innebörd när de sätts i relation till värnpliktens 
introduktion. Jag menar att denna banala militarisering i Sverige användes i 
legitimeringen av den i vida kretsar impopulära värnplikten. Det handlade 
om en legitimering av lagstiftningen inte i första hand bland de värnpliktiga 
själva, utan bland väckelsekristna och religiöst intresserade i den civila sfä-
ren. Kampmetaforer kom till användning särskilt för att understryka soldat-
missionens betydelse i formandet av en armé som var bärare av kristen tro, 
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och som därmed föreföll bättre och riktigare än den befintliga värnpliktsar-
mén med alla dess påtalade problem och nackdelar. De stormaktstida krigar-
kungarna hölls fram som förebildliga kristna i strid för nationen. Visionen 
om den kristna soldaten inom soldatmissionen i början av 1900-talet hade 
två delar: den gällde den kristna soldaten som vann segrar åt fosterlandet, 
men handlade också om mötet med döden vid krigsfronten; den kristna sol-
daten kunde genom sin tro övervinna dödsskräcken. Döden på slagfältet blev 
ett allt mer centralt existentiellt problem under krigets gång. Från en väckel-
sekristen tolkningshorisont blev evangelisation bland värnpliktiga nu än mer 
angelägen. Soldaternas själar kunde räddas åt Gud, även om de till följd av 
den omtvistade plikten mot fosterlandet var dömda att dö på slagfältet.  

Soldatmissionen och värnpliktsvägrarna 
I detta avsnitt ska jag behandla en helt annan del av komplexet krig och kris-
tendom, och lyfta fram de väckelsekristna som vägrade att göra värnplikt – 
de med ett samtida uttryck ”samvetsömma”. Krigets praktik var avlägsen för 
de svenska soldatmissionärerna, men kriget som teoretiskt problem låg där-
emot ständigt strax under ytan. Frågan om huruvida vapentjänst och värn-
plikt egentligen var i enlighet med Guds ord var ett växande orosmoment 
inom soldatmissionen. Som jag visade i kapitel två var det till en början end-
ast ett fåtal radikalpacister som på kristen grund avvisade värnplikten. Men 
under första världskriget skedde alltså stora förändringar i den väckelse-
kristna opinionen. Det blev kännbart inom soldatmissionen. Soldatmission-
ärerna på soldathemmen runt om i landet kom i direktkontakt med män som 
var tveksamma till värnplikten, vilket ställde frågan på sin spets. 

De civila soldatmissionärerna var väl medvetna om att verksamheten in-
vid de militära förläggningsplatserna var villkorad på det sätt jag visade i 
kapitel tre. Flera framhöll självmant kravet på lojalitet med krigsmakten i 
sina anföranden på FSV:s konferenser.106 Klart är att FSV:s ledning åt-
minstone under perioden före kriget med självklar auktoritet kunde uppträda 
mot lokala sammanslutningar som låtit predikanter med misstänkta socialist-
sympatier uppträda på soldathemmen.107  

Samtidigt finns som en undertext i konferensmaterialet antydningar om 
att vissa regementschefer betraktade den frivilliga soldathemsverksamheten 
med misstänksamhet. Den negativa inställningen behandlades aldrig utför-
ligt, men mellan raderna kan utläsas att det handlade om farhågor om att 
pacifism och antimilitära stämningar skulle slå rot på de av civila väckelse-

                                                        
106 FSV:s konferens 1909, s 19; FSV:s konferens 1913, s 38, 45, 51, 53. 
107 Brev från FSV till Västmanlands läns Ansgariiförening 16 nov 1910, B1 vol 1, SSA, KrA.  
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predikanter präglade soldathemmen.108 Gustafsson refererade i sin avhand-
ling ett pressuttalande av regementschefen vid I 3 i Örebro från 1916. Denne 
var bekymrad över en mer eller mindre öppen antimilitaristisk propaganda i 
baptistförsamlingarna i staden.109 Baptisterna ingick inte i styrelsen för sol-
datmissionsföreningen i Örebro, men fick som framgått i tidigare kapitel 
uppträda på soldathemmet. Det är uppenbart att de lokala civila soldatmiss-
ionärerna ställdes inför svåra val i den dagliga verksamheten på soldathem-
men, även om materialet inte ger svar på hur detta yttrade sig, och hur ofta 
det skedde. Vilka predikanter kunde tillåtas att uppträda, och hur skulle 
gränserna dras, så att det väckelsekristna omvändelseverket främjades, utan 
att konflikter uppstod med krigsmaktens företrädare? Soldathemsförestånda-
ren Wadström från SMF:s soldathem i Uppsala uttryckte vid en FSV-
konferens 1915 oro över besök av antimilitarister, som var vana att tala inför 
folk. Sådana besök kunde göra så att regementet förbjöd soldater att besöka 
soldathemmet, påpekade Wadström.110  

Oron för konflikter inom soldatmissionen kom under första världskriget 
även till uttryck i SMF:s styrelse. Ett fall gällde en evangelist vid namn Is-
rael August Åström. Vid ett möte med styrelsens missionsutskott år 1915 
diskuterades en tidningsuppgift om att Åström skulle ha uppträtt och verkat i 
antiförsvarsriktning. SMF-predikanten och söndagsskoleledaren J B Gauffin 
påpekade att svårigheter för soldatmissionen kunde uppstå till följd av såd-
ana föredrag. SMF:s ledning uppmanades att vaka över att sådana föredrag 
inte hölls i ”Svenska Missionsförbundets soldatmissioner”.111 Av Gustafs-
sons avhandling framgår dock att han av allt att döma inte lät sig tystas. Se-
nare under kriget uttalade han att kriget bar vittne om vilddjuret i människan 
och var ett hån mot Guds och människans lagar.112 Lojalitet med krigsmakten 
var ett överlevnadskrav för soldatmissionen, men bland de väckelsekristna 
hördes framför allt under de sista undersökningsåren allt fler röster som op-
ponerade mot kriget och vapenövandet som en manlig plikt mot fädernes-
landet.  

Ungdomstidningarna och värnpliktsvägran 
I de ungsocialistiska tidningarna Brand och Nya folkviljan publicerades fo-
tografier av värnpliktsvägrare, och de framställdes som hjältar som offrat sig 
för ett högre mål.113 Något liknande förekom inte i de väckelsekristna ung-
                                                        
108 T ex FSV:s konferens 1901 (Jörgensen); FSV:s konferens 1909, s 9 (Sahlin); FSV:s konfe-
rens 1913, s 38 (O Karlsson). 
109 Gustafsson 1987 s 173. 
110 ”FSV:s konferens 1915”, s 10f, F4, vol 1, SSA, KrA. 
111 Missionsutskottet den 27 jan 1915, §21-22, nr 14A (1915), A1a, vol 20, SMF:s arkiv, 
Huvudarkivet, RA. 
112 Gustafsson, 1987, s 188. 
113 Personne, s 33. 
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domstidningar jag har undersökt. Det är tydligt att frågan om motståndet mot 
värnplikten i väckelsekristna led var mycket känslig. Frågan om värnplikts-
vägran behandlades med stor försiktighet i ungdomstidningarna. Rent bort-
sett från frågans laddning inom väckelsekristendomen fanns det tungt 
vägande skäl för redaktionerna att vara försiktiga. Yttrandefriheten var starkt 
begränsad på detta område. Enligt en paragraf i strafflagen som införts i 
slutet av 1880-talet var det ett brott att i tal eller skrift försöka förleda till 
ohörsamhet emot lag eller laga myndighet. Efter en period av intensiv pro-
paganda som de socialistiska ungdomsorganisationerna riktade mot krigs-
makten i samband med unionsupplösningen skärptes lagstiftningen under 
Staaffs första regeringsperiod våren 1906. Ytterligare tillägg kom 1908 och 
1914.114  

I ungdomstidningarna märktes den skiftande inställningen till värnplikts-
frågan framför allt i fråge- och insändarspalterna, och i den SMF närstående 
Ungdomsvännen endast antydningsvis.115 I motsats till vad fallet var i social-
demokraters och liberalers kritik av värnpliktssystemet, gjordes inte några 
kopplingar till rösträttsfrågan. Partipolitiken lyste som brukligt var med sin 
frånvaro i dessa religiöst-uppbyggliga tidningar. Debatten fördes utifrån 
bibeltolkningar och den lutherskt-statskyrkliga traditionen. Som en undertext 
i tidningarna framträder precis som i den allmänna debatten tanken att hän-
syn borde tas till den som hade allvarliga samvetsbetänkligheter på kristen 
grund.116 Men tidningarnas huvudspår var att värnplikten var en plikt även 
för den väckelsekristna mannen. I Ungdomsvännen har jag hittat sammanlagt 
tre inlägg, och alla var positiva till värnplikten. Ett exempel är svaret till 
signaturen ”Troende beväringsman”, som frågade helt kort, om troende unga 
män gjorde rätt, när de utvandrade till Amerika för att slippa värnplikt. Sig-
naturen G T-m svarade nekande på den frågan. En troende yngling hade 
plikter även mot sitt jordiska fädernesland. Det var hans skyldighet att i fa-
rans stund värna detta land.117  

I baptistiska Ungdomens veckopost av 1909 fördes ett visst meningsutbyte 
i värnpliktsfrågan. Sammanlagt sex insändarskribenter ansåg det inte vara 
förenligt med kristen tro att göra värnplikten, tre ansåg det tvärtom vara en 
fosterländsk plikt. Signaturen G instämde till exempel med dem som med 

                                                        
114 Andræ, s 121; Nygren, 1977 s 224. Se även SFS 1906:42.  
115 Insändare i värnpliktsfrågan: Ungdomsvännen [nedan: U] 1907, s 245; U 1899, s 222f, 
samt U 1907, s 245f; UV  1909, s 46 (Sign P. L., ”Baptisterna och värnplikten” och sign G., 
”De troendes mönstringsskyldighet”); UV 1909, s 68, (Edv. Dahlberg, ”Baptisterna och värn-
plikten” och sign S-l., ”Br ’Mönstringsskyldig’”); UV 1909, s 77 (sign E. S-m., ”Kristendom 
och värnplikt” och sign G [insändare nr två], ”Br. mönstringsskyldig”); UV 1909, s 60 (Sign 
C. D-g., ”Kristendom och värnplikt” och L-r, ”Förhastade uttalanden”); UV 1909, s 77 (sign ” 
’Gune’”, ”Ett ord i värnpliktsfrågan); UV 1909, s 60 (Arvid Svärd, ”Kristus och kriget”). 
116 Se t ex U 1899 s 222f; Sign Typos [Karl Jäder], ”Beväringsliv”, UET 1910, nr 21 s 6. 
117 Under vinjetten ”Brefväxling”, U 1907, s 245. Se även U 1899 s 222f, samt U 1907, s 
245f.  
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stöd i Nya testamentet kritiserade lagstiftningen på det sätt som redovisats i 
tidigare forskning. Insändarskribenten trodde för sin del inte att inställelse 
till värnplikt kunde ske i överensstämmelse med Guds vilja. ”Ty värnplikts-
övningarna gå ju ut på att öva sig att döda sin nästa, vilket är olydnad mot 
Jesu bud Mark 12:31, där han lärt oss att vi skola älska vår nästa såsom oss 
själva.”118 Signaturen L-r var av annan åsikt: ”Gud vet, att jag avskyr krig 
lika mycket som någon, men då det fosterland inom vars hägn jag njuter så 
mycket gott, av mig begär den uppoffring som värnplikten innebär – klen 
karl, om jag skulle ’gruffa’ däröver.”119  

Försvaret av nationen sågs i Sverige som på andra håll som en manlig 
plikt och ära. I det perspektivet kunde de samvetsömma konstrueras som en 
mottyp. Granström konstaterar att de samvetsömma i den svenska debatten 
kunde beskrivas fega, fosterlandslösa och omanliga.120 Beskyllningen för 
omanlighet riktad mot dem som inte gjorde värnplikt förekom alltså som 
citatet ovan visar även bland de väckelsekristna. Den som inte ville göra 
värnplikten kunde betraktas som ”klen karl”. 

Debattutrymmet var begränsat även i de baptistiska tidningarna. I Ung-
domens egen tidning förekom ingen debatt alls. Meningsutbytet i Ungdo-
mens veckopost avbröts efter en insändare som ifrågasatte det lämpliga i att 
öppna tidningens spalter för värnpliktsfrågan. Uttalandena skulle kunna in-
verka på någon ung man, så att han vägrade värnplikt, och följden av det 
blev martyrskap och fängelse.121  

FSV och värnpliktsvägrarna 
Vid FSV:s konferens i april 1915 behandlades frågan om hur soldatmission-
ärerna på landets soldathem borde bemöta värnpliktsvägrarna, eller som det 
uttrycktes i protokollet, de som av samvetsbetänkligheter vägrade bära va-
pen.122 1915 års protokoll trycktes inte. En orsak kan ha varit försiktighets-

                                                        
118 UV 1909, s 46 (sign G., ”De troendes mönstringsskyldighet”). Frågan som föranledde 
debatten finns i UV 1909, s 30. 
119 UV 1909, s 60 (sign L-r., ”Förhastade uttalanden”). Följande var mot värnplikten: UV  
1909, s 46 (sign P. L., ”Baptisterna och värnplikten” och sign G., ”De troendes mönstrings-
skyldighet”); UV 1909, s 68, (Edv. Dahlberg, ”Baptisterna och värnplikten” och sign S-l., ”Br 
’Mönstringsskyldig’”); UV  1909, s 77 (sign E. S-m., ”Kristendom och värnplikt” och sign G 
[insändare nr två], ”Br. mönstringsskyldig”). För värnplikten: UV 1909, s 60 (sign C. D-g., 
”Kristendom och värnplikt” och L-r, ”Förhastade uttalanden”); UV 1909, s 77 (sign ” 
’Gune’”, ”Ett ord i värnpliktsfrågan”). En var tveksam: UV 1909, s 60 (Arvid Svärd, ”Kristus 
och kriget”). 
120 Granström, s 215. 
121 UV 1909, s 76 (Sign A L-th, ”Öppen fråga till redaktören för U. V.”). 
122 ”Program för ’Förbundet Soldaternas Vänner’ konferens i Stockholm den 16, 17 och 18 
april 1915”, F4, vol 1, SSA, KrA. Diskussionsfrågan löd: ”Huru bör en soldathemsförestån-
dare bemöta, råda och vägleda värnpliktiga, vilka av samvetsbetänkligheter vägra att bära 
vapen?”, se ”FSV:s konferens 1915”, s 6, F4, vol 1, SSA, KrA.  
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skäl, med tanke på just denna diskussion. De militära soldatmissionärerna 
var vid denna tid i minoritet vid FSV:s diskussioner, och så även denna 
gång. 123 Men FSV:s sekreterare, officeren Dillner, såg som sin uppgift att i 
denna känsliga fråga bestämt vägleda mötesmajoriteten av civila soldatmiss-
ionärer. Dillners inlägg finns nedskrivet i ett särskilt handskrivet dokument, 
där soldatmissionens i hans tycke rätta hållning uttrycktes. 124 

Rättshistorikern Görel Granström har, som nämndes i kapitel två, iakttagit 
en olikhet i synen på värnpliktsvägran på kristen respektive socialistisk  
grund.125 Samma olikhet är mycket uttalad i FSV:s diskussion. I referatet 
framträder en klassificering av värnpliktsvägrarna genom betydelseexklude-
ring.126 Ingen av konferensdeltagarna framförde själv åsikten att kristen tro 
skulle vara oförenlig med värnplikten. Men den allmänna hållningen var 
ändå att värnpliktsvägran på kristen grund skulle tas på allvar, om samvets-
betänkligheterna gick på djupet, och inte bara var svepskäl.127 På ena sidan 
om skiljelinjen fanns alltså värnpliktsvägrare med religiösa samvetsbetänk-
ligheter.  

Personer som vägrade värnplikt av andra orsaker klassificerades däremot 
annorlunda och exkluderades ur diskussionen. Dillner förklarade att soldat-
missionärerna överhuvudtaget inte skulle befatta sig med värnpliktsvägran 
på icke-kristen grund. Hans vägledning gällde inte värnpliktsvägran på 
grund av, som han uttryckte saken,  ”/.../ politisk åskådning, feghet m. m.”. 
Socialism och feghet fördes samman.128  Feghet var historiskt sett en typisk 
omanlighetsmarkör,129 så man kan med fog hävda att de som vägrade värn-
plikt på icke-kristen grund betraktades som omanliga bland radstockarna på 
centralt håll inom FSV.130   

Den civile soldatmissionären Carl Hansson från Göteborg förklarade å sin 
sida att det enbart var ett fåtal av de som vägrade bära vapen, som hade ”/.../ 
verkliga samvetsbetänkligheter”. De flesta var påverkade av socialdemokra-

                                                        
123  De militära soldatmissionärer vars debattinlägg är nedtecknade (utöver Dillners skriftliga 
kommentar) var Uggla och Bernadotte. De civila soldatmissionärer som yttrade sig var Pers-
son-Koij, N P Bergström, Ungerth, Björkqvist, J W Wadström, V Johansson, Hansson, Neij, 
Nilsson, Axel Pettersson, A G Sahlin. Soldathemsföreståndaren A G Sahlin är ett gränsfall, 
men 1915 låg hans tid som soldat rätt långt bakåt i tiden. Se ”FSV:s konferens 1915”, s 6-22, 
F4, vol 1, SSA, KrA. 
124 Dillners inlägg är skrivet för hand, medan resten av protokollet är maskinskrivet. Inlägget 
kan ha förtydligats efter själva konferensdebatten. Se ”FSV:s konferens 1915”, s 16f, F4, vol 
1, SSA, KrA. 
125 Granström, s 209-212. 
126 Fairclough 2003, s 130.  
127 ”FSV:s konferens 1915”, s 10f, 16, F4, vol 1, SSA, KrA. 
128 ”FSV:s konferens 1915”, s 16, F4, vol 1, SSA, KrA. 
129 Jfr Jonas Liliequist, ”Ära, dygd och manlighet: strategier för social prestige i 1600- och 
1700-talets Sverige”, Lychnos 2009, s 125. 
130 ”FSV:s konferens 1915”, s 16, F4, vol 1, SSA, KrA. 
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tiska och anarkistiska idéer.131  Det är betecknande att Hansson talade om 
”verkliga” samvetsbetänkligheter, något som implicerade att de som vägrade 
bära vapen av andra skäl inte hade några verkliga eller egentliga samvetsbe-
tänkligheter. Den traditionsmättade uppfattningen att samvetet var religiöst 
bestämt fördes in i betänkandet om vapenfri tjänstgöring, som bildade grund 
för den nya lagstiftningen efter kriget.132 1920 års lag omfattade som tidigare 
nämnts enbart värnpliktsvägran av religiösa skäl (jfr kap två). Värnpliktsre-
formernas motivering och synen på samvetet är ett spännande ämne, som ger 
inblickar i kristendomens kvarvarande inflytande i mentalitet och kultur 
decennierna kring år 1900. Det ligger dock utanför ramen för mitt avhand-
lingsämne. 
 Konferensdiskussionen gällde framför allt hur värnpliktsvägran på kristen 
grund skulle bemötas på soldathemmen i frivillig regi. Majoriteten av de 
konferensdeltagare som yttrade sig – i hög grad även de civila soldatmiss-
ionärerna – menade att värnpliktiga med religiösa samvetsbetänkligheter 
skulle förmås att ändra uppfattning.133 I spetsen gick Dillner. Han anbefallde 
religiös känsla som bästa sättet att övertyga. Intressant nog menade Dillner 
att det i detta sammanhang inte var så framgångsrikt att framhålla plikterna 
mot fosterlandet, eller kravet på underdånighet mot överheten. I stället borde 
man bygga på den samvetsömmes relation med Gud. Den soldatmissionär 
som träffade på en samvetsöm borde ”/.../ i den helige Andes kraft och under 
hans ledning /.../” citera bibeln, och därigenom visa att Guds vilja var att 
troende vid behov borde försvara sitt fädernesland.134 Dillner tog överhuvud 
taget inte upp 1902 års cirkulär, som ju möjliggjorde tjänstgöring vid rege-
mentet utan att bära vapen. De samvetsömma skulle övertygas om att det var 
rätt att bära vapen. 
 Ett problem för soldatmissionärerna var hur man skulle kunna skilja de 
värnpliktsvägrare som på djupet hade religiösa samvetsbetänkligheter från 
de som angav religionen som ett svepskäl (och som egentligen var fega och 
omanliga). SMF:aren Nordquist i Uppsala presenterade för konferensdelta-
garna en metod för att skilja de ”verkligt” samvetsömma från de övriga. Om 
en soldathemsföreståndare hade gett en värnpliktig råd genom ”Guds ord”, 
så var det naturligt att man förenade sig i bön. Men den som bara uppgav 
betänkligheter utan att frukta Gud hade inget behov av bön. Han ville bara 

                                                        
131 ”FSV:s konferens 1915”, s 15, F4, vol 1, SSA, KrA. 
132 ”Betänkande i fråga om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnplikts-
tjänstgöring, avgivet den 16 december 1918 av därför inom kungl lantförsvarsdepartementet 
tillkallande sakkunniga”, RD 1920, bihang, 2 saml, 2 avd, 4:e bandet: kommittébetänkanden, 
s 11f, 17-19. 
133 Se yttranden av Dillner, Persson-Koij, N P Bergström, E Ungerth, J W Wadström, V Jo-
hansson, C Hansson, E Neij, Nordquist;  ”FSV:s konferens 1915”, s 6-22, F4, vol 1, SSA, 
KrA. 
134 ”FSV:s konferens 1915”, s 16f, F4, vol 1, SSA, KrA. Jfr diskussionen gällande bibelorden 
i kap två. 
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resonera och sätta sig på tvären. En sådan värnpliktig hade några lösryckta 
Guds ord, med vilka han slog omkring sig. Att ”/.../ bedja och ödmjuka sig 
/.../” hade han inte lust till. Och då kunde man inget göra.135 ”Metoden” för 
att skilja ut de ”verkliga” samvetsömma var alltså helt byggd på religiös 
känsla.  

Av debatten framgick att de civila soldatmissionärerna befann sig i ett 
mellanläge, mellan regementet och de värnpliktiga. Debatten innehöll flera 
redogörelser för möten mellan värnpliktsvägrare och soldatmissionärerna.136 
En samförståndskänsla med regementena kom också till uttryck, till exempel 
hos Persson-Koij, Wadström och Sahlin.137 Befälen framställdes som god-
hjärtade personer, som ville värnpliktsvägrarnas bästa, så länge det handlade 
om samvetsömhet på kristen grund.  

Men två av de civila soldatmissionärerna redovisade öppet avvikande 
åsikter. De ville inte delta i övertalandet av värnpliktsvägrare med religiösa 
skäl. Det var soldatmissionären J P Björkqvist från Visby, som ansåg att 
soldatmissionen skulle stå fullkomligt neutral i frågan, och soldatmission-
ären och predikanten Per Nilsson från Falun, som även var SMF:s distrikts-
ordförande. Han såg det som viktigt att man inte våldförde sig på de unga 
männens samvete, särskilt eftersom frågan var så svår. 138 Från Gustafssons 
undersökning vet vi att antikrigsstämningarna inom SMF var särskilt tidiga i 
daladistriktet.139  

Diskussionen avslutades med att konferensen gjorde ett uttalande i två 
punkter. Sådana uttalanden var ovanliga, och visar på frågans vikt. För det 
första ansåg konferensen att en soldathemsföreståndare för egen del måste 
vara övertygad om att det inte stred mot Guds ord, att en ”troende” gjorde 
krigstjänst. Annars ansåg konferensen honom inte vara lämplig som soldat-
hemsföreståndare. För det andra ansåg konferensen, att soldathemsförestån-
daren skulle visa de väckelsekristna samvetsömma till rätta med hjälp av 
Guds ord och genom bönen.140 Det var två yrkanden som bejakade rådande 
lagar och bestämmelser gällande värnplikten. Samtidigt var formuleringarna 
mildare än i Dillners vägledning. En strängare formulering, om att soldat-
hemsföreståndare som tvekade i frågan om det rättfärdiga i att göra vapen-
tjänst borde avgå, hade strukits ur uttalandet.141 FSV:s uttalande var alltså 
inte helt dikterat av militära behov, utan visar att soldatmissionen inte var 

                                                        
135 ”FSV:s konferens 1915”, s 20, F4, vol 1, SSA, KrA. 
136 ”FSV:s konferens 1915”, s 6-11, F4, vol 1, SSA, KrA. 
137 ”FSV:s konferens 1915”, s 6-11, F4, vol 1, SSA, KrA. 
138 ”FSV:s konferens 1915”, s 18, 21, F4, vol 1, SSA, KrA. 
139 Gustafsson 1987, s 169. 
140 ”FSV:s konferens 1915”, bilaga, F4, vol 1, SSA, KrA. Konferensens uttalande gällande 
frågan ”Huru bör en soldathemsföreståndare bemöta, råda och vägleda värnpliktiga, vilka av 
samvetsbetänkligheter vägra att bära vapen?”  
141 ”FSV:s konferens 1915”, bilaga, F4, vol 1, SSA, KrA. 
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okänslig för den ökande opinionen mot vapenbärande och krig bland de 
väckelsekristna. 

Snart skulle FSV:s styrelse på ett mera långtgående sätt gå de ”rätta” 
värnpliktsvägrarna till mötes, alltså de som vägrade värnplikt på kristen 
grund. Det visade sig sommaren och hösten 1915 när FSV:s styrelse och 
Axel Rappe personligen medverkade till formuleringen av en generalorder 
inom armén gällande uttagningen av sjukvårdsmän och sjukbärare i händelse 
av krig. FSV:s styrelse vädjade om företräde åt den som i religiöst avseende 
kunde hjälpa de sårade, såtillvida kvalifikationerna i övrigt var lika. Gene-
ralordern som kom i januari 1916 formulerades i enlighet med FSV:s och 
Rappes önskan.142 Det fanns en motsvarighet i brittiska armén, sedan värn-
plikt införts under första världskriget, i de icke-stridande förband där sam-
vetsömma på kristen grund ibland placerades efter särskild prövning.143 Sam-
tidigt som FSV:s ledning helt avfärdade värnpliktsvägran på icke-kristen 
grund, medverkade man alltså under inverkan av opinionssvängningen till 
konstruktionen av en alternativ, kristen soldat. Även den man som ansåg att 
”Guds ord” förbjöd vapenbruk skulle kunna tjäna sin nation i krig genom att 
ta hand om de sårade, läsa ur Bibeln för dem, och förbereda dem för döden. 
Detta under förutsättning att de religiösa samvetsbetänkligheterna var vad 
som uppfattades som djupgående. En sådan vapenvägrare förlorade alltså 
inte sin manlighet i centrala FSV:s ögon. 
 Granström har i sin undersökning av värnpliktsvägran påpekat att statens 
intresse i form av ett starkt försvar var centralt under hela undersökningspe-
rioden. Hon menar att det berodde på konservativt inflytande i riksdagen, 
men också på militärens roll. I en militär miljö, präglad av hierarkier, disci-
plin och lydnad fanns inget utrymme för ifrågasättande av vad som uppfattas 
som grundläggande medborgerliga plikter, har Granström framhållit.144 Min 
undersökning visar dock att det fanns ett visst, om än mycket begränsat så-
dant utrymme, hos de väckelsekristna, radstockska officerarna i FSV:s sty-
relse. 
 Vi vet att för somliga väckelsekristna var sjukbäraruppdraget ingen lös-
ning på dilemmat. Fribaptisterna ansåg att sjukvårdstjänst vid militärt för-
band gynnade systemet.145  Samtidigt går det inte att komma ifrån att centrala 
FSV:s ställningstaganden i fråga om värnpliktsvägrarna, särskilt i sjukbärar-
frågan, pekade fram mot 1921 års lagstiftning. Jag menar att ställningstagan-
dena ingick i legitimeringsprocesserna av värnpliktssystemet i det civila 
samhället. Agerandet i sjukbärarfrågan ser jag som ett led i utvecklingen mot 

                                                        
142 ”Berättelse om Centralstyrelsens beslut och åtgärder sedan förbundskonferensen 1915”, 
”FSV:s konferens 1917”, F4, vol 1, SSA, KrA. Se även Brev från Rappe till regementschefer-
na, daterat 31 juli 1915, B1, vol 1, SSA, KrA. 
143 Rae, s 191-200. 
144 Granström, s 220. 
145 Gustafsson 1987, s 183f. 
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ett rättssystem som tillhandahöll ett lagrum för värnpliktsvägrare. Ställnings-
tagandet vittnar om soldatmissionens väckelsekristna grund. Men just i frå-
gan om värnpliktsvägran var denna väckelsekristna grund i samklang med 
riksdagens beslut. 1921 års lagstiftning vittnade om en kristen kontext, ef-
tersom värnpliktsvägran av andra skäl än religiösa lämnades utan avseende.  

Den väckelsekristna gemenskapen och värnplikten 
Såväl i den SMF-anknutna Ungdomsvännen som i de baptistiska ungdoms-
tidningarna förekom ren värnpliktspropagada. I det 40-tal texter jag hittat i 
ungdomstidningarna gällande värnplikten kan man urskilja flera sätt att mo-
tivera fullgörandet av den nya manliga plikten mot fosterlandet. Flera av 
texterna framstår som skrivna av unga män som själva just gjort värnplikten. 
De har karaktären av råd från man till man. Men ovanifrånperspektivet ski-
ner ändå igenom. Med tanke på den debatt som ägde rum bland de väckelse-
kristna i värnpliktsfrågan är det uppenbart att texterna har valts ut eller frise-
rats i propagandistiskt syfte. Värnpliktstjänstgöringen framställdes ibland 
som manliggörande: en sorts skola där pojkar förvandlades till män.146 Denna 
symboliska innebörd är väl känd även från andra värnpliktsländer som Tysk-
land och Finland.147 I vissa texter bemöttes den kritik som i den allmänna 
debatten riktades mot värnpliktsutbildningen, till exempel gällande mathåll-
ning och materiell standard på de militära förläggningplatserna.148 Den enda 
texten jag påträffat – utöver insändarna – som var klart kritisk till värnplik-
ten var införd i baptistiska  Ungdomens veckopost 1920. 149 Huvudfokus i 
texterna låg som vi ska se på de väckelsekristna värnpliktigas situation på de 
militära förläggningplatserna. 

 Ungdomstidningarnas texter är på grund av sitt ovanifrånperspektiv inte 
lämpliga för en undersökning av väckelsekristen, manlig identitet på de mili-
tära förläggningplatserna. Mera lovande tycks det vara att med hjälp av den 
relationella språkfunktionen (jfr kap 1) göra en genreanalys. En sådan kan 
som Fairclough påpekat visa vägen till en djupare förståelse av sambandet 
mellan text och social handling och förändring. Han framhåller att genrer 
inom diskursanalysen kan definieras på olika nivåer.150 Jag kommer här att 

                                                        
146 T ex U 1903, s 96 (sign J O, ”Till troende beväringar”); U 1908, s 68 (sign A-B-n, ”Tankar 
och reflexioner av en ’beväring’”); UV 1909, s 149 (sign Karol Typos [Karl Jäder]).  
147 Frevert, s 170-172; Ahlbäck s 155. 
148 T ex U 1906, s 255 (sign B. A-n., ”Intryck från sommarens beväringsmöte”); U 1908, s 
188, (sign Gunnar, ”Ett sommarminne från Gotland”).   
149 UV 1920, s 519 (Raine, ” ’Krigarliv’ i sommartid...”); UV 1920, s 653 (Raine, ”Den upp-
och nedvända moralen”). 
150 Eng: situated genres. Se diskussion om genrehierarkier hos Fairclough 2003, s 68f. Jfr s 
17. 
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utnyttja denna språkvetenskapens relativisering av genrebegreppet.151 En 
indelning i ”traditionella” genrer på hög abstraktionsnivå, som till exempel 
betraktelsen eller den argumenterande texten, tillför i detta sammanhang inte 
så mycket. Uppdelningen mellan kommunikativ och strategisk handling har 
också ett begränsat värde i denna analys. Det är här intressantare att definiera 
genrer på lägre nivå, som kan kopplas till den specifika sociala praktiken. 
Sådana kan kallas lokala genrer.152  

Jag menar att det i ungdomstidningarna utvecklades en lokal genre, bestå-
ende av uppbyggliga skildringar av hur en väckelsekristen ung man kunde 
bevara sin väckelsekristna tro och sin livsstil på de militära förläggningsplat-
serna. I denna lokala genre kombinerades drag från två genrer på högre ana-
lysnivå; sedvanliga brev av värnpliktiga, där de berättade för dem därhemma 
om sina upplevelser, och den uppbyggliga berättelsen, där hjälten/hjältinnan 
klarade sig ur olika svårigheter tack vare sin tro.153 Jag kallar den lokala gen-
ren det väckelsekristna beväringsbrevet. Alla texterna i genren, utom en, 
publicerades före eller under 1910, alltså när 1901 års värnpliktsreform låg 
relativt nära i tid. Alla texterna skrevs av väckelsekristna män, som själva 
hade erfarenhet av livet i kaserner och på övningsfält.154  

I texterna kommer vi åter i kontakt med de väckelsekristna broderskapen 
som jag diskuterade i kapitel fyra, men nu ur det civila samhällets perspek-
tiv. Det var de civila, väckelsekristna männen som trätt in i värnpliktstjänst-
göringen, och som på lediga stunder slöt sig tillsammans.  

Inledningsvis ska jag ge ett exempel på en text i den lokala genren från 
Ungdomsvännen 1903. Det var signaturen J O som efter fullgjord värnplikt 
gav fyra råd till sina ”bröder”. Så här började texten: 

Till troende beväringar. Förlidet år tillbragte den, som skrifver detta, åtskilliga 
månader ute på ’Gärdet’ för att fullgöra sin värnplikt. Väl var min exercistid 
icke utan svårigheter. Men dessa obehag skulle rikligen uppvägas af den 
glädje, jag skulle känna, om mina under denna tid vunna erfarenheter i någon 
mån kunde vara någon af mina bröder till gagn. Gud gifve det!155 

                                                        
151 Jfr Kjell Lars Berge & Per Ledin, ”Perspektiv på genre”, Rhetorica Scandinavica 18 
(2001), s 5. 
152 Fairclough 2003, s 68f. 
153 Betr den uppbyggliga betraktelsen, se Kussak, s 24, 69. 
154 Följande texter räknar jag till den lokala genren väckelsekristna beväringsbrev: U 1903, s 
95-97 (J. O., ”Till troende beväringar”); U 1906, s 255f (sign B. A-n., ”Intryck från somma-
rens beväringsmöte”); U 1907, s 108-110, (sign K. B-n., ”Minnen från beväringsmötet å 
Visborgs slätt 1906”); U 1908, s 66-68 (sign B. A-n., ”Tankar och reflexioner av en ’bevä-
ring’ ”); U 1908, s 86-88 (sign B. A-n., ”Minnen och intryck från exercistiden”); UET 1910 nr 
16, s 6f (Konrad Sjöholm, ”Några beväringsminnen från 1909”); UET 1910, nr 17 s 5; nr 18 s 
2f, nr 19 s 2f, nr 21 s 4 (sign Typos [Karl Jäder], ”Beväringsliv”); UV 1909, s 149 (sign Karol 
Typos [Karl Jäder], ”Hälsning från Malmslätt”); UV 1920, s 519, 598 (sign Raine, ”Krigarliv i 
sommartid”); UV 1920, s 653f (sign Raine, ”Den upp- och nedvända moralen”; UV 1906, s 
358f, 366-368 (J[ohn] W[ahlborg], ”20 år inom samfundet”).  
155 U 1903, s 95 (sign J O, ”Till troende beväringar”). 
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Det första rådet var att förtrösta på Gud och Guds hjälp genom värnplikts-

tidens besvärligheter. Bara den väckelsekristne höll fast vid sin tro, så skulle 
han klara värnpliktstiden. Signaturen J O:s andra råd var att skapa en upprik-
tig relation till logementskamraterna. Det handlade här om att inte dölja den 
religiösa övertygelsen, utan tvärtom bekänna den. Hans tredje råd var att 
söka upp andra troende vid kompaniet. För att kunna motstå de ”onda infly-
telserna” i det militära skulle de troende se till att umgås med likasinnade 
bröder. Det fjärde rådet var att besöka soldathemmet vid regementet. De 
ljusaste minnena från exercistiden var förbundna med besöken på soldat-
hemmet. Gudstjänster och andakter var alltid viktiga för att bevara det and-
liga livet, och detta gällde i än högre grad i det militära när man var omgiven 
av så många ”ogudaktiga”. 156 Alla fyra råden kretsade kring den kristna tron 
och trosutövningen: Att förtrösta på Gud, att bekänna sin tro, att söka ge-
menskap i det väckelsekristna broderskapet, och att söka sig till soldathem-
met. 

Vissa texter skrevs under tiden som värnpliktig, medan andra skrevs i ef-
terhand, som minnesteckningar eller rapporter. Jag tycker dock att det är 
rimligt att placera dem i samma genre, för oavsett tidpunkt för författandet 
var det ideologiska arbete som bedrevs genom texterna likartat. En annan 
olikhet var att vissa texter syftade främst till förståelse, medan andra innehöll 
tydliga, explicita yrkanden från författarens sida. I de fall där det fanns såd-
ana explicita yrkanden skilde de sig åt mellan texterna. Yrkandet kunde vara 
till exempel att läsarens exercisskräck måtte försvinna,157 eller att de värn-
pliktiga skulle bekänna sin tro från första dagen i det militära.158 Den enda 
text i genren som publicerades efter 1910 avvek mest. Den skrevs så sent 
som 1920, var präglad av fredssträvandena efter första världskriget, och var 
kritiskt mot värnplikten. Det var en text i flera delar, som behandlade flera 
olika teman.159 Dessa olikheter till trots hävdar jag att den lokala genren var 
en språklig aktivitet,160 som pekade ut en särskild väg för väckelsekristna 
män på militära förläggningsplatser. 

Ett för alla texter gemensamt tema var de särskilda svårigheter som värn-
pliktstiden medförde för den väckelsekristne mannen. Svårigheterna uttryck-
tes starkare eller svagare, och formulerades på olika sätt, men gällde alltid 
den påstått dåliga moralen på de militära förläggningsplatserna (jfr kap tre). 
Den första tiden efter inryckningen beskrevs som särskilt svår. Så här skrev 
                                                        
156 U 1903, s 95-97 (sign J O, ”Till troende beväringar”).  
157 Se U 1908, s 86-88 (sign B A-n, ”Minnen och intryck från exercistiden”). Yrkandet i 
signaturen J O:s text, ”Till troende beväringar” (U 1903 s 95-97), är att ”bröderna” ska 
komma till exercisen väl förberedda. 
158 U 1907, s 108-110 (sign K B-n, ”Minnen från beväringsmötet å Visborgs slätt 1906”). 
159 UV 1920 s 519, 598 (Sign Raine, ”Krigarliv i sommartid”); UV 1920, s 653f (sign Raine, 
”Den upp- och nedvända moralen”). 
160 Jfr Activity, Fairclough 2003, s 70-72. 
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signaturen K B-n., som reste över Östersjön till Visborgs slätt på Gotland 
tillsammans med två likasinnade: ”/.../osökt kom den frågan över oss såväl 
före som under resan och särskilt nu, då vi intågade i lägret: Huru skall en 
yngling bevara sin väg ren på en sådan plats som denna?”161 

Alla texter presenterade samma lösning för att komma till rätta med svå-
righeterna: en bevarad gudstro i broderlig gemenskap med andra väckelse-
kristna. ”Herren förmår att bevara sina tjänare under det vildaste kasärnliv”, 
förklarade Konrad Sjöholm i baptisternas Ungdomens egen tidning.162 Karl 
Jäder (signaturen Typos) påpekade att gudaktigheten hade stor lön med sig, 
inte minst för en värnpliktig.163 Författarna berättade hur de själva sökt upp 
likasinnade, eller formulerade råd om formeringen av ett broderskap. John 
Wahlborg hörde till dem som skrev om hur lycklig han blev när han hittade 
kamrater som delade hans kristna tro.164 Signaturen B. A-n. förklarade, trots 
att han var mycket entusiastisk inför värnplikten:  

”En troende måste här, såsom på alla andra platser, strida mot djäfvul, kött 
och värld, vara på sin vakt och taga afstånd från sina ogudaktiga kamrater. /---
/ Ovanligt god tid till bibelläsning och bön kan man få, blott man vill använda 
tiden. Dock skulle jag vilja råda hvarje troende man, som skall ut och exer-
cera, att få sig ett rum tillsamman med några troende, där han kan få vara i 
stillhet under fristunderna.”165 
 
Den lokala genren, som jag här kallat det väckelsekristna beväringsbrevet, 

skapade en specifik social relation mellan avsändarna och de män som be-
fann sig i värnpliktsåldern och som läste texterna.166 Det fanns en förment 
jämställdhet mellan enskilda författare och mottagare, som utnyttjades i gen-
ren. Texterna var skrivna av män i samma ålder, och troligtvis från ungefär-
ligen samma sociala skikt som mottagarna. Texterna fick därmed karaktären 
av råd från man till man. Men på den lokala genrens nivå, och när avsändar-
begreppet tillmäts den komplexitet det hade, framträdde försök till styrning. 

För det första pekade den lokala genren mot värnpliktstjänstgöringen. I 
vissa fall omskrevs värnplikten med fosterländsk entusiasm. Värnplikten 
legitimerades också med det personliga exemplet: I samtliga fall hade förfat-
tarna själva genomfört värnplikten. Inte ens i den kritiska texten från 1920 
fanns någon uppmaning till värnpliktsvägran. Författaren förutsatte att väck-

                                                        
161 U 1907, s 108 (sign K B-n, ”Minnen från beväringsmötet å Visborgs slätt 1906”). Syftar 
på bibelordet i Ps 119:9, ”Huru skall en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig 
efter ditt ord.” 
162 UET 1910 nr 16, s 6 (Konrad Sjöholm, ”Några beväringsminnen från 1909”). 
163 UET 1910:17, s 5 (Sign Typos [Karl Jäder], ”Beväringsliv”). 
164 UV 1906, s 358 (J[ohn] W[ahlborg], ”20 år inom samfundet”). 
165 U 1906, s 255 (B A-n, ”Intryck från sommarens beväringsmöte”). 
166 Jfr Fairclough 2003, s 75. 
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elsekristna – liksom han själv – för närvarande gjorde sin värnpliktstjänst, 
även om målet var något annat.167  

För det andra ledde den lokala genren de väckelsekristna män som gjorde 
värnplikten till varandra. De väckelsekristna värnpliktiga skulle forma sär-
skilda broderskap på de militära förläggningsplatserna. Organisatoriska en-
heter som ”soldatmissionsförening” eller FSV behandlades knappast i tex-
terna. Det var den religiösa känslan och bevarandet av tron i det väckelse-
kristna broderskapet som var det helt centrala. Det var en maskulint enkönad 
religionsutövning som beskrevs, medan heterosocialitet på soldathemmen 
eller domesticerade värden inte explicitgjordes. Flertalet texter tillkom under 
undersökningsperiodens första del, när den frivilliga soldathemsverksamhet-
en ännu inte var så utbyggd. Somliga författare skrev om religiösa andakter 
på eller i anslutning till regementsområdet,168 eller ute i naturen.169 Några 
skrev om ett soldathem.170 Andra nämnde möjligheten av att hyra ett rum för 
broderskapets andakter och gudstjänster.171 Det sista krävde naturligtvis eko-
nomiska resurser, och vittnar allmänt om de sociala förhållandena inom 
värnpliktsarmén vid denna tid.172  

 En betydligt större grupp texter utgjordes av presentationer av 
väckelsekristna broderskap och andra gemenskaper på de militära för-
läggningplatserna, ofta illustrerade med gruppfoton. Presentationerna i 
Ungdomsvännen och de baptistiska tidningarna var likartade, men 
antalsmässigt dominerade Ungdomsvännen stort. Utmärkande för texterna 
var den positiva värdeladdningen – gemenskaperna beskrevs i alla texterna 
som ett ljus i värnpliktslivets andliga mörker. Texterna förekom under hela 
perioden. I Ungdomsvännen fanns en tendens till kortare presentationer med 
tiden; fram till och med 1910 var texterna minst en sida långa, men därefter 
blandades kortare notiser med längre texter. Detta betraktar jag som ytter-
ligare en lokal genre – presentationen av väckelsekristna gemenskaper vid de 
militära förläggningsplatserna, eller kortare; presentationsgenren. 

                                                        
167 UV 1920, s 654 (Sign Raine, ”Den upp- och nedvända moralen”).  
168 UET 1910 nr 16, s 7 (Konrad Sjöholm, ”Några beväringsminnen från 1909”); UET 1910 nr 
19, s 3 (sign Typos [Karl Jäder], ”Beväringsliv”); UV 1906, s 358 (J[ohn] W[ahlborg], ”20 år 
inom samfundet”).  
169 U 1907, s 108 (K B-n, ”Minnen från beväringsmötet vid Visborgs slätt”); UV 1906, s 367 
(J[ohn] W[ahlborg], ”20 år inom samfundet”).  
170 U 1903, s 97 (J O, ”Till troende beväringar”); sign Karol Typos [Karl Jäder], UV 1909, s 
149 (”Hälsning från Malmslätt”); UV 1920, s 598 (sign Raine, ”Krigarliv...”). 
171 U 1906, s 256 (B A-n, ”Intryck från sommarens beväringsmöte”); U 1908, s 88 (B A-n, 
”Minnen och intryck från exercistiden”). 
172 Ett annat exempel på hyrt rum invid förläggningsplatsen gäller ungdemokraterna och Per 
Albin Hansson (1885-1946). Han kunde under sin värnpliktstid (1906) på ledig tid sitta i ett 
rum som hyrts av ungdemokraterna (Socialdemokratiska ungdomsförbundet) utanför exercis-
platsen vid Ljungbyhed i norra Skåne och skriva artiklar, sköta korrespondens och redigera 
förbundstidningen Fram. Se Anders Isaksson, Per Albin: 1, Vägen mot folkhemmet, Stock-
holm 1985, s 69, 82-85. 
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 Texterna skrevs ibland i vi-form, och undertecknades av en eller flera rep-
resentanter för ett broderskap. Det var då vanligen kristna militärföreningar 
vid ett regemente som presenterade sig. Sådana utgjorde som jag nämnt i 
tidigare kapitel ibland soldathemmets inre, religiöst starkt motiverade cir-
kel.173 Ibland var det enskilda författare som skrev om ett soldathem eller ett 
väckelsekristet broderskap, organiserat eller lösare sammansatt. Ibland var 
författaren någon med egen erfarenhet av verksamheten, ibland förefaller det 
ha varit någon utomstående anhängare som har skrivit texten.174 Det nämndes 
sällan exakt vilken relation författaren hade till den gemenskap som pre-
senterades. Detta var en konsekvens av det tidstypiska flitiga bruket av 
pseudonymer, men också av väckelsekristendomens prioriteringar. Att 
lovprisa andlig verksamhet var långt viktigare än att redovisa jordiska titlar 
och befattningar. Rimligen var det dock ofta personer i ledande ställning 
som stod för presentationerna. I ett par fall går det att identifiera skribenterna 
som soldatmissionärer. Dessa tilläts att i tidningarna lovprisa den egna 
verksamheten. Signaturen A H, som bör vara A Hernqvist, korpral och le-
dare för soldatmissionen vid Fristad hed, beskrev soldathemmet som ett 
Guds under på en mörk plats.175  

Texterna hade lånat drag dels från presentationen av lokala 
ungdomsföreningar, dels från rapporten från inre mission; två genrer som var 
vanliga i de väckelsekristna ungdomstidningarna. Till skillnad från det 

                                                        
173 Följande texter var författade av representant/-er för ett broderskap, och ingick i presenta-
tionsgenren: U 1903, s 219-221 (sign Alla åtta., ”Ett tack från Refvinge hed till Skånes Kris-
tliga Ungdomsförbund”); U 1908 s 187f, sign Gunnar, ”Ett sommarminne från Gotland”; U 
1911, s 78 (G F Berg & A E Öhman, ”Brev från Malmköping”); U 1911, s 332 (Bernh. Pet-
tersson, ”En hälsning från troende militärer vid Västmanlands Trängkår”); U 1916, s 46 
([osign] ”Från Hälsinge regemente”); U 1916, s 208 (värnpl., n:r 336 38/15 Mooh, ”Karls-
borgs kr. militärkrets”); U 1917:17, omslaget och s 218 (”Hälsinge regementes kr. ynglin-
gaförening”); U 1920, s 304, ([osign], ”Hälsinge regementes kristliga ynglingaförening”); UV 
1920, s 645 (sign N:r 20, S-z, ”Beväringsbrev från Malmköping”). 
174 Texter som presenterade soldathem eller broderskap och som var författade av personer 
med erfarenhet av verksamheten, eller av utomstående. Texterna ingick i presentationsgenren: 
U 1907, s 8-10 (sign N-t, ”’Soldatmission’”); U 1907, s 205-207 (sign Titus, ”Majoren C A F 
von Malmborg och Ränneslätts soldatmission”); U 1911, s 110 ([osign], ”Hessleholms Kris-
tliga Ungdomsförening”); U 1914, s 319 ([osign], ”Soldathemmet i Ystad”); U 1915 s 270 
([osign], ”Sköfde militära brödrakrets”); UV 1913 nr 45, s 7, (A Berglund, ”Ett litet 
beväringsbrev”);  U 1910:6, s 134-136 (S. F., ”I kronans kläder”); U 1917:17, främre omsla-
gets insida (sign H-n., ”Intryck från soldathemmet i Örebro”); UET 1909 nr 16 (A Eriksson, 
”Beväringsminnen från Visborgs slätt 1909”); U 1906, s 188-190 (sign A H, ”Från Fristad 
hed”); U 1913, s 255 (sign A H, ”Hälsning från Fristad hed”); U 1912, s 29f, 43 (Carl 
Bergqvist, ”Trossnäs Soldathem”). 
175 U 1906, s 188f (sign A H, ”Från Fristad hed”). Jfr Berättelse om verksamheten inom 
soldatmissionen 1911 utgifven i juni 1912 af Centralstyrelsen för Förbundet ”Soldaternas 
vänner”, Stockholm 1912, s 43. Svenska arméns rulla 1911, Stockholm 1911, s 24; jfr Sven-
ska arméns rulla 1920, Stockholm 1920, s 138. Det gällde även Carl Berqvists text (Carl 
Bergqvist, ”Trossnäs Soldathem”, U 1912, s 29f, 43). Han var ledare inom soldatmissionen 
vid Trossnäs, och senare i Karlstad. 
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väckelsekristna beväringsbrevet var perspektivet inte den enskilde värn-
pliktiges. En annan skillnad var att kvinnor verksamma vid ett visst 
soldathem kunde omnämnas i dessa texter. 

 Konformiteten och ritualiseringen176 var mer påtaglig i presentationsgen-
ren än i det väckelsekristna beväringsbrevet. I samtliga texter fanns positiva 
värdeomdömen om den aktuella väckelsekristna gemenskapen. I alla texter-
na fanns också antydningar eller längre beskrivningar av verksamheten i den 
väckelsekristna gemenskapen. Ett element som återkom i praktiskt taget alla 
texter var ett omnämnande av den uppfattade synden på den militära för-
läggningsplatsen, antingen mångordigt och salvelsefullt, eller bara antytt.  

 Presentationsgenren pekade – i likhet med det väckelsekristna bevärings-
brevet – i riktning mot värnpliktstjänstgöringen, och gemenskapen med  
andra väckelsekristna när de unga männen väl befann på den militära för-
läggningsplatsen. Möjligheten att en väckelsekristen inte skulle göra värn-
plikten omnämndes överhuvud taget inte i den starkt ritualiserade presenta-
tionsgenren. Genren reproducerade monotont idén om de militära för-
läggningsplatserna som syndfulla, och den väckelsekristna gemenskapen 
som räddningen.   

 Jag har alltså i de väckelsekristna ungdomstidningarna identifierat två lo-
kala genrer: det väckelsekristna beväringsbrevet, och presentationen av 
väckelsekristna gemenskaper vid de militära förläggningsplatserna – presen-
tationsgenren. Genrerna beskrev och gav instruktioner för hur det nya – 
värnplikten och allt vad den innebär för den enskilde och samhället – borde 
hanteras från en väckelsekristen ståndpunkt. De talade om hur relationen till 
Gud bevarades intakt samtidigt som de väckelsekristna anpassade sig till den 
nya situationen. Båda genrerna utmärktes av två riktningsvisare för den soci-
ala praktiken: För det första i riktning mot de militära förläggningplatserna, 
och, för det andra, när de unga männen väl befann sig där – i riktning mot 
andra väckelsekristna.  

 Jag betraktar båda dessa genrer som styrande. Därmed avses genrer som 
är associerade med en viss social praktik – i detta fall den väckelsekristna 
organiseringen – och som syftar till att reglera andra sociala praktiker – i 
detta fall värnpliktssystemet. Styrande genrer hjälper till att länka ihop olika 
skalor i det sociala – till exempel den lokala och regionala med den nationel-
la. 177 I det här fallet var det alltså de väckelsekristna unga männen som 
skulle förmås att göra värnplikten. Författarna som skrev texterna och tid-
ningsredaktionerna som valde att publicera dem var medskapare i skeendet. 
Men man kan bara i begränsad mening tala om medvetenhet från avsändar-
nas sida. Styrande genrer befinner sig på en högre analysnivå. 

                                                        
176 Betr generisk struktur och ritualisering, se Fairclough 2003, s 72-75.  
177 Styrande genrer: översättning av ”genres of governance”. Se Fairclough 2003, s 141, 151f  
(se även s 32-34). Se även Peder Björk, Göran Bostedt & Hans Johansson, Governance, Lund 
2003; samt Kenneth Hultqvist & Kenneth Petersson (red), Foucault: namnet på en modern 
vetenskaplig och filosofisk problematik, Stockholm 1995, s 25.  
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Detta ska givetvis inte förstås så att det skulle vara ett antal texter i några 
ungdomstidningar som tvingade män att göra värnplikt. Däremot ingick de i 
legitimeringsprocesserna kring värnplikten. Det var väckelsekristendomen 
och den väckelsekristna gemenskapen som som hölls fram som räddningen 
på de militära förläggningsplatserna. Det väckelsekristna beväringsbrevet 
satte också gemenskapen i broderskapet i centrum. 

 Trots ifrågasättandet av värnplikten och de pacifistiska inslagen inom 
väckelsekristendomen passade de två lokala genrerna in de unga männen i 
tidens nationsbyggande; de skulle likt andra utföra den nytillkomna plikten 
mot fosterlandet. De väckelsekristna unga männen skulle stöpas i den 
svensknationalistiska formen, och en omdiskuterad och impopulär aktivitet 
förvandlades till en självklarhet. 

Sammanfattande diskussion  
Värnpliktssystemet kritiserades kring år 1900 av flera anledningar. Inom den 
militärhistoriska forskningen har det framförts att värnplikten av allt att 
döma fick bredare folklig förankring först på 1930-talet, efter ny lagstiftning 
i kölvattnet av dödsskjutningarna i Ådalen 1931.178 Den över tid ökade ac-
ceptansen i det civila samhället var en komplicerad process, som enbart 
glimtvis berörs i denna avhandling. Vad gäller min undersökningsperiod 
menar jag dock att olika former av hänvisningar till en gudomlig auktoritet 
bör vägas in i analysen. I det här kapitlet har jag visat hur soldatmissionen 
ingick i legitimeringen av värnplikten på tre olika sätt. 

För det första var soldatmissionen medskapare i en banal militariserings-
process i det tidiga 1900-talets svenska samhälle. Det var enkelt uttryckt ett 
mentalt, ideologiskt och kulturellt utbyte mellan den civila och den militära 
sfären, som i internationell forskning iakttagits i olika variationer. Den ba-
nala militariseringsprocess där den svenska soldatmissionen var medskapare 
hängde samman med värnpliktssystemets formering. Krigsmaktens upprust-
ning möttes av ett intresse bland de väckelsekristna och en vidare krets av 
kristet engagerade för den värnpliktige i hans potentiella roll som foster-
landsförsvarare i krig, framför allt under första världskriget. I soldatmission-
ens utåtriktade material fanns kampmetaforer och hjältemyter om stormakts-
tida krigarkungar. Jag har också visat att FSV:s ordförande Axel Rappe hade 
en vision om den kristna soldaten som den bästa soldaten i krig. FSV:s led-
ning använde visionen om den kristna soldaten i sin mobilisering i det civila 
samhället, och radstockarna framstod inom soldatmissionen som pådrivande 
i den religiösa legitimeringen av värnplikten genom sin dubbla roll som sol-
datmissionärer och officerare.  
                                                        
178 Jan Dahlström & Ulf Söderberg, ”Inledning”, i Jan Dahlström & Ulf Söderberg (red), 
Plikt, politik och praktik: värnpliktsförsvaret under 100 år, Meddelanden från Krigsarkivet 
XXII, Stockholm 2002, s 10. 
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För det andra medverkade FSV:s styrelse och särskilt Axel Rappe i legi-
timeringsprocessen genom sitt ställningstagande i sjukbärarfrågan under 
första världskriget. De militära soldatmissionärerna i FSV:s styrelse krävde 
strikt lojalitet med krigsmaktens intressen på soldathemmen i frivillig regi 
runt om i landet. Vid en FSV-konferens avfärdade soldatmissionärerna helt 
värnpliktsvägran på icke-kristen grund, alltså socialisters värnpliktsvägran. 
Enligt konferensbeslut skulle soldatmissionärerna inom den frivilliga soldat-
hemsverksamheten försöka förmå väckelsekristna samvetsömma att ändra 
sig och göra värnplikt. Samtidigt tog civila och militära konferensdeltagare 
denna grupp på allvar, och agerandet från FSV:s lednings sida pekade mot 
1920 års lag om möjlighet till vapenfri tjänst vid värnpliktsvägran på kristen 
grund. Under hela undersökningsperioden saknades som ovan nämnts ett 
sådant lagrum, vilket upprörde en allt starkare opinion. 

Den tredje formen av legitimering som jag har pekat på i kapitlet involve-
rade främst de redan omvända män, som var i värnpliktsåldern. Jag har iden-
tifierat två styrande genrer (eng: genres of governance) i de väckelsekristna 
ungdomstidningarna. Dessa styrande genrers övergripande funktion var att 
beskriva och ge instruktioner för hur den nya plikten mot fosterlandet skulle 
hanteras ur väckelsekristen synvinkel. De föreskrev värnpliktstjänstgöring 
för de manliga läsarna, och placerade på så sätt in de väckelsekristna männen 
i tidens militära upprustning och nationsbyggande. Det var det väckelse-
kristna broderskapet eller gemenskapen med andra väckelsekristna på den 
militära förläggningsplatsen som fungerade som möjliggörare. Med andra 
ord: den beskrivna möjligheten till gemenskap med andra ”troende” skulle 
legitimera värnplikten bland väckelsekristna unga män. 

 De två styrande genrerna var kopplade till värnpliktstjänstgöringen på de 
militära förläggningsplatserna, och inte en krigssituation. Det svenska freds-
läget skapade en speciell situation, där de inbördes relationerna mellan mas-
kulinitet, kristendom och fäderneslandets militära försvar visserligen var 
starkt symbolladdade, men inte behövde sättas på prov i en krigssituation. 
Den ökande acceptansen av det svenska värnpliktssystemet var i första hand 
en process som ägde rum i fredens kontext. Jag menar att det egentligen 
framför allt är mot den bakgrunden som soldatmissionens legitimerande 
funktion ska förstås och studeras, vilket jag återkommer till i avhandlingens 
sista kapitel. I avhandlingens sista empiriska kapitel återvänder jag till sol-
datmissionens institutioner, soldathemmen i frivillig regi, som var kärnan i 
soldatmissionens normeringsprojekt. 
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Kapitel 6. Evangelisationens gränser: 
soldatmissionen och världen runt omkring 

Inledning 
I kapitel tre analyserade jag soldatmissionens framväxt och expansion, och i 
kapitel fyra visade jag att en domesticerande diskurs kom att dominera sol-
datmissionen. Efter förra kapitlets diskussion om soldatmissionen i relation 
till värnplikten fortsätter jag i detta kapitel analysen av soldatmissionen som 
normeringsprojekt i en tid av tilltagande samhällsförändring. Jag analyserar 
de visioner för de värnpliktiga som kom till uttryck i soldatmissionärernas 
språk, när de talade och skrev om soldathemsverksamheten i frivillig regi, 
och gör jämförelser med de explicita motiv som jag diskuterat tidigare i av-
handlingen. På några ställen förmedlar källorna kontakt med materiella 
aspekter av soldatmissionen och dess sociala praktik. Men i första hand är 
det soldatmissionärernas planering som kommer till uttryck i källmaterialet. 
I kapitlet undersöker jag soldatmissionärernas idéer om mötesverksamheten i 
de stora samlingssalar man hade byggt, och vilken soldatservice och läsning 
man ville erbjuda.  

Under första världskriget blev värnpliktstjänstgöringen mer omfattande, 
och debatten om moral blossade upp på nytt i kölvattnet  av de långa vistel-
setiderna på de militära förläggningarna. Soldatmissionen blev nu föremål 
för riksdagsbehandling. Mot slutet av kapitlet analyserar jag riksdagsdebat-
ten, där soldatmissionen utmanades av ett statskyrkligt och ett socialdemo-
kratiskt normeringsprojekt vid nationens skola. Kapitlet innehåller också 
jämförelser med det fälthögskoleprojekt som Klas Borell uppmärksammat,1 
och med framställningar av en skötsam arbetarmentalitet i tidigare historisk 
forskning. 

 En kontextuell faktor vad gäller soldatmissionens utveckling under 1900-
talets första decennier var arbetarkollektivens radikalisering och fackliga och 
politiska mobilisering.2 Det är rimligt att anta att soldatmissionärerna kom i 
kontakt med allt fler värnpliktiga som var organiserade inom den socialde-

                                                        
1 Borell, s 43. 
2 Se t ex Klas Åmark, Maktkamp i byggbransch: avtalsrörelser och konflikter i byggbran-
schen 1914-1920, Lund 1989, s 322-325; jfr Erik Sidenvall, ”A Classic case of De-
Christianisation? Religious change in Scandinavia c. 1750-2000”, i Callum Brown & Michael 
Snape (eds), Secularisation in the Christian world: essays in honour of Hugh McLeod,  Farn-
ham 2010, s 128. 
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mokratiska fackföreningsrörelsen, varav en del kan ha haft en kristendoms-
kritisk eller -fientlig inställning. Hugh McLeod har pekat på mäns politiska 
och fackliga engagemang som två förklaringar till att sekulariseringen på 
individnivå i Västeuropa kring år 1900 i högre grad omfattade män än kvin-
nor. Män var på grund av samhällsstrukturen mer politiskt aktiva än kvinnor. 
I många fall tvingades männen välja mellan sina politiska och religiösa 
lojaliteter, och valde då ofta politiken. En annan faktor var att män i högre 
grad än kvinnor förvärvsarbetade. Konflikter mellan arbetsgivare och ar-
betare bidrog till en stark klassmedvetenhet hos många manliga arbetare, 
vilket ofta kom till uttryck i fientlighet mot kyrkor, prästerskap och kristna 
sammanslutningar.3 Sekulariseringsprocesserna i det tidiga 1900-talets Sve-
rige är bristfälligt undersökta, men sociologen Irving Palm har visat på loja-
litetskonflikter som drabbade manliga arbetare i valet mellan medlemskap i 
den väckelsekristna sammanslutningen och en socialdemokratisk fackföre-
ning.4  

En annan kontextuell faktor var statskyrkans omvandling och återhämt-
ning efter 1800-talets kriser. En av de stridande grupperna under det sena 
1800-talet var teologer som – påverkade av ny, tysk protestantisk teologi – 
företrädde den religiösa liberalismen och förespråkade en historiskt-kritisk 
bibelforskning.5 När statskyrkan i början av 1900-talet fann nya former, fick 
liberalteologin bland annat genom ärkebiskopen Nathan Söderblom (1866-
1931) en starkare ställning. Många statskyrkoföreträdare strävade nu efter att 
överbrygga klyftan mellan kristen tradition och nytt, vetenskapligt tän-
kande.6 Med liberalteologins spridning uppstod nya utmaningar för väckel-
sekristna, däribland soldatmissionärer, som hävdade Bibelns gudomliga auk-
toritet. I detta sammanhang kan nämnas att SMF-ledaren P P Waldenström 
tillsammans med FSV:s och EFS ordförande Axel Rappe 1908 lämnade en 
petition till kungl majt för att förhindra att liberalteologin skulle vinna insteg 
i skolornas kristendomsundervisning. Petitionen samlade inte mindre än 
315 000 namnunderskrifter. 7  Frågor rörande kristen tro och lära stod i sam-
hällsdebattens centrum under 1900-talets första decennier.   
                                                        
3 McLeod 2000a, s 124-136. 
4 Irving Palm, Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen: frikyrkorörelsens hållning till 
arbetarnas fackliga och politiska kamp åren kring sekelskiftet, Uppsala 1982, s 167f. Histori-
kern Erland Johansson kommer dock till ett något annorlunda resultat i sin lokalstudie, se 
Johansson 1984, s 145-150. 
5 Bexell 2003, s 52-54, 271-279. 
6 Nathan Söderblom blev ärkebiskop 1914. Se vidare Bexell 2003, s 271-279; Brohed 2005, s 
45-62. Jfr Mette Buchardt, ”Evangeliets samfundsnyttige pædagogisering – liberalteologins 
transformation på det pædagogiske felt med Edvard Lehmanns virke som eksempel”, Uddan-
nelsehistorie 2011, 45. årbog fra Selskabet for Skole- og uddannelsehistorie, s 98-101; Sven 
Thidevall, Folkkyrkan – vision och verklighet: ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928-
1932, Uppsala 2000, 296-301; Urban Claesson, Folkhemmets kyrka: Harald Halldén och 
folkkyrkans genombrott: en studie av socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med särskild 
hänsyn till perioden 1905-1933, Uppsala 2004, s 175-177.  
7 Bebbington, s 42-44; Brohed, s 24f; Dahlén 1999, s 34-46, 488f; Lundqvist, s 219f. 
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En inventarielista från Kronobergshed 
På några få ställen i källmaterialet finns titthål in i soldatmissionen, där sik-
ten inte skyms av de ambitioner, drömmar och högtravande formuleringar 
som konferensprotokoll och tidningstexter är så fulla av. Innan jag fortsätter 
den mer allmänna diskussionen ska jag med hjälp av ett sådant källställe 
peka på de materiella aspekterna av soldathemmet på Kronobergshed, och 
utifrån detta diskutera den sociala praktiken.  

I mars 1915 gjorde soldatmissionärerna en inventering i soldathemmet. 
Inventeringen skedde ett par månader efter KLM:s övertagande av soldat-
missionen för att fastställa det ekonomiska värdet av fast och lös egendom. 
Listan radar utan förskönande omskrivningar upp möbler och föremål som 
samlats på soldathemmet under ett mångårigt användande.8  

Det mest påfallande i inventarielistan är det stora antalet sittmöbler. Där 
fanns 53 pinnstolar och 49 bänkar att sitta på. Detta pekar på mötesverksam-
hetens centrala ställning på Kronobergshed. Ett större antal människor kunde 
samlas på soldathemmet i skydd för dåligt väder och sittande delta i möten. 
43 sångböcker, ett nothäfte från SMF, en orgel och en gitarr, visar att musi-
ken sågs som en väsentlig ingrediens på mötena.  

I jämförelse med mängden bänkar och sittmöbler var antalet bord begrän-
sat. Det fanns enbart tre skrivbord, vilket tyder på att den brevskrivning som 
soldatmissionärer gärna nämnde i offentligt material här inte var den mest 
prioriterade verksamheten. Ytterligare fyra bord fanns förtecknade, där de 
värnpliktiga kan ha slagit sig ned för att skriva, läsa eller samtala och dricka 
kaffe: två ”stora” bord, ett runt bord, ett ovalt bord samt ett slagbord.  Även 
bänkarna kan möjligen vid behov ha använts som skrivunderlag. Läsning var 
som framgått en annan aktivitet som soldatmissionärerna ansåg lämplig. I 
inventarielistan fanns dock enbart 150 bokband, vilket inte tyder på någon 
extraordinär satsning på läsning från soldatmissionärernas sida. Bokbestån-
det var begränsat jämfört med det samtida lokala IOGT-bibliotek som littera-
tursociologen Kerstin Rydbeck har undersökt, men i den övre delen av 
spektrat för vad som inom SMF uppfattades som en sedvanlig storlek för ett 
bibliotek i en ungdomsförening.9 

Beläggen för kaffedrickande är minst sagt starka: 76 par kaffekoppar, en 
kaffeservis av nickel, 17 kaffekannor av porslin, 14 sockerskålar, 14 grädd-
kannor, 12 kaffeburkar och två kaffekokare har nogsamt protokollförts av 
soldatmissionärerna. Dessa upplysningar, tillsammans med listans avsaknad 

                                                        
8 Protokoll 8 mars 1915, §1, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA. Uppgifterna i avsnittet är 
hämtade från det protokollet. 
9 Eskilstuna Godtemplares bibliotek hade år 1917 totalt 618 titlar, se Kerstin Rydbeck, Nykter 
läsning, Uppsala 1995, s 261. I en skrift från SMU anges att ett ungdomsbibliotek kunde 
innehålla 50-200 bokband eller något mer, se Bruno Nyström, Om läsning och bibliotek, 
Svenska Missionsförbundets Ungdoms Småskrifter no 10, Stockholm 1915, s 23. 
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av dricksglas, tallrikar och bestick, utöver 66 kaffeskedar, ger vid handen att 
kaffe var vad besökarna i huvudsak konsumerade.  

 Med hjälp av uppgifterna i listan får vi kontakt med den väckelsekristna 
kultur som rådde på soldathemmet på Kronobergshed. Den stora mängden 
sittmöbler och kaffekoppar stämmer väl med vad som är känt från kulturhi-
storiska undersökningar av fri- och lågkyrkliga sammanslutningar. Mötena 
och den andliga gemenskap som skulle utvecklas där var själva kärnan i den 
väckelsekristna kulturen, och att dricka kaffe i stället för öl eller brännvin 
var ett ställningstagande och en identitetsmarkör. Ett signum och en gemen-
samhetsskapande faktor var vidare väckelsemusiken. Att döma av instru-
menten och sångböckerna i inventarielistan hördes emellanåt väckelsens 
musik från soldathemmet, till munterhet eller irritation för andra.10 Inventari-
elistan från Kronobergshed ger exempel på faktiska, konkreta föremål och 
antyder en social praktik som formade den domesticerande diskursen.  

Det talade ordet 
För soldatmissionärerna stod det talade ordet i centrum. Referaten från 
FSV:s konferenser och det vi känner till om verksamheten vid de enskilda 
soldathemmen visar den vikt soldatmissionärerna lade vid det muntliga bud-
skapet. Detta stämmer väl med vad som tidigare allmänt iakttagits om den 
väckelsekristna praktik som utvecklats under 1800-talet.11 Soldatmission-
ärerna ville samla de värnpliktiga till möten, och tala till dem. För detta än-
damål försåg de, som jag visat tidigare i avhandlingen, gärna sina soldathem 
med stora samlingssalar; rituella rum för att tala med Lena Johannesson.12  

Samlingssalarna kunde förses med missionshusets attribut. I Örebro pla-
nerades för talarstol på en plattform längs hela kortväggen i salen, samt or-
gel. Bänkarna tillverkades efter modell av bänkarna i Wasakyrkan, 
SMF:arnas flaggskepp i Örebro. I Växjö planerade soldatmissionärerna för 
en estrad med talarpulpet och läktare.13  
 Skulle soldathemmens samlingssalar enbart användas till gudstjänster och 
andakter, eller skulle man även anordna andra slags sammankomster, och 

                                                        
10 Betr miljön på Kronobergshed, se Gösta Ydström, ”Kronobergshed”, i Värendsbygder 
1937, s 32-39; Adolf Reutersvärd, Kronobergshed och minnen från forna tiders krigarlif, 
Växjö 1923, s 104. 
11 Sune Fahlgren, ”Frikyrkligt gudstjänstliv – ett försök till historisk orientering”, i Sune 
Fahlgren & Rune Klingert (red), I enhetens tecken: gudstjänsttraditioner och gudstjänstens 
förnyelse i svenska kyrkor och samfund, Örebro 1994, s 188; Johannesson, s 389-391. 
12 Johannesson, s 405f. 
13 AU 1910-11-14, AU 1912-07-05, AU 1912-07-10: AII, vol I, FSVÖa, AÖ; Törnblom 1915, 
s 50; ”Arbetsbeskrivning”, ”Handlingar rörande uppförande å Smältaren 1917-1920”, F:I, vol 
01, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA; Arbetsutskottet 22 jan 1915, AII, vol 1, FSVÖa, 
AÖ. 
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låta föredragshållare utanför kretsen av predikanter och präster uppträda vid 
soldathemmen? Och vilka typer av sammankomster och föredrag var i så fall 
lämpliga? I denna fråga rådde delade meningar bland soldatmissionärerna. 
Frågan var särskilt brännande vid FSV-konferenserna i början av undersök-
ningsperioden, och utgjorde ett särskilt diskussionsämne vid 1899 och 1906 
års konferenser.14 I första hand var det nykterhetsföredrag och nykterhetsmö-
ten som var aktuella. Men även andra tidstypiska föredragsämnen nämndes i 
diskussionerna: sedlighetsföredrag och fosterländska föredrag.  

Skiljelinjen i denna fråga gick inte mellan militära och civila soldatmiss-
ionärer. År 1899 fanns en blandad grupp av militära och civila konferensdel-
tagare som bestämt motsatte sig allt annat än andliga möten vid soldathem-
men i frivillig regi. Deras uttalanden präglades dels av apokalyptiska före-
ställningar, dels av en fördömande inställning till föreningsliv utanför kret-
sen av väckelsekristna. von Malmborg ville att enbart evangeliet skulle 
förkunnas; något annat hade man inte tid med (underförstått: före Jesu åter-
komst). von Holst avfärdade alla möten utom de andliga, även samman-
komster i regi av Blå bandet, den väckelsekristna nykterhetsorganisationen. 
Troende som blev blåbandister kom in i nöjen och gick ifrån Guds ord.15 
Även den civile initiativtagaren till soldathemmet på Kronobergshed, Carl 
Andersson, var negativ till annan verksamhet än den andliga. De väckelse-
kristna borde hålla sig till att predika evangeliet.16  

En annan grupp soldatmissionärer vid FSV:s konferens 1899 bejakade 
nykterhetsföredrag inom den frivilliga soldathemsverksamheten, med förbe-
hållet att talaren måste vara en i soldatmissionärernas ögon sant troende. 
Detta pekade mot föredragshållare från den väckelsekristna nykterhetsorga-
nisationen Blå bandet. Sveriges Blåbandsförening tycks ha arbetat särskilt 
kraftfullt för att få bort utskänkning av öl på marketenterierna.17 Bernadotte 
framhöll till exempel att en ”nykterhetspredikan” kunde göra ett förbere-
dande arbete på vägen mot den religiösa omvändelsen, genom att den väckte 
en känsla av skuld. Men han visade också förståelse för de trosbröder i den 
radstockska kretsen som mer än han själv hade apokalyptiska föreställningar 
som ledstjärna, och framhöll att förhållandena kunde skifta från plats till 
plats.18 Diskussionen slutade med en kompromiss. Mötet uttalade att alla 

                                                        
14 ”Bör föredragen inom soldathemmen vara uteslutande religiösa?”, §4, §6, ”FSV:s konfe-
rens 1899”, B1, vol I, SSA, KrA; ”Hurudan bör soldatmissionens ställning vara till nykter-
hetsverksamheten?”,  FSV:s konferens 1906, s 27f.  
15 Styckjunkare Lindvall och kapten Andersson ville också enbart ha predikningar, ”FSV:s 
konferens 1899”, §4, B1, vol 1, SSA, KrA. 
16 ”FSV:s konferens 1899”, §4-6, B1, vol 1, SSA, KrA. 
17 M 158, AK 1903, s 12 samt bilaga. 
18 Överste Uggla var positiv till alla allmännyttiga föredrag på kristlig grund, ”FSV:s konfe-
rens 1899”, §4, B1, vol 1, SSA, KrA. 
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föredragshållare inom den frivilliga soldathemsverksamheten ”/.../ b[orde] 
vara troende”.19  

Skiljelinjen vid 1899 års konferens återkom 1906. Nykterhetsverksamhet-
en kritiserades även denna gång av flera debattörer. Mest kritisk var von 
Malmborg, som menade att den frivilliga soldathemsverksamheten inte alls 
skulle upplåta sina lokaler för några nykterhetspredikningar. Den militära 
soldatmissionären Jörgensen från Jämtland menade att det vore klent beställt 
med kristendomen om man skulle behöva ingå i en nykterhetsförening för att 
övervinna dryckenskapsbegäret. Nykterhetsföreningar kritiserades av såväl 
civila som militärer. Det var enbart evangeliet som kunde frälsa från synd, 
och nykterhetsföreningar utvecklades ofta i en världslig riktning.20 Men 
andra konferensdeltagare uttalade sig till förmån för nykterhetsarbete bland 
soldaterna. Den militära soldatmissionären Kjellman nämnde att det på 
Axvall fanns en nykterhetsförening som höll föredrag såväl på Västgöta som 
på Skaraborgs regemente en kväll i veckan: ”Den gjorde ett godt verk/.../”.21 
Samtidigt poängterade han att soldatmissionen och nykterhetsarbetet inte 
fick sammansmältas. Detta tog konferensordföranden Bernadotte upp i sitt 
sammanfattande uttalande, som låg i linje med 1899 års konferens. Han an-
såg det inte lämpligt att soldatmissionen tog upp nykterhetsarbetet som en 
arbetsgren, men soldathemmen borde få användas för nykterhetsföredrag, 
som hölls i kristlig anda.22  

Vid konferensen 1906 diskuterade soldatmissionärerna även fälthögsko-
lan.23 FSV:s ledning erkände de föredrag i regementenas regi som avsåg att 
höja soldatens intellektuella nivå, ge honom ett fosterlandsälskande sinne 
och förmågan att i någon mån självständigt döma om var rätten låg i de soci-
ala frågor som berörde honom själv.24 Men inom den frivilliga soldathems-
verksamheten skulle denna typ av föredrag inte anordnas. Soldatmissionens 

                                                        
19 ”FSV:s konferens 1899”, §6, B1, vol 1, SSA, KrA. 
20 Betr von Malmborg och Jörgensen, se FSV:s konferens 1906, s 28. Nykterhetsföreningar 
kritiserades, framför allt för sin världslighet, även av civilisterna Johansson och Bergström, 
samt av f d soldaten Sahlin, se FSV:s konferens 1906, s 27f. 
21 Positiva till nykterhetsarbete bland soldaterna var den civile Hemberg, samt korpral Kjell-
man och f d soldaten Sahlin. Sahlin var skeptisk till nykterhetsföreningar, men gillade nykter-
hetsföredrag. Bergström menade att nykterhetssaken i sig var god, även om han som sagt var 
kritisk till nykterhetsföreningar. Fanjunkare Höglund accepterade kristna nykterhetstalare, 
som satt evangeliet främst, se FSV:s konferens 1906, s 27f. Cit s 27. 1909 års konferens: Även 
den civile soldatmissionären pastor B Finnström från Vänersborg ansåg att föreläsningar i 
nykterhet eller sedlighet kunde hållas på soldathemmen, om föredragshållaren var ”en kris-
ten”, se FSV:s konferens 1909, s 42. 
22 Även Höglund betonade åtskillnaden. FSV:s konferens 1906, s 27f. 
23 ”Hvilken ställning bör soldatmissionen intaga med afseende på föredrag af icke religiös art, 
som för soldaternas förströelse anordnas å lokaler inom regementena, såsom till exempel å s k 
läs- och skrifrum?”, FSV:s konferens 1906,  s 19-22. 
24 FSV:s konferens 1906, s 19-21.  
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syfte var inte ”/.../ att anordna någon sorts folkhögskola för våra soldater”.25 
Alla såväl civila som militära soldatmissionärer som yttrade sig var eniga om 
att programmet inte skulle utvidgas. Det som även fortsatt skulle karaktäri-
sera den frivilliga soldathemsverksamheten var strävan att föra soldaten un-
der inflytande av Kristi evangelium.26 

Sociologen Klas Borell har uppmärksammat initiativen till en fälthögsko-
la eller militär folkhögskola, som hade rötter i 1800-talets värnpliktsdebatt. 
Det var ursprungligen en liberal utopi om att den militära träningen skulle 
varvas med utbildning av intellektuellt slag. Upplysta medborgarsoldater 
skulle på så vis kunna fostras under värnpliktsutbildningen.27 Borell hävdar 
att fälthögskolan i början av 1900-talet omvandlades till ett i huvudsak kon-
servativt projekt med förebilder i Kejsartysklands armé. Grupper av office-
rare såg sig inte längre bara som militära ledare och instruktörer, utan också 
som skolmästare. Den nya värnpliktsordningen framstod som en plattform 
för social och nationell integration. Söndringen mellan samhällslagren skulle 
motarbetas. Inom fälthögskoleprojektet höll man patriotiska, medborgerliga 
och allmänbildande föredrag. Borell påpekar att detta program passade in i 
en – med hans eget ordval – traditionell militärpaternalism.28  

Men fälthögskoleprojektet hade tillskyndare i det civila samhället även 
vid 1900-talets början. En av de särskilt engagerade var den konservative, 
nationalistiskt sinnade folkhögskoleföreståndaren och författaren Teodor 
Holmberg. I en artikel i Folkskolans vän 1901 framförde han att de värn-
pliktigas militära utbildning borde kombineras med utsträckt medborgarbild-
ning, vars syfte var att stärka den svenska nationalandan. Utbildningen 
skulle skötas av civila lärare enligt folkhögskolemodell. Intressant är också 
att Holmberg särskilt påpekar att denna utbildning inte var någon ”/.../ tysk 
efterapning/.../”. I stället plockades brösttonerna fram för att visa att fälthög-
skoletanken stod i samklang med det svenska folkkynnet.29 En annan, något 
äldre folkhögskolerektor, Leonard Holmström, engagerade sig också för 
fälthögskolesaken. Han menade att officerarna själva skulle föreläsa för de 
värnpliktiga. Det handlade dock inte om att befrämja något militaristiskt 
stöveltramp, utan om att skapa närmare band mellan officerare och värn-
pliktssoldaterna.30  

Den riksdag som beslutade om 1901 års härordning skickade en skrivelse 
till Kungl Majt om undervisning för de värnpliktiga vid sidan av den militära 

                                                        
25 FSV:s konferens 1906, s 20. Att FSV inte skulle starta folkhögskola upprepades tre år se-
nare, se FSV:s konferens 1909, s 38. 
26 FSV:s konferens 1906, s 19-22. 
27 Borell, s 43.  
28 Borell s 43-47, 52.  
29 Teodor Holmberg, ”Kasernen – folkhögskolan”, Folkskolans vän 1901, s 14-16. Cit fr s 15. 
Holmberg startade en särskild skriftserie med artiklar gällande fälthögskoletanken: Fälthög-
skolans småskrifter som utkom från 1903 på Hugo Gebers förlag. 
30 Leonard Holmström, ”Fälthögskolan”, Folkskolans vän 1901, s 134-136. 
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utbildningen. Det gällde undervisning i läsning, skrivning och räkning, ”i 
den mån så kunde befinnas behöfligt”, undervisningskurser i ”allmänt 
medborgerliga ämnen” samt ”fria föredrag”.31 Det handlade här inte om ska-
pandet av disciplinerade soldater, utan om ett komplement till vapenövning-
en. Motionären, Ivar Månsson i Trää, framförde som argument för den extra 
utbildningen att den kunde motverka en hotande utveckling mot ” ‘milita-
rism’ ” under de värnpliktigas långa vistelse i kasernerna. Medborgerlig 
utbildning och karaktärsdaning i bredare bemärkelse borde gå hand i hand 
med den militära utbildningen.32 En gemensam tanke hos Holmberg, 
Holmström och Månsson var alltså att negativa sidor av militär- och och 
kasernliv skulle motarbetas. Fälthögskolan var ett mångfasetterat projekt, 
som är värt ytterligare studium i annat sammanhang. 

Fälthögskolan fick ett rätt ojämnt genomslag i praktiken, och förlorade 
enligt Borell betydelse som uppfostringsinstrument vid tiden för första 
världskriget. 1903 utgick en generalorder från kungl majt  till armén om att 
fälthögskolan inte fick inkräkta på själva militärexercisen, och att den främst 
skulle inriktas på färdighetsträning i läsning, skrivning och räkning för värn-
pliktiga med bristfälliga kunskaper. Borell ser generalordern som ett svar på 
kritik från officerare som ansåg att fälthögskolan tog utbildningstid från den 
egentliga militärexercisen.33 En annan effekt kan ha varit att soldatmissionen 
kom i ett gynnsammare läge i konkurrensen om de värnpliktigas uppmärk-
samhet jämfört med ett system med frekventa kurser och föreläsningar i 
arméns regi. De regementschefer som ordnade med föredrag hade dock hela 
tiden ett särskilt maktmedel genom att de kunde kommendera manskapet att 
infinna sig, ett maktmedel som civila soldatmissionärer saknade. 

I efterhand är det lätt att se likheter mellan fälthögskoleprojektet och den 
frivilliga soldathemsverksamheten. Båda hämtade näring ur en oro för ka-
sernanda och moralisk försämring under värnpliktstiden. Den avgörande 
skillnaden jämfört med den frivilliga soldathemsverksamheten gällde den 
religiösa inriktningen. I fälthögskoleprojektet fanns kristna inslag, men det 
missionerande motivet saknades. 

Gudstjänster och föredrag i Kronobergs och Örebro län 
Årsberättelser och verksamhetsplanering från soldatmissionen Kronobergs 
och Örebro län talade för en omfattande gudstjänstpraktik. Den som gjorde 
värnplikten sommaren 1901 på Kronobergshed kunde under sin övningstid 
delta i ett omfattande gudstjänstliv på soldathemmet, om man får tro den till 

                                                        
31 RD:s skrivelse n:o 122, bihang till riksdagens protokoll 1901. 
32 M174, AK, RD 1901. Ivar Månsson i Trää var ledande inom lantmannapartiet från 1895. 
Han verkade för värnpliktsreformens genomförande vid riksdagen 1901, se SBL, band XXVI, 
s 194-197. 
33 Borell, s 52, 54, 64, 72.  



 207 

FSV insända årsberättelsen. Söndagarna tycks ha kunnat fyllas till bredden 
med religionutövning. När den obligatoriska söndagsgudstjänsten vid rege-
mentet var avklarad väntade vad som benämns ”predikan” både kl 1-3 em 
och kl 7-9 em i soldatmissionärernas regi. Kvällpredikan följdes ibland av ett 
”bönemöte”.34 ”Predikan” hölls enligt årsberättelsen på soldathemmet även 
tisdagar, torsdagar och lördagar. Övriga veckodagar hölls – fortfarande en-
ligt årsberättelsen – tvåtimmarslånga ”bönemöten” för ”troende” kvällstid, 
alltså sannolikt för en inre krets av väckelsekristna. Såväl ”lekmän” – dvs 
väckelsepredikanter – som präster deltog i arbetet enligt redogörelsen till 
FSV.35  

Teologen Sune Fahlgren påpekar att väckelsekristen gudstjänstpraktik hi-
storiskt har varit ett mycket sammansatt fenomen. Väckelsekristendomen 
växte fram i opposition mot den lutherska statskyrkans stränga ritual, och 
inom de väckelsekristna sammanslutningarna menade man att det andliga 
livet gynnades av fria former.36 Gudstjänstordningar, handböcker och fasta 
böner var man mycket tveksam till.37 Överfört på den frivilliga soldathems-
verksamheten innebär det att vi inte kan veta exakt vad som döljer sig bakom 
de olika programpunkterna. De väckelsekristna undvek gärna ordet ”guds-
tjänst”, som var det gängse i den statskyrka de opponerade mot.38 När man i 
efterhand skriver om de väckelsekristna, till exempel soldatmissionärerna, 
verkar det dock rimligt att tala om gudstjänster. För att beteckna möten i den 
inre kretsen av omvända är andakt en bättre term. Fahlgren påtalar att ordet 
predikan i väckelsekristet språkbruk i grund och botten ofta är synonymt 
med vad som inom statskyrkan benämns gudstjänst. Det talade ordet hade en 
central ställning alltsedan väckelsens första tid, när man samlades för att 
lyssna på högläsning ur postillor och uppbyggelseskrifter. Så småningom 
utvecklades ett mönster för predikogudstjänsterna, där även sång, bön och 
bibelläsning ingick. Men predikantens förkunnelse var hela tiden det viktig-
aste inslaget, därav namnet.39  

På Sannahed hade man 1901 enligt årsberättelsen ett program liknande 
det på Kronobergshed under värnpliktsövningstiden och regementsmötet: 

                                                        
34 Gustaf Willéns årsredogörelse för soldatmissionsföreningens verksamhet vid Kronobergs-
hed år 1901, E1, vol 1, SSA, KrA. 
35 Schemat gällde den tid de värnpliktiga övades respektive rekryt- och korpralskolan pågick. 
Se [år 1901], E1, vol 1, SSA, KrA. Se även reserapport till FSV 1910 [trol författad av Viktor 
Johansson], märkt ”Kronobergs hed”, se F8, vol 1, SSA, KrA. Betr gudstjänsterna i stats-
kyrklig regi på Kronobergshed, se Gösta Ydström, ”Kronobergshed”, Värendsbygder 1937, 
Alvesta 1937, s 32-39.  
36 Egon Onerup, ”Handbok blir till: fragment ur SMF:s liturgihistoria”, i Sune Fahlgren & 
Rune Klingert (red), I enhetens tecken: gudstjänsttraditioner och gudstjänstens förnyelse i 
svenska kyrkor och samfund, Örebro 1994, s 211; Per-Olov Ahrén, Nattvardsgudstjänsten i 
Svenska Missionsförbundet: en liturgihistorisk undersökning, Stockholm 1966, s 108. 
37 Fahlgren, s 179-181; Onerup, s 234f. 
38 Fahlgren, s 187f. 
39 Fahlgren, s 187-190. 
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”predikan” på söndagseftermiddagar samt ytterligare tre kvällar i veckan. 
Vissa kvällar hade man enligt årsberättelsen ”bönemöte” eller ”bibelsamtal”. 
Några predikningar hade hållits av regementspastorn Johan Bergström 
(1848-1904), och de övriga av lekmän.40 I en årsberättelse till FSV för 1911 
redovisade soldatmissionärerna vid Sannahed att man haft offentligt eller 
enskilt ”möte” på soldathemmet i regel varje kväll under övningstiden. På 
söndagar hade man enligt denna årsberättelse ”predikan” kl 2 e m, och ”vitt-
nesbördsmöte” kl 8 e m. Måndagskvällar och under första delen av övnings-
tiden även fredagskvällar hade använts till sång- och musikövningar, det 
sistnämnda för ”troende” som medfört musikinstrument till den militära 
förläggningsplatsen. Årsredogörelsen berättar att de troende musikanterna 
hade medverkat i gudstjänstlivet vid soldathemmet. Tisdagskvällar hade man 
”Bibelstudium och Bön”. Sannolikt handlade det om enskilda sammankoms-
ter för den inre kretsen av omvända militärer. Övriga kvällar ordnade sol-
datmissionärerna ”offentliga möten”.41  

Ett möte i väckelsekristen kontext vid denna tid var inte vilket samman-
träde som helst, utan det handlade om religionsutövning. Beteckningen syf-
tade på mötet med Gud. De väckelsekristna gick på möten för att som indi-
vider möta Gud. Formell liturgi var oväsentlig när man samlades till möten; 
det viktiga var den personliga trosavgörelsen och uppbyggelsen. Vem som 
helst bland de troende skulle kunna delta med fri bön, sånger och vittnes-
börd. De väckelsekristna hade heller inget intresse av att kategorisera och 
etikettera sina möten. De kunde till exempel kallas väckelsemöten eller bö-
nemöten, eller rätt och slätt möten. Så kallade eftermöten – som ägde rum i 
anslutning till det egentliga mötet – var viktiga för att med hjälp av sång, bön 
och känsloutlevelse försöka framkalla eller tvinga fram omvändelser. Inte 
minst radstockarna arbetade med eftermöten.42 Det är rimligt att dra slutsat-
sen att soldatmissionärerna på kvällarna under övningstiden på exercisplat-
serna Kronobergshed och Sannahed försökte omvända människor med käns-
lofyllda böner och sånger.  

I protokollen från Örebro finns principerna för mötesverksamheten ned-
tecknade ungefär ett halvår efter invigningen av det nya soldathemmet. 
”Predikan” skulle äga rum fyra dagar i veckan: söndag, måndag, onsdag och 
fredag. På tisdagar var det tid för ”möte” för den inre kretsen av ”troende”, 
och på torsdagar för musikövning. På lördagar var det ”fritt för tillfälliga 

                                                        
40 J L Lindencrantz årsredogörelse gällande soldatmissionsverksamheten på Sannahed, E1, 
vol 1, SSA, KrA. Johan Bergström var filosofie doktor och prästvigd i statskyrkan. Han blev 
regementspastor vid I 3 år 1885, se Svenskt porträttgalleri, Avd VII, Armén, häfte 5, s 50; 
Svenskt porträttgalleri, generalregistret, s 70. 
41 Alfr Nordströms årsredogörelse till FSV gällande soldatmissionsverksamheten på Sannahed 
(1912), E1 vol 2, SSA, KrA. Jfr beskrivningen av verksamheten på Sannahed  i upprop från 
FSVÖ: ”Soldatmissionen inom Örebro inskrivningsområde. Till alla för soldatmissionen 
intresserade” (1910), E1 vol 1, SSA, KrA.  
42 Fahlgren, s 184-187; Österlin, s 40. 
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möten och fester”.43 Det sistnämnda kan vara en eftergift åt vanorna i de 
framväxande väckelsekristna ungdomsföreningarna. När vi ser ordet fest i 
detta sammanhang måste vi givetvis tänka bort inslag som dansmusik och 
alkoholservering. Intensiteten i gudstjänstlivet verkar ha legat på nästan 
samma nivå som på Sannahed. Det enda som tycks ha bortfallit är vittnes-
bördsmötet på söndagskvällarna. Källorna vad gäller det provisoriska  sol-
dathemmet som invigdes i Växjö 1915 är särskilt bristfälligt. Enligt KLM:s 
minnesskrift och de protokoll som påträffats hade man ”möte” två kvällar i 
veckan under ledning av KLM:s pastor C F Törnblom. Samtidigt anordnades 
enligt protokollen tidvis möten i det gamla soldathemmet på Kronobergshed 
för kvarvarande soldater.44 Från slutet av 1919 förflyttades hela verksamhet-
en till det nya soldathemmet i Växjö, trots att det inte var riktigt färdigbyggt. 
Soldathemsverksamheten verkar med detta ha tagit ny fart. KLM:s soldat-
missionärer skrev i sina årsberättelser om välbesökta andliga möten, men 
angav inte hur ofta man hade sådana.45  

Slutsatsen av allt detta är att missionsmotivet och bevarandemotivet fort-
satte att vara verksamt i soldatmissionen i Kronobergs och Örebro län. Detta 
var heller inga unika fall. I andra verksamhetsberättelser insända till FSV 
skrev man också om gudstjänster och andakter flera gånger i veckan.46 Ef-
tersom statistik över antalet besökande i princip saknas i källmaterialet, så 
vet vi föga om hur många som besökte gudstjänsterna och andakterna.47 Ef-
                                                        
43 AU 4 april 1913, AII, vol 1, FSVÖa, AÖ. 
44 Betr andakterna i  det provisoriska soldathemmet i Växjö, se Espner m fl, s 162. Betr an-
dakter på Kronobergshed 1915 och framåt, se protokoll 19 september 1915, § 1-3; protokoll 
18 oktober 1915, §3; protokoll 26 april 1918; protokoll 17 maj 1919, §5: A:1, vol 01, Soldat-
missionen, KLM:s arkiv, KbA. Protokollen från dessa år är ofullständiga och det är svårt att 
få grepp om verksamheten. 
45 ”Årsredogörelse för KLM:s soldatmission under år 1919” daterad 14 febr 1920, A:1, vol 
02, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA; ”Centralstyrelsen för Förbundet soldaternas vänner 
årsberättelse för 1920”, s 14, B1, vol 2, SSA, KrA.  
46 Fristad – Predikan söndagar och vissa andra dagar, se ”Redogörelse för Föreningen Solda-
ternas Vänner i Fristad, februari 1902”; Grunnebohed – ”möten” flera gånger i veckan, se 
”Årsredogörelse för 1901 från Föreningen Soldaternas Vänner å Grunnebohed”; Skellefteå – 
under vapenövningarna ”möte” varje kväll utomhus, ”Om soldatmissionen vid Vesterbottens 
regemente 1901-02”: E1, vol 1, SSA, KrA. Eksjö – ”möten” två-tre ggr per vecka, redogö-
relse från Gustaf Lüning, Eksjö 1911; Polacksbacken – evangeliska föredrag, bibelläsning och 
bön, predikningar, sammanlagt tre till fyra gånger i veckan, ”Utdrag af årsredogörelsen för 
soldatmissionen för år 1911”, undertecknad Axel Berg: E1, vol 2, SSA, KrA. Vid KFUMs 
soldathem i Kristianstad höll man enligt en rapport 1917 korta bibelstunder varje kväll, samt 
predikan om söndagarna – ”i syfte att vinna de unga för Kristus”, rapport från soldatmissionär 
Nils Larsson, Kristianstad, till FSV 7 mars 1917, E1, vol 3, SSA, KrA. 
47 En enstaka uppgift gällande första världskrigets första år, insänd till FSV från soldatmiss-
ionsföreningen på Hultsfred, talade om 3 350 besök vid religiösa möten 1914, och 5 600 
sådana besök 1915. Det är svårt att utifrån den uppgiften sluta sig till hur många värnpliktiga 
som besökte ett genomsnittligt möte. Se cirkulärsvar från S J Hultgren, Hultsfred 14 febr 
1916, ”Cirkulär till soldatmissionsorganisationerna, anslutna till Förbundet Soldatrnas vän-
ner”, 7 februari 1916, E1, vol 2, SSA, KrA. Från den frivilliga soldathemsverksamheten i 
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tersom gudstjänsterna och andakterna generellt inom soldatmissionen fort-
gick år efter år, eftersom verksamheten expanderade geografiskt, och sol-
datmissionärerna dessutom fann det meningsfullt att investera i stora sam-
lingssalar, så är det rimligt att dra slutsatsen att det fanns en grupp värnplik-
tiga och övriga militärer som deltog i gudstjänstlivet. Hur stor gruppen var 
bör ha varierat mellan olika platser och över tid. 

Och hur var det med sammankomster utöver gudstjänster och andakter? 
Nestorn vid Kronobergshed – Carl Andersson – var som ovan nämnts mot-
ståndare till annat än gudstjänster och andliga möten. Det stora hotet kom 
med Anderssons eget uttryck från ”goodtemplarismen”, alltså IOGT:s nyk-
terhetsverksamhet.48 Godtemplarna, eller IOGT, kom från USA och blev den 
dominerande nykterhetsorganisationen i svenskt samhällsliv. Den stod inte 
på kristen grund, men en rad kvasikristna riter ingick i dess ceremoniel och 
vittnade om framväxten i en tid och miljö där det kristna kulturarvet var 
påtagligt närvarande.49 Andersson befarade att ”goodtemplarismen” kunde 
komma att ersätta kristendomen om de väckelsekristna engagerade sig i nyk-
terhetsrörelsen. Till hindren för frälsning hörde för övrigt alla synder, inte 
bara dryckenskap, påpekade han.50  

Det totala motståndet mot nykterhetsverksamhet vad gäller Kronobergs-
hed verkar ha varit kopplat till Anderssons person. Sedan han avlidit 1901 
beslutade årsmötet om ett tillägg i stadgarna, innebärande att föreningen 
även skulle verka för nykterhet. Samtidigt portförbjöds även fortsättningsvis 
de talare, ” ’som annorlunda lärer och lefver än Guds ord lärer’ ”.51 Därige-
nom bortföll IOGT:arna och andra nykterhetsagitatorer, som inte hade den 
önskade väckelsekristna inriktningen. Vilken typ av talare som kom i fråga 
framgår av soldatmissionsföreningens rapport till FSV för 1901. Talare hade 
varit Rundblom, som ingick i styrelsen, riksdagsmannen A G Jönsson, som 
tillhörde de ledande inom KLM, samt en militär som benämns fanjunkaren 
Svensson. Nykterhetsmöten hade enligt rapporten ”ibland” hållits på soldat-
hemmet. Samma svagheter vad gäller källorna finns naturligtvis här som i 
avsnittet om gudstjänster och andakter. Men detta ”ibland” bör ändå jämfö-
ras med uppgiften att gudstjänster eller andakter ägde rum dagligen under 
övningstiden.52  

                                                                                                                                  
Kviberg utanför Göteborg meddelande man 1912 att enbart ett 10-tal militärer kom till mö-
tena, se Redogörelse från Ynglingaföreningen Libanon, undertecknad av C Hansson 1 febru-
ari 1912, E1, vol 2, SSA, KrA. 
48 ”FSV:s konferens 1899”, §4, B1, vol 1, SSA, KrA. 
49 Carnes, s 7; Märit Gunneriusson Karlström, Konsten att bli och förbli folklig: Svenska 
kyrkans och IOGT:s strategier och omvandling i kampen på offentlighetens arena 1880-1945, 
Uppsala 2004, s 58-62. 
50 ”FSV:s konferens 1899”, §4, 6, B1, vol 1, SSA, KrA. 
51 Protokoll 31 augusti 1901, §4,  A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. 
52 ”Årsredogörelse för soldatmissionsföreningens verksamhet vid Kronobergshed 1901”, E1, 
vol 1, SSA, KrA. Betr A G Jönsson, se Svärd, s 26. 
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I en rapport från Sannahed till FSV för 1901 nämns att nykterhetsföredrag 
”undantagsvis” hade hållits på soldathemmet. Detta bör jämföras med upp-
giften om de ofta förekommande gudstjänsterna och andakterna. I texter från 
tiden för flytten till Örebro framgår att Blå bandet tilläts ordna nykterhets-
möten vid Sannahed, och att den verksamheten skulle fortsätta i det nya sol-
dathemmet.53 Örebromissionären Ungerth var en av de deltagare vid FSV:s 
konferenser som gärna såg nykterhetsföredrag, fosterländska föredrag och 
sedlighetsföredrag, så länge föredragshållaren var känd som ”/.../ en lefvande 
kristen”. Nykterhetsföredrag var till nytta, om de byggdes på sant kristlig 
grund, och även fosterländska föredrag och sedlighetsföredrag, om före-
dragshållaren var mogen sitt ämne samt hade en sant kristlig karaktär.54 I 
planeringen 1913 av verksamheten vid soldathemmet i Örebro gav han dock 
sådana föredrag en underordnad roll. Som punkt fem, efter veckoprogram-
met med gudstjänster och andliga möten, har han noterat ”anordna hemaft-
nar, tala om trakten där far och mor bo”, därefter kommer som punkt sex till 
åtta sångaftnar, musikaftnar och bibelsamtalsaftnar. Som punkt nio kommer 
förevisningsaftnar med skioptikonbilder, därefter ”större missions- och ung-
domsmöten”. Först som punkt elva kommer nykterhetsarbetet: ”Om så läm-
par sig under sommaren – söka få något föredrag i nykterhet, sedlighet, om 
fosterlandet mm”.55 De enda nykterhetsföreningar som nämns i beskrivning-
ar av soldathemsverksamheten på Sannahed och i Örebro är blåbandsför-
eningar.56  

Såväl bland SMF:s soldatmissionärer på Kronobergshed som i Örebro kan 
vi mellan raderna finna en fientlig inställning till den socialdemokratiska 
arbetarrörelsen. Anderssons vilja var att hemmet på Kronobergshed 
”/.../aldrig någonsin öppnas för sådana möten eller sammankomster, genom 
hvilka man samkar sig vrede på vredens dag, då Guds rättvisa dom varder 
uppenbar utan allenast för sådana möten, öfver vilka Guds kärlek och välbe-
hag må kunna hvila”.57 Frasen vibrerar av religiöst patos. Samtidigt får vi 
inte veta exakt vad eller vilka han ville utestänga, vilket var typiskt för 
många väckelsekristna texter som berörde politik. I Örebro, där den social-
demokratiska arbetarrörelsen nått större styrka, påpekades som framgick i 
kapitel tre i stadgarna att politiska och sociala möten inte fick förekomma. 
Enligt det ursprungliga stadgeförslaget löd formuleringen: "Politiska möten 

                                                        
53 J L Lindencrantz årsredogörelse gällande soldatmissionsverksamheten på Sannahed (1901), 
E1, vol 1, SSA, KrA; Upprop från Örebroföreningen fr 1910, dnr 55/1910 samt dnr 106/1910, 
E1, vol 1, SSA, KrA. 
54 FSV:s konferens 1909, s 40; FSV:s konferens 1906, s 40. 
55 Arbetsutskottet 4 april 1913, AII, vol I, FSVÖa, AÖ. Vilka skioptikonbilder (en sorts ljus-
bilder, föregångare till diabilderna) som skulle visas framgår ej.  
56 Upprop från Örebroföreningen fr 1910, dnr 55/1910 samt dnr 106/1910, E1, vol 1, SSA, 
KrA. 
57 ”Gåfvobrev” undertecknat C Andersson 15 nov 1898. F:I, vol 01, ”Handlingar angående 
soldathemmet Betania Kronobergshed”, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. 
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samt sammanträden och möten rörande arbetarrörelserna, af vad slag de vara 
må, få icke förekomma i Soldathemmet".58 Men en sådan formulering blev 
alltför rakt på sak även i Örebro och mildrades alltså. Soldathemsförestånda-
ren N P Bergström vid Kronobergshed var tydligare vid FSV:s konferens 
1906. Han såg soldatmissionen som räddningen för de unga män som social-
ismen annars kunde ”röva bort”.59  
 I folkrörelseforskningen har historiker gärna framhållit åsiktslikheter och 
politiskt samarbete mellan de väckelsekristna samt nykterhets- och arbetar-
rörelsen.60 Men soldatmissionen ger alltså exempel på motsatsen. Soldat-
missionärerna i Kronoberg och Örebro ville stänga dörren inte bara för soci-
alisterna, utan även för talare från IOGT och andra nykterhetsagitatorer som 
ansågs sakna den rätta kristna tron.  

Normering genom soldatservice 
Det talade ordet var centralt för soldatmissionärerna själva, men utgjorde 
bara en del av aktiviteterna på soldathemmet. Soldatmissionärerna ville 
också i större eller mindre grad tillhandahålla olika typer av tjänster för sol-
daterna. Det handlade om tjänster som befann sig i ett visst spektrum, och 
som skulle överföra och inpränta vissa normer. De former av soldatservice 
som diskuterades var serveringar, viss förvaring och service vid brevskriv-
ning. Dessutom gällde det tillhandahållande av periodica och böcker, som 
jag behandlar i ett särskilt avsnitt. 

Att gudstjänster och andakter skulle äga rum inom den frivilliga soldat-
hemsverksamheten var en självklarhet för soldatmissionärerna. Soldatser-
vicen däremot gav upphov till diskussioner på FSV-konferenserna. Särskilt i 
början av undersökningsperioden fanns ett starkt motstånd mot aktiviteterna 
och tjänsterna. Bland såväl militära som civila soldatmissionärer fanns både 
förespråkare och motståndare. Motståndarsidan ville att soldatmissionen 
skulle vara inriktad mot gudstjänster och andakter. Men utvecklingen under 
undersökningsperioden gick mot mer soldatservice. Vissa soldatmissionärer 
som först varit negativa till sådan soldatservice ändrade sig efter hand. Den 
vältalige soldathemsföreståndaren Viktor Johansson från Skillingaryd kan få 
illustrera en sådan omsvängning. Vid konferensen 1904 framhöll Johansson 
Guds ord och Anden som centrum i all väckelsekristen mission. Han tyckte 
inte att soldatmissionärerna skulle ordna tillställningar, där gudsorden fick 
en andrarangsposition bredvid mindre goda lockelsemedel. ”Släpp ej det 

                                                        
58 FSVÖ:s konstituerande möte 30 okt 1909, § 7 (stadgarna): AI, vol 1, FSVÖa, AÖ. Ungerths 
förslag finns i protokoll 9 sept 1909, §4, ”Prottokoll öfver förhandlingarne rörande sällskapet 
’Soldaternas vänner inom Örebro län’ ”, AI, vol 1, FSVÖa, AÖ. 
59 ”Soldaternas vänners Fjärde förbundskonferens 1906”, Stockholm 1906, s 13. 
60 Se särskilt Lundkvist 1974, t ex s 372-374. 
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tveeggade svärdet för moralens slöa svärd!” utropade Johansson.61 Men vid 
konferensen 1909 förklarade Johansson att han bytt åsikt under sin tid som 
soldathemsföreståndare: han hade funnit att många värnpliktiga lockades till 
hemmet av soldatservicen. Johansson nämnde brevskrivningen, och hävdade 
att den som först endast gick in i skrivrummet, kröp sedan självmant in i 
bönrummet. Johansson satt själv gärna i skrivrummet och försökte ”/.../växa 
in med de unga/.../”. Han samtalade med dem och försökte lära känna deras 
förhållanden. Sedan var det lättare att tala Guds ord till dem.62 

Soldatmissionärernas sätt att tala om serveringarna stämmer väl med Ok-
kenhaugs missionsmodell. Vid konferensen 1913, liksom vid de följande 
FSV-konferenserna, finns åtskilliga exempel på att soldatmissionärerna be-
traktade serveringarna som en inkörsport till gudstjänstverksamheten. Serve-
ringarna skulle tjäna som förgårdar till gudstjänsternas och andaktsstunder-
nas evangelisation. Soldatmissionären och distriktsordföranden Per Nilsson 
från Falun inledde diskussionen om serveringarna 1913. Han hävdade att 
serveringen drog många män till soldathemmet, även icke troende. Även 
bland dem fanns det nämligen många, som inte tyckte om livet på marketen-
teriet. Från serveringen gick de vidare till läsrummet, och därifrån till hörsa-
len, och på så sätt kunde de komma i kontakt med soldatmissionärernas reli-
giösa förkunnelse.63 Samma uttryckssätt återkom i FSV-debatterna fram till 
undersökningsperiodens slut. Genom serveringen menade sig soldatmission-
ärerna dra män till verksamheten som aldrig annars skulle komma. Det hade 
ofta hänt, påstod soldathemsföreståndaren Öberg i Örebro, att han vid tiden 
för aftonmötet gått in i serveringsrummet och bjudit in de värnpliktiga. De 
hade då i rätt stort antal gått in i hörsalen för att lyssna.64 Även vid den sista 
undersökta konferensen 1920 framförde Öberg att vägen gick genom kaféet 
till hörsalen, d v s till gudstjänster och andakter.65  

Även andra delar av soldatmissionärernas diskussion om soldatservice 
stämmer med Okkenhaugs modell. I ett protokoll från 1906 talades om ”/.../ 
praktiska ordningar man bör vidtaga för att draga de värnpliktiga till hem-
met.”66 Vid konferensen 1909 uttalades att ”[a]llt som är lofligt och kan 
locka dem [de värnpliktiga] hit, bör användas.”67 Det finns en upprepad 
språklig logik i protokollen som visar hur soldatmissionärerna tänkte. Ver-

                                                        
61 FSV:s konferens 1904, 9. Jfr Heb 4:12. Där liknas Guds ord vid ett tveeggat svärd. 
62 FSV:s konferens 1909, s 31f, 19. Cit fr s 19. 
63 FSV:s konferens 1913, 21. Se även inlägg av Per Persson-Koij, E T Holmstrand, Örebro, 
och Carl Hansson, Göteborg, A G Sahlin och Viktor Johansson.  De menade att serveringen 
drog icke troende till soldathemmet, FSV:s konferens 1913, s 24, 26, 28, 32; ”FSV:s konfe-
rens 1915”, s 61, F4, vol 1, SSA, KrA. 
64 ”FSV:s konferens 1915, s 55f. Se även Erik Neijs, Malmslätt, inlägg, ”FSV:s konferens 
1915”, s 66f, F4, vol 1, SSA, KrA. 
65 ”FSV:s konferens 1920”, s 44. 
66 FSV:s konferens 1906, s 9f. 
67 FSV:s konferens 1909, s 45. 
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ben dra, locka och länka användes gärna i detta sammanhang.68 De värnplik-
tiga skulle dras, lockas och länkas till soldathemmet av kaffeserveringar, 
möjlighet att förvara personliga tillhörigheter, att läsa tidningar och böcker 
och annat. I konferensreferaten finns det som inom språkvetenskapen kallas 
avsiktsmässig binding, och som markeras av orden ”för att”. Som Fairclough 
påpekar kan en sådan bindning användas i syfte att skapa legitimitet.69 Här 
skulle legitimitet skapas åt en inom soldatmissionen tidigare ifrågasatt sats-
ning på annat än gudstjänster och andakter. Soldatmissionärerna kunde till 
exempel tala om ”/.../ ordningar man bör vidtaga för att draga de värnplik-
tiga [till soldathemmet] /.../”.70 Missionsmotivet var alltså påtagligt närva-
rande när soldatmissionärerna diskuterade den synbarligen prosaiska soldat-
servicen. 

Serveringar 
Frågan om huruvida serveringar skulle finnas på soldathemmen eller ej gav 
upphov till långa diskussioner vid FSV:s konferenser. Frågan debatterades 
dels vid konferenserna 1899 och 1904, dels 1913 samt under de följande 
konferenserna fram till undersökningsperiodens slut.71 Under perioden 
svängde attityden till serveringarna bland konferensdeltagarna i riktning mot 
en positiv inställning. Många soldathem i frivillig regi skaffade också serve-
ring under perioden, men inte alla. Av en broschyr utgiven av FSV 1917 
framgår att 17 av totalt 25 uppräknade till förbundet anslutna soldathem hade 
servering.72  
 Konferensprotokollet från 1899 meddelar att konferensdeltagarna efter 
överläggning beslöt att ingen servering fick förekomma på soldathemmen 
som stod i strid med den verksamhet som bedrevs där.73 Inte heller vid kon-
ferensen 1904 var det någon entusiasm för serveringar på soldathemmen, 
och flera menade att sådana kunde skada soldatmissionen. Om serverings-
verksamhet ordnades, fick den inte bli så omfattande att gudstjänsterna och 
andakterna kom i skymundan. Det handlade också om en rädsla för att stöta 
sig med ledande officerare vid de olika militära förläggningsplatserna. Ser-
veringar kunde uppfattas som konkurrenter till regementet. 74 Marketenteri-
                                                        
68 För exempel, se FSV:s konferens 1913, s 21, 24, 28, 58, 60, ”FSV:s konferens 1915”, s 55, 
F4, vol 1, SSA, KrA. 
69 Fairclough 2003, s 89, 91; Hellspong & Ledin, s 88f. 
70 FSV:s konferens 1906, s 9f. Min kursivering. Se även FSV:s konferens 1913, s 60.  
71 1899, 1904, 1913 och 1915 hade serveringsfrågan egen rubrik i protokollen, se ”FSV:s 
konferens 1899”, §7, B1, vol 1, SSA KrA; FSV:s konferens 1904, s 15f; FSV:s konferens 
1913, s 20-33; ”FSV:s konferens 1915”, s 55-73; ”FSV:s protokoll 1917” s 54-79: F4, vol 1, 
SSA, KrA; samt ”FSV:s konferens 1920”, s 43-45. 
72 Soldatmissionens uppkomst, appendix. 
73 FSV:s konferens 1899, §7, B1, vol 1, SSA, KrA.  
74 FSV:s konferens 1904, s 15f (Kjellman från Västergötland och Laurell från Salbohed yr-
kade på nej till serveringar. Bernadotte var tveksam. KFUM:aren  Svedmark från Malmö var 
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ernas ekonomi var nämligen sammanflätade med respektive regemente. Un-
der den tid då alkohol serverades var marketenterierna lukrativa verksamhet-
er, som ofta drevs av lokala näringsidkare. Efter restriktionernas införande 
sjönk lönsamheten, och regementen på flera håll gick in med ekonomiskt 
stöd för att marketenterierna skulle kunna leva vidare. De uppfattades av 
många som en självklar del av det militära livet. 
 I sin sammanfattning framhöll Rappe att det inte var rätt att anordna ser-
veringar vid soldathem belägna på landsbygdens förläggningsplatser. Detta 
för att inte konkurrera med marketenterierna. I städerna kunde det däremot 
vara lämpligt att ordna servering.75 Där fanns det redan närbelägna krogar 
och serveringar av olika slag. Konkurrenssituationen var alltså en annan, 
samtidigt som behovet av ett helnyktert alternativ kunde framstå som ännu 
större än på landsbygden. Utvecklingen i Kronoberg och Örebro stämde med 
Rappes riktlinjer. Sommaren 1900 antecknades i styrelseprotokollet för sol-
datmissionsföreningen på Kronobergshed att föreståndaren fick tillstånd att 
servera kaffe till ”troende vänner”.76 Det var alltså en begränsning av kaffe-
serveringen till broderskapet i soldathemmets inre krets samt civila väckel-
sekristna. Sedan försvann serveringsfrågan ur kronobergsprotokollen under 
ett helt decennium. Först 1910 dök den upp igen. Då beslutade styrelsen för 
soldatmissionsföreningen att pröva kaffeservering, men först skulle före-
ståndaren N P Bergström höra med regementsledningen ”/.../ så att ej något 
missförstånd skulle uppstå/.../”.77 I FSVÖ:s soldathem däremot, som låg vid 
en stad, serverade soldatmissionärerna kaffe och smörgåsar med gott själv-
förtroende från starten.78 
 När serveringsfrågan behandlades vid 1913 års FSV-konferens var läget 
ett annat. Enigheten var nu stor bland deltagarna om att en servering var en 
tillgång för ett soldathem i frivillig regi.79 Drivande i diskussionen liksom 
vid de följande konferenserna 1915 och 1917 var ett antal civila soldatmiss-
ionärer.80 Omsvängningen i serveringsfrågan hängde samman med att den 
domesticerande diskursen dominerade soldatmissionen allt mer. 

Naturligtvis visste soldatmissionärerna att vägen från kaffekoppen till 
omvändelsen knappast var spikrak, och att många värnpliktiga som drack 
                                                                                                                                  
positiv. Johansson och Vicander önskade att soldatmissionsföreningarna skulle få bestämma 
själva). Varken Svedmark eller Johansson är upptagna i listan över representanter för rege-
menten/soldatmissionsföreningar. Jfr FSV:s konferens 1904, s 4, 16. Laurell var verksam vid 
Salbohed där Västmanlands läns ansgariiförening inrättat ett enkelt soldathem 1902. Betr 
Salbohed, se osignerad genomgång, rubr ”Västerås”, ”Förbundet soldaternas vänner: Rese-
verksamhet 1898-1922”, F8, vol 1, SSA, KrA. 
75 FSV:s konferens 1904, s 16. 
76 Protokoll 30 juli 1900, §7, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. 
77 30 sept 1910, §6, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. 
78 Arbetsutskottet 5 oktober 1913, AII, vol 1, FSVÖa, AÖ. 
79 FSV:s konferens 1913, s 33. 
80 Se FSV:s konferens 1913, t ex s 57f; ”FSV:s konferens 1915”, s 55-73; ”FSV:s protokoll 
1917” s 54-79: F4, vol 1, SSA, KrA. Se även nedan. 
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kaffe på soldathemmet aldrig överhuvudtaget deltog i gudstjänster och an-
dakter. Även bevarandemotivet märktes i FSV-diskussionerna om serve-
ringsverksamheten. Carl Hansson från Göteborg var en av dem som påpe-
kade att ett viktigt skäl till att ha serveringar var att de utgjorde ett skydd för 
de väckelsekristna värnpliktiga.81 För Per Nilsson var skyddsbehovet det 
första skälet till varför soldathemmen borde ha serveringar. På så sätt tillgo-
dosåg man ett behov hos de väckelsekristna beväringsmännen. De gick näm-
ligen ogärna till marketenteriet, för det var ingen trevlig plats för den som 
var ”troende”.82 

De nackdelar med serveringarna som soldatmissionärerna diskuterat vid 
de första konferenserna fanns kvar även i diskussionerna under 1910-talet. 
Det gällde konkurrensen med marketenterierna och risken för att  gudstjänst-
livet stördes. Serveringarna kunde alltjämt uppfattas som otillbörlig konkur-
rens med marketenterierna.83 Flera soldatmissionärer framhöll att serveringen 
borde hållas stängd under gudstjänster och andakter.84 Vid konferensen 1913 
diskuterades mer än under den första perioden risken för att affärsverksam-
heten skulle ta över, och att serveringarna allmänt skulle uppfattas som ett 
sätt för soldatmissionärerna att tjäna pengar på de värnpliktiga.85 I den omfat-
tande floran av skämt och karikatyrer som omvärvde de väckelsekristna var 
den snikne predikanten en tacksam figur, med August Strindbergs skildring 
av pastor Skåre i Röda rummet (1879) som det kanske mest kända exemp-
let.86 Soldatmissionärerna visste vilket rykte den inre missionen hade, och 
ville forma en annan bild. 

Förvaring  
En annan tjänst som soldatmissionärerna alltså tillhandahöll var förvaring av 
kläder, värdesaker och andra ägodelar. Även deponering av pengar nämns i 
konferensmaterialet. Förvaringsverksamheten kunde kopplas till värden som 
ordning och sparsamhet.87 Möjliga länkar till den värnpliktiges föräldrahem 

                                                        
81 FSV:s konferens 1913, s 24f. 
82 FSV:s konferens 1913, s 20f. Se även ”FSV:s konferens 1915”, s 58, 64, 72, F4, vol 1, SSA, 
KrA. 
83 För diskussioner i konkurrensfrågan, se FSV:s konferens 1913, s 24, 26f; ”FSV:s konferens 
1917”, s 58, F4, vol 1, SSA, KrA. Gällande störningar, se t ex FSV:s konferens 1913, s 26. Se 
även FSV:s konferens 1913, s 27, 31f; ”FSV:s konferens 1915”, 62; ”FSV:s konferens 1917”, 
s 71f: F4, vol 1, SSA, KrA. 
84 FSV:s konferens 1913, s 23; ”FSV:s konferens 1915”, s 62, 71, F4, vol 1, SSA, KrA. 
85 FSV:s konferens 1913, s 22f, 25f, 28, 32. Se även ”FSV:s konferens 1917”, s 76f, F4, vol 1, 
SSA, KrA. Jfr FSV:s konferens 1904, s 15. 
86 Johannes Ståhlberg, ” ’Skenhelige vampyrer’ och ’Grönskande små oaser’: en studie av 
läsaren i svensk litteratur från 1840- till 1880-talet”, Kyrkohistorisk årsskrift 2004, s 44. 
87 Se t ex FSV:s konferens 1904, s 9f. Jfr FSV:s konferens 1906 s 9f; FSV:s konferens 1913, s 
60; ”FSV:s konferens 1915”, s 68, F4, vol 1, SSA, KrA. 
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erbjöd sig också. Soldatmissionärerna strävade uppenbarligen efter att ingå 
en pakt med föräldrahemmen i sin normering. 

På soldathemmet i Örebro inrättade man små utrymmen på vinden där 
soldaterna kunde deponera sina koffertar mot en avgift. De värnpliktiga 
tyckte att det var hemtrevligt, anförde Ungerth, det var precis som när de 
hängde upp kläder på föräldrarnas vind.88 I det nya soldathemmet i Växjö 
beslöt missionärerna likaledes att mot betalning på vinden på soldathemmet 
förvara beväringsmäns civila kläder. Väskor och cyklar skulle utan kostnad 
få ställas i källaren.89 Detta var en verksamhetsgren, som på ett direkt sätt 
knöt de värnpliktiga till föräldrahem, anhöriga och den civila sfären.  

Brevskrivning 
Sverige hör som bekant till de europeiska länder där läsförmågan redan un-
der tidigmodern tid var spridd i bredare befolkningslager. Konsten att skriva 
släpade däremot länge efter, vilket märktes ännu i de undersökningar som 
krigsmakten utförde bland de värnpliktiga.90 Vid ett par undersökningar un-
der 1900-talets första decennier bedömdes över 60 procent ha god läsfärdig-
het, medan enbart omkring 40 procent bedömdes ha god färdighet i skriv-
ning.91 Krigsmakten hade ett intresse av nivån på dessa kunskaper, och i 
enlighet med en generalorder från 1903 kom som ovan nämnts fälthögskole-
projektet i praktiken att inriktas mot att åtgärda kunskapsluckor på dessa 
områden. De värnpliktiga hade också personlig nytta av färdigheter i skriv-
ning för att upprätthålla kontakt med släktingar och vänner på hemorten. 
Brevskrivning var den vanliga kommunikationsformen över längre avstånd, 
men samtidigt en rätt krånglig procedur, som helst skulle utföras med bläck 
och bläckpenna. På brevskrivandets område erbjöds rika möjligheter för 
soldatmissionärerna att locka de värnpliktiga till soldathemmen, dels genom 
att mot avgift eller kostnadsfritt tillhandahålla brevpapper, kuvert och skriv-
don, dels genom att hjälpa den osäkre rent praktiskt med skrivandet.92 Som 

                                                        
88 FSV:s konferens 1913, s 58.  
89 Protokoll 26 juni 1920, §2-4, A:1, vol 02, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA.  
90 Egil Johansson, ”The history of literacy in Sweden in comparison with some other coun-
tries”, Educational reports Umeå 1977:12, s 63-71. 
91 Statistiken gällande de värnpliktiga är hämtad från Johansson 1977, s 89: 1900: 69,8 pro-
cent bedömdes ha god läsfärdighet, 30,2 procent läste acceptabelt, och 0,1 procent var inte 
läskunniga. 41,2 procent bedömdes ha god färdighet i skrivning, 58,5 procent skrev accepta-
belt, och 0,3 procent var inte skrivkunniga. 1919/20: 62,2 procent bedömdes ha god läsfärdig-
het, 37,7 procent läste acceptabelt, 0,06 procent var inte läskunniga. 38,7 procent bedömdes 
ha god färdighet i skrivning, 61,2 procent skrev acceptabelt, 0,1 procent var inte skrivkunniga. 
Jfr Carl Cederblad & Eva Wennerström-Hartmann, Beväringssvenska, Stockholm 1940, s 
229, 298. 
92 ”Redogörelse för år 1901”, undertecknad Oscar von Malmborg. Avser soldathemmet på 
Hultfredsslätt. Dnr 96, E1, vol 1, SSA, KrA. Avgift togs ut vid Trossnäs och Grunnebohed 
enligt uppgift vid en konferens, se FSV:s konferens 1906, s 7, 13. På Kronobergshed däremot 
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framgick av kapitel tre nämndes brevskrivning redan i sammanslutningarnas 
ändamålsparagrafer som exempel på passande aktivitet. Att skriva brev var 
att upprätthålla en länk till det civila samhället.  
 I enlighet med katekesens bud om att vörda sin mor och far kunde soldat-
missionärerna uppmana de värnpliktiga att komma ihåg sina föräldrar med 
ett brev, och inte bara skriva till kamrater och kärestor.93  

Sammanfattande analys 
I början av undersökningsperioden märktes motstånd vid FSV-konferenserna 
mot att introducera soldatservice vid sidan av gudstjänstlivet. Mot slutet av 
undersökningsperioden var dock serviceverksamhet av olika slag etablerad. 
Denna utveckling är tydligast vad gäller serveringarna. Detta var också den 
del av soldatservicen som avgjort diskuterades mest på FSV-konferenserna. 
Serviceverksamheten svarade mot olika behov hos de värnpliktiga, samtidigt 
som den var i överensstämmelse med soldatmissionens motiv.  

Serveringarna kom att utgöra själva hjärtat i den frivilliga soldathems-
verksamhetens normering. Det var det rum, där de värnpliktiga skulle um-
gås, så att de bevarades från synd.94 På serveringen skulle det gå ”ordentligt” 
till; de värnpliktiga skulle erhålla hemkänsla, och stå under ett gott moraliskt 
inflytande.95 Soldatservicen syftade till att förankra den värnpliktige i ett 
bestämt mönster. Brevskrivning liksom förvaringsservice upprätthöll banden 
till den civila sfären och den värnpliktiges hemmiljö.96 Soldatmissionärernas 
tankar, planer och drömmar om de olika formerna av soldatservice, liksom 
det regelverk de strävade efter att inskärpa i den sociala praktiken, var en del 
av den domesticerande diskursen. 

I avsnittet har jag gett exempel på hur de två motiven i soldatmissionens 
tvillingmotiv tänktes fungera tillsammans inom den frivilliga soldathems-
verksamheten. Genom att tillhandahålla olika slags service ville soldatmiss-
ionärerna dra de värnpliktiga till verksamheten, så att de kom inom räckhåll 
för ”Guds ord” och kunde bli föremål för vad soldatmissionärerna såg som 

                                                                                                                                  
tillhandahöll soldatmissionärerna kostnadsfritt skrivmateriel till ”beväring och soldater” som 
ville skriva på hemmet, se Årsmötet 26 aug 1900, § 7, A:1, vol 01, Soldatmissionen, KLM:s 
arkiv, KbA. Även vid soldathemmet i frivillig regi på Ljungbyhed tillhandahölls skrivmaterial 
kostnadsfritt åt soldater, se dnr 26/1917, ”Soldathemmet å Ljungbyhed 1901-1911: en tio-
årsåterblick”, s 6, E1, vol 3, SSA, KrA. Skrivmateriel tillhandahölls kostnadsfritt vid soldat-
hemmet i frivillig regi i Uddevalla, se dnr 29, ”Ynglingaföreningen Libanon, Göteborg”, E1, 
vol 3, SSA, KrA. 
93 FSV:s konferens 1909, s 19. 
94 FSV:s konferens 1913, s 27. 
95 ”FSV:s konferens 1915”, s 64, F4, vol 1, SSA, KrA. 
96 Att tidningar kunde vara band till hembygden nämndes av Brandt och Karlsson, se FSV:s 
konferens  1904, s 16. Allmän soldatservice som domesticering och band till hemmet, se 
FSV:s konferens 1906  s 9f. 
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omvändelsens frälsande kraft. Såväl missionsmotivet som bevarandemotivet 
underbyggde diskussionen.  

Det går att hitta explicita exempel på att väckelsekristna värnpliktiga gyn-
nades framför andra i fråga om soldatservicen. I 1906 års protokoll från 
Kronobergshed framgår att det var ”troende ynglingar” som vid behov tilläts 
att förvara koffertar på soldathemmet.97 Det är möjligt att det i första hand 
var den frivilliga soldathemsverksamhetens inre cirklar av väckelsekristna 
broderskap som gynnades av soldatservicen, när efterfrågan var större än 
tillgången.  

Väckelsekristendomen var grunden även för inrättandet av de olika for-
merna av soldatservice. Men även soldatmissionärernas klassrelaterade po-
sitioner kom till uttryck i diskussionen. Det var allra mest märkbart vad 
gällde förvaringsservicen. ”Trosbröder” från ett visst samhällsskikt, som var 
i besittning av sparpengar och ägodelar, skulle skyddas i den främmande 
militära miljön. 

Som framkom i kapitel tre kan det inte uteslutas att ledande soldatmis-
sionärer på lokal nivå i sin egenskap av näringsidkare kunde gagnas ekono-
miskt av ett regementes kasernering på den egna orten. Var då kanske i linje 
med detta det egentliga motivet till att etablera ett soldathem helt enkelt att 
tjäna pengar på att tillhandahålla soldatservice till de värnpliktiga? I mindre 
officiella sammanhang kunde soldatmissionärerna tala i krassa termer om de 
ekonomiska aspekterna av den frivilliga soldathemsverksamheten. Distrik-
tsföreståndaren K A Ekman i Umeå beskrev i brev till SMF:s styrelse ett 
välordnat soldathem som en ”rörelse”, som inte behövde kontinuerliga 
ekonomiska tillskott från missionskassan. Fick man bara ordning på 
verksamheten så var det inte ett ekonomiskt riskabelt projekt.98 Soldatser-
vicen kunde fungera som en inkomstkälla för de lokala aktörerna; allt i en-
lighet med principerna i vad den brittiska historikern Callum Brown har 
kallat den inre missionens ”frälsningsindustri”,99 där stora resurser användes 
för att i mångfaldiga projekt nå ut med det budskapet om den religiösa om-
vändelsen. Särskilt serveringarna var ett möjligt sätt för soldatmissionärerna 
att dra in pengar, trots att denna aspekt som vi sett gärna tonades ned vid 
FSV:s konferenser. Inkomster från serveringen vid den frivilliga 
soldathemsverksamheten i Örebro användes av soldatmissionärerna bland 
annat till att amortera av det lån man tagit för soldathemsbygget.100 
Soldatmissionärerna använde delar av behållningen till andra former av 
väckelsekristen aktivism, som en evangelistkurs och den söndagsskola som 
                                                        
97 Protokoll 2 april 1906, §10: A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. Under första 
världskriget fortgick förvaring av kläder och reseeffekter vid Kronobergshed, se protokoll 26 
april 1918, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. 
98 Brev av 29 feb 1916 till SMF:s missionsstyrelse från K A Ekman, Missionsstyrelsen 6-7 
april 1916, § 40, bil 20, A, nr 15A (1916), A1a, vol 23, SMF:s arkiv, Huvudarkivet, RA. 
99 Brown, s 43-46. 
100 Revisionsberättelse 1914-12-30, AI, vol 1, FSVÖa, AÖ. 
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var inrymd i soldathemmet.101 Det är uppenbart att såväl den inre som den 
yttre missionen var omfattande ekonomiska projekt, och att affärssinne var 
en användbar egenskap hos de väckelsekristna aktivisterna. Det är dock inte 
rimligt att dra slutsatsen att ett personligt vinstintresse skulle vara aktörernas 
egentliga motiv till att bedriva soldatmission. För den som ville tjäna pengar 
på värnpliktiga vid en militär förläggningsplats fanns det enklare sätt än att 
bygga mötessalar och anställa predikanter.   

Styrd läsning 
Tillhandahållande av kristlig och uppbygglig läsning omnämndes i soldat-
missionens ändamålsparagrafer och proklamationer.102 Frågor som gällde val 
av läsning utanför bibelläsningen diskuterades dock inte i någon större om-
fattning på FSV:s konferenser. Att soldathemmen tillhandahöll lämplig läs-
ning var en fras som passade i offentligt material. Men i praktiken var verk-
samheten kanske inte alltid så prioriterad i jämförelse med gudstjänstverk-
samheten – eller serveringarna. I augusti 1913 meddelade FSVÖ:s protokoll 
att biblioteket vid soldathemmet i Örebro fått flytta upp till en mer undan-
skymd position på övervåningen. Serveringsverksamheten hade då fått sådan 
omfattning att även det dittillsvarande biblioteksrummet fått tas i anspråk för 
kaffe- och smörgåsservering.103  

För att få exempel på vilken läsning som tillhandahölls inom den frivilliga 
soldathemsverksamheten måste vi vända oss till den lokala nivån. I ändamål-
sparagraferna i soldatmissionsföreningen på Kronobergshed stadgades att 
”goda böcker och tidningar af religiöst och allmännyttigt innehåll” skulle 
finnas på soldathemmet. Motsvarande formulering i FSVÖ:s stadgar var att 
”allmännyttig och kristlig läsning” skulle tillhandahållas.104 Religiöst inne-
håll eller kristlig läsning verkar självklart i sammanhanget, men vad menade 
soldatmissionärerna med allmännyttig? Enligt den definition från slutet av 
1800-talet som finns i SAOB betyder allmännyttig ”som är till gagn för alla 

                                                        
101 AU 1915-11-03; AU 1918-10-25: AII, vol 1, FSVÖa, AÖ. 
102 Se t ex protokoll 27 sept 1898, §7, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA; 
”Stadgar för Föreningen Soldaternas vänner inom Örebro län” [tryckta i Örebro 1909], FII, 
vol 1, FSVÖa, AÖ;  ”Grundsatser (antagna på konferensen den 6 och 7 nov 1899) för ’Solda-
ternas vänner’ ”, B1, vol 1, SSA, KrA.  
103 AU 21 augusti 1913, AII, vol 1, FSVÖa, AÖ. Samma sak hände vid soldathemmet i Karl-
stad enligt uppgift från föreståndaren Carl Bergqvist vid FSV-konferensen 1917: läs och 
skrivrummet hade fått tas i bruk av serveringen, se ”FSV:s konferens 1917, s 58, F4, vol 1, 
SSA, KrA. 
104 Protokoll 27 sept 1898, §7, A:1, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA; ”Stadgar för 
Föreningen Soldaternas vänner inom Örebro län” [tryckta i Örebro 1909], FII, vol 1, FSVÖa, 
AÖ. 
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eller för samhället”.105 Jag kommer att undersöka vad soldatmissionärerna i 
Örebro och på Kronobergshed lade in i begreppet allmännyttig.  

Tidigare forskning 
Läsningen av just religiösa texter har generellt varit ett centralt undersök-
ningsområde i forskningen om läsutvecklingen i Sverige. Det har att göra 
med rötterna till läskunnigheten. Dess jämförelsevis tidiga spridning i Sve-
rige och i näraliggande protestantiska områden har förklarats med den reli-
giösa principen att hela befolkningen med egna ögon skulle läsa Luthers lilla 
katekes och vissa psalmbokstexter, och att kunskaperna regelbundet kontrol-
lerades av prästerskapet vid husförhören. Den läsfärdighet det handlade om 
här var begränsad och gällde i första hand känd text.106 Det är i det perspekti-
vet man ska se forskningens intresse för det mentalitets- och idéhistoriska 
sammanhanget när stora mängder traktater på frivillig basis vid väckelsens 
intåg spreds över landet från 1800-talets början och framåt, liksom senare 
kristen uppbygglig periodika och litteratur. 
 De forskare som velat påvisa kontinuitet mellan väckelsekristendomen 
och arbetarrörelsen bygger bland annat på en specifik uppfattning om de 
väckelsekristnas läskultur. Dessa forskare har hävdat att väckelsekristendo-
mens läskultur hade en moderniserande och demokratiserande funktion. I en 
ofta refererad bok hävdade idéhistorikern Ronny Ambjörnsson att väckelsen 
skapade argumenterande människor. Han menade sig hitta rötterna till en 
skötsam arbetarmentalitet i lutherdomens ideal, men framför allt i vad han 
kallar en ny begrundande läsart bland de väckelsekristna. Diskussionen 
bland väckelsens medlemmar handlade om de kristna trossatserna, men han 
ansåg sig ändå kunna dra slutsatsen att det fanns ett etablerat förhållande 
mellan å ena sidan religiös upplevelse och å andra sidan den politiska med-
vetenhet som kom till uttryck i arbetarrörelsen.107 Litteratursociologen Lars 
Furuland var inne på samma linje och hävdade att det var en demokratisk 
skolning som inleddes under 1800-talet med väckelsens läskultur, även om 
han inte blundade för de skarpa gränserna för läskonstens användning som 
utstakades inom ”frikyrkorna”.108 Pedagogen Lars Arvidson jämförde i sin 
avhandling bildningsverksamhet i arbetarrörelse och vad han kallar frikyrko-
rörelsen under tre perioder på 1900-talet. Vad gäller den av hans undersök-

                                                        
105 SAOB, band I, sp 1042, Stockholm 1898. 
106 En pionjär inom den forskningen är Egil Johansson. Se Egil Johansson, ”The history of 
literacy in Sweden in comparison with some other countries”, Educational reports Umeå 
1977:12, s 2, 14, 18, 64, 71; Egil Johansson, ”Läser och förstår”, Tvärsnitt 1982:1, s 6, 8. Se 
även Lars Furuland, Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser, Uppsala 
1991, s 11. 
107 Ambjörnsson 1988, s 247-251. 
108 Furuland 1991, s 13. Ett liknande perpektiv finns i Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria: 
Bildning och vetenskap under tusen år, del II, Stockholm 2004, s 184-187. 
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ningsperioder som sammanfaller med min, 1910-1914, undersöker Arvidson 
framför allt centralt material från SMF och dess ungdomsförbund SMU, 
särskilt gällande den senare organisationens ”studiekretsar”. Arvidson disku-
terar föga väckelsekristendomens kristna budskap. Hans resultat blir att det 
fanns stora likheter mellan de båda undersökningsobjekten. Han kommer 
fram till att båda hade en rationell-pragmatisk inriktning och en folkbild-
ningstanke integrerad i den totala verksamheten. Hallingberg betonar å sin 
sida på detta område sambandet mellan väckelsen och nykterhets- samt arbe-
tarrörelsen.109  
 Andra forskare har hävdat en annan uppfattning om läskulturen inom 
väckelsen. Nordisten Olle Josephson, som gjort en egen undersökning av 
1800-talets traktater, menar i polemik med Ambjörnsson att man inte kan 
anta att väckelsens traktater lästes kritiskt och ifrågasättande, men drar ändå 
slutsatsen att de inbjöd till religiös begrundan. De utgjorde en brygga mellan 
ett uppifrån styrt och ett självvalt läsande, och de bildade vad Josephson 
benämner en övergång mellan religiös och sekulariserad läsning.110 Idéhisto-
rikern Per Sundgren har gått betydligt längre i kritiken, och i en polemisk 
artikel ifrågasatt den kontinuitet gällande läsart från väckelsen till nykter-
hets- och arbetarrörelsen som Ambjörnsson hävdat. Sundgren menar att trak-
tatsläsningen bland de väckelsekristna var bekräftande, inte begrundande. 
Genom läsningen bekräftades den rätta tron och den riktiga moralen.111  
 En studie som fått en något undanskuffad position i forskningsdiskussion-
en är litteratursociologen Åke Kussaks gedigna avhandling gällande den 
institutionella koden i SMF:s utgivning 1910-1939. Det handlar här om en 
analys av betraktelser, fromma berättelser och andra texter i SMF:s publikat-
ioner.112  Kussak har vid sidan av en kvantitativ undersökning gjort en kvali-
tativ analys av 300 fromma berättelser som lottats fram ur det totala materi-
alet i utvalda årgångar av SMF:s publikationer. Han har definierat tre hu-
vudmotiv i berättelserna. För det första den personliga omvändelsen; för det 
andra tron, det vill säga befästandet av den kristna tron hos den enskilde; och 
för det tredje gärningarna. Omvändelsen var det som konstituerade det 
kristna livet, men vikten av att den kristnes gärningar motsvarade tron beto-
nades också. Kussaks resultat är entydigt: det övergripande målet för de 

                                                        
109 SMU valde på 1910-talet medvetet inte arbetarrörelsens beteckning studiecirkel, utan 
istället alltså studiekrets, ett ord hämtat från bibelcirklar och missionsstudiekretsar i Storbri-
tannien och USA. Detta var en ideologisk markering som Arvidson slätar över. Lars Arvid-
son, Folkbildning i rörelse: Pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och 
frikyrkorörelse under 1900-talet – en jämförelse, Malmö 1985, s 2, 82-99, 111-113, 315-327, 
335-339; Hallingberg, s 240f. 
110 Olle Josephson, Vad läsarna läste: 1800-talets religiösa traktater, Svensk sakprosa nr 10, 
Lund 1997, s  6, 55.  
111 Per Sundgren, ”Begrundande läsning”, Lychnos 2004, s 233, 235. 
112 Kussak undersöker tidningarna Missionsförbundet, Pietisten, Ungdomsvännen, årsboken 
Ansgarius, samt jultidningarna Vinterny, och Hem, hem. Kussak, s 37, 92f. 
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fromma berättelserna var helt enkelt att vinna läsarna för den kristna tron.113 
Den väckelsekristna verksamheten reduceras alltså här inte till en språng-
bräda för en fortsatt utveckling. Att Kussaks resultat skiljer sig så radikalt 
från mycket av den ovan nämnda forskningen beror naturligtvis delvis på att 
syftet är ett annat. Men det finns oavsett frågeställning en fördel med Josep-
hsons och Kussaks textnära analyser: avsändarens huvudbudskap riskerar 
inte att försvinna.  

Periodica 
Vad gäller utbudet av tidningar och tidskrifter finns en del uppgifter för så-
väl Örebro som Kronobergshed. Vid FSV-konferensen 1909 uttalade öre-
bromissionären Ungerth att de gudsfientliga tidningar som översvämmade 
landet inte fick införas på soldathemmen.114 Av FSVÖ:s protokoll framgår 
hur örebromissionärerna önskade styra tidningsläsningen vid soldathemmet. 
Dagstidningarna och tidskrifterna i tabell 3 godkändes för läsning vid sol-
dathemmet.115  I protokollet från 1912 har antecknats att FSVÖ skulle anhålla 
hos redaktionerna om att få tidningarna gratis.116  

Soldatmissionärerna på Kronobergshed var särskilt angelägna om att till-
handahålla KLM:s egen uppbyggelsetidskrift Hemmets vän.117 Den skulle 
inte bara finnas på soldathemmet, utan soldathemsföreståndaren Bergström 
skulle också dela ut den kostnadsfritt bland manskapet i förläggningarna, 
som ett led i det missionerande uppdraget. Vid upprepade tillfällen nämndes 
tidningen i soldatmissionsföreningens protokoll.118 När KLM efter en schism 
startade en ny tidskrift, Familjevännen, var det den som skulle delas ut bland  
  

                                                        
113 Kussak, s 94, 109-117, 136f. 
114 FSV:s konferens 1909, s 42. 
115 Styrelsen 30 december 1912, § 8; arbetsutskottet 13 januari 1913: AII, vol I, FSVÖs arkiv, 
AÖ. 
116 Styrelsen 30 december 1912, § 8,  AII, vol I, FSVÖa, AÖ. 
117 Den predikant som tog initiativ till soldathemmet – Carl Andersson – hade även startat 
tidningen 1893 under namnet Missionsblad för Kronobergs län. Namnändring till Hemmets 
vän 1897. Andersson efterträddes av redaktörer som även de verkade för soldatmissionen: 
kyrkoherden Willén,  K E Gustafsson och C F Törnblom. (Se Småländskt missionsalbum i ord 
och bild 1913, s 32).  
118 Se t ex styrelsen 28 dec 1902, § 3; styrelsen 2 april 1906, § 4; styrelsen 18 sept 1910, § 7; 
styrelsen 2 april 1912, § 2: A:1, vol 01, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA. 
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Tabell 5. Godkänd periodica på soldathemmen i frivillig regi vid Kronobergshed 
(1915) samt i Örebro (1912) 
Kronobergshed 1915 Örebro 1912 Typ av tidning/tidskrift 
Svenska Morgonbladet Svenska Morgonbladet Väckelsekristen huvudstadstidning, 

språkrör särskilt för SMF-ledningen.  
 Stockholms Dagblad Frihandelsvänlig högertidning 
Svenska Dagbladet  Från 1914 högerns huvudorgan 
Stockholms-tidningen  Frisinnad. Sveriges största dagstidn 

under första världskriget  
 Nerikes-tidningen Moderat frisinnad, Örebros största 

dagstidning 
 Nerikes Allehanda Vänsterliberal, senare frisinnad dagstid-

ning 
 Örebro Dagblad Konservativ dagstidning 
 Närkesbladet Uppgick 1913 i Svenska Tribunen 
 Örebro Annonsblad Trol. Örebro stads och läns annonsblad 
 Karlskoga tidning Kristen dagstidning från Nora 
 Angarii-Posten Kristen dagstidning från Kristinehamn 
 Göteborgs  

veckotidning 
Kristen dagstidning. Eftr till Göteborgs 
Weckoblad, som ingick i Herman Halls 
tidningsimperium 

 Norrlandsbladet Dagstidning från Gävle som utkom från 
1909 

 Länstidningen  
Jönköping 

Utkom från 1910 

 Södermanlands  
nyheter 

Frisinnad dagstidning 

 Vestgöten Konservativ dagstidning från Borås 
Smålands-Posten  Konservativ dagstidning från Växjö 
Nya Wexjöbladet  Frisinnad dagstidning 
Jönköpingsposten  Väckelsekristen dagstidning som grun-

dats av Herman Hall på 1860-talet 
Svenska Posten Svenska Posten Väckelsekristen dagstidning som grun-

dats av Herman Hall på 1870-talet 
Sanningsvittnet Sanningsvittnet Missionstidning, utgavs i Stockholm 
Missionsförbundet Missionsförbundet SMF:s samfundstidning 
Pietisten Pietisten SMF:s tidskrift för religiös uppbyggelse 
Ungdomsvännen Ungdomsvännen SMU:s tidskrift 
Familjevännen  KLM:s tidskrift 
 Trons Segrar Helgelseförbundets tidskrift 
 Weckoposten Svenska Baptistsamfundets tidskrift 
 Svenska Sändebudet Metodistisk tidskrift 
 De Ungas Tidning De ungas förbunds (EFS’ ungdomsför-

bund) tidskrift 
 Blå Bandet Väckelsekristna nykterhetstidskrift 
Källor: Betr Örebro, se styrelsen 30 december 1912, § 8; arbetsutskottet 13 januari 1913, AII, 
vol 1, FSVÖs arkiv, AÖ. Betr Kronobergshed, se styrelsen 8 febr 1915, § 2, A:I, vol 01, 
soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA. Information om dagstidningarna har hämtats från Den 
svenska pressens historia, band 2 och 3, samt Bernhard Lundstedt, Sveriges periodiska littera-
tur, band 2-3 (1896, 1902), Stockholm 1969. 
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soldaterna.119 Från 1909 fick Bergström i uppdrag att skaffa andra, ”lämp-
liga” tidningar till soldathemmet.120 I ett protokoll från 1915 namngavs de 
tidningar han uppdrogs att skaffa.121 I tabell 5 finns de godkända dagstid-
ningarna och tidskrifterna. 

Tabellen visar hur soldatmissionärerna på de två orterna ville styra de 
värnpliktigas läsning av periodica. Däremot kan det inte säkert konstateras 
att all denna periodica verkligen anskaffades, och framför allt inte under hur 
lång tid den fanns på respektive soldathem. En notering i ett protokoll från 
soldatmissionen i Kronoberg från 1920 tyder på att utbudet tidvis enbart 
bestod av lokala tidningar.122  

Soldatmissionärerna stängde inte dörren till det omgivande samhället. De 
värnpliktiga skulle kunna informera sig om nyheter på såväl riksnivå som 
lokal nivå liksom från utlandet. Däremot sökte soldatmissionärerna i sitt 
tidningsval att upprätthålla bålverket mot socialismen. Socialdemokratiska 
tidningar saknades, helt i linje med soldatmissionsföreningarnas ändamål-
sparagrafer. Särskilt iögonenfallande är detta i Örebro: Örebro-kuriren, som 
var socialdemokratisk och stadens näst största dagstidning,123 fanns inte med 
i soldatmissionärernas urval. De tidningar som valdes och som hade en par-
tipolitisk färg var uteslutande konservativa eller frisinnade.  

Det är betecknande att Svenska Morgonbladet fanns i båda listorna. Det 
var de väckelsekristnas huvudstadstidning, som särskilt gav röst åt SMF-
ledningen. Efter uppköp av den kristligt intresserade  affärsmannen och riks-
dagsmannen Hugo Tamms (1840-1907) konsortium räknades den som en 
högertidning från årsskiftet 1906/07 och drygt tio år framåt, fast den själv 
kallade sig moderat-liberal. Örebromissionärerna förordade även högertid-
ningen Stockholms Dagblad. Samma ägargrupp stod bakom de båda tidning-
arna.124 Soldatmissionärerna i Kronoberg valde i stället Svenska Dagbladet, 
som vid den tid då listan skrevs hade förlorat sin ställning som journalistiskt 

                                                        
119 Styrelsen 19 september 1915, § 4, A:1, vol 01, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA. Jfr 
Småländskt missionsalbum samt minnesskrifter.  Soldathemsföreståndaren Bergström anmo-
dades av styrelsen i samband med detta att inte vidare befatta sig med utdelning av Hemmets 
vän, som nu gavs ut på annan ort, se styrelsen 8 mars 1915, § 3, A:1, vol 01, Soldatmissionen, 
KLM:s arkiv, KbA. Betr Familjevännen på Kronobergshed, se styrelsen 19 september 1915, § 
4, A:1, vol 01, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA 
120 Styrelsen 12 mars 1909, § 5; styrelsen 2 april 1912, § 3: A:I, vol 01, soldatmissionen, 
KLM:s arkiv, KbA. 
121 Styrelsen 8 febr 1915, § 2, A:I, vol 01, soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA. 
122 I juni 1920 beslöt soldatmissionärerna ombestyra att Familjevännen, Smålandsposten och 
Nya Wexjöbladet sändes både till soldathemmet på Kronobergshed och i Växjö. Protokoll 26 
juni 1920, § 5, A:1, vol 02, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA. 
123 Den svenska pressens historia, 5 band: Det moderna Sveriges spegel (1897-1945), band 3, 
Stockholm 2001, s 60. 
124  Den svenska pressens historia, band 3, Stockholm 2001, s 63f. Betr Sv Morgonbladet, se 
även Lenhammar s 82-88. Tamm arbetade i riksdagen mot reglementeringen av prostitution-
en. Han var en av KFUM:s mecenater, se Per Sondén, Hugo Tamm till Fånöö, Stockholm 
1925, s 279-301, 581f. 
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nydanande kulturtidning. Även denna tidning köptes upp av ett högerkonsor-
tium årsskiftet 1906/07 och blev högerns huvudorgan från 1914. Krono-
bergsmissionärerna förordade slutligen frisinnade Stockholms-tidningen som 
under första världskriget hade den i särklass största upplagan av landets 
dagstidningar. Det var en tunn tidning med lågt pris som komprimerat pre-
senterade nyheter och en mängd annonser.125 

Ur den politiskt-moraliskt godkända fåran ville örebromissionärerna till-
handahålla ett generöst utbud av lokala dagstidningar. I urvalet fanns tid-
ningar inte bara från Örebro, utan från ett stort geografiskt område. Även de 
värnpliktiga som var hemmahörande i de yttersta utkanterna av inskriv-
ningsområdet skulle få läsa den dagstidning de var vana vid, och följa hän-
delserna på hemorten. Även religiöst indifferenta värnpliktiga kan ha haft ett 
intresse av denna typ av dagstidningar, och kan alltså –  som många soldat-
missionärer hoppades – åtminstone teoretiskt ha dragits till verksamheten för 
att kunna ägna en stund åt tidningsläsning. I Kronoberg var utbudet mindre. 
Ett självklart val var av allt att döma den i Växjö dominerande konservativa 
Smålands-Posten, en dagstidning med spridning över hela landet. Den hade 
stått på Waldenströms och övriga sedlighetsivrares sida i debatterna om 
Oscar Björcks målningar i Operakällarens tak, Hjalmar Söderbergs roman 
Förvillelser och Gustaf Frödings dikt ”En morgondröm”.126  

Gränsen mellan dagstidningar med väckelsekristen ledning och väckelsek-
ristet uppbyggliga tidskrifter är otydlig. I båda listorna fanns tidningar som 
klassificerats som dagstidningar, men som även innehöll en mängd tryckta 
predikningar, uppbyggliga betraktelser etc. Bland annat fanns här tidningar 
som ursprungligen ingått i väckelsemannen Herman Halls (1837-1883) tid-
ningsimperium med centrum i Jönköping. I båda listorna återfanns till exem-
pel Svenska Posten.127 Båda listorna innehöll tre av SMF:s tidskrifter. Det 
var samfundstidningen Missionsförbundet, samt Pietisten, SMF:s uppbyg-
gelsetidning med Waldenström som långvarig redaktör,128 och Ungdomsvän-
nen. Örebromissionärerna kostade på sig att förorda tidningar och tidskrifter 
från Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan, Helgelseförbundet och 
EFS. I örebromissionärernas urval fanns också Blå bandet, organ för den 
väckelsekristna nykterhetsorganisationen med samma namn.  

                                                        
125 Betr Svenska Dagbladet, se  Den svenska pressens historia, band 3, s 24-27, 30f,  63, 65. 
Betr Stockholms-Tidningen, se Den svenska pressens historia: åren då allting hände (1830-
1897)  band 2, Stockholm 2001, s 311-316; Den svenska pressens historia, band 3, s 27, 137. 
126 Tidningen hade tidigare stått under den kände redaktören Alfred Hedenstiernas (1852-
1906) – signaturen ”Sigurd” – ledning. Han var även inblandad i åtalet mot Frödings dikt, se 
Den svenska pressens historia, band 2, s 263f, 301; Den svenska pressens historia, band 3, s 
327-329; Bernhard Lundstedt, Sveriges periodiska litteratur, band 3 (1902), Stockholm 1969, 
s 406. 
127 Jfr Lenhammar, s 113f; Ulf Sundblad, Från postilla till pocket: den svenska frikyrklighet-
ens litteraturhistoria cirka 1830-1980, Dyltabruk 1992, s 41; Den svenska pressens historia, 
band 2, s 171. 
128 Lenhammar, s 91-97. 
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Allmänt vad gäller tidskrifterna så är det slående att enbart organ för 
väckelsekristna samfund och sammanslutningar fanns representerade. Detta 
var tidningarnas och tidskrifternas era; alla föreningar, sällskap och intresse-
grupper med självaktning gav ut en periodisk tidskrift. I bibliotekarien Bern-
hard Lundstedts systematiska tidskriftsöversikt finns bland mycket annat 
skämttidningar, fackföreningstidskrifter, lanthushållningstidskrifter, tidskrif-
ter gällande krigsvetenskap, sporttidskrifter, hälsotidskrifter, och tidskrifter i 
naturvetenskapliga ämnen.129 Men allt detta saknades i de två listorna. Sol-
datmissionärerna såg enbart behov av väckelsekristet uppbyggliga tidskrif-
ter.  

Böcker 
Därmed ska jag övergå till soldatmissionärernas val av böcker. Vad gäller 
Örebro har ingen förteckning över boktitlar påträffats. FSVÖ:s protokoll 
vittnar inte om några större investeringar i litteratur.130 Enligt årsredovisning-
en som skickades till FSV kom böcker i form av frivilliga bidrag från förlag 
och enskilda personer.131 Vid FSV-konferensen 1913 stoltserade Ungerth 
med att soldathemmet i Örebro hade fått dåligt betyg av en ”socialistledare” 
i stadsfullmäktige, när soldathemsföreningen ansökte om ekonomiska anslag 
till sitt bibliotek. Denne ledamot i stadsfullmäktige ville inte ge bidrag ef-
tersom soldathemmet bara hade religiös litteratur.132 År 1912 hade riksdagen 
beslutat om statligt stöd till bibliotek som var politiskt och religiöst neutrala. 
SMF-nätverket var inte berättigat till statligt stöd för sina bibliotek.133  

Från soldatmissionen i Kronobergs län finns en förteckning över boktitlar 
i biblioteket, sammanställd av KLM:s pastor C F Törnblom sommaren 1920 
i samband med invigningen av det nybyggda soldathemmet i Växjö. Listan 
innehåller dels titlar som överförts från Kronobergshed, dels titlar som nyli-
gen hade förvärvats.134 Det är en förteckning av inventariekaraktär där även 
böckernas ekonomiska värde har angetts. Jag tillmäter den samma källvärde 
som inventarielistan från Kronobergshed. Den utgör ett ofiltrerat titthål in i 
verksamheten.  

Totalt ingick 175 titlar i biblioteket i KLM:s soldathem i Växjö. 83 av tit-
larna hade överförts från soldathemmet på Kronobergshed,135 och resterande 
                                                        
129 Lundstedt, band 3, s 618-656. 
130 I FSVÖ:s arbetsutskotts protokoll finns beslut om att skaffa böcker, men det följs inte upp  
(AU 1913-02-18, FSVÖa, AII, vol I, AÖ). 
131 ”Förbundet Soldaternas vänner 1913”, s 49-51, B1, vol 2, SSA, KrA. 
132 FSV:s konferens 1913, s 60.  
133 Kussak, s 59. 
134 ”Förteckning över böcker tillhörande biblioteket i Soldathemmet Betania i Växjö, upp-
ställd av C F Törnblom i juli 1920”, F:I, vol 01, KLM:s arkiv, Soldatmissionen, KbA. Föl-
jande diskussion utgår från Törnbloms uppställning.  
135 En rensning av beståndet hade alltså ägt rum någon gång mellan inventeringen på Krono-
bergshed 1915, då det fanns 150 bokband, (se ovan) och 1920. Det finns få uppgifter om 
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92 titlar hade KLM köpt eller fått i gåva i samband med öppnandet av sol-
dathemmet i Växjö. Ett fåtal av titlarna fanns i fler exemplar än ett, då vanli-
gen två till tre exemplar enligt Törnbloms förteckning. En handfull av titlar-
na bestod av flera band; så bestod till exempel J M Olléns Svenska Missions-
bragder  – som införskaffades för biblioteket i Växjö – av fyra band. SMU:s 
skriftserie har jag räknat som en titel.136 I några fall hade äldre årgångar av 
periodica skänkts till soldathemmet. Av Svenska Morgonbladets söndags-
nummer hade till exempel årgångarna 1917-18 skänkts till soldathemmet. 
Det räknar jag som en titel.  

Problemet med förteckningen är att Törnblom enbart noterat titel eller del 
av titel, inte författare och utgivningsår. I många fall är det osäkert vilken 
bok som döljer sig bakom de ord som Törnblom skrivit ned, särskilt när 
titlarna är allmänna. Titelfragment som Under korset, eller Han kan hjälpa, 
ger oss – när den omgivande sociala praktiken vägs in – en ungefärlig upp-
fattning om vad det handlar om, men det är svårt att med bestämdhet fast-
ställa vilken bok det är.   

En iakttagelse är att biblar och bibeldelar endast tillhandahölls i begränsad 
omfattning. Bibeln fanns i två exemplar, samt Nya testamentet i två olika 
utgåvor i ett exemplar vardera. Fler exemplar fanns naturligtvis med stor 
sannolikhet på andra håll i soldathemmet. Men syftet med biblioteket var 
uppenbarligen inte att på bred front tillhandahålla bibeltexter. 

Det enklaste sättet att karaktärisera biblioteket är att berätta vad som inte 
fanns där. Man letar förgäves efter skönlitteratur ur den s k borgerliga litte-
rära institutionen.137 Vad gäller den svenska litteraturen saknades verk av till 
exempel Lagerlöf, Heidenstam, Fröding och Strindberg i biblioteket. Skill-
naden är slående jämfört med litteratursociologen Kerstin Rydbecks genom-
gång av titlarna i ett lokalt IOGT-bibliotek i Eskilstuna. Under inflytande av 
de allt starkare bildningssträvandena inom IOGT-rörelsen införskaffade 
biblioteket de ovannämnda samtida svenska författarna. I den undersökta 
IOGT-kretsen lästes även utländska klassiker av till exempel Shakespeare, 
Goethe, Nietzsche och Tolstoj.138 Alla de författarna saknades också i för-
teckningen från Växjö. Det undersökta IOGT-biblioteket innehöll också 

                                                                                                                                  
storleken på soldathemmens bibliotek. Viktor Johansson anger antalet bokband i den frivilliga 
soldathemsverksamheten i Jönköping till något över 200 stycken (1917), E1, vol 3, SSA, 
KrA) Vid soldathemmet i frivillig regi på Polacksbacken fanns det ca 800 band, se dnr 43, 
”Uppgifter till Soldaternas vänners fyrtioårsberättelse från Soldatmissionen i Upland”, från 
soldathemsföreståndare J W Nordström, insänt till FSV 19 mars 1917, E1, vol 3, SSA, KrA. 
136 Av Törnbloms noteringar 24 april 1920 framgår att han beställde en av varje i serien, se C 
F Törnbloms kopiebok, KLM, Huvudarkivet, E:1, vol 2, KbA. Totalt fanns 17 st av SMU:s 
småskrifter i biblioteket, men tyvärr får vi inte veta vilka. Serien var större 1920. 
137 Se Arne Melberg, ”Ludvig Nordström och den borgerliga realismen”, i Arne Melberg 
(red), Den litterära institutionen: studier i den borgerliga litteraturens sociala historia, 
Stockholm 1975, s 211. 
138 Rydbeck, s 236f, 255, 317-322. 
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lättare underhållningslitteratur på temat spänning, äventyr och romantik.139 
Eftersom Rydbeck inte redovisar alla titlar, och jag inte kunnat identifiera 
alla titlar i Växjöbiblioteket försvåras jämförelser. Men romanerna Kärle-
kens seger, Den bleka grevinnan och Den avhuggna handen, som Rydbeck 
exemplifierar med,140 saknades helt säkert i Törnbloms förteckning.  

Avsaknaden av skönlitteratur ur den borgerliga litterära institutionen 
stämmer med Kussaks resultat. Han har påpekat att de väckelsekristna ut-
vecklade en kulturkrets som starkt markerade ett avståndstagande till roma-
nen och profan underhållningslitteratur i olika former.  Själva orden roman 
och novell hade negativa konnotationer för de väckelsekristna, och istället 
använde de ord som berättelse eller skildring. De väckelsekristna utvecklade 
en egen berättelsetradition ur den religiösa, folkliga förkunnelsen. Det låg 
nära till hands att utveckla det korta predikoexemplet och den uppbyggliga 
anekdoten till det tidiga 1900-talets fromma berättelser. En annan inspirat-
ionskälla var en utländsk from fiktionstradition, där John Bunyans Kristens 
resa från 1680-talet brukar nämnas som främsta exempel.141 Historikern Da-
niel Lindmark har påpekat sambandet med ars moriendi-litteraturen, likpre-
dikningarna och det tidiga 1800-talets traktater.142 Generellt för de fromma 
berättelserna var att de skulle vara förebildliga och att de tecknade en svart-
vit bild av tillvaron, där gott stod mot ont.143 Författaren och före detta fräls-
ningsofficeren Ulf Sundblad har särskilt betonat avståndet till den borgerliga 
kulturelitens litterära smak. Den väckelsekristna litteratursynen utvecklades i 
kamp mot kristendomskritiska författare, där väl August Strindberg är det 
mest kända exemplet. Som Sundblad uttrycker saken bestod vad han kallar 
den dominerande frikyrkliga litteratursynen i uppfattningen att litteraturen 
ska  fylla ett syfte. Den skulle i enlighet med traktat- och kolportörandan 
användas som ett medel.144 Lindmark har träffande kallat de fromma berät-
telserna ”verklighetsfiktion”.145 Ett särpräglat sanningskriterium var giltigt i 
väckelsekristen bedömning av skönlitteratur. Detta berodde på den axioma-
tiska gudstron och bokstavstrogna bibeltolkningen. En ”sann” berättelse 
uppenbarade Guds under i den mänskliga tillvaron. Andra berättelser ansågs 
av de väckelsekristna inte vara sanna, utan lögnaktiga och därmed syndiga.  

                                                        
139 Rydbeck, s 236. 
140 Rydbeck, s 236 
141 Kussak, s 23, 25, 66.  
142 Lindmark 1995, s 147. 
143 Kussak, s 109-117, Lindmark 1995, 148-150. 
144 Sundblad, s 27f. Sundblad räknar EFS till frikyrkorna. Även Selma Lagerlöf hade en delvis 
negativ syn på väckelsen, se Inger Littberger Caisou-Rousseau, ”Emilie Flygare-Carlén, 
Selma Lagerlöf och den fördömda väckelsen”, i Anders Persson och Daniel Lindmark (red), 
Från Sara Greta till Lilla svarta Sara: väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur, 
Skellefteå 2009, s 22.  
145 Lindmark 1995, s 139. 
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Av de titlar som C F Törnblom köpte 1920 har så gott som alla identifie-
ras. Det finns nämligen korrespondens bevarad från våren 1920 som visar att 
Törnblom beställde böcker dels från Svenska Missionsförbundets förlag, 
dels från Lindblads förlag.146 Av de 72 köpta titlarna har 70 identifierats.147 
De titlar som Törnblom köpte finns förtecknade i appendix 4. 

Vad kan då sägas om det material som faktiskt fanns i växjöbiblioteket? 
Tyngdpunkten i det identifierade materialet ligger på böcker som ville up-
penbara, förklara eller försvara de kristna undren, ofta i berättelseform. 
Bland titlarna fanns betraktelser över bibelord och den kristnes liv, till ex-
empel C O Rosenius Betraktelser. Här fanns också stora mängder skönlitte-
rära berättelser med väckelsekristen eller kristlig tendens. Som exempel kan 
nämnas böcker av Leonard Strömberg och pseudonymen Betty (Betty Jans-
son).  

Därutöver fanns levnadsteckningar, främst över kristna ledargestalter, 
samt skildringar från den yttre missionen. Vidare fanns normerande böcker 
och skrifter, framför allt gällande äktenskap och sexualmoral. Exempel är 
Grace Livingstones Renhet i kärlek, i svensk översättning, och Emil Melan-
ders När du skall gifta dig. I förteckningen fanns några titlar med apologe-
tiskt innehåll, som ville försvara den traditionella kristna synen på naturen 
och världsalltet mot den nya naturvetenskapliga världsbilden. En av dessa 
var Frédérick Bettex, Naturvetenskap och kristendom.148 Där fanns också 
kyrkohistoria, skrifter gällande SMF:s utveckling, och böcker om kristen-
domen i samtiden, till exempel Carl Skovgaard-Petersens Tecken och tider: 
nutiden sedd i det kristna hoppets ljus.149  

Flera av titlarna i biblioteket var i sin samtid oerhört populära, och gavs ut 
i nya upplagor gång på gång. De ovan nämnda författarna Leonard Ström-
berg (1871-1941) och Betty Jansson (1836-1927) hörde till storsäljarna vid 
väckelsekristna Lindblads förlag. Bland andra storsäljare i förteckningen 

                                                        
146 Se brev från Törnblom till SMF:s expedition 24 april 1920, samt brev från Törnblom till J 
A Lindblads bokförlag samma datum, E:1, vol 02, C F Törnbloms kopiebok, KLM:s arkiv, 
Huvudorganisationen, KbA. 
147 Inventarium över J A Lindblads förlags den 31 december 1920 i kommission kvarliggande 
ävensom till retur avlagda förlagsartiklar ( i katalogen ingick P Palmqvists förlags böcker (s 
36-54) samt Fröléens och Siléns handböcker (s 31-33)); Förlagskatalog från Svenska miss-
ionsförbundets förlag, nr 9, 1918; Förlagskatalog från Svenska missionsförbundets förlag, nr 
10, 1920 (började inte gälla förrän 1 oktober 1920. Törnblom verkar dock ha fått förhandsinfo 
om böcker i katalog 10.) 
148 Frédérick Bettex (1837-1915), född i Schweiz, studerade i Württemberg i södra Tyskland 
och i Tübingen. Lärare i Skottland och Stuttgart, Biographisch-bibliographisches Kirchenlex-
ikon, band 1, Hamm 1990, sp 567. 
149 Carl Skovgaard-Petersen (född 1866), först dansk sockenpräst. Ledare för bibelskola i 
Köpenhamn och författare av ett flertal mycket spridda uppbyggelseböcker, varav många 
finns i svensk översättning, se Svensk uppslagsbok, bd 26, sp 396. 
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märks Anna Ölander, signaturen A-der, (1861-1939).150 Alla tre var starkt 
representerade i kultursociologen Carl Cederblads undersökning kring 1930 
av bokbeståndet i svenska hem. Mycket stora upplagor hade den tidiga väck-
elseledaren C O Rosenius, inte minst hans ovan nämnda uppbyggelseverk 
Betraktelser som även översattes till många språk.151 Ett annat exempel ur 
växjöbiblioteket är Waldenströms allegori Brukspatron Adamsson från 1860-
talet. Boken utpekades av litteraturhistorikern Henrik Schück vid 1900-talets 
början som en av landets mest spridda.152 Vissa av verken var svenska över-
sättningar av internationella storsäljare. Hit hör till exempel Ralph Connor, 
alias Charles W Gordon, Himlalotsen: en berättelse från Västern.153 Till våra 
dagar kända titlar var Harriet Beecher Stowes Onkel Toms stuga, en kristlig 
antislaveriappell i berättelseform som ursprungligen skrevs på 1850-talet, 
samt Lew Wallaces Ben Hur, en berättelse från 1880-talet med motiv från 
Palestina på Jesu tid.154  

Det bör noteras att det endast fanns en skrift som gällde militaria – ett 
udda exemplar av Undervisning för infanteristen, som hamnat på biblioteket 
genom gåva.155 Något exemplar av den från tyskan översatta Guds fotspår i 
världskriget med kristna uppenbarelser vid första världskrigets frontlinjer 
fanns inte i någon av Törnbloms förteckningar, trots att FSV enligt sin årsbe-
rättelse överlämnat boken till varje soldathem.156 Några av de identifierade 
titlarna tycks befinna sig i utkanten av soldatmissionärernas världsbild.157 Det 
fanns också ett fåtal verk av allmänorienterande karaktär. Här märks ett kon-

                                                        
150 Sundblad, s 41, 114, 204f, 221. Denna väckelsefiktion är understuderad av forskningen. Se 
dock Gunilla Gunner, ”Runa och den skönlitterära väckelselitteraturen” i Anders Persson och 
Daniel Lindmark (red), Från Sara Greta till Lilla svarta Sara: väckelsen i litteraturen och 
väckelsens litteratur, Skellefteå 2009, s 210-322. 
151 Sundblad, s 48. 
152 Henrik Schück, ”Folklitteratur”, i Ur gamla papper (1904), s 132f. 
153 Charles W Gordon (1860-1937) var kanadensisk presbyteriansk pastor och skrev böcker 
med starkt etisk tendens, se Svensk uppslagsbok, bd 11, sp 955. 
154 Harriet Beecher Stowe (1811-1896) var antislaveriaktivist och författare. Onkel Toms 
stuga skrevs 1852 och översattes till ett fyrtiotal språk, bl a till svenska redan samma år, se 
NE, bd 17, s 320. Lew Wallace (1827-1905) var politiker, författare och general i nordstats-
armén i amerikanska inbördeskriget, se Svensk uppslagsbok, bd 30, sp 905. 
155 Det var en soldathandbok som krigsmakten traditionsenligt distribuerade till de värnplik-
tiga, se Wendt, s 7f.  
156 Berättelse över Centralstyrelsens för Förbundet Soldaternas vänner beslut och åtgärder 
sedan förbundskonferensen 1917, Stockholm 1920, s 5. 
157 Det gäller för det första den från Kronobergshed överförda Oliver Twist (1838) av Charles 
Dickens, som knappast kan klämmas in i kategorin väckelsekristna författare. Men uppenbar-
ligen gjorde bokens tema och symbolik detta till godkänd litteratur. Boken handlar om en 
föräldralös pojkes tillvaro i slummens London. Ont står mot gott, och det goda vinner. För det 
andra gäller det den schweiziske hembygdsskildaren Ernst Zahn, och Ricarda Huch, en tysk 
författare av historiska romaner, se NF, bd 33, sp 667; NF, bd 11, sp 1193. I båda  fallen var 
titlarna utgivna på Lindblads förlag, vilket sannolikt tjänade som en OK-stämpel. 
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versationslexikon i fyra band som skänkts till biblioteket, samt verk gällande 
Sveriges lagar och förvaltning.158  

Mina resultat gällande bokförteckningen från den frivilliga soldathems-
verksamheten i Växjö bekräftar Kussaks resultat. Han har visat att de väck-
elsekristnas litterära preferenser styrdes av deras religiösa tro, och avstånds-
tagandet från den profana kulturen.159 En viss agenda låg bakom soldatmiss-
ionärernas formuleringar om allmännyttighet. Ordet allmännyttig betyder här 
nyttig ur väckelsekristen synvinkel. 

Noteras bör de stora skillnaderna jämfört med bokbeståndet i det av Ryd-
beck undersökta IOGT-biblioteket. Rydbeck menar själv att fostran gällande 
rörelseanknutna värderingar och normer var mer dominerande i väckelse-
litteraturen än inom godtemplarrörelsen.160 Under 1880- och 90-talet hade 
den litteratur som spreds inom IOGT visserligen främst anknytning till nyk-
terhetsfrågan. Men redan tidigt släppte man till exempel i Eskilstunabiblio-
teket in författare ur den borgerliga litterära institutionen. Denna trend för-
stärktes generellt inom godtemplarrörelsen från 1900-talets första år genom 
påverkan från socialdemokraten och IOGT-ideologen Oscar Olsson, som 
föreskrev självbildning – eller om man så vill nyhumanism – studiecirklar, 
och en vidare litteratursyn.161  

Såväl Kussak som Sundblad har iakttagit en utjämning över tid mellan en 
väckelsekristen litteratursyn och de uppfattningar om litteratur som fanns i 
det omgivande samhället. Kussak, som undersökt SMF, menar att det under 
1930-talet fanns tendenser att vidga ramarna. Sundblad, som undersöker fler 
samfund, förlägger brytpunkten längre fram, till 1950-talet.162 I båda fallen 
handlar det om epoker efter min undersökningsperiod. 1914 utgav centrala 
SMU ett förslag till böcker i ett ungdomsbibliotek, som inkluderade ett urval 
av skönlitteratur. Listan, som sammanställts av pastorn och ungdomsledaren 
Bruno Nyström, tyder på ett försök att närma sig den syn på litteratur och 
bildning som aktörer inom till exempel IOGT och den socialdemokratiska 
arbetarrörelsen propagerade för. Bland de föreslagna verken fanns böcker av 
de ovan nämnda Lagerlöf och Heidenstam, samt bland utländska författare 
                                                        
158 Övriga allmänna titlar var Sveriges grundlagar, Sveriges statsförvaltning, Turistförening-
ens årsbok, Gernandts konversationslexikon i fyra band, Karl Alfred Melin & Hugo 
Hernlund, Svensk läsebok för allmänna läroverkens mellanklasser, samt Anders Larsson-
Kilian, Småbruket: en bok till väckelse och ledning för Sveriges småbrukare. 
159 Kussak s 23f, 136. 
160 Rydbeck, s 322. 
161 Oscar Olsson brukar benämnas studiecirkelns fader i Sverige. Rydbeck, s 24, 317-322; 
Lars Arvidson, Folkbildning och självuppfostran: en analys av Oscar Olssons idéer och 
bildningssyn, Linköping 1991. Per Sundgren menar i polemik med tidigare forskning att 
Oscar Olsson stod för en nyhumanism, som delades av socialdemokratiska och borgerliga 
bildningsivrare. Med nyhumanism avses här tron på kulturens och bildningens förädlande 
kraft. Se Per Sundgren, Kulturen och arbetarrörelsen: kulturpolitiska strävanden från August 
Palm till Tage Erlander, Stockholm 2007, s 101-108, 122-126. 
162 Kussak s 153; Sundblad s 33, 223f. 
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Tolstoj. Fattades gjorde dock böcker av Fröding och Strindberg. Förordet 
visar hur känslig frågan var. Där påpekades att centrala SMU inte gick i god 
för allt en författare skrivit, även om man i förteckningen förordat något av 
hans eller hennes verk.163 Arvidson stödjer sig i sin jämförelse mellan å ena 
sidan vad han kallar frikyrkorörelsen och å andra sidan arbetarrörelsen på 
SMU-förslaget och dess tendens till anpassning,164 men har inte tagit hänsyn 
till annat material från SMF-organiseringen. 

Även vad gäller soldatmissionen finns tecken på att SMF:s ledning ville 
tvätta bort det rykte om inskränkthet som de väckelsekristna hade fått. När 
SMF-ledaren Sven Bengtsson 1918 höll ett riksdagsanförande om de värn-
pliktigas andliga och sedliga vård framhöll han att ett soldathemsbibliotek 
inte bara behövde bestå av religiös litteratur.165 Soldatmissionärerna i Växjö 
följde dock inte dessa fingervisningar från central nivå när de  två år senare 
valde böcker för de värnpliktiga. Det kan också påtalas att Bruno Nyström – 
trots den vidgade synen i förslaget 1914 – i en broschyr utgiven av SMU 
påföljande år ville väcka en reaktion mot den skönlitteratur som ”/.../ trots 
namnet /.../” behandlade ”/.../de snuskigaste saker”. Den som ville vara en 
Jesu Kristi tjänare fick inte utan protest tåla styggelsen, menade Nyström.166 
Kussaks resultat – att brytpunkten ligger först på 1930-talet – bygger på ett 
bredare material än Arvidsons, och är därför mera trovärdigt. 

Materialet säger inget om värnpliktigas läsvanor, och vilken typ av böcker 
som läsintresserade värnpliktiga föredrog. Frågan är naturligtvis hur många 
bland de värnpliktiga som kände sig lockade av det ensidiga urvalet i Växjö-
biblioteket. Även om flera av de författare som var representerade i biblio-
teket hade en mycket stor läsekrets, så divergerade vid denna tid den litterära 
smaken åtskilligt mellan olika grupper och skikt i samhället. Min slutsats är 
att biblioteket i Växjö i praktiken främst blev ett medel för att uppnå beva-
randemotivet. Det var ett bibliotek där en viss grupp av värnpliktiga hittade 
verk de kände igen och fick sin världsbild bekräftad, men där andra kände 
sig främmande. 

Jag har i avsnittet visat att örebro- och kronobergsmissionärerna tillhan-
dahöll nyhetsläsning genom lokala tidningar och stockholmstidningar. De 
försökte med andra ord inte utestänga det omgivande samhället. Samtidigt 
var styrningen påtaglig. Soldatmissionärerna ville avskärma de värnpliktiga 
från politiska, sociala och kulturella yttringar som stod i strid med de egna 

                                                        
163 Förslag på böcker till Ungdomsbibliotek utgivet av komitén för Svenska Missionsförbun-
dets Ungdom, Stockholm 1914, s 3, 23-29. Shakespeare, Goethe och Nietzsche saknades 
också (för att fortsätta jämförelsen med läsningen inom IOGT). 
164 Arvidson 1985, s 82-84.  
165 AK 1918 nr 64, s 81f. 
166 Nyström 1915, s 9f. Jfr moralpaniken kring ungdomslitteraturen några år tidigare, där de 
väckelsekristna bl a genom tidningen Svenska morgonbladet tog aktiv del, se Ulf Boëthius, 
När Nick Carter drevs på flykten: kampen mot smutslitteraturen i Sverige 1908-1909, Stock-
holm 1989, s 143. 
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värderingarna. Det visade sig dels i avsaknaden i båda soldathemmen av 
socialdemokratisk tidningspress, dels i avsaknaden av svensk och internat-
ionell skönlitteratur ur den borgerliga litterära institutionen i växjöbiblio-
teket. På båda orterna fanns en inriktning mot mission och uppbyggelse. 
Allra tydligast är detta vad gäller tidskriftsvalet. Soldatmissionärerna i Öre-
bro och Kronoberg föreskrev bara tidskrifter utgivna av väckelsekristna sam-
fund eller sammanslutningar, alternativt andra väckelsekristna aktörer. Där-
till kommer inriktningen på biblioteket i Växjö. Här vill jag särskilt lyfta 
fram förekomsten av väckelsekristen skönlitteratur – det som i tidigare 
forskning kallats fromma berättelser eller verklighetsfiktion – samt betrak-
telser och apologetisk litteratur.  

Arbetarklassens skötsamhetsideal 
Tidigare svensk historisk forskning gällande det tidiga 1900-talet har disku-
terat ett skötsamt arbetarideal. Ambjörnsson har beskrivit detta som en 
svensk andlig fysionomi, och en ideal mentalitet. Bildning var som ovan 
nämnts en viktig del i det skötsamma arbetaridealet. Bildning och kunskap 
var medel för arbetarklassens frigörelse, och måste erövras. En annan del är 
det mönster av medvetenhet och kontroll som hämtades från nykterhetsrörel-
sen. Kontrollen internaliserades och kom att gälla fler områden än nykterhet-
en. Viktiga var också de nya sammanslutningsformerna; associationerna och 
senare folkrörelserna.167 Historikern Björn Horgby har funnit en över tid allt 
mera spridd skötsam livsstil och strategi i sin analys av arbetarkulturen i 
Norrköping, med arbetet, familjen och föreningsväsendet som de viktigaste 
disciplinära institutionerna. Även Horgby pekar på arbetarnas bildningspro-
jekt. Han har också framhållit betydelsen av arbetarklassens hedersbegrepp, 
som utvecklades och anpassades i takt med kapitalismens framväxt, och de 
längre ekonomiska planeringsperspektiv som i allmänhet utmärkte de sköt-
samma arbetarna.168 

Den mest uppenbara skillnaden mellan soldatmissionens normeringspro-
jekt och det skötsamma arbetaridealet, så som det beskrivs av Ambjörnsson 
och Horgby, gäller synen på läsningen. Medan erövrandet av bildning och 
kunskap var central för de skötsamma arbetarna i Holmsund och Norrkö-
ping, begränsades läsningen vid de två undersökta soldathemmen till läsning 
som var nyttig ur väckelsekristen synvinkel, och som stämde överens med 
bevarandemotivet. Ambjörnssons uttalande om att väckelsen skapade argu-
menterande människor måste alltså problematiseras. Diskussionen i den 
väckelsekristna organiseringen styrdes av andra maktordningar och agendor 
än inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen. En liknande kritik har redan 
framförts av Per Sundgren. Den väckelsekristna debatten bör inte ses som ett 

                                                        
167 Ambjörnsson 1988, s 22, 263-266, 81, 238f. 
168 Horgby 1993, s 362, 485, 169-175 och 454-456, 457-465. 



 235 

förstadium till debatten inom IOGT-sammanslutningar och socialdemokra-
tiska fackföreningar. 

I varken Ambjörnssons eller Horgbys studier ingår egna undersökningar 
av fri- eller lågkyrkliga sammanslutningar.169 Kristendomen framstår i båda 
studierna som en rest från ett äldre samhälle, på väg att ersättas av nya ideal 
och organisationsformer. Jag framhöll i avhandlingens inledningskapitel att 
Ambjörnssons studie kan placeras in under ”barnmorsketesen”, d v s den tes 
enligt vilken väckelserna var arbetarklassens barnmorska. Även Horgbys 
studie skrevs inom sekulariseringsparadigmet. Han anslöt sig till den 
weberska teoribildning enligt vilken religionens rationalisering ledde till 
sekularisering.170 

Kristendomen kommer in i Horgbys analys bland annat i en diskussion 
om övergången från en skamstyrd till en skuldstyrd socialisering. En ingre-
diens i framväxten av ett skötsamt arbetarideal var nämligen enligt Horgby 
uppkomsten av en inifrånstyrd socialisationstyp. Normbrott kom att resultera 
i skuldkänslor, därav uttrycket skuldstyrd socialisering. Här ligger  han nära 
den historiska forskningen om mentalitetsförändringar i relation till kristen-
domens utveckling, dock utan att själv diskutera det eventuella sambandet 
mellan det skötsamma arbetaridealets framväxt och religiös förändring.171 
Han nämner i ett annat sammanhang att många skötsamma familjer ”var 
religiösa”, dock utan att diskutera väckelsekristendomens fokusering på 
skuldproblematik och individens ansvar för sin förbättring.172 På så vis blir 
flera intressanta trådar hängande i luften. I svensk forskning har funnits en 
tendens att se arbetarklassens ideal som något annat än och åtskilt från bor-
gerliga ideal.173 Detta har enligt min mening skapat ofruktbara låsningar i 
analysen av normer, mentaliteter och kultur i arbetar- och lägre medelklass i 
det tidiga 1900-talet. Brittisk arbetarforskning tycks ha varit mera lyhörd för 
mångfald och spridning mellan olika samhällsskikt.174 En ökad lyhördhet, i 
kombination med ett brott med sekulariseringsparadigmet, borde leda till 
nydanande analyser av det tidiga 1900-talets sociala liv. 

                                                        
169 Ambjörnsson beskriver kort missionsförsamlingen resp Frälsningsarmén i Holmsund, men 
konstaterar att väckelserörelsen på orten inte efterlämnat tillräckligt mycket användbart 
material, se Ambjörnsson 1988, s 19, 57-59.  Horgby har valt bort såväl nykterhets- som 
väckelserörelserna, se Horgby 1993, s 25.  
170 Horgby 1993, s 236, 469. 
171 Horgby 1993, s 116-119, 495. 
172 Horgby 1993, s 368, 44. 
173 Se t ex Ambjörnsson 1988, s 260; Horgby 1993, s 291.  
174 Neville Kirk, Change, continuity and class: labour in British society, 1850-1920, Man-
chester 1998, s 124-137. 
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Soldatmissionen blir en del av de militära 
förläggningsplatsernas infrastruktur 
Från första världskrigets första år finns viss besöksstatistik. Den insamlades 
av FSV och gällde antalet besök av värnpliktiga och övriga militärer. Sta-
tistiken gäller alla typer av besök, inte bara besök vid gudstjänster och an-
daktsstunder.175 De soldathemsföreståndare och andra representanter för de 
olika verksamheterna som lämnat uppgifterna har gått tillväga på olika sätt, 
vilket försvårar jämförelser. På de flesta håll har man gjort ungefärliga upp-
skattningar. Vissa angav genomsnittligt besökarantal per dag, medan flertalet 
lämnade uppgifter per år. Några kunde enbart lämna uppgifter för en begrän-
sad tid eftersom de öppnat under 1915. Eftersom flertalet soldathemsför-
eningar inte angett hur många dagar på året de haft öppet, kan vi inte relatera 
siffrorna till öppethållande. Det finns en risk för uppblåsta siffror, eftersom 
uppgiftslämnarna kan ha haft intresse av att visa sig duktiga inför radstock-
arna i Stockholm genom att ange höga besökstal. FSV å sin sida skickade ut 
cirkuläret under trycket av kritik som riktats mot den frivilliga soldathems-
verksamheten från statskyrkohåll. Man får dock inte intrycket att FSV sökt 
förbättra de siffror som soldatmissionsföreningarna sänt in. Tvärtom har 
FSV i den sammanställning som gjordes på grundval av cirkulären i ett fall 
kraftigt skrivit ned siffrorna.176  
  

                                                        
175 Frågan löd: ”Huru många soldater ha besökt soldathemmet under 1914 och 1915?”. 17 av 
de anslutna soldathemmen besvarade frågan. I tre av fallen är dock statistiken alltför oklar för 
att användas. Se ”Cirkulär till soldatmissionsorganisationerna, anslutna till Förbundet Solda-
ternas vänner”, [nedan ”Cirkulär...”,] 7 februari 1916, E1:2, SSA, KrA. 
176 Det gäller Linköping, där (troligen sekreteraren Dillner) skrivit ned av soldathemsföre-
ståndaren Neij insända siffror från ”minst 650 personer/dag” till ”ca 200 personer/dag” för 
1914, och från ”1 000 pers/dag” till ”400 pers/dag” för 1915. Se ”Cirkulär...”, svaret från 
Neij; FSV:s sammanställning, ”Svar på frågan 1”: E1:2, SSA, KrA. 
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Tabell 6. Totalt antal besök av militärer vid några soldathem i frivillig regi 1914 och 
1915 
Militär förläggningsplats 
nära soldathemmet  

1914 1915 

Falun 73 000 73 000 
Helsingborg 3 000 2 000 
Hultsfred 3 350 + ? 5 600 + ? 
Jönköping Minst 40 000 Minst 75 000 
Kviberg (Göteborg) 4 000 8 000 
Ljungbyhed (vid Klippan, 
Skåne) 

ca 19 500 ca 26 750 

Skövde - 5 600 
Stockholm 8 020 10 383 
Uddevalla 60 000 150 000 
Uppsala Minst 125 000 Minst 125 000 
Örebro Ca 73 000 Ca 73 000 
Borås - Ca 100 besök/dag 
Karlstad - 50-800 besök/dag 
Linköping Ca 200 besök/dag Ca 400 besök/dag 
Källa: ”Cirkulär till soldatmissionsorganisationerna, anslutna till Förbundet Soldaternas vän-
ner”, 7 februari 1916; svaren från företrädare för soldathemmen; FSV:s sammanställning, 
”Svar på frågan 1”:  E1, vol 2, SSA, KrA. 
anm 1: Siffrorna för soldathemmet i Hultsfred gäller besök vid religiösa möten. Därtill har 
angivits 12 000 besök i läs- och skrivrum. Vad gäller den siffran framgår inte om det gäller 
per år eller under båda åren sammantaget, se cirkulärsvar från S J Hultgren, Hultsfred 14 febr 
1916. 
anm 2: För Skövde gäller siffran besöksantalet  fr o m öppnandet 7 nov 1915.  
anm 3: Uppgiften för Borås gäller fr o m öppnandet 1 maj 1915. 
anm 4: Uppgiften för Karlstad gäller fr o m öppnandet 28 nov 1915. 
 

  
Besökssiffrorna varierade alltså starkt mellan de olika soldathemmen en-

ligt denna statistik. Några faktorer som kan ha påverkat besökssiffrorna är 
öppethållandet, antalet förlagda värnpliktiga på platsen, huruvida de kunde 
gå till soldathemmet utan att begära permission eller ej, huruvida det fanns 
en servering eller ej, samt naturligtvis soldathemmets allmänna popularitet i 
relation till andra platser där lediga stunder kunde tillbringas. Av en skrift 
från FSV från 1917 framkommer att servering fanns vid några av de soldat-
hem som redovisade de högsta besökssiffrorna: Uddevalla, Uppsala, Falun, 
Örebro och Jönköping. Servering fanns däremot enligt skriften inte på sol-
dathemmen i till exempel Eksjö och Hultsfred, som redovisade lägre siff-
ror.177 För två av soldathemmen är statistiken särskilt upplysande. Av materi-
alet kan man sluta sig till att soldathemmen i Falun och Örebro hade öppet i 
princip varje dag. Man räknade där med cirka 73 000 besökande militärer 
per soldathem och år, vilket innebar cirka 200 besökande per dag på vart och 

                                                        
177 Soldatmissionens uppkomst, appendix. 
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ett av soldathemmen. Öppethållande sön- och helgdagar var en självklarhet 
med tanke på gudstjänstverksamheten.178  

På flera av soldathemmen ökade antalet besökande från 1914 till 1915. 
Detta hänger samman med de längre övningstider som riksdagen beslutande 
om 1914 och som trädde i kraft 1915. Det framgår av FSV:s protokoll att 
soldatmissionärerna upplevde situationen under första världskriget som an-
norlunda jämfört med tidigare. På sina håll verkar den frivilliga soldathems-
verksamheten ha varit hårt belastad av besökande värnpliktiga. Så här be-
skrev soldathemsföreståndaren Erik Neij en vanlig kväll på soldathemmet 
vid Malmslätt strax utanför Linköping år 1915:  

”Gossarna hava korum en kvart före sex. Soldathemmet ligger strax intill ka-
sernen. Så snart gossarna sagt sitt ’Gud bevare konungen och fäderneslandet,’ 
komma de som en väldig ström. Och stackars de människor, som då skola 
servera kaffe. Det är så, att man kan icke annat än sucka: ’Måtte Gud hjälpa!’ 
Det blir ett förfärligt tumult när de komma rusande. Kl. 7.15 ringer det. Till 
dess skola mellan 400-600 pojkar ha fått kaffe. Vilket oerhört arbete!”179 
 
Soldathemsföreståndarna Öberg i Örebro och A Andersson på Visborgs 

slätt fann att deras arbetsdagar nu fylldes med allehanda praktiska angelä-
genheter. Öberg beskrev den nya situationen under mobiliseringen vid kon-
ferensen 1915. Föreståndaren kunde bli så strängt upptagen med att ordna 
med praktiska göromål; försäljning av frimärken, utdelande av skrivmateriel 
med mera,  att detta hindrade honom från att förbereda den dagliga andakts-
stunden på kvällen. Han tvingades så att säga att ”/.../ med svetten i pannan 
direkt från frimärkslådan gå upp i talarestolen/.../”.180 Andersson menade 
också att mobiliseringen hade medfört ett kraftigt ökat arbete. Arbetsdagen 
sträckte sig från tidig morgon till halv tio på kvällen. Som föreståndare 
skulle han göra alla inköp, som behövdes för serveringen, sköta allt andligt 
arbete, samt sälja frimärken, dela ut skrivmaterial, och ta emot pengar och 
kläder för förvaring. 181 På sina håll kunde soldathemmet vara ett av de få 
ställen dit de värnpliktiga och mobiliserade fick bege sig under lediga stun-

                                                        
178 Falun: Dillner har skrivit 146 000. Föreståndaren Persson-Koij har angett en genomsnitts-
siffra på 200 besök/dag. ”Det skulle alltså på två år utgöra 146 000 besök,” skrev Persson-
Koij. Se ”Cirkulär...”, svar ifyllt av P Persson, Falun, 12 febr 1916; FSV:s sammanställning, 
”Svar på frågan 1”:  E1, vol 2, SSA, KrA. 200 x 365 dagar = 73 000 besök/år, vilket ger 73 
000 x 2=146 000 besök under 2 år. Örebro: FSVÖ:s ordförande Per Eriksson har angett i 
genomsnitt 200 besök/dag för båda åren. Dillner har angett 146.000 som totalsiffra för Öre-
bro. Se ”Cirkulär...”, svar från Örebro 22 februari 1916; FSV:s sammanställning, ”Svar på 
frågan 1”:  E1, vol 2, SSA, KrA.  
179 Neij tenderade alltså även här att ange högre siffror än dem Dillner och FSV fann rimliga. 
”FSV:s konferens 1915”, s 66, F4, vol 1, SSA, KrA. 
180 ”FSV:s konferens 1915”, s 55, F4, vol 1, SSA, KrA  
181 ”FSV:s konferens 1915, s 70f, F4, vol 1, SSA, KrA. Som hjälp hade han ”en snäll syster” 
samt militärer som hjälpte till med ett och annat när de inte var i tjänst. 
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der. Under det politiskt och socialt oroliga 1917 belades soldaterna periodvis 
av vissa regementschefer med förbud att besöka de städer i vars närhet re-
gementet var förlagt. Så var det enligt Person-Koij i Falun. Soldaterna fick 
inte gå in till staden, och då var marketenteriet den enda platsen där de kunde 
få sitt kaffe, och där blev det snart fullt. Och då kom de till soldathemmet 
och kaféet där.182 

Vid konferenserna under krigsåren gav flera soldatmissionärer uttryck för 
känslan av att vara överrumplade av den förändrade situationen på de mili-
tära förläggningsplatserna. De stora mobiliseringarna var händelser de inte 
hade kontroll över. FSVÖ hade i rapporten till FSV som vi sett angett att 
man hade 200 besökare per dag under krigets första år. Men vid FSV-
konferensen 1915 förklarade Ungerth att soldathemmet i Örebro ibland hade 
över tusen besökare på en dag. Han kommenterade särskilt situationen i ser-
veringen. Förståndarinnan, alltså fru Öberg, hade sex till sju tjänsteflickor 
under sig. Det hela hade blivit en rörelse, konstaterade Ungerth. Man hade 
inte gjort något, för att det skulle bli så, utan saken hade utvecklat sig på 
grund av de speciella omständigheterna under kriget.183 Målet, påminde 
Ungerth, var ju att söka föra de icke-troende värnpliktiga till Herren, och att 
söka uppbygga de troende. Sedan hade soldatmissionärerna kommit fram till 
att en servering kunde vara ett medel för att nå det uppsatta målet. Men hur 
hade det blivit nu, när serveringen fått en sådan väldig omfattning? Hade 
medlet ersatt målet?184 Rappe och Bernadotte kunde inte förändra den rå-
dande situationen inom den frivilliga soldathemsverksamheten runt om i 
landet. Bernadotte kunde bara konstatera vid konferensen 1917 att det inte 
var bra om serveringarna uppslukade soldatmissionärernas arbete.185  

Samtidigt erkände Ungerth nu öppet att en god sak med en servering var 
att det var en inkomstkälla.186 I Örebro blev kaféet på soldathemmet verkligt 
inkomstbringande under krigsåren, då stora mängder soldater var förlagda 
vid regementet.187 I Örebro gick en bestämd del av vinsten av serveringen till 
soldathemsföreståndaren.188 Det var ett system som naturligtvis ökade dennes 
personliga intresse av själva kaffeförsäljningen.  

                                                        
182 ”FSV:s konferens 1917”, s 76f, F4, vol 1, SSA, KrA. Även distriktsföreståndare Per Nils-
son menade att serveringen var besvärlig men nödvändig. Se ”FSV:s konferens 1917”, s 73, 
F4, vol 1, SSA, KrA. Se även Carl Hanssons beskrivning av överfulla soldathem, ”FSV:s 
konferens 1917”, s 61f, F4, vol 1, SSA, KrA. 
183 ”FSV:s konferens 1915”, s 56f, F4, vol 1, SSA, KrA. 
184 ”FSV:s konferens 1915”, s 56f, F4, vol 1, SSA, KrA. 
185 ”FSV:s konferens 1917”, s 55f (Bernadotte), s 78f (Rappes slutkommentar), F4, vol 1, F4, 
vol 1, SSA, KrA. 
186 ”FSV:s konferens 1915”, s 65, F4, vol 1, SSA, KrA.  
187 FSVÖ:s årsmöte 2 jan 1915, §4 (bilagan); årsmötet 29 dec 1917, §6 (bilagan), årsmötet 28 
dec 1918, §6 (bilagan), AII, vol I, FSVÖa, AÖ.  
188 Arbetsutskottet 29 september 1913 samt 2 december 1913, AII, vol 1, FSVÖa, AÖ. 
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Bandet mellan den frivilliga soldathemsverksamheten och krigsmakten 
visade sig också i ett utbyte av resurser och praktiska tjänster.  I samband 
med en epidemi på Kronobergshed upplät KLM soldathemmet för vård av 
sjuka soldater.189  

I en reserapport från den av FSV under hösten 1916 utsända soldatmiss-
ionären G Samuelsson beskrivs den frivilliga soldathemsverksamheten i 
Uddevalla. Soldathemmet var nog så rymligt tilltaget, rapporterade Samuels-
son, men det var ändå för litet, eftersom serveringen fått en sådan väldig 
omfattning.190 I den väldiga tillströmningen av militärer i samband med 
första världskriget hade man i Uddevalla funnit för gott att göra ett särskilt 
arrangemang för de redan omvända. Uddevallamissionärerna hade ordnat ett 
eget rum för dem på tredje våningen, kunde Samuelsson berätta. Där hade de 
sina bönestunder, och där drack de sitt kaffe. Där fick de vara ifred med sina 
böcker och tidningar. Samuelsson medgav att detta ju var gott och bekvämt 
för de troende själva, men fortsatte: ”/.../ då man tänker på deras uppgift, att 
vara jordens salt och världens ljus, kanske det är mindre lämpligt”.191  

Samuelsson tycks sätta fingret på ett centralt problem ur soldatmission-
ärernas synvinkel. De väckelsekristna broderskapen bestod perioden ut som 
vi sett i tidigare kapitel. De kunde använda soldathemmen för sin religions-
utövning, mer eller mindre väl förskansade från den stora massan av besö-
kare. Men missionsmaskineriet hackade betänkligt. Evangelisationen bland 
de värnpliktiga tycktes ha kommit till en gräns. Soldatmissionärerna höll fast 
vid sina motiv, men de kringrändes under kriget av behoven från en hastigt 
expanderande militärapparat och stora skaror av män som gjorde sin värn-
pliktstjänst. Den soldatservice som soldatmissionärerna byggt upp blev 
högintressant, men inte riktigt av de skäl som de tänkt sig. Samtidigt blev 
soldatmissionen känd i allt vidare kretsar, den blev en del av frågan om ung-
domens fostran, som skulle fortsätta att engagera många debattörer under 
mellankrigstiden. Soldatmissionen blev en fråga för riksdagen. 

                                                        
189 KLM fick motta ett tackbrev från regementschefen för att man fått låna soldathemmet. 
Brev 26 maj 1915 till ordföranden i styrelsen för soldathemmet å Kronobergshed från rege-
mentschef Gösta Hyltén Cavallin, F:I, vol 01, Soldatmissionen, KLM:s arkiv, KbA. 
190 Redogörelse för resa till lägerplatser, huvudsakligen inom III arméfördelningen, av G 
Samuelsson 31 okt 1916, F8, vol 1, SSA, KrA. 
191 Redogörelse för resa till lägerplatser, huvudsakligen inom III arméfördelningen, av G 
Samuelsson 31 okt 1916, F8, vol 1, SSA, KrA. De kristna som jordens salt och världens ljus 
är en liknelse hämtad från Matt 5:13-14. Jfr uttalande 1915 av J P Björkquist från Gottlands 
soldatmissionssällskap,”FSV:s konferens 1915”, s 80, F4, vol 1, SSA, KrA. 
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Soldatmissionären, regementspastorn och 
fälthögskolelektorn  

Riksdagsbehandlingen under första världskriget 
Riksdagen diskuterade under första världskriget flera gånger soldatmission, 
regementspastorernas roll och olika modeller för normering bland de värn-
pliktiga och mobiliserade. Diskussionen breddades över tid. Den initierades 
1915 av ett par motioner om statsanslag till soldatmissionen. Men snart flyt-
tade statskyrkan och de truppförbandsledda soldathemmens anhängare fram 
sina positioner, och debatten kom  att gälla statsbidrag till både frivillig och 
truppförbandsledd soldathemsverksamhet. År 1918 ägde en bredare riks-
dagsdebatt rum, där man diskuterade en allmän reformering av såväl frivillig 
som truppförbandsledd soldathemsverksamhet som regementspastorsinstitut-
ionen.192  

Vid 1915 års riksdag väcktes motioner i båda kamrarna om ett statligt an-
slag till FSV på 10 000 kr. Motionärerna tillhörde alla riksdagens högerpar-
tier.193 Två av de tre motionärerna kan knytas till väckelsekristendomen. 
Förstakammarmotionären, hovrättsrådet K J Ekman, hörde hemma i den 
lågkyrkliga väckelsen. Samtidigt var dock Ekman ledamot av Svenska kyr-
kans diakonistyrelse, som snart skulle öka sitt intresse för regementspasto-
rernas verksamhet och truppförbandens egna soldathem.194 Den ena andra-
kammarmotionären, lantbrukaren N G Åkerlindh, var ordförande i den SMF-
anslutna missionsföreningen på den värmländska hemorten.195 Trots mot-
stånd i andra kammaren ställde riksdagen efter gemensam votering för de 
båda kamrarna ett anslag på 10 000 kr till kungl majts förfogande, som 

                                                        
192 Jag har studerat följande debatter: FK 1915 nr 40 s 75-80 ”Anslag till en förening för 
stödjande av soldathemsverksamhet”; AK 1915 nr 46 s 76-83, ”Om anslag till förbundet 
soldaternas vänner”;  FK 1916 nr 45, s 52-57, ”Understöd åt föreningar för soldathemsverk-
samhet”; 16, AK 1916 nr 47, s 55-59, ”Ang anslag till soldathemsverksamheten”;  AK 1917 
nr 30, s 69f, ”Ang soldathemsverksamhet”; FK 1918 nr 26, s 29-40, ”Ang sedlig och andlig 
vård för den värnpliktiga ungdomen m m”; AK 1918 nr 64, s 75-91, ”Ang sedlig och andlig 
vård för den värnpliktiga ungdomen m m”; AK 1919A, nr 49, s 50-52 ”Ang soldathemsverk-
samhet”; samt de motioner, propositioner och utskottsarbete som föregick debatterna. 
193 FK 1915 motion 20 av K J Ekman; AK 1915 motion 42 av N G Åkerlindh och O Johans-
son i Huskvarna. Ekman tillhörde nationella partiet (se Tvåkammarriksdagen 1867-1970, 
[nedan TR], band 2, s 147f). Åkerlindh och Johansson tillhörde lantmanna- och borgarpartiet, 
dvs andrakammarhögern (TR: band 4, s 451; band 2, s 161). Betr riksdagspartierna vid denna 
tid, se Sten Carlsson, ”Partiväsendet i den svenska tvåkammarriksdagen 1867-1970”, i TR, 
band 1, Stockholm 1988, s 20-26. 
194 Svärd s 313, 325; TR, band 2, s 147f.  
195 F Hällzon, J Larsson & N G Åkerlindh, Lungsunds missionsförenings 50-årsberättelse: En 
återblick vid föreningens 50-årsfest den 9 juli 1916, [u. o.] 1916, s 20, 23. Den andre motion-
ären, verkstadsarbetaren O Johansson, visade med sina riksdagsmotioner ett intresse för reli-
giösa och sociala frågor. Han kom från Jönköping liksom K J Ekman (TR, band 2, s 161). 
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skulle tilldelas FSV.196 Centrala FSV hade som jag angav i förra kapitlet 
kunskap om motionernas förehavanden.197  

I utskottsbehandlingen som föregått riksdagsbeslutet hade det bildats en 
grupp reservanter, i huvudsak bestående av högerriksdagsmän. De ville inte 
särskilt gynna just den väckelsekristna soldatmissionen genom ett statsbi-
drag. De ansåg att kungl majt skulle disponera medlen och, efter att ha in-
hämtat regementschefernas åsikter, fördela anslaget mellan föreningar som 
verkade för ökad trevnad bland manskapet och för deras höjande i sedligt 
och religiöst hänseende.198 Därigenom banade reservanterna väg för anslag 
även till de statskyrkliga, truppförbandsledda soldathemmen. I förstakam-
mardebatten var det sjöofficeren H H K Ericson (1868-1945) som förde re-
servanternas talan. Ericson tillhörde högern och skulle senare under några 
månader komma att inneha posten som sjöförsvarsminister i Swartz’ rege-
ring.199 Resultatet av riksdagsbehandlingen blev alltså att FSV fick hela bi-
draget. Enligt procedurreglerna var det inte möjligt att i beslutet gå utöver 
motionärernas syfte. Men pengarna kom att silas genom kungl majts byrå-
krati, och kungl majt skulle enligt riksdagsbeslutet bestämma villkoren för 
användandet av medlen.200  

När nästa års riksdagsarbete inleddes, var vägen beredd för statsanslag 
även till truppförbandens egna soldathem. Tre statskyrkopräster från olika 
partier i första kammaren skrev en motion gällade anslag till truppförban-
dens soldathem.201 I andrakammaren inlämnades en likalydande motion.202  K 
J Ekman samt N G Åkerlindh och O Johansson i Huskvarna motionerade å 
sin sida återigen om att hela anslaget skulle komma FSV till godo.203 1916 
års riksdagsbehandling ledde till att FSV fick dela med sig av anslaget. 
Riksdagen fattade beslut om understöd även till andra föreningar, som ver-
kade ”/.../ för ökad trevnad för manskapet och dess höjande i sedligt och 

                                                        
196 AK 1915, nr 89, s 1f. 
197 Protokoll, centralstyrelsen för FSV 17 februari 1915, §3, A1, vol 1, SSA, KrA. 
198 Statsutskottets utlåtande nr 21 1915. Reservanterna var C J G Swartz (n, statsminister 
under en period 1917, se TR, band 2, s 110), O M Strömberg (n, se TR, band 1, s 332), H H K 
Ericson (n, se TR, band 3, s 50), A Åström (n, se TR, band 5, s 381), J Nilsson i Skottlands-
hus, senare Kristianstad (n, se TR, band 3, s 137), I E G Svensson i Skyllberg (n, se TR, band 
4, s 515), Hans Andersson i V Nöbbelöv, senare Skivarp (lmb, se TR, band 3, s 185), A 
Wiklund (lmb, se TR, band 5, s 378) S H Kvarnzelius (lib s, se TR, band 5, s 234), A Pers (lib 
s, se TR, band 5, s 84).  
199 FK 1915 nr 40, s 76 f; TR, band 3, s 50. 
200 AK 1915 nr 89, s 1f. 
201 FK 1916 M 12. Motionärerna var Olof Bergqvist (n), biskop i Norrbotten (TR, band 5, s 
404f), Sam Stadener (lib s), kyrkoherde, senare biskop och på 30-talet ecklesiastikminister 
(TR, band 3, s 274) samt Ernst Klefbeck (s), präst och ordförande i idrottsklubben Pastorns 
gossar, senare Hellas (TR, band 1, s 122). 
202 AK 1916 M 40. Motionären var prästsonen Wilhelm Hellberg i Ljungskile (lmb), se TR, 
band 4, s 95. 
203 FK 1916 M 13; AK 1916 M 39. 
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religiöst hänseende/.../”204 För budgetåret 1917 beslutade kungl majt att FSV 
med anslutna soldatmissionsföreningar skulle få 5 600 kr. Truppförbandens 
egna soldathem fick dela på 2 900 kr, att ställas till regementschefernas för-
fogande. 1 500 kr skulle fördelas mellan soldatmissionsföreningar som inte 
var anslutna till FSV, samt två nykterhetsföreningar.205 Samma princip gällde 
perioden ut. Det totala beloppet var hela tiden 10 000 kr.206 

År 1918 ägde en bredare riksdagsdebatt rum, där man diskuterade en all-
män reformering av såväl soldathemsverksamheten som regementspastorsin-
stitutionen. Kontraktsprosten och förstakammarledamoten Charodotes Meur-
ling som hörde till högerpartiet tog i en motion upp ett gammalt statskyrko-
krav om ökade resurser till regementspastorerna.207  Både kyrkomötet och 
allmänna prästkonferensen hade under de gångna åren skickat skrivelser till 
kungl majt om behovet av en förstärkt regementspastorsorganisation, och 
frågan hade även utretts i omgångar.208 I debatten 1918 konfronterades olika 
intressegrupper i frågan med varandra. Därefter tillsattes en utredning, som 
presenterade sitt förslag 1921. FSV:s sekreterare Herman Dillner var utred-
ningens ordförande. 209 

I riksdagsbehandlingen under första världskriget märktes en åter uppblos-
sande moralpanik över konsekvenserna av att unga män vistades på de mili-
tära förläggningsplatserna långa tider utan kontroll av föräldrar, anförvanter 
och andra instanser i ett civilt samhälle. Den sociala realitet som låg bakom 
den nya debatten var de långa övningstiderna efter 1914, då de värnpliktiga 
även under vintermånaderna skulle vara förlagda på de militära förlägg-
ningsplatserna. Ett antal riksdagsmän motiverade olika satsningar på de 
värnpliktiga med införandet av den s k vinterlinjen.210 De riksdagsdebatter 
jag ska analysera hängde också samman med den politiska och sociala oron i 

                                                        
204 RD:s skrivelse nr 4 1916, s 55. 
205 Avskrift av skrivelse från kungl majt till arméförvaltningens civila departement 15 dec 
1916, E1, vol 2, SSA, KrA. 
206 RD:s skrivelse nr 4 1917, s 64; RD:s skrivelse nr 4A 1918A, s 106; RD:s skrivelse nr 4A 
1919A, s 45; RD:s skrivelse nr 4 1920, s 11. 
207 FK 1918 M 53.  
208 Förslag till bestämmelser för den andliga vårdens organisation inom armén afgifvet den 
15 april 1908 af därför tillkallade sakkunniga, Stockholm 1908, s 151-164; Reviderat förslag 
till bestämmelser för den andliga vårdens organisation inom armén, utarbetat af därför inom 
Kungl landtförsvarsdepartementet tillkallade sakkunnige, Stockholm 1910, s 14-39. 
209 RD:s skrivelse nr 281, 1918, s 3-5; Betänkande och förslag rörande den andliga vården 
vid krigsmakten avgivet av enligt nådigt brev den 28 juni 1918 tillkallade sakkunniga, Stock-
holm 1921. Kommittén bestod av Dillner, regementspastorn N G Lindberg, Oscar Olsson (s), 
samt Wilhelm Gullberg (lib s) fram till sin död i maj 1921, (se betänkandet, s 6). 
210 Se K J Ekmans motion (FK 1915, M 20); Åkerlindhs och Johanssons motion (AK 1915, M 
42); O Petterssons inlägg FK 1915, nr 40, s 39f; Åkermans inlägg AK 1915, nr 46, s 81 (tolv 
ledamöter instämde); E Klefbecks inlägg FK 1915 nr 40, s 79; E Liljedahls inlägg AK 1915, 
nr 46, s 79f; O Bergqvists, S Stadeners och E Klefbecks motion FK 1916, M 12); W Hell-
bergs motion (AK 1916, M 40); AK 1918, Första tillf utskottets betänkande nr 15, s 11-13. 
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samband med första världskriget och dess efterdyningar, och de maktägan-
des försök att stoppa protesterna. Det är välkänt att soldater på flera rege-
mentsorter deltog i demonstrationer och protester under 1917. Våren 1917 
och åter hösten 1918 uppmanade radikala socialdemokrater till bildandet av 
soldat- och arbetarråd efter förebild från revolutionens Ryssland.211 Borell 
karaktäriserar soldatprotesterna framförallt som militära motsvarigheter till 
de civila bröddemonstrationerna. De värnpliktiga ville framför allt visa sitt 
missnöje med den mycket enkla kost som fanns att tillgå på de militära för-
läggningsplatserna, detta i likhet med förhållandena för stora grupper i det 
civila samhället.212  

Tre normeringsprojekt under debatt 
Jag kommer i det följande att analysera de olika riksdagsdebatterna, från 
1915 och framåt, tillsammans. Frågan om hur de värnpliktiga skulle norme-
ras under sin fritid var bara till begränsad del partiskiljande. Religiös tillhö-
righet var betydelsefull för den ställning som olika riksdagsmän kom att inta 
i frågan. De texter som jag analyserat; motioner, utskottsutlåtanden, utred-
ningsförslag och riksdagsanföranden utgör tydliga exempel på strategisk 
handling.213 Texterna var delar av den politiska aktivismen gällande fostran 
av de värnpliktiga. Tre olika normeringsprojekt kan urskiljas i det samman-
lagda materialet, men två av dem befann sig i hög grad på planeringsstadiet. 
Det är tre olika viljor eller åsiktsriktningar som kommer till uttryck i materi-
alet, och jag kommer med Norman Faircloughs terminologi att rubricera 
dessa som tre yrkanden.214 Nedan är det jag som med hjälp av historieforsk-
ningens terminologi formulerat yrkandena. Jag visar också gemensamma 
drag i argumentationen, och hur åsiktsriktningarna legitimerades. Det är 
alltså främst texternas relationella funktion som studeras. När jag diskuterar 
vissa gemensamma visioner, till exempel tanken på det ställföreträdande 
hemmet, utnyttjar jag istället texternas ideationella funktion. 
 Vissa led i argumentationen är underförstådda och outtalade. Som Fair-
clough påpekat är det viktigt att notera det som inte utsägs explicit, alltså 
presuppositionerna, eftersom det outtalade ibland är en väsentlig del av det 
ideologiska arbete som utförs i en text.215 

                                                        
211 Kjell Östberg 2005, ”Radikaliseringsvågor i Sverige: rytm och allianser i den sociala kam-
pen”, Arbetarhistoria 2005:1-2, s 19. 
212 Borell s 58-62; Hirdman 1988 s 132-135, 140f; Horgby s 333-350. Carl Göran Andræ, 
Revolt eller reform: Sverige inför revolutionerna i Europa 1917-1918 , Stockholm 1998, kap 
8. 
213 Jfr Fairclough 2003, s 71. 
214 Yrkande (eng: claim). Vad avsändaren vill, önskar, kräver etc ska hända. Fairclough 2003, 
s 81.  
215 Fairclough 2003, s 82. 
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Väckelsekristna skall normera de värnpliktiga 
För det första fanns det en grupp riksdagsmän som förordade soldathems-
verksamhet i frivillig regi, och insatser av de väckelsekristna riktade mot de 
värnpliktiga under deras lediga tid. Det gemensamma yrkandet var, att det 
var de väckelsekristna som skulle normera de värnpliktiga. De riksdagsmän 
som förde ordet tillhörde det liberala partiet eller högerpartierna, och ett 
flertal kan identifieras som aktiva inom väckelsekristna sammanslutningar.216  
 De väckelsekristna riksdagsmännen framstod som debattens systemför-
svarare. De stoltserade med det utbyggda systemet av soldathem i frivillig 
regi som väckelsekristna sammanslutningar runt om i landet utvecklat. Som 
exempel kan nämnas en riksdagsman som även vid denna tid var SMF:s 
ordförande. Det var liberalen och andrakammarledamoten Sven Bengtsson i 
Norup, som i debatten 1918 anförde att de ”frikyrkliga” organisationerna 
upprättat soldathem vid de flesta regementen i landet.217 Grundvalen218  för 
dessa riksdagsmäns argumentation var utan tvekan att de ville konsolidera 
och utöka väckelsekristendomens ställning, även om detta är outtalat i argu-
mentationen.  
 Den centrala berättigandet219 var frivillighetens fördelar i det system som 
redan fanns på plats. Statskyrkan och regementspastorerna var sämre alterna-
tiv. Till exempel Sven Bengtsson trodde inte på religiöst tvång eller utökat 
statskyrkligt inflytande över de värnpliktigas formering. Han dömde ut re-
gementspastorerna som ledare för de värnpliktiga, eftersom de enligt hans 
mening var dåliga på att komma i kontakt med de unga.220 Även väckelsele-
daren och liberalen Ulrik Leander försvarade frivilliglinjen. Om soldathem-

                                                        
216 Hela gruppen bestod av Ulrik Leander (lib s, SMF, se TR, band 3, s 62), AK 1918 nr 64, s 
84; Sven Bengtsson i Norup (lib s, SMF, se TR, band 3, s 106), AK 1918 nr 64, s 81f; Wil-
helm Gullberg (lib s, SMF, se TR, band 4, s 320), FK 1918, M 9; Malkolm Pettersson i Fåll-
inge Ågård (lib s, styrelseledamot Hallands, Västra Smålands och Kinds missionsförening, se 
TR, band 2, s 177), FK 1918 nr 26, s 38; E A Nilsson (lib s, SMF), AK 1916 nr 47, s 56f; 
Johan Ström (lib s, styrelsemedlem i Malungs missionsförening, se TR, band 5, s 93f), AK 
1915 nr 46, s 77f; Jakob Byström (lib s, baptistledare, se TR, band 1, s 69), AK 1917 nr 30, s 
69f; K J Ekman, (n, lågkyrklig, se ovan), FK 1915 M 20; Åkerlindh (lmp, ordf Lungsunds 
missionsförening, se ovan) samt O Johanson i Huskvarna (lmp, se ovan), AK 1915 M 42; 
Joachim Åkerman (lmp, se TR, band 1, s 195), AK 1915 nr 46 s 81. Följande tre instämde 
med O Johanson: Erik Eurén (lmp, ordf och föreståndare i ”frikyrklig församling i Edebo”, se 
TR, band 1, s 234), Karl Westerström, (lmp, se TR, band 1, s 276f) samt Sven Lübeck (lmp, 
se TR, band 1, s 140f), AK 1915 nr 46, s 78f.  
217 AK 1918, nr 64, s 81f; TR, band 3, s 107. 
218 Grundval (eng: Grounds) = grundvalen eller premisserna för yrkandet, se Fairclough 2003, 
s 81. 
219 Berättigande (eng: Warrant) = det som motiverar och rättfärdigar slutledningen från 
grundval till yrkande, se Fairclough 2003, s 81. 
220 AK 1918, nr 64, s 81f. 
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men blev statsinstitutioner, så skulle friheten försvinna och soldaterna skulle 
inte trivas längre.221  
 Motionärerna vid 1915 års riksdag och flera andra i gruppen ville alltså 
förena frivillighet med statsbidrag.222 Men SMF-aren och liberalen E A Nils-
son var helt motståndare till statsbidrag. Verksamheten skulle finansieras 
med bidrag från enskilda och sammanslutningar i det civila samhället. Verk-
samheten hade vuxit upp ”/.../ ur den frivilliga kärlekens mark /.../” och den 
skulle utvecklas bäst om den inslagna vägen fullföljdes. Nilsson befarade att 
ett statsbidrag kunde innebära att den frivilliga soldathemsverksamheten 
ställdes under militär kontroll.223  
 Det frenetiska framhållandet av frivillighet grundades hos just dessa riks-
dagsmän i deras positioner i den väckelsekristna organiseringen, och en 
bakomliggande religiös konflikt. De riksdagsmän, som själva på olika sätt 
engagerat sig för soldatmissionen, ville skydda verksamheten från en stats-
kyrklig överhöghet och ytterligare skärpt kontroll från krigsmaktens sida. 
Det fanns väckelsekristna riksdagsmän som liksom statskyrkoprästerna såg 
ett behov av en reformerad regementspastorsinstitution. Men de ville att inte 
bara universitetsutbildade statskyrkopräster, utan även väckelsekristna pre-
dikanter som saknade sådan utbildning, skulle kunna inneha en befattning 
som regementspastor. SMF:aren och liberalen Wilhelm Gullberg lade vid 
1918 års riksdag fram en motion med den innebörden.224 Den statliga utred-
ning som tillsattes efter 1918 års riksdagsdebatt arbetade vidare i denna rikt-
ning. I det färdiga förslaget till en ny förordning angavs att examen vid teo-
logisk fakultet i princip inte krävdes för tillträde till tjänst som rege-
mentspastor, eller ”militärpastor”, som var det ord som valdes av utredar-
na.225  

                                                        
221 AK 1918, nr 64, s 84-86; TR band 3, s 62f. 
222 Följande bidragsförespråkare ur väckelsen som yttrade sig i debatterna tillhörde högern: K 
J Ekman, Åkerlindh och E Eurén (jfr ovan). Baptisten och andrakammarledamoten Jakob 
Byström tillhörde liberalerna, se ovan (AK 1917, nr 30, s 69f). Det gjorde också Malkolm 
Petterson, se ovan (FK 1918, nr 26, s 38). 
223 AK 1916, nr 47, s 56f. 1915 var det liberalen Johan Ström, styrelsemedlem i Malungs 
missionsförening, som tillsammans med Nilsson protesterade mot statsbidraget. Se RD 1915, 
Statsutskottets utlåtande nr 21, reservationen s 6; samt AK 1915, nr 46, s 77f. Betr Ström se 
TR, band 5, s 93f). 
224 FK 1918 M 9. Se även Gullbergs inlägg FK 1918 nr 26, s 33-35. Gullberg var ordf i Väs-
tergötlands missionsförbund och ledamot av SMF:s distriktsråd, se TR, band 4, s 230. Gull-
berg var en av de SMF:are som engagerade sig för de samvetsömmas rättigheter (se Gustafs-
son 1987, s 163, 168, 174, 183). Men detta kunde alltså kombineras med ett engagemang för 
en reformerad regementspastorsinstitution. 
225 Samtidigt ställdes krav på intyg om att den sökande hade motsvarande kunskaper. Se 
”Förslag till förordning rörande den andliga vården inom krigsmakten”, kap 1, §5, i Betän-
kande och förslag rörande den andliga vården vid krigsmakten: avgivet av enligt nådigt brev 
den 28 juni 1918 tillkallade sakkunniga, I, Stockholm 1921.  
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Viljan att missionera och sprida den religiösa omvändelsen var inte fram-
trädande i de väckelsekristnas riksdagsinlägg. I detta offentliga sammanhang 
tycks de väckelsekristna snarast ha velat tona ned sin religiösa inriktning. 
Intrycket blir att de väckelsekristna riksdagsmännen ville skydda den frivil-
liga soldathemsverksamheten från anklagelser om religiös extremism.  

Bortsett från framhållandet av frivilligheten berättigades yrkandet på 
andra sätt. Riksdagsmännen framhöll den hemliknande atmosfären, föredra-
gen, läsningen och brevskrivandet.226 E A Nilsson ville också skyla över den 
potentiella konflikten mellan krigsmakt och soldatmissionen. Åsikten att det 
var de väckelsekristna som skulle formera de värnpliktiga motiverades där-
för även med att den rådande relationen mellan soldatmissionsföreningarna 
och militärbefälet på respektive plats var god.227 

Statskyrkoinflytandet över de värnpliktigas normering skall stärkas 
För det andra fanns det en grupp riksdagsmän som ville ge statsbidrag även 
till soldathem i truppförbandens regi, men också underställa den frivilliga 
soldathemsverksamheten ett effektiviserat system av statskyrkliga rege-
mentspastorer. Yrkandet var att statskyrkoinflytandet över de värnpliktigas 
normering skulle stärkas. Gruppen bestod i första hand av högerriksdags-
män, men där fanns också en socialdemokratisk och en liberal statskyrko-
präst.228 Till de mest aktiva i gruppen hörde några statskyrkopräster. Väl att 
märka stod denna grupp, där många var konservativa politiker, i denna fråga 
för förändring. Man var missnöjda med den starka ställning som de väckel-
sekristna skaffat sig på detta område. 

Den outtalade grundvalen för yrkandet var att statsmakten, materialiserad 
i krigsmakten och statskyrkan, borde flytta fram sina positioner på de väck-
elsekristna sammanslutningarnas bekostnad. Juristen och högerpartisten 
Theodor Borell menade att soldathemmen borde förstatligas, och att platser i 
styrelserna borde reserveras för såväl det militära befälet, regementspasto-
rerna som representanter för de värnpliktiga.229 Kontraktsprosten och höger-
mannen Charodotes Meurling förklarade i sin motion 1918 att programmen 
för soldathemmens verksamhet borde underställas respektive truppförbands-
                                                        
226 AK 1918, nr 64: Leanders inlägg, s 84; Gullbergs inlägg, s 33-35. 
227 AK 1915, nr 46, s 77f. AK 1916, nr 47, s 56f.  
228 Charodotes Meurling (n, kontraktsprost, se TR, band 2, s 296), FK 1918 M 53; Theodor 
Borell (n, se TR, band 1, s 226), FK 1918, nr 26, s 35-38; högerreservanterna i andra kamma-
ren 1918, dvs Sanfrid Welin (lmb, se TR, band 4, s 280) och Ivar Swartling (lmb, se TR, band 
2, s 109), AK 1918, AK:s första tillfälliga utskotts utlåtande  nr 15, s 13; H H K Ericson (n, se 
ovan), FK 1915, nr 40, s 76f, samt övriga reservanter i statsutskottets utlåtande 1915, nr 21, se 
ovan); Olof Bergqvist (n, biskop, se ovan), Sam Stadener (lib s, kyrkoherde, se ovan), samt 
Ernst Klefbeck (s, se ovan) M 12, FK 1916; Wilhelm Hellberg (lmb, se ovan) AK 1916 M 40; 
Hans Andersson i V Nöbbelöv, senare Skivarp (lmb, se TR, band 3, s 185), AK 1916 nr 47, s 
57f.  
229 FK 1918, nr 26, s 35-38. Borell blev mot slutet av 1920-talet statsråd. Se TR, band 1, s 
226. 
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chef.230  Ett av önskemålen var en utbyggd, reformerad statskyrklig rege-
mentspastorsinstitution. Alla problem med vakanser och tidsbrist skulle or-
ganiseras bort. Regementspastorerna skulle inte bara ha hand om korum och 
andra ritualer, utan de skulle också ordna mer intima andakter, föredrag och 
samkväm, och sträva efter att komma i personlig kontakt med de värnplik-
tiga.231 En del av detta känns igen från soldatmissionärernas diskussion.  

Yrkandet berättigades med att vad dessa riksdagsmän uppfattade som re-
ligiös propaganda skulle avlägsnas från soldathemmen. Soldatmissionen 
anklagades, om än i förtäckta ordalag, för proselytmakeri. I motionerna 1916 
gällande bidrag till truppförbandens soldathem framhölls särskilt att dessa 
inte var inriktade på ”/.../påträngande religiös propaganda/.../”.232 Första-
kammarutskottet förklarade i sitt utlåtande 1918 att det inte fick förekomma 
strid om eller propaganda för olika religiösa riktningar på soldathemmen.233 
Konflikten mellan soldathemsverksamhet i frivillig regi och statsmaktens 
kontroll hängde samman med den allmänna konflikt mellan väckelsekristen-
dom och den nya statskyrkliga aktivism som i vissa bemärkelser intensifie-
rades under åren före första världskriget. Den statskyrkliga aktivismen kom 
till uttryck till exempel i ungkyrkorörelsen. Det var en konflikt med national-
istiska övertoner, där de statskyrkliga aktivisterna gärna ställde den 
”svenska” lutherdomen mot de anglosaxiska influenserna i väckelsekristen-
domen.234  

Yrkandet förenade gruppen, men det fanns olika sätt att berättiga yrkan-
det. För socialdemokraten och statskyrkoprästen Ernst Klefbeck, som 1916 
tillsammans med två andra statskyrkopräster motionerade om stöd till trupp-
förbandens egna soldathem, handlade det om att mer allmänt överföra 
svensknationalism; ”/.../ fosterlandskärlek och god medborgaranda/.../”, och 
religionsutövning i statskyrkotappning. 235 Klefbeck var allmänt intresserad 
av ungdomsarbete, och var en av de första svenska präster som kombinerade 
ungdomsverksamhet i statskyrklig regi med idrott.236 

 I högerriksdagsmannen H H K Ericsons argumentation fanns ett helt an-
nat berättigande. Han framhöll att soldathemmen – om de stod under kon-
troll av statsmakten – kunde motverka den antimilitaristiska propagandan.237 
Här tycks det alltså finnas en underliggande oro för att något soldathem i 

                                                        
230 FK 1918, M 53. 
231 Se t ex FK 1918 M 53; FK 1918, FK:s första tillfälliga utskotts utlåtande nr 11; AK 1918 
nr 64, 77-79, 88f (Sanfrid Welins inlägg). 
232 FK 1916 M 12, s 7; AK 1916, M 40, s 5. 
233 FK 1918, FK:s första tillfälliga utskotts utlåtande nr 11 s 7. 
234 Jfr Gustafsson s 111. 
235 FK 1916 M 12, cit fr s 6 och 7; FK 1915 nr 40, s 79. Klefbeck var en av de socialdemokra-
ter som stod bakom skrivelsen som överlämnades till Staaff i samband med arbetarnas mot-
demonstration i Stockholm efter bondetåget 1914. Se Hirdman 1988, s 106. 
236 Lindroth 1986, s 127f.  
237 FK 1915 nr 40, s 76 f.  
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frivillig regi skulle släppa in antimilitaristiska agitatorer. Klefbeck proteste-
rade i debatten 1915 mot H H K Ericsons tal om att motverka antimilitarism-
en. Soldathemmen borde vara politiskt neutrala platser, där ingen politisk 
propaganda fick bedrivas.238  

Utmärkande för hela gruppen var att man legitimerade sin hållning i frå-
gan om de värnpliktigas normering genom att hänvisa till traditionella aukto-
riteter som kungl majt, officerskåren och regementspastorerna. Dessa instan-
ser var garanter för att de värnpliktigas fritid ordnades på lämpligt sätt. 
 Både i anförandena hos den första och andra gruppen riksdagsmän fanns 
tanken på det goda hemmet. Vi känner igen fraserna: Man ville ge ”/.../ en 
hemlik trevnad/.../”, och ”/.../ ersätta hemmet/.../”.239 De unga skulle få 
”/.../den bästa möjliga ersättningen för ett gott föräldrahem/.../”240 De värn-
pliktiga fick på soldathemmet ”/.../ en plats där de kunde vara som hemma 
hos sig”.241 Soldathemmet skulle ”/.../ ersätta det lämnade hemmet/.../”242 
Även H H K Ericsson inledde sitt anförande 1915 med att tala om behovet 
av att bereda de värnpliktiga ”/.../ trevnad och hemkänsla /.../”.243 Soldat-
hemstankens förankring bland de värnpliktigas anförvanter framfördes 
också: Många fäder och mödrar var säkerligen tacksamma för att riksdagen 
intresserade sig för soldathemmen.244 När soldatmissionens vänner under 
första världskriget mötte förespråkarna av utökad statskyrklig verksamhet 
märktes alltså att båda hyllade tanken på det ställföreträdande hemmet för de 
värnpliktiga.  

De värnpliktiga skall normeras i studiecirkelverksamhet 
Den tredje och sista gruppen bestod i huvudsak av socialdemokratiska riks-
dagsmän i den försvarsvänliga majoritetsgruppen kring Hjalmar Branting. 
Här fanns också en liberal riksdagsman, som var IOGT:are.245 Debatten om 
de värnpliktiga sammanföll med den tid då socialdemokraterna på bred front 
tog plats i riksdagens andra kammare. Vid 1915 års riksdag hade socialde-

                                                        
238 FK 1916 M 12, cit fr s 6 och 7; FK 1915 nr 40, s 79.  
239 FK 1915, M 20 (K J Ekman); samma formuleringar i AK 1915, M42 (Åkerlindh, O Jo-
hansson). 
240 FK 1915, nr 40, s 77f (K J Ekman). 
241 FK 1915, nr 40, s 39f (Olaus Pettersson). 
242 FK 1916 M 12 (O Bergqvist, Sam Stadener och Ernst Klefbeck); samma formuleringar i 
AK 1916, M 40 (W Hellberg). 
243 FK 1915 nr 40, s 76. 
244 AK 1916 nr 47, s 58 (O Johansson). 
245 Till gruppen hörde reservanterna i andra kammarens utskott (AK 1918, AK:s första tillfäl-
liga utskotts utlåtande nr 15, reservationen s 11-13): Liberalen och IOGT:aren var Daniel 
Viklund i Oviken, se TR band 5, s 317. Socialdemokraterna var Arthur Engberg (se TR, band 
1, s 308), Per Svensson i Eggelstad (se TR, band 3, s 276), Ernst Andersson i Stockholm (se 
TR, band 1, s 52). Till gruppen hörde också reservanten i första kammarens utskott, Oscar 
Olsson (se TR, band 2, s 94). 
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mokraterna blivit andra kammarens största parti.246 Efter valet hösten 1917 
bildade liberalen Edén en koalitionsregering tillsammans med Branting. So-
cialdemokrater och liberaler bildade dock inte ett block i frågan om de värn-
pliktigas normering.  
 De socialdemokratiska riksdagsmännen i gruppen kring Branting upp-
trädde mindre enhetligt än de två grupper jag diskuterat ovan, och argumen-
tationen är därför svårare att analysera utan att hamna i detaljfrågor. Ett vik-
tigt konstaterande är att socialdemokraterna i likhet med de väckelsekristna 
uttryckte oro över moralen och sedligheten på de militära förläggningsplat-
serna. I debatten 1918 ville gruppen av socialdemokratiska riksdagsmän 
motverka den s k råheten på de militära förläggningsplatserna. Socialdemo-
kraten Arthur Engberg, som även var ledande inom IOGT på 1910-talet, stod 
i spetsen för en reservation i andrakammarutskottet, där det konstaterades att 
vistelsen i kasernerna försimplade känslo-, vilje- och fantasilivet.247 Med en 
formulering som verkar välbekant menade de socialdemokratiska reservan-
terna i utskottet att det behövdes en ”/.../ sedlig och andlig vård/.../” för att 
motverka råheten.248  
 Samtidigt var det i jämförelse med den frivilliga soldathemsverksamhet-
ens försvarare helt andra lösningar som socialdemokraterna föreslog. Några 
socialdemokrater ur majoritetsgruppen uttalade sig för ett förstatligande av 
soldathemmen.249 De kritiserade den frivilliga soldathemsverksamheten mer 
rakt på sak än den statskyrkliga gruppen. Per Edvin Sköld, som hade under-
officersexamen och alltså en särskild erfarenhet av militärlivet, uttalade att 
soldathemmen var i händerna på de ”frireligiösa” i de flesta fall. Den littera-
tur och de tidningar som fanns på soldathemmen var mer eller mindre ensi-
digt färgad. Därigenom uppstod en prägel av tvång, som borde bort.250 Flera 
socialdemokrater var motståndare till det statliga anslaget till FSV såväl som 
till truppförbandens egna soldathem.251 Den negativa inställningen hos soci-
aldemokraterna bidrog säkerligen till att andra kammaren röstade nej till 
anslaget 1915. 
                                                        
246 Hadenius m fl, s 357. 
247 AK 1918, AK:s första tillfälliga utskotts utlåtande nr 15, reservationen s 11-13. Arthur 
Engberg blev ecklesiastikminister under 1930-talet. Han var redaktör för IOGT:s tidning 
Reformatorn 1914-17, men bröt senare med nykterhetsrörelsen, Hemming Sten J:r, ”Arthur 
Engberg”, i SBL, band XIII, s 454-553. 
248 AK 1918, AK:s första tillfälliga utskotts utlåtande nr 15, reservationen s 11-13.  
249 AK 1918, AK:s första tillfälliga utskotts utlåtande nr 15, reservationen s 11-13; AK 1918, 
nr 64, s 86-88 (Per Edvin Skölds inlägg); Oscar Olssons reservation mot utskottsutlåtandet i 
FK, se RD 1918, FK:s första tillfälliga utskotts utlåtande no 11, s 9-11. 
250 AK 1918, nr 64, s 87. Sköld skulle på 30-talet bli socialdemokratiskt statsråd. Han var 
försvarsminister 1938-45. Se TR band 3, s 272. 
251 Se AK 1915 nr 46, s 81 f (Lundströms i Vreten inlägg), betr Lundström se TR band 1 s 
253; AK 1919A, M 34 (Johanssons i Uppmälby motion för borttagande av statsbidraget), betr 
Johansson, se TR band 1, s 374; RD 1919A, Statsutskottets utlåtande nr 4A, s 93 (reservat-
ionen). 
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Dessa med något undantag socialdemokratiska riksdagsmäns åsikter kom 
i första hand fram när de kommenterade förslag från de två andra grupperna. 
Ska ett yrkande formuleras på grundval av det något spretiga materialet, så 
är det att de värnpliktiga skulle normeras i studiecirkelverksamhet. Den obli-
gatoriska kristendomsutövningen i värnpliktsutbildningen, till exempel ko-
rum, skulle bort, och några av riksdagsmännen menade alltså att soldathem-
men skulle ställas under statlig kontroll. De skulle bli medelpunkterna i ett 
bildnings- och sällskapsliv under de värnpliktigas lediga tid. De värnpliktiga 
skulle själva medverka i en studiecirkelverksamhet liknande den som bed-
revs inom nykterhets- och arbetarrörelsen.252  

Detta gällde alltså socialdemokrater ur majoritetsgruppen kring Branting. 
Inom den socialdemokratiska vänstergruppen fanns helt andra åsikter. I de-
batten 1918 uttalade sig Sten Berglund, som var med i riksdagsgruppen för 
Sverges socialdemokratiska vänsterparti. För honom var värnpliktsfostran ett 
meningslöst projekt. Att försöka förbättra det sedliga och andliga tillståndet 
inom militärväsendet var befängt, för det byggde på idén om totalt förakt för 
människolivet. Det bästa vore att ta bort militärväsendet.253 

I den utredning som tillsattes efter riksdagsdebatten 1918 vidareutveck-
lade IOGT:aren Oscar Olsson ett socialdemokratiskt normeringsprojekt. 
Hans önskan var att göra allvar av det gamla talet om värnpliktstiden som en 
”fälthögskola”.254 Han anpassade den gamla fälthögskoletanken efter det 
program för folkbildning och självverksamhet som tillämpades inom nykter-
hets- och arbetarrörelsen, och där han själv var en av de centrala aktörerna. 
Här frikopplades begreppet andlig vård från kristendomen. Fälthögskolan 
skulle bedriva andlig vård, men det innebar att den skulle väcka och tillgo-
dose de värnpliktigas intresse för allmänbildning, för andlig utveckling och 
uppbyggelse samt ge tillfälle till rekreation genom goda och förädlande nö-
jen och förströelse.255 Olsson använde alltså de invanda orden; de ord som 
soldatmissionärer och statskyrkopräster använde när de diskuterade norme-
ring bland de värnpliktiga. Men Olsson gav dem en annan, avkristnad inne-
börd. All kristendomsutövning skulle vara frivillig. Olsson visade i utred-
ningen stor respekt för utövande kristna. Dessa skulle beredas möjlighet till 
gudstjänst- och andaktsutövning. Men det var allmänbildningen som var det 
centrala för honom. Fälthögskolan skulle vara frivillig, bedrivas i studiecir-

                                                        
252 AK 1918, AK:s första tillfälliga utskotts utlåtande nr 15, reservationen s 11-13; FK 1918, 
FK:s första tillfälliga utskotts utlåtande no 11, s 9-11.  
253 AK 1918, nr 64, 82-84, 89f. Betr Berglund, se TR band 5, s 208. Betr Socialdemokratiska 
vänstergruppen, se Carlsson 1988, s 26. 
254 FK 1918 nr 26, s 32. 
255 Betänkande och förslag rörande den andliga vården..., II, Reservantens förslag, 1 kap, §1, 
s 49f, 56. 
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kelform och omhändertas av en ny, civil yrkeskår: fälthögskolelektorerna. 
Dessa skulle sortera under skolöverstyrelsen.256 

Olssons slutsatser avvek så mycket från utredningsmajoriteten att han 
skrev ett eget förslag, som bifogades som en reservation till utredningen.257 
Vad de värnpliktiga behövde var bildningsverksamhet och ett kontrollerat 
nöjesliv i regi av en folkhögskoleliknande organisation, ledd av civila kraf-
ter. Som jämförelse med programmet för gudstjänster, andakter och andra 
möten inom den frivilliga soldathemsverksamheten ska jag redovisa det 
smått utopiska program som Olsson tänkte sig för en värnpliktig under hans 
lediga tid.  

 
Söndag  
11.15-12 fm serieföreläsning i humanistiskt ämne 
1.15-2 em Föreläsning med skioptikon eller kinematografbilder 
3-4.30 em Konsert 
5-10 em Dans och lekar 
 
Måndag 
8-8.45 em Serieföreläsning i humanistiskt ämne 
9-9.45 em Studiecirkel i engelska 
 
Tisdag 
2.30-3.45 em Serieföreläsning 
7-7.45 em Biografbesök 
8-10 em Idrott och friluftslekar eller läsning 
 
Onsdag 
7-10 em Kompanisamkväm 
 
Torsdag  
8-10 em Studiecirkel i skönlitteratur 
 
Fredag 
7-7.45 em Serieföreläsning 
8-8.45 em Studiecirkel i engelska 
 
Lördag 
7-10 em Regementssamkväm258 
                                                        
256 Betänkande och förslag rörande den andliga vården..., II, Reservantens förslag, s 11, 16, 
18, 20. 
257 Betänkande och förslag rörande den andliga vården för den värnpliktiga ungdomen, II, 
”Reservantens förslag”, Stockholm 1921, s 8-13, 37f. Varken betänkandet eller Olssons för-
slag ledde till åtgärder från statsmaktens sida, se SOU 1965:52, s 77. 
258 Betänkande och förslag rörande den andliga vården..., II, Reservantens förslag, s 34.  
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Gudstjänster och andakter fanns inte i det föreslagna programmet. Istället 
föreslogs ett stort antal föreläsningar och studiecirklar, som gav programmet 
ett smått utopiskt drag. Därtill kom ett begränsat inslag av idrott, samkväm 
för de värnpliktiga vid ett visst kompani, samt regementssamkväm, dit anhö-
riga och vänner från det civila samhället skulle kunna bjudas. Lokalerna för 
detta omfattande program skulle vara de kompanirum och lektionsrum som 
fanns att tillgå i moderna kaserner, marketenterierna, regementenas gymnas-
tiksalar och truppförbandens egna soldathem där sådana fanns. Olssons för-
slag innebar alltså ett kraftigt tillskott från det civila samhället till den mili-
tära sfären. Civila fälthögskolelektorer skulle organisera de värnpliktigas 
fritidsaktiviteter inne på de militära övningsområdena.  Den frivilliga soldat-
hemsverksamheten lämnade Olsson däremot i princip utanför förslaget.259 
Förslaget syftade alltså till en kraftig förändring av värnpliktsdisciplinering-
en i avkristnande riktning. De specifikt kristna inslagen skulle minska kraf-
tigt, och framför allt inte längre vara obligatoriska. De värnpliktiga skulle i 
stället normeras med hjälp av bildningsverksamhet och sällskapsliv i kon-
trollerade former.  

Tidigare forskning har pekat på olika hållning bland socialdemokraterna i 
kulturfrågan.260 Per Sundgren har framhållit att Oscar Olsson i sin bildnings-
syn låg nära de liberala folkbildarna.261 I förslaget till fälthögskola skulle de 
värnpliktiga göras delaktiga i valet av kurser, nöjen med mera  genom att 
utse bildningskommittéer vid varje kompani. Fälthögskolan skulle nämligen 
inte ha karaktären av välgörenhetsverksamhet. Det skulle inte bara utföras 
”/.../ för folket /.../”, utan även ”/.../ genom folket /.../”, som Olsson uttryckte 
saken. 262 Samtidigt fanns det åtskilliga pekpinnar i Olssons program. Dans 
med tillträde för allmänheten borde anordnas på de militära förläggnings-
platserna för att undvika att de värnpliktiga under permissionen begav sig till 
andra dansbanor, där onykterhet, våld och osedlighet inte kunde kontrolleras 
av överordnade. Vid valet av filmer rekommenderades en mild styrning, så 
att de värnpliktiga omärkligt fördes mot sådana av högre kvalitet.263  

Den tredje gruppen av riksdagsmän legitimerade sitt förslag med en på-
stådd folklighet. De ville ersätta tråkig gudstjänstritual och väckelsekristen 
inskränkthet med på annat håll beprövad studiecirkelverksamhet, som de 
värnpliktiga själva skulle få vara med och utforma. Oscar Olsson skapade 
emellertid också legitimitet genom att framhålla statsnyttan. Han menade att 
försvarsolusten lättare kunde gro om de värnpliktiga saknade lämpliga 

                                                        
259 Betänkande och förslag rörande den andliga vården..., II, Reservantens förslag, s 30-33. 
260 Se t ex Hirdman 1988, s 119-124; Stefan Bohman, Arbetarkultur och kultiverade arbetare: 
en studie av arbetarrörelsens musik, Stockholm 1985, s 26-29,  188-190.  
261 Sundgren 2007, s 132-136. 
262 Betänkande och förslag rörande den andliga vården..., II, Reservantens förslag, s 35. 
263 Betänkande och förslag rörande den andliga vården..., II, Reservantens förslag, s 27, 29f. 
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sysselsättningar.264 Studiecirkelverksamheten skulle som jag visat egentligen 
inte läggas i de värnpliktigas händer, utan bedrivas under statlig kontroll 
med en fälthögskolelektor som närmaste handhavare. 

Efter första världskriget 
Det var FSV:s sekreterare Dillner som blev ordförande i den utredning om 
den andliga vården vid krigsmakten, som tillsattes efter riksdagsdebatten 
1918, och som nämndes i förra kapitlet. Oscar Olsson var alltså reservant till 
denna utredning. Utredningen föreslog en utvecklad regementspastorsin-
stitution, där även väckelsekristna predikanter kunde tjänstgöra som rege-
mentspastorer, om de kunde styrka att de hade kunskaper motsvarande en 
teologie kandidatexamen. Att vara präst i statskyrkan skulle däremot inte 
vara ett krav. Utredningen slog fast att andlig vård vid krigsmakten omfat-
tade såväl religiös som kulturell vård. Den religiösa vården skulle främja en 
kristlig åskådning och kristet liv. Den kulturella vården hade som ändamål 
att höja allmänbildningen hos de värnpliktiga och övriga militärer. Militär-
pastorer vid respektive militär förläggningsplats skulle ha hand om den reli-
giösa vården. Även den kulturella vården skulle i första hand skötas av mili-
tärpastorer.265 Regementspastorn skulle – utöver den religiösa vården – an-
ordna skolkurser, föredrag och föreläsningsserier i allmänbildande ämnen.266  

Samtidigt skyddades i förslaget den frivilliga soldathemsverksamheten 
från ytterligare inblandning från krigsmaktens sida. Riksdagsdebatternas 
krav på ett förstatligande av soldathemmen i frivillig regi hade försvunnit. 
Regementspastorerna ålades att göra vad som stod i deras förmåga för att 
skapa ett ändamålsenligt samarbete med de sammanslutningar som på frivil-
lig väg verkade bland militärerna.267 

Den organisation av militärpastorsinstitutionen som föreslogs i utredning-
en var komplicerad och gav intryck av kompromissprodukt.268 Därtill kom 
alltså att Oscar Olsson brutit sig loss från de övriga utredarna och presente-
rade ett eget förslag. Varken utredningsförslaget under ledning av Dillner, 
eller Oscar Olssons förslag, ledde till några åtgärder från myndigheternas 
sida. Utvecklingen under 1920-talets början gick mot militär avrustning, och 
extra satsningar på militärpastorer var inte prioriterat. 1925 fattade regering 

                                                        
264 FK 1918, nr 26, s 30-32; Betänkande och förslag rörande den andliga vården..., II, Reser-
vantens förslag, s 8f. 
265 Betänkande och förslag rörande den andliga vården..., I, 1 kap, §1-2 (s 9), §5 (s 11). 
266 Betänkande och förslag rörande den andliga vården..., I, 2 kap, §7 (s 13). 
267 Betänkande och förslag rörande den andliga vården..., I, 2 kap, §7 (s 13). 
268 Militärpastorerna skulle vara underställda såväl regementschef, som en nyinrättad fält-
prost, gemensam för hela landet. Därtill kom en inspektör för den kulturella vården, och ett 
militärkonsistorium med bl a ärkebiskopen som skulle utöva överinseende över den andliga 
vården, Betänkande och förslag rörande den andliga vården..., I, 2 kap, §8 (s 15); 7 kap, § 25 
(s 22f). 
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och riksdag det stora nedrustningsbeslutet. En mängd regementen lades ned, 
och övningstiden för de värnpliktiga skars ned till 90 dagar. Det blev alltså 
ingen reformerad regementspastorsinstitution, trots de statskyrkligas långva-
riga strävanden i den riktningen. 1925 beslutades istället om indragning av 
46 militärpastorstjänster. Endast tre tjänster blev kvar.269 Någon fälthögskola 
i linje med Olssons förslag kom heller inte igång. Vid slutet av undersök-
ningsperioden framstod den frivilliga soldathemsverksamheten som det vin-
nande alternativet av de tre formerna för värnpliktsnormering. Här fanns en 
struktur med stöd bland de väckelsekristna i det civila samhället, som kunde 
leva vidare tämligen oberoende av statsmakternas prioriteringar. 

Av utredningen från 1960-talet framgår att åtskilliga soldathem då hade 
en styrelse bestående av såväl representanter från statskyrkan som från de 
väckelsekristna sammanslutningarna. En uppdelning i soldathem i frivillig 
regi och truppförbandens egna soldathem gjordes inte längre.270 Det kan kon-
stateras att det fanns tecken på en sådan utveckling redan under min under-
sökningsperiod. Soldatmissionärerna och de statskyrkliga hade gemensamma 
föreställningar om de värnpliktigas behov av ett hem. Den frivilliga soldat-
hemsverksamheten kom att ingå i infrastrukturen på de militära förlägg-
ningsplatserna, genom att tillhandahålla olika former av soldatservice. Sam-
tidigt intresserade sig de statskyrkliga i ökande utsträckning för personlig 
kontakt med de värnpliktiga utanför militärgudstjänsternas ram; det som 
länge varit soldatmissionärernas mål. 1939 infördes en ny organisation för 
den militära själavården efter riksdagsbeslut och militärpastorer återinfördes 
under ledning av en fältprost som tillhörde försvarsstaben. Militärpastorerna 
var präster i svenska kyrkan, men man tog också pastorer och predikanter i 
bruk från andra samfund och sammanslutningar. Denna ekumeniska organi-
sation sattes i arbete under andra världskrigets beredskap.271 

Sammanfattande diskussion 
Detta kapitels analys av soldatmissionärernas konferensdiskussioner har 
visat att missionsmotivet och bevarandemotivet fanns kvar hela perioden. 
Gudstjänster och andakter hade en framträdande plats i såväl civila som mili-
tära soldatmissionärers planläggning för soldathemmen i frivillig regi. Sol-
datmissionärernas kristna tro och deras positioner i den väckelsekristna or-
ganiseringen fortsatte att vara grunden för den frivilliga soldathemsverksam-
heten under 1900-talets två första decennier. 

                                                        
269 Tånneryd, s 33, 44; SOU 1965:52, s 77; Andersson m fl 1980, s 25. 
270 SOU 1965:52, s 38. 
271 Se Algot Anderberg, ”Militär själavård”, i Nordisk teologisk uppslagsbok, band 2, Lund 
1955, sp 1044f. 
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Vissa såväl civila som militära soldatmissionärer avfärdade i början av 
perioden andra slags sammankomster och annan verksamhet. Över tid vann 
framför allt nykterhetsföredrag större acceptans i diskussionen på FSV:s 
konferenser. Soldatmissionärerna strävade dock efter att kontrollera föredra-
gen, så att de hade en kristen grund, och framfördes av talare som soldat-
missionärerna ansåg vara ”troende”. I verksamhetsberättelser och program-
planering från Kronobergs och Örebro län angavs att gudstjänster och andak-
ter ägde rum flera gånger i veckan eller t o m varje dag under de perioder då 
värnpliktsövningarna ägde rum. Men nykterhetsverksamhet på kristen grund 
accepterades i Örebro, och efter hand även i Kronoberg. Utvecklingen på 
FSV-konferenserna gick också mot ökad acceptans för soldatservice som 
serveringar, förvaring av personliga ägodelar och tillhandahållande av perio-
dica och böcker. När soldatmissionärerna diskuterade verksamhet utöver 
gudstjänster och andakter framträdde de mekanismer i missionsarbetet som 
Okkenhaug påtalat. Soldatservicen berättigades med att missionärerna ansåg 
att den kunde locka de värnpliktiga till hemmet, så att de kom inom räckhåll 
för evangelisationen, och skulle kunna omvändas till den ”sanna” kristen-
domen. Genom soldatmissionärernas tal om soldatservice kommer vi i kon-
takt med den domesticerande diskursen som jag behandlat tidigare i studien. 
De värnpliktiga skulle på soldathemmens serveringar bevaras från en i sol-
datmissionärernas ögon negativ maskulint-militär kultur. Deras förankring i 
den civila sfären skulle befästas. 

Tidigare forskning har pekat på spridningen av ett skötsamhetsideal inom 
arbetarklassen vid samma tid, ett ideal som i likhet med soldatmissionärernas 
normeringsprojekt befrämjade nykterhet och sparsamhet. I kapitlet har jag 
dock utifrån avhandlingens exempel på regional nivå lyft fram synen på 
läsning som en avgörande skillnad mellan soldatmissionärernas normering 
och arbetarklassens skötsamhetsideal. Den läsning som tillhandahölls vid 
soldathemmen i Örebro och Växjö begränsades till periodica och böcker som 
var nyttiga ur väckelsekristendomens synvinkel, och som stämde överens 
med bevarandemotivet. Mitt resultat bekräftar litteratursociologen Åke 
Kussaks undersökning. 

Under första världskrigets beredskap uppnådde den frivilliga soldathems-
verksamheten höga besökssiffror. Samtidigt tycktes missionsmaskineriet 
fungera mindre väl. Soldatmissionärerna upplevde att gudstjänstlivet 
överskuggades av övrig verksamhet, när många religiöst likgiltiga eller kri-
tiskt inställda män fyllde serveringarna. Evangelisationsmotivet, den ena 
delen i soldatmissionärernas tvillingmotiv, verkade komma i skymundan. 
Men soldatmissionen hade nu blivit en etablerad del av infrastrukturen invid 
de militära förläggningsplatserna. I riksdagen utmanades soldatmissionens 
normeringsprojekt av två grupper; dels av en grupp statskyrkopräster och 
högerriksdagsmän, dels av en grupp socialdemokrater i majoritetsgruppen 
kring Branting, men soldatmissionärerna gick segrande ur striden. Den ut-
byggda soldathemsverksamheten i frivillig regi kunde framgångsrikt mobili-
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sera resurser i en medlemsstark väckelsekristen organisering. På sikt uppstod 
också möjligheter till utökad samverkan med soldathemmen i truppförban-
dens regi. 
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Kapitel 7. Avslutning 

Denna avhandling är en fallstudie inom ramen för den väckelsekristna inre 
missionen. Studieobjektet är soldatmissionen, och syftet är att ur ett makt-
perspektiv analysera soldatmissionens normeringsprojekt bland de värnplik-
tiga. I detta avslutande kapitel sammanfattar jag svaren på avhandlingens 
huvudfrågor, och diskuterar betydelsen av soldatmissionens dominerande 
diskurs i ett vidare samhällsperspekiv. Därutöver diskuterar jag i ett sista 
avsnitt fallstudien i förhållande till den inre missionen, samt mer allmänt 
väckelsekristendomens relation till samhällsutvecklingen under det tidiga 
1900-talet. 

 Den period jag undersökt utgörs ungefärligen av de två decennierna efter 
riksdagsbeslutet om 1901 års härordning, som brukar betraktas som starten 
för den allmänna värnplikten för män i Sverige. Detta var en period av mili-
tär upprustning och genomgripande förändringsprocesser vad gäller krigs-
maktens ledning och organisering. Försvarsfrågans sammanflätning med 
demokratiseringen av det svenska politiska systemet under 1900-talets första 
decennier är välkänd från tidigare forskning. Ett hittills i mindre grad upp-
märksammat perspektiv bland svenska historiker är det tidiga 1900-talets 
värnpliktsarmé som objekt och arena för olika fostrande, religiösa och soci-
ala insatser – med andra ord värnpliktsarmén som en nationens skola. I det 
rådande svenska fredsläget överlevde en idealistisk anda från 1800-talets 
riksdagspolitiska värnpliktsdebatt, och parallellt med den militära exercisen 
prövades normering med civila tillskyndare och de värnpliktiga som objekt. 
En av de grupper som nalkades nationens skola var soldatmissionärerna. 

Soldatmissionen som handling 
Soldatmissionärerna kom både från den civila och den militära samhällssfä-
ren, från olika samhällsskikt, och från olika sammanslutningar i den hetero-
gena svenska väckelsekristendomen. Officerare ur den radstockska högre-
ståndsväckelsen ville genom Förbundet soldaternas vänner (FSV) samla 
soldatmissionen runt om i landet. Men den expansiva soldatmissionen vid de 
militära förläggningsplatserna var i hög grad uppbyggd av initiativ från lo-
kala väckelsekristna sammanslutningar i civilsamhället. FSV övergav under 
perioden associationsformen och demokratiserades gradvis, samtidigt som 
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den formella centralstyrningen av soldatmissionen var begränsad under hela 
den undersökta perioden. 

Soldatmissionärernas explicita motiv 
Trots att soldatmissionen alltså präglades av skillnad och olikheter på många 
plan, visar avhandlingen att det fanns gemensamma explicita motiv som 
förenade aktörer på central och lokal nivå, och att dessa motiv kan härledas 
till väckelsekristendomen. Min analys av de explicita motiven tog sin början 
i soldatmissionärernas språkbruk. Undersökningen visar att det fanns en 
likartad övergripande organisation i ändamålsparagrafer och andra nyckel-
texter, å ena sidan från soldatmissionens centrala nivå, å andra sidan från de 
två exempel i den lokala verksamheten på de militära förläggningplatserna 
som särskilt studerats.  

I undersökningen av nyckeltexterna har jag använt en modell från forsk-
ning om yttre mission. Enligt denna modell fanns det två centrala motiv i 
yttre mission: för det första att förkunna den kristna läran i syfte att fram-
kalla konvertering, och för det andra att bygga upp institutioner för utbild-
ning och sjukvård. Denna ”civiliserande” verksamhet tänktes stödja den 
kristna förkunnelsen. De religiösa, sociala och kulturella olikheterna mellan 
missionärer och objekt för missionen var givetvis mycket mindre på de mili-
tära förläggningplatserna än inom den yttre mission. Poängen med att an-
vända modellen ligger i de väckelsekristnas sätt att betrakta omvärlden: De 
”oomvända”, alltså objekten för all mission, var inte ”sant” kristna i den 
väckelsekristna bemärkelsen, oavsett platsen där den bedrevs. Objekten för 
soldatmissionen levde i ett land med en evangelisk-luthersk statskyrka, men 
soldatmissionärerna ansåg att de värnpliktiga i allmänhet inte tagit evange-
lium till sitt hjärta.  

De studerade texternas övergripande organisation stämde med modellen 
från tidigare forskning. Avhandlingen visar att till de explicita motiven för 
verksamheten bland de värnpliktiga hörde dels evangelisation, alltså kristen 
förkunnelse med utgångspunkt i evangelium, dels fostran. I enlighet med 
modellen önskade alltså soldatmissionärerna bedriva verksamhet utöver 
evangelisationen. Jag har kallat detta för soldatmissionens tvillingmotiv eller 
missionsmotiv, och det ultimata målet var att framkalla religiösa omvändel-
ser till vad soldatmissionärerna uppfattade som den ”sanna” eller ”rätta” 
kristendomen.  

När analysen vidgades till annat organisationsmaterial och tidningstexter 
framträdde ytterligare ett explicit motiv hos soldatmissionen, som gick utö-
ver modellen. Soldatmissionärerna räknade de militära förläggningplatserna 
till de moraliskt tvivelaktiga miljöer, där unga människor kunde ”sjunka 
ned” i synd. Samtidigt var de värnpliktiga enligt lag tvingade att vistas i 
dessa miljöer. En analys av språkbruket visade att soldatmissionen också 
vägleddes av ett bevarandemotiv. Av soldatmissionärerna upplevda och gil-
lade värden hos de värnpliktiga skulle bevaras, och soldatmissionen skulle 
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skydda de värnpliktiga mot en negativt uppfattad maskulin ungdomskultur. 
Såväl ”oomvända” som ”omvända” omfattades av soldatmissionens beva-
randemotiv. Motivet framträdde främst i de civila soldatmissionärernas 
språkbruk, men fanns också hos de inflytelserika radstockarna i soldatmiss-
ionens militära del. Indignationen över moralen på de militära förläggning-
platserna måste förstås mot bakgrund av civila föreställningar om soldatlivet 
under 1800-talet, och särskilt synen på de värvade soldaterna. En annan bak-
grundsfaktor var den starka misstänksamheten mot förhållandena inom 
krigsmakten. Men bevarandemotivet liksom missionsmotivet hade sin grund 
i soldatmissionärernas trosuppfattning. Inom väckelsekristendomen rådde en 
dualistisk människosyn, och människor graderades på en tänkt skala. Långt 
ned fanns ”syndarna” – de som gjort sig skyldiga till olika normbrott i sin 
livsföring – och högt upp fanns de ”omvända”. Men däremellan fanns mel-
lanstadier, och där befann sig till exempel unga människor som ansågs vara 
”ofördärvade”, om än inte medlemmar av de ”troendes” skara. De väckelse-
kristna ville höja människors ställning på skalan, och förhindra fall nedåt. 

Det kan tyckas vara ett föga förvånande resultat att väckelsekristna aktörer 
handlade med utgångspunkt i sin religiösa övertygelse. Men med tanke på 
tidigare forskning om de väckelsekristna, eller om man så vill ”frikyrkliga”, 
förefaller det angeläget att fastslå aktörernas explicita motiv, alltså vad de 
själva angav som motiv för sitt handlande. 

De radstockska officerarna var anhängare av det allianskristna idealet – 
det vill säga, enkelt uttryckt, att alla ”omvända” borde förenas oavsett sam-
fundstillhörighet. Min undersökning visar dock att de civila soldatmission-
ärerna på lokal nivå inte alltid delade radstockarnas entusiasm för allians-
kristendomen. Soldatmissionen förklaras inte av den allianskristna tanke-
strömningen inom väckelsekristendomen. 

Gudstjänstliv och soldatservice 
Soldatmissionärernas tal vid FSV:s konferenser om den frivilliga soldat-
hemsverksamheten var i linje med de explicita motiven. Min undersökning 
visar på en stark prioritering av gudstjänstlivet framför annan mötesverk-
samhet, som till exempel nykterhetsmöten. Några årsberättelser samt verk-
samhetsplanering från avhandlingens två lokala exempel visar på gudstjäns-
ter eller andakter flera dagar i veckan under de värnpliktigas övningstid. 
Soldatmissionärerna önskade även att föredrag till exempel på nykterhets-
möten skulle vila på ”sant” kristen grund. Allt detta var i linje dels med ena 
delen i missionsmotivet, evangelisationen, dels med bevarandemotivet; sol-
datmissionärerna ville organisera ett gudstjänstliv för redan ”omvända” 
värnpliktiga.   

Korum liksom söndagsgudstjänster i statskyrklig ordning var vid 1900-
talets början obligatoriska för de värnpliktiga. Under tidigmodern tid var 
kristendomen ett viktigt pliktmedel inom armén, men under 1800-talet 
gjorde statsmakten, som tidigare forskning visat, stora nedskärningar i rege-
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mentspastorsinstitutionen. Talet vid FSV:s konferenser, och praktiken vid de 
två verksamheter på lokal nivå som särskilt studerats, visar att soldatmiss-
ionärerna på frivillig väg ville samla de värnpliktiga till gudstjänstliv i för-
nyade former. Ytterligare exempel ur årsberättelser och rapporter insända till 
FSV gällande den frivilliga soldathemsverksamheten runt om i landet pekar 
också på en prioritering av gudstjänster och andakter framför annan mötes-
verksamhet. Jag menar att man därmed på goda grunder kan hävda att sol-
datmissionärerna förstärkte det nedprioriterade gudstjänstlivet på de militära 
förläggningsplatserna. Detta resultat är i linje med den teoretiska förståelsen 
i tidigare forskning av den väckelsekristna aktivismen som en form av åter-
kristnande. Avhandlingen svarar dock inte på frågor om antal deltagare vid 
soldatmissionärernas gudstjänster och andakter. 

Soldatmissionens evangelisation kom till uttryck även i skriftspridning. 
Under första världskriget ökade FSV:s distribution av uppbyggliga skrifter 
bland de värnpliktiga, och FSV:s ledning tog initiativ till en landsomfattande  
insamling i det civila samhället av en fältutgåva av Nya testamentet. I enlig-
het med den starka ställning som bibelläsningen hade hos de väckelsekristna, 
och särskilt hos radstockarna, ville soldatmissionärerna bidra till krigsbered-
skapen genom att förse varje mobiliserad soldat med ett exemplar av Nya 
testamentet, i ett format och utförande lämpligt för läsning i fält; ett så kallat 
fälttestamente. Medan socialdemokrater och liberaler vid den allmänna man-
liga värnpliktens införande hävdade principen ett vapen – en röst, var en 
bärande tanke i FSV:s styrelse alltså ett vapen – ett fälttestamente. I soldat-
missionens offentliga material undveks rösträttsfrågan. 

I soldatmissionärernas tal om sin verksamhet märktes hela perioden guds-
tjänstlivets centrala ställning. Men över tid blev inställningen till olika for-
mer av fostrande soldatservice på soldathemmen i frivillig regi mera positiv 
bland deltagarna vid FSV:s konferenser. Detta var en för väckelsekristen 
mission typisk anpassning till miljön, samtidigt som soldatservicen hade en 
normerande karaktär. I soldatmissionärernas språk framträdde ett samband 
mellan evangelisation och annan verksamhet: Soldatservice som serveringar, 
förvaring, och stöd vid brevskrivning skulle ordnas för att locka de värnplik-
tiga till den frivilliga soldathemsverksamheten. Där kunde de föras vidare in 
i gudstjänstlivet, och så småningom mot ”omvändelsen”. Soldatmissionärer-
nas språk var alltså här i linje med missionsmodellen: Olika former av fost-
rande verksamhet skulle leda fram till den ”sanna” kristna tron. Efter hand 
blev det dock tydligt för soldatmissionärerna att mekanismerna i detta 
missionsmaskineri inte fungerade som tänkt. Det blev allt mer uppenbart att 
det religiösa ointresset bestod, detta i en tid när sekulariseringen på individ-
nivå – som tidigare forskning visat – i högre grad gällde män än kvinnor. Då 
framträdde det andra motivet, bevarandemotivet, i soldatmissionärernas tal: 
genom att vistas på soldathemmen i frivillig regi skyddades de värnpliktiga 
från vad som uppfattades som en negativ, maskulin ungdomskultur på de 
militära förläggningsplatserna. På så sätt kunde soldatservicen rättfärdigas i 
aktörernas ögon, även om den inte ledde fram till ”omvändelser”.  
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Expansion och resursmobilisering 
Soldatmissionen och dess institutioner utvecklades efter hand till ett om-
fattande normeringsprojekt riktat mot män. Undersökningen visar att det vid 
tiden för 1901 års härordning fanns 17 soldathem i frivillig regi. 1920, alltså 
vid undersökningsperiodens slut, hade antalet ökat till 43. Armén genomgick 
en kaserneringsprocess under 1900-talets första decennier, och flyttade från 
de gamla exercishedarna till kasernområden i städernas närhet. Soldatmiss-
ionärerna följde med arméns rörelse mot städerna, och inrättade nya in-
stitutioner invid de nya förläggningsplatserna. 1920 fanns frivillig soldat-
hemsverksamhet i för ändamålet uppförda hus, alternativt i hyrda lokaler, 
vid snart sagt alla platser där värnpliktsutbildning bedrevs. Soldathem i fri-
villig regi fanns då vid 36 av landets 38 militära förläggningsplatser. Det var 
alltså en god geografisk täckning, även om soldathemmen inte var tillräckligt 
stora för att samla ett helt regemente till gudstjänst eller andakt. Men den 
frivilliga soldathemsverksamheten utvecklades under perioden till en del av 
infrastrukturen invid de militära förläggningsplatserna, och under första 
världskrigets utökade övningstider uppvisade ett antal soldathem i frivillig 
regi betydande besökssiffror. 

I avhandlingen visar jag att soldatmissionens expansion organisatoriskt 
byggde på en allians mellan civila och militära soldatmissionärer, som före-
nades av sin religiösa tro. Framträdande bland de militära soldatmissio-
närerna var de radstockska officerarna. Officerseliten fungerade som dörr-
öppnare och som garant för soldatmissionens lojalitet med krigsmakten. 
Avhandlingens två lokala studier – soldatmissionen i Kronoberg och Örebro 
– visar att de civila aktörerna kunde mobilisera ekonomiska resurser och 
frivilligarbete bland såväl kvinnor som män i den väckelsekristna organise-
ringen i lokalsamhällena. Soldatmissionärerna kunde rama in sitt budskap så 
att det svarade mot den oro och opinion rörande förhållanden på förlägg-
ningsplatserna, som uppstod i samband med 1901 års härordning. Samtidigt 
anslöt soldatmissionärernas budskap till det engagemang och de traditioner 
som fanns i lokalsamhället kring bygderegementet i respektive region.  

Väckelsekristendomen, samhällets maktordningar och nationen 
Min slutsats är att det var aktörernas väckelsekristna trosuppfattning till-
sammans med deras position i den väckelsekristna organiseringen som var 
utgångspunkten för aktivismen bland de värnpliktiga. Det var dessa faktorer 
som förenade och byggde upp soldatmissionen. Väckelsekristendomen var 
den grundläggande förutsättningen för soldatmissionens expansion. Men den 
förstärktes av aktörernas positioner i samhällets maktordningar och i nat-
ionen. Det väckelsekristna engagemanget förstärktes för det första av sol-
datmissionärernas klassrelaterade positioner i samhällets sociala och ekono-
miska hierarkier. Särskilt hos de radstockska officerarna ur samhällets 
översta skikt fanns en uppenbar vilja att använda soldatmissionen till att hos 
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de värnpliktiga inskärpa underdånighet gentemot de makthavande i sam-
hället. Inskärpandet av lydnadskravet skedde med hjälp av den evangelisk-
lutherska bibeltolkningstraditionen från tidigmodern tid.  

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att soldatmissionen överlevde de 
politiska demokratiseringsprocesserna i det svenska samhället mot slutet av 
undersökningsperioden. Soldathemsverksamheten förblev en del av infra-
strukturen vid de militära förläggningsplatserna under 1900-talets svenska 
värnpliktsera. I förnyade organisationsformer är några soldathem verksamma 
än idag. Min avhandling visar att soldatmissionärernas positioner i genus-
ordningen och i nationen successivt under 1900-talets två första decennier 
blev viktigare förstärkare av det väckelsekristna engagemanget än de klass-
relaterade positionerna. Ytterligare en förstärkare var soldatmissionärernas 
generationsrelaterade perspektiv på de värnpliktiga. Eftersom de värnpliktiga 
representerade den unga generationen, utgjorde de ett viktigt objekt för den 
väckelsekristna aktivismen. 

Från omkring 1910 och framåt har jag hittat exempel på att aktörerna i tal 
och skrift uttalade att soldatmissionen var ett sätt att nå män. Detta språkbruk 
bör kopplas till samhällets maskulint dominerade genusordning, ställd i re-
lation till det medlemsmässiga kvinnoöverskottet inom väckelsekristendo-
men. Enligt den rangordningens logik som förts fram i tidigare forskning, 
riskerade män som ledde kvinnodominerade sammanslutningar att förlora i 
anseende och inflytande i mötet med andra sammanslutningar och det omgi-
vande samhället.  

Nationalismen betraktades i tidigare forskning i enlighet med sekularise-
ringsparadigmet som en ersättare för kristendomen. Särskilt de väckelse-
kristna har i äldre, svensk forskning betraktats som negativa till nationalist-
iska yttringar. Men senare års forskningsresultat har gett flera exempel på att 
väckelsekristendom och nationalism kunde vävas samman. I soldatmissio-
närernas språk fanns i linje med detta exempel på vad som i tidigare forsk-
ning kallats en banal nationalism. Den väckelsekristna aktivismen var grun-
den, men soldatmissionärerna uttryckte sig här utifrån sin position i nation, 
genusordning och utifrån ett generationstänkande. Genom soldatmissionen 
skulle väckelsekristendomen spridas i nationen. Aktörerna ville missionera 
bland de värnpliktiga och ”bevara” dem inte bara med tanke på deras andliga 
liv, utan även för att de värnpliktiga var svenskar, män och unga.  

Soldatmissionen i mötet med andra normeringsprojekt 
Soldatmissionärerna satte upp gränser gentemot andra normeringsprojekt 

och olika former av organiserad fostran, dels sådana som bedrevs vid värn-
pliktsarmén, dels sådana som har identifierats i tidigare folkrörelse- och ar-
betslivsforskning. De markerade avstånd till den fälthögskola som är känd 
från tidigare forskning, eftersom dess mål inte var de värnpliktigas omvän-
delse till Gud. Undersökningens två huvudexempel från lokal nivå visar att 
soldatmissionärerna var negativa eller rent av fientligt inställda till den breda 
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nykterhetsorganisering som var fristående från väckelsekristendomen, till 
exempel IOGT. Folkrörelseforskningen har poängterat det politiska samar-
betet mellan de väckelsekristna och representanter från nykterhets- och arbe-
tarrörelsen, men min studie ger alltså exempel på den konkurrens som kunde 
råda på lokal nivå. Den viktigaste skillnaden som framträder i denna studie 
mellan å ena sidan soldatmissionen som normeringsprojekt och å andra sidan 
det i tidigare historisk forskning omdiskuterade skötsamma arbetaridealet 
gällde synen på läsning. Soldatmissionärerna i avhandlingens båda lokala 
exempel angav i stadgarna att de skulle tillhandahålla kristen, men också 
”allmännyttig” läsning för de värnpliktiga. Detta visade sig dock innebära 
allmännyttig ur väckelsekristendomens synvinkel. Exemplen från lokal nivå 
stödjer litteratursociologen Åke Kussaks resultat gällande de väckelsekrist-
nas litteratursyn. I sin undersökning av SMF:s utgivning har han visat att de 
litterära preferenserna styrdes av den religiösa tron, och av ett avståndsta-
gande från den profana kulturen.1 En bestämd agenda låg på motsvarande 
sätt bakom soldatmissionärernas formuleringar om allmännyttighet. 

Under första världskriget blev frågan om de värnpliktigas moral och rätta 
fostran på nytt högaktuell, när stora skaror av unga män på grund av de utö-
kade övningstiderna samlades på förläggningsplatserna. Soldatmissionen 
blev vid denna tid en riksdagsfråga. Riksdagen beviljade den frivilliga sol-
dathemsverksamheten ett mindre statsbidrag, men soldatmissionärerna ut-
manades samtidigt från två håll. För det första utmanades de av en grupp 
socialdemokrater ur majoritetsgruppen kring Branting. De socialdemokra-
tiska politikerna uttryckte i likhet med soldatmissionärerna betänksamhet 
vad gällde den så kallade ”råheten” vid de militära förläggningsplatserna. 
Men lösningen var en annan. Socialdemokraterna ville avskaffa obligatoriet 
vad gällde gudstjänster under värnpliktsutbildningen och med andra ord göra 
all kristendomsutövning frivillig. De ville införa någon form av statskontroll 
samt göra soldathemmen till medelpunkter i en studiecirkelverksamhet lik-
nande den som bedrevs inom nykterhets- och arbetarrörelsen. Socialdemo-
kraten och IOGT:aren Oscar Olssons förslag om en reformerad fälthögskola 
för de värnpliktiga enligt studiecirkelmodell kom dock inte längre än till 
utredningsstadiet. För det andra utmanades soldatmissionärerna av en grupp 
riksdagsmän, som till övervägande del var konservativa, och där det ingick 
några statskyrkopräster av olika partifärg. Denna grupp riksdagsmän ville 
förstärka den statskyrkliga regementspastorsorganisationen. Detta förslag 
förbyttes dock i sin motsats i samband med 1925 års försvarsbeslut. Då 
drogs en överväldigande majoritet av regementspastorstjänsterna istället in.  

Soldatmissionen försvarades i riksdagen av liberaler och konservativa, 
varav ett flertal var engagerade i den väckelsekristna organiseringen. Sol-
datmissionens normeringsprojekt gick vinnande ur de politiska striderna. 
Soldatmissionärernas institutioner var redan etablerade vid nationens skola, 

                                                        
1 Kussak s 23f, 136f. 



 265 

och den frivilliga soldathemsverksamheten fortsatte efter undersökningspe-
riodens slut.  

I enlighet med tesen om den religiösa väckelsen som arbetarklassens 
barnmorska har ett harmonitänkande etablerats i den tidigare folkrörelse-
forskningen, där den ena folkrörelsen ses som en naturlig följd av den andra. 
De väckelsekristna har betraktats som första steget i en trestegsraket, där 
nykterhets- och arbetarrörelsen fört utvecklingen vidare mot det svenska, 
demokratiska samhällssystemet. Men denna avhandling ger exempel på ett 
normeringsprojekt buret av väckelsekristendomen som levde vidare efter den 
politiska demokratiseringen av samhället. Det var alliansen mellan ”om-
vända” officerare och civila predikanter som möjliggjorde en effektiv re-
sursmobilisering. Soldatmissionen var genom de radstockska officerarna i 
FSV:s styrelse fast förankrad i det traditionella samhällets elit, och genom de 
lokala civila aktörerna i den väckelsekristna organiseringen runt om i landet.  

Det rådde åsiktsskillnader i riksdagsdebatten mellan å ena sidan soldat-
missionens företrädare, och å andra sidan den grupp där statskyrkopräster 
och konservativa ledamöter dominerade. Samtidigt har avhandlingen visat 
att det inte var vattentäta skott  mellan soldatmissionärernas institutioner, 
och den truppförbandsledda soldathemsverksamhet som började utvecklas 
under perioden. Analysen av riksdagsdebatten visade också att talet om sol-
dathemsverksamheten som ställföreträdande hem fanns både bland soldat-
missionens tillskyndare, och i gruppen där konservativa och statskyrkopräs-
ter dominerade. Trots motsättningarna fanns det under perioden tecken som 
pekade mot utvecklingen längre fram under 1900-talet, då uppdelningen 
mellan frivillig soldathemsverksamhet och truppförbandens egna soldathem 
löstes upp.  

Här bör påpekas att den parlamentariska processen utelämnade ett antal 
aktörer vid nationens skola. I den sociala miljön vid de militära förlägg-
ningsplatserna fanns andra normeringsprojekt, initiativ och verksamheter, 
som bedrevs parallellt med soldatmissionen. Idrottsorganiseringen bland de 
värnpliktiga – ibland med både militära och civila initiativtagare – tycks till 
exempel ha vuxit under 1900-talets första decennier,2 även om den knappast 
omnämns i mina källor. Vad gäller olika former av normering i den tidiga 
värnpliktsarmén återstår flera forskningsuppgifter. 

Soldatmissionärernas visioner 
Soldatmissionen som handling visade kontinuitet under 1900-talets första 

decennier till följd av den gemensamma religiösa utgångspunkten, och ge-
nom att tvillingmotivet evangelisering och fostran liksom bevarandemotivet 
bestod. Avhandlingen visar samtidigt att soldatmissionärernas visioner gäl-

                                                        
2 Bengt Olausson, ”Grenadjärernas idrott”, i Einar Lyth & Bengt Gustafsson (red), Försvar i 
Örebro län: 1900-talet, Örebro 1993, s 387f; Ericson Wolke 1987, s 21-23. 
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lande de värnpliktiga varierade mellan civila och militära aktörer, och för-
ändrades över tid. Det resultatet kompletterar den teologiska diskussionen 
om en väckelsekristen eller ”frikyrklig” etik eller värdetradition. Jag vill 
framhålla samhällskontext och social praktik som en viktig faktor i soldat-
missionärernas normeringsprojekt. 

Det väckelsekristna broderskapet, krigsmakten och kriget 
 Under första halvan av undersökningsperioden framträdde i språkbruket 
hos de militära soldatmissionärerna, särskilt de radstockska officerarna i 
FSV:s ledning, en vision om att organisera de redan omvända värnpliktiga i 
väckelsekristna broderskap, eller, med aktörernas eget ordval, brödrakretsar. 
Dessa redan omvända värnpliktiga skulle stötta varandra som bröder i en 
enkönad, militär gemenskap, och stärka varandra i tron genom gemensam 
kristendomsutövning. De militära soldatmissionärerna menade att broder-
skapen skulle organiseras utan inblandning av civila. Kopplingen till den 
frivilliga soldathemsverksamheten var inte självklar. Visionen var framför 
allt framsprungen ur radstockarnas kombinerade yrkeslojalitet och religiösa 
övertygelse, och den var inspirerad av exempel från bland annat den brittiska 
armén. De omvända värnpliktiga skulle tillsammans övervinna religiös indif-
ferens och avkristnande krafter, och sprida evangelium bland oomvända 
värnpliktiga. Broderskapen skulle samtidigt tydligt inordnas i den tidiga 
svenska värnpliktsarméns patriarkala struktur. Armén skulle genom broder-
skapens verksamhet bli mer gudfruktig och lojal. 
 Radstockaren Axel Rappe, som var FSV:s ordförande fram till sin död 
1918, och som i början av undersökningsperioden var en av landets högsta 
officerare, hade en vision om den kristna soldaten som den bästa soldaten i 
krig. Tidigare forskning har diskuterat influenser från Carl von Clausewitz, 
liksom från socialdarwinismen, hos Rappe och andra ledande officerare, som 
såg den internationella politiken som en kamp mellan starka och döende 
stater. Men min avhandling visar att sådana influenser hos Rappe kombine-
rades med kristet tankegods. Rappes vision hade rötterna i evangelisk-
luthersk lära från tidigmodern tid, och var präglad av hans väckelsekristna 
trosuppfattning. Gudsfruktan hos soldaten var tätt sammanlänkad med fram-
gångsrik krigsföring, och den gudstro soldaten behövde skulle frambringas 
inom soldatmissionen. Intressant nog menade alltså denne höge officer att 
det inte räckte med regementspastorernas predikningar, utan det behövdes 
också frivilligverksamhet. Sambandet mellan gudstro hos soldaten och mili-
tära framgångar nämndes i riksdagsmotionerna i början av första världskriget 
om statligt stöd till soldatmissionen, men blev obsolet under det mentala och 
ideologiska skiftet under krigets gång, och försvann ur riksdagsdebatten. 
Soldatmissionärer, regementspastorer och riksdagsmän började istället tala 
om ”andlig vård” för de värnpliktiga. 
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 Visionen om den kristna soldaten handlade också om gudstron som lind-
ring mot dödsskräcken på slagfältet. I FSV:s insamling till fältutgåvan av 
Nya testamentet drogs en symbolisk linje mellan kvinnan och den värnplik-
tige. I betraktelser i soldatmissionens tidning anspelades på ett förmodat 
större religiöst intresse hos kvinnor än hos män: Kvinnor skulle lindra andlig 
nöd och dödsångest hos soldater i ett eventuellt kommande krig genom att 
skänka pengar till insamlingen. 
 Tidigare forskning har pekat på officerskåren som en bastion i det tidiga 
1900-talets motstånd mot en lag om vapenfri tjänstgöring. Men min under-
sökning visar att de radstockska officerarna i FSV:s styrelse bidrog till for-
mandet av en alternativ kristen krigshjälte, som skulle tjäna sin nation ge-
nom att ta hand om sårade. När värnpliktsvägrarfrågan togs upp på FSV:s 
konferenser under första världskriget styrde de militära soldatmissionärerna 
tydligt diskussionen, eftersom den direkt berörde förhållandena inom krigs-
makten. De som vägrade värnplikt av icke-religiösa skäl bortdefinierades av 
de militära soldatmissionärerna som fega och omanliga. Värnpliktsvägran på 
kristen grund tog man däremot på allvar. 1915 års konferens uttalade visser-
ligen att soldathemsföreståndare måste vara övertygade om att det inte stred 
mot ”Guds ord” att en ”troende” gjorde krigstjänst, och att föreståndarna 
skulle övertyga de så kallade samvetsömma med religiösa skäl om att de 
hade fel. Samtidigt gick FSV:s styrelse värnpliktsvägrare på kristen grund 
till mötes, genom att medverka till formuleringen i en generalorder inom 
armén rörande sjukbärare i krig. Visionen om den kristna soldaten som se-
gervinnare på slagfältet finns i mitt material, men där finns också visionen 
om den ”troende” sjukbäraren, som läste ur Bibeln för sårade, och förbe-
redde dem för döden. Agerandet från FSV:s styrelse i sjukbärarfrågan pe-
kade fram mot den första lagen om vapenfri tjänst, som enbart gällde den 
som hade samvetsbetänkligheter grundade på religiös övertygelse, och som 
antogs av riksdagen 1920. De militära soldatmissionärerna i FSV:s diskuss-
ioner under första världskriget nämnde dock inga civila alternativ. Om kriget 
kom, skulle alla vapenföra män på olika sätt vara verksamma i det militära 
försvaret av fäderneslandet. 
 Soldatmissionen var medskapare i en banal militariseringsprocess i det 
tidiga 1900-talets samhälle, som ingick i legitimeringen av värnpliktssyste-
met. Språkbruket i tidningar och annat utåtriktat material innehöll de tidsty-
piska kampmetaforerna. I tidningen Soldatmissionären fanns en likaledes 
tidstypisk idealiserad historieskrivning, där stormaktstidens krigarkungar 
beskrevs som kristna hjältar. I jämförelse med tysk och brittisk forskning om 
krig och maskulinitet är det dock slående att inhemska mera samtida krigs-
hjältar saknades. Det fanns till exempel inga svenska motsvarigheter till de 
brittiska muskelkristna krigshjältarna ur 1800-talsimperialismen. 
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De värnpliktiga, förläggningsplatserna och det civila samhället 
Den militära disciplineringen av de värnpliktiga var krigsmaktens ansvars-
område. Den av civila aktörer allt mer befolkade soldatmissionens visioner 
gällande de värnpliktiga avsåg till övervägande del livet på de militära för-
läggningsplatserna och i förlängningen tillvaron i det civila samhället. De 
väckelsekristna broderskapen kom i de resurssvaga miljöerna på de lantliga 
exercishedarna att bäddas in i den heterosociala soldathemsverksamheten i 
frivillig regi. Att civilt och militärt blandades var enligt tidigare forskning 
det normala sociala mönstret på exercishedarna. Studien har gett exempel på 
att de väckelsekristna broderskapen anlitade en civil predikant, eller delade 
gudstjänstlokal med en civil väckelsekristen sammanslutning. Den växande 
soldatmissionen på lokal nivå organiserades i stor utsträckning av civila 
väckelsekristna, och även efter kaserneringsprocessen bildade de väckelsek-
ristna broderskapen inre kärnor av i religiös mening ”omvända” värnpliktiga. 
Denna utveckling bör också ses mot bakgrund av att den könsblandade orga-
niseringen generellt ökade inom väckelsekristen ungdomverksamhet vid 
denna tid på bekostnad av den enkönade. En annan viktig faktor var den 
starka hemideologin inom välgörenhet, filantropi och socialpolitiska strä-
vanden som konstaterats av tidigare forskning.    
 Det växande antalet soldathem i frivillig regi blev under perioden den 
självklara sociala och materiella ramen för soldatmissionens normeringspro-
jekt. Först bland de civila soldatmissionärerna, och under andra halvan av 
undersökningsperioden mera allmänt, framträdde en vision för de värnplikti-
gas organisering med den frivilliga soldathemsverksamheten som ram. Sol-
dathemmen skulle fungera som idealiserade, förebildliga hem, där familje-
värden, normer rörande sparsamhet och ordning, uppförandenormer samt 
estetiska normer skulle överföras tillsammans med evangeliseringen. Serve-
ringarna tänktes utgöra själva hjärtat i soldatmissionens normeringsprojekt. 
Det var det rum, där de värnpliktiga skulle umgås under sin lediga tid, så att 
de bevarades från synd.  
 Något av det allra mest påfallande i soldatmissionärernas diskussioner är 
att kriget var så avlägset. Det är känt att brittiska soldatmissionärer var verk-
samma till exempel under boerkriget, och under första världskriget fanns 
brittiska och tyska soldatmissionärer bakom fronterna.3 De svenska soldat-
missionärerna kunde utveckla sin verksamhet långt borta från krigets reali-
teter. Mot bakgrund av tidigare forskningsresultat om implementeringspro-
blem och bristande effektivitet i den tidiga värnpliktsarmén4 blir det sam-
manlagda intrycket att soldatmissionärerna närmast var verksamma invid en 
låtsasarmé, där det fanns gott om tid för olika projekt och aktiviteter vid 

                                                        
3 Se t ex Snape, s 108f; Betänkande och förslag rörande den andliga vården..., II, Reservan-
tens förslag, bil. 1, s 87-107, 115-124. 
4 Zetterberg 1988, s 21f, 77-93. 
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sidan av den militära disciplineringen; däribland väckelsemöten och kaf-
fedrickande. 
 Avhandlingen visar att de värnpliktiga organiserades patriarkalt och hete-
rosocialt på soldathemmen i frivillig regi. De ledande soldatmissionärerna på 
central nivå och i avhandlingens lokala exempel var män. Men de lokala 
exemplen visar att även kvinnor var verksamma i den frivilliga soldathems-
verksamhetens sociala praktik. Av soldatmissionärernas tal på FSV-
konferenserna framkom att kvinnor på grund av religiös dogm samt sociala 
gränsdragningar ansågs olämpliga att predika och att gå in på de militära 
övningsplatserna för att bjuda in värnpliktiga till soldathemmen. Inne på 
själva soldathemmen hade kvinnor i de ledande soldatmissionärernas ögon 
däremot en viktig uppgift att fylla i det dagliga arbetet bland de värnpliktiga. 
Soldatmissionärerna tillskrev på ett tidstypiskt sätt dessa kvinnor essentiella 
omhändertagande egenskaper. Det var generellt de ledande manliga soldat-
missionärerna som definierade kvinnornas uppgifter. 
 Avsaknaden av kvinnor på framskjutna positioner är markant i jämförelse 
med vad forskningen visat om den brittiska soldatmissionen. Talet vid FSV:s 
konferenser och den sociala praktiken i exemplen från lokal nivå visade en 
genusarbetsdelning där mannen hade det högsta, religiösa ledarskapet och 
sågs som den naturliga ledaren av gudstjänstlivet i den frivilliga soldathems-
verksamheten. Vid sin sida skulle han gärna ha en kvinna, som deltog i det 
dagliga uppfostringsarbetet, gärna den egna hustrun. Soldatmissionärerna 
ville inom ramen för den frivilliga soldathemsverksamheten slipa av och 
normera även de oomvända värnpliktigas beteende, uppträdande och sätt att 
tala i linje med tidigare forskning om de väckelsekristnas så kallade ”synda-
katalog”. Här finns också överensstämmelser med tidigare forskning gäl-
lande såväl formering av medelklassmaskulinitet som det skötsamma ar-
betaridealet. Avvikande i jämförelse med forskning om skötsamhetsidealet 
var däremot som nämnts ovan synen på läsning.  
 Centralt i soldatmissionärernas vision var den frivilliga soldathemsverk-
samheten som en länk till det civila samhället. Genom att tillbringa ledig tid 
på soldatmissionärernas institutioner, skulle de värnpliktiga på olika sätt 
upprätthålla kontakten med den civila sfären, och samtidigt skyddas från den 
militärt-maskulina kulturen på de militära förläggningsplatserna. Soldatmiss-
ionen riktade sig till män, men materialet visar att kvinnor var verksamma 
vid och besökte soldathemmen. De lokala exemplen visar till exempel att 
könsblandade kristna ungdomsmöten förekom på soldathemmen i frivillig 
regi. Enligt soldatmissionärernas vision skulle den frivilliga soldathemsverk-
samheten vara präglad av nykterhet och sexuell sedlighet, och därmed utgöra 
det goda alternativet till marketenterierna, som bland soldatmissionärerna 
behöll sitt rykte av ”osedlighet” även efter alkoholrestriktionernas införande. 



 270 

Soldatmissionen och den diskursiva makten 
Under andra halvan av undersökningsperioden dominerade en domestice-
rande diskurs allt mer soldatmissionen. Diskursen skymtar fram i språket, 
särskilt i soldatmissionärernas tal på FSV:s konferenser. Den kan anas i sol-
datmissionärernas sätt att tala om de värnpliktiga, miljön i soldathemmen i 
frivillig regi, samt de anställda och deras uppgifter. Soldatmissionärerna 
benämnde och diskuterade de värnpliktiga med ett infantiliserande ordval, 
vilket språkligt upprättade en ställföreträdande barn-föräldrarelation mellan 
de värnpliktiga och soldathemsföreståndarna. Soldatmissionärerna talade 
också om soldathemmens olika funktioner, som skulle fylla den värnplikti-
ges alla behov under hans lediga tid. Soldatmissionens institutioner skulle 
med andra ord vara ställföreträdande hem för de värnpliktiga. I formandet av 
diskursen som maktordning interagerade språket med den patriarkalt-
heterosociala praktiken och med soldathemmens materialitet.  

Den domesticerande diskursen var beroende av den kvardröjande patriar-
kalismen i arbetsliv och hushåll som tidigare forskning pekat på vad gäller 
det tidiga 1900-talet. Patriarkalismen underordnade generellt och strukturellt 
kvinnor, men också yngre män och ogifta män. Men diskursen vore inte 
tänkbar utan den domesticitetskult, som den anglosaxiska forskningen hän-
fört till lågkyrkliga och evangelikala grupper, det vill säga vad som i vid 
mening var de svenska väckelsekristnas trossyskon. Dessa grupper framhöll 
att hemmet – barndomshemmet eller ett ställföreträdande hem för sociala 
grupper som man bedömde befann sig i riskzonen –  skulle forma goda ka-
raktärer, så att de inte ”föll ned” i synden. Domesticitetskulten fanns även 
bland de svenska soldatmissionärerna. I ett vidare perspektiv hängde denna 
kult samman med kapitalismens framväxt, och den sociala instabilitet och 
oro den förde med sig. 

Den domesticerande diskursens framväxt skall sättas i samband med 
FSV:s demokratisering och det ökade inflytandet från den civila soldatmiss-
ionen på bekostnad av officerarna i den radstockska väckelsen. En annan 
viktig faktor var fredsläget. Diskursen visade först de civila soldatmission-
ärernas perspektiv, men blev efterhand dominerande inom hela verksamhet-
en. Den visade upp det i soldatmissionärernas tycke förebildliga livet för 
såväl omvända som oomvända värnpliktiga. Diskursen pekade ut de värn-
pliktigas positioner som söner, och i förlängningen fäder, i en patriarkalt 
organiserad familj. Diskursen skulle också knyta den värnpliktige till civila 
hem- och familjevärden. Det var en maktformation som var verksam i regle-
ringen av relationerna mellan män och kvinnor, i första hand på de militära 
förläggningsplatserna, men i förlängningen i det civila samhället.  

Den frivilliga soldathemsverksamheten var en i raden av institutional-
iseringar av drömmen om hemmets fostrande kraft. Soldatmissionärerna var 
inte ensamma om att vilja normera relationen mellan män och kvinnor vid 
denna tid. Den domesticerande diskursen var en av många maktformationer i 
genusproduktionens tjänst under det tidiga 1900-talet. Men utmärkande för 
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denna diskurs var att den i grunden bars fram av väckelsekristen tro och 
organisering. De väckelsekristna ansåg sig företräda den ”rätta” formen av 
kristendom, och kraften i den övertygelsen underbyggde den domesticerande 
diskursen.  

Den diskursiva makten inom soldatmissionen innefattade sambandet mel-
lan soldatmissionen som handling och den domesticerande diskursen. Enligt 
den foucauldiska maktteorin är strategier och maktformationer nära för-
bundna med varandra t ex inom en social praktik. I förlängningen av vad 
Foucault kallat konfrontationsstrategier finns en möjlig maktformation.5 
Detta teoretiska resonemang kan användas för att analysera soldatmissionen. 
I kapitel tre framträdde missionsmotivet och bevarandemotivet i en språk-
bruksanalys. Soldatmissionärernas ”konfrontationsstrategi” var att omvända 
så många som möjligt till vad de uppfattade som den ”sanna” kristendomen, 
och att bevara de värden de uppskattade hos de värnpliktiga. Soldatmission-
ärerna lyckades mobilisera resurser för sin strategi, och det var i förläng-
ningen av den strategin som den domesticerande diskursen växte fram. 
  I avhandlingen har jag diskuterat soldatmissionens integrerande bety-
delse mellan den civila och militära sfären. I SMF-anknutna och baptistiska 
ungdomstidningar, med män i värnpliktsåldern i läsekretsen, har jag identifi-
erat två styrande genrer. Deras funktion var att beskriva och ge instruktioner 
för hur den nya plikten mot fosterlandet skulle hanteras ur väckelsekristen 
synvinkel. De styrande genrerna föreskrev värnpliktstjänstgöring för de man-
liga läsarna, och placerade på så sätt in de väckelsekristna männen i tidens 
militära upprustning. Det var den väckelsekristna gemenskapen på den mili-
tära förläggningsplatsen som fungerade som möjliggörare. Med andra ord: 
den i genrerna beskrivna möjligheten till gemenskap med andra ”troende” 
skulle legitimera värnplikten bland väckelsekristna unga män. Men soldat-
missionens integrerande betydelse omfattade större grupper i det civila sam-
hället än de väckelsekristna männen i värnpliktsåldern. Som tidigare forsk-
ning påpekat innebar den demokratiska samhällsutvecklingen att militären 
på flera plan gradvis accepterade ett ökat civilt inflytande på krigsmakten 
och militära tänkesätten. På så vis skedde på sikt ett församhälleligande av 
värnpliktssystemet. Soldatmissionen med sina institutioner och den domesti-
cerande diskursen var en del av den utvecklingen. Soldatmissionen som så-
dan ingick därmed i legitimeringen av värnpliktssystemet. 

Väckelsekristendomen och samhället 
I denna avhandling har jag gjort en fallstudie av en begränsad del av den 
väckelsekristna inre missionen. Vad var utmärkande för soldatmissionen, 
och vad ingick i ett större mönster? Vilket bidrag ger avhandlingen till 

                                                        
5 Jfr Foucault 1983, s 225f; Fairclough 2003, s 29. 
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forskningsdiskussionen om väckelsekristendomen, sekulariseringen och 
moderniteten, som jag refererade i inledningskapitlet? 
 Fallstudiens kontext – förändringsprocesserna inom krigsmakten i vid 
mening – möjliggör kopplingar till centrala utvecklingslinjer i det tidiga 
1900-talets historia. Samtidigt är det uppenbart att närheten till krigsmakten 
skapade särskilda förutsättningar för soldatmissionen i jämförelse med den 
inre missionen i övrigt. Utmärkande för soldatmissionen var den lojalitet 
med krigsmakten som avkrävdes aktörerna. Civila soldatmissionärer tvinga-
des vad gällde själva värnpliktsfrågan till anpassning efter de spelregler som 
sattes upp av de radstockska officerarna.  

Med ett folkrörelseperspektiv på väckelsekristendomen – eller om man så 
vill de ”frikyrkliga” – kan det inslag av officerselit som fanns bland soldat-
missionärerna förefalla avvikande. Men detta var inget unikt fall av allians 
mellan samhällets elit och lägre sociala skikt bland de i religiös mening om-
vända. Ett mönster från 1800-talet var att godsägare beskyddade väckelse-
predikanters verksamhet genom att öppna portarna till det egna herresätet. 
Där samlades sedan lokalbefolkningen till religiösa andakter, och olika for-
mer av kristen välgörenhet utvecklades.6 Väckelsekristendomen har med 
rätta beskrivits som en folklig form av religionsutövning. Men det är viktigt 
att komma ihåg att den också hade anhängare i samhällets elitgrupper. Detta 
kunde förbättra möjligheterna till resursmobilisering och framgångsrik akt-
ivism inom den inre missionens olika grenar. 

Soldatmissionens objekt var ett kollektiv av män, vilket inte var det van-
liga inom den inre missionen. Ett återkommande drag var däremot det gene-
rationsrelaterade perspektivet. Den svenska inre missionens olika grenar 
riktade sig i hög utsträckning mot barn och unga människor. Som nämnts i 
avhandlingen har tidigare forskning uppskattat att antalet inom väckelsekris-
tendomen organiserade barn och ungdomar på många orter var lika högt som 
antalet vuxna medlemmar. De väckelsekristna ville decennierna kring sekel-
skiftet 1900 missionera i den nya, talrika generationen av barn och unga.7 
Söndagsskolan fördes till Sverige av väckelsekristna aktörer. Men utveckl-
ingen under 1900-talet liknade den som ägde rum inom soldathemsverksam-
heten så till vida att statskyrkan snart också startade söndagsskolor.8 Vilka 
handlingsmönster, visioner och maktformationer som fanns inom barn- och 
ungdomsverksamheten är en fråga för fortsatt forskning. 

Jag har i en tidigare uppsats beskrivit den politiska processen när väckel-
sekristna riksdagsmän mot slutet av 1800-talet tog initativ till avskaffandet 
av tro- och huldhetseden och olika befattningseder. Det var religiösa eder 
med långa historiska rötter, som skulle avläggas i princip av alla statliga 
                                                        
6 Se t ex Per Erik Gustafsson, Hans Henrik von Essen och den nyevangeliska kolportörsverk-
samheten, Stockholm 1963, s 180, 193, 204f; Jarlert 2001, s 195f; Bexell 2003, s 63. 
7 Bo Malmberg & Lena Sommestad, ”Historiens dolda puls: ålderstransition och ekonomisk 
förändring i Sverige 1820-2000”, i Christina Florin & Torbjörn Lundqvist, Historia – en väg 
till framtiden? Perspektiv på det förflutnas roll i framtidsstudier, Stockholm 2003, s 74f. 
8 Sidebäck, s 30-35, 349. 
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befattningshavare. Även värnpliktiga skulle fram till slutet av 1880-talet 
avlägga edligt löfte om pliktuppfyllelse och om lojalitet mot regent och 
statsmakt. De väckelsekristna använde bibelord ur Nya testamentet i argu-
mentationen mot ederna, och menade att pliktkänslan hos befattningshavarna 
var viktigare än en gammal ritual. I uppsatsen förklarade jag utifrån ett 
weberskt perspektiv avskaffandet bland annat med en religionens rational-
isering.9 I denna avhandling har jag genom fokuseringen på den inre miss-
ionen tillfört ett annat perspektiv på de väckelsekristna. När en reform som 
edsborttagandet diskuteras, är det viktigt att ha i åtanke att den var samtida 
med väckelsekristen aktivism i syfte att vidga kretsen av ”omvända” så 
mycket som möjligt. Vad gäller de värnpliktiga har denna avhandling visat  
att det fanns en särskild gren inom den inre missionen med dessa som objekt. 
Hugh McLeod har som ett allmänt västeuropeiskt mönster under senare 
delen av 1800-talet och första delen av 1900-talet konstaterat sekularisering-
sprocesser både på individnivå och samhällsnivå, samtidigt som kristen-
domen hade en fortsatt betydelse i identitetsformering och populärkultur. 
Åtskilliga kristna trossamfund arbetade under samma period för mission och 
återkristnande.10 Jag menar att det är i ett sådant ramverk som den svenska 
väckelsekristendomen hör hemma. 

 Att analysera den väckelsekristna organiseringen kring år 1900 i termer 
av en alternativ modernitet förefaller utifrån denna fallstudie inte vara rätt 
väg ut ur sekulariseringsparadigmet. Den domesticitetskult som hade en 
central ställning inom den frivilliga soldathemsverksamheten visar förvisso 
väckelsekristendomens förmåga till anpassning till ekonomisk och social 
förändring i samhället. Men soldatmissionen var också sammanbunden med 
den kvardröjande patriarkala organiseringen. De ledande soldatmissionärer-
na, såväl civila som militära, var på olika sätt bärare av traditionella 
föreställningar, särskilt gällande manligt och kvinnligt.  

Religionssociologen Danièle Hervieu-Legér har med en berömd formule-
ring beskrivit religionen som en kedja av minnen.11 De väckelsekristna var 
delar av en sådan kedja. De omskapade de religiösa uttrycken och verksam-
hetsformerna, så att de svarade mot samtidens problem och möjligheter. Men 
de väckelsekristna förmedlade också ett åldrigt symbolspråk, med en dualist-
isk syn på människan och världen, där kropp och själ, och synd och frälsning 
stod mot varandra. Både förnyelse och tradition hade sin verkan i de väckel-
sekristnas möte med omvärlden. 

 
 

                                                        
9 Malmer 1996, s 235, 249-257, 260. 
10 McLeod 2000a, s 285-287; idem 2000b, s 136.  
11 Hervieu-Legér (1993) 2000, s viii, 171-176. 
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Tackord 

Under min långa och slingrande väg mot disputationen har jag fått stöd och 
hjälp av ett stort antal personer. Mina handledare Klas Åmark och Yvonne 
Hirdman har in i pensionsåldern hållit upp taket för mitt avhandlingsarbete, 
och med sin analytiska skärpa hjälpt mig att skilja huvudsak från bisak. Klas 
har varit huvudhandledare nästan ända fram till disputationen, medan 
Yvonne har varit biträdande handledare och därefter huvudhandledare under 
de sista månaderna. Klas är som handledare vidsynt, klok och snäll, och 
alltid anträffbar när man som doktorand behöver ett gott råd. Yvonne är en 
feminist med stjärnkvalitéer, och en generös men sträng modersgestalt för 
sina doktorander.  
 Jag har haft min arbetsplats i den vitala forskningsmiljön på Historiska 
institutionen vid Stockholms universitet, och har dessutom haft förmånen att 
få stifta bekantskap med flera andra forskargrupper och ämnesdiscipliner. 
Genom vänligt tillmötesgående från respektive forskningsledares sida har 
jag varit associerad till två olikartade projekt. Walter Korpis och Klas 
Åmarks projekt Välfärdsstat i brytningstid var för mig som nybliven 
doktorand en vaccination mot att tillskriva kristendomen en alltför stor 
betydelse i det tidiga 1900-talets samhälle. I Yvonne Maria Werners projekt 
Kristen manlighet fick jag möjlighet att diskutera mina frågor med kyrko-
historiker, något jag rekommenderar åt alla historiker vars forskning berör 
någon aspekt av kristendomen i det förflutna. Både Oloph Bexell och Ruth 
Franzén har generöst låtit mig lägga fram texter vid Högre seminariet i 
kyrkohistoria vid Uppsala universitet för sakkunnig granskning. 
 Jens Ljunggren, Erik Sidenvall och Gunnar Åselius har läst tidigare ver-
sioner av manuskriptet i sin helhet och kommit med värdefulla påpekanden. 
Bland de många som i övrigt på olika sätt bidragit till mitt arbete vill jag 
särskilt nämna Anders Ahlbäck, Ann-Sofie Arvidsson, Helena Bergman, 
Torsten Bergsten, Henrik Björck, Anders Björkvall, Karin Carlsson, Klara 
Folkesson, Ann Hallner, Peter Johansson, Eva Kingsepp, Hugh McLeod, 
Madelene Lidestad, Urban Lundberg, Johanna Overud, Alf Sjöblom, Hans 
Strand, David Tjeder, Lars Viper och Ingrid Åberg.  
 Ett stort och varmt tack till er alla! Postumt tackar jag Anders Berge. Ett 
särskilt tack till Kirsti Niskanen och Karl Molin, som en klar septemberdag 
fick mig att inse att avhandlingen var nästan alldeles färdig. Slutprodukten 
med sina fel och brister ansvarar jag själv för. 
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 Finansiering har erhållits från Forskningsrådsnämnden och Veten-
skapsrådet samt genom en doktorandtjänst vid Historiska institutionen. Jag 
har också fått bidrag från Helge Ax:son Johnssons stiftelse. Bilderna i 
avhandlingen har ställts till förfogande av Arkivcentrum i Örebro, Armému-
seums arkiv, Fortifikationsverkets arkiv, Kronobergsarkivet och Malmkö-
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Summary 

Soldiers’ homes in the ‘School of the Nation’: 
revivalism, conscription, and the military mission field, 
1900–1920 
 

This thesis is set within a framework of the revivalist Christians’ Inner 
Mission, and presents as a case-study their mission to conscripts stationed in 
military exercise areas and garrison towns across Sweden. The revivalists’ 
religious activism and evangelical zeal are given a central role. This is in 
contrast to much of the earlier research, which almost invariably worked 
with the secularization paradigm formulated by the founders of sociology, 
and primarily studied revivalism as one of the predecessors of the social-
democratic labour movement.  

The Swedish revivalist movement was part of the nineteenth century’s 
transatlantic wave of revivalism, and the home mission drew inspiration 
from related movements in other countries, especially Great Britain. The 
army-mission was conducted on a heterogeneous, volunteer basis, built up as 
organizational units drawn from several different religious communities and 
Low Church associations, and with the features of a Christian alliance. The 
leading figures in the mission were drawn from society’s middle and upper 
classes, from the military and the civilian spheres. Both men and women 
missionaries were active at the soldiers’ homes—the institutes founded at 
military bases from the later part of the nineteenth century onwards. During 
the First World War, a period when conscription was at its most extensive, 
some soldiers’ homes registered over 100,000 visits a year. 

The aim of this thesis is to adopt a top-down perspective to analyse this 
particular home mission as an educational programme directed at army con-
scripts in the context of twentieth-century Sweden. The primary source ma-
terials used are for the most part conference and newspaper reports produced 
on the national level, and minutes from meetings held at the local level. 

At the start of the twentieth century, Sweden found itself in a period of 
economic and social change, yet despite the rapid process of urbanization, a 
majority of the population still lived in the countryside, and a significant 
proportion were employed in agriculture, even at the end of the period in 
question here. The most costly programme of modernization carried out by 
the state in the decades before the First World War concerned the armed 
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forces. In Sweden, however, what was otherwise a fairly typical rearmament 
programme was marked by its connection to a political process of democra-
tization, and by the non-aligned policy that it had adopted in its foreign af-
fairs—it was not to take part in the First World War as a combatant.  

During the nineteenth century, Sweden had taken the first steps towards 
the formation of a conscript army, and Parliament’s approval in 1901 of new 
national service system saw the advent of general male conscription. Support 
for the resolution came from agrarian and conservative party groups; howev-
er, the legislation was a compromise, reached by a Parliament where liberal 
members sought to reorganize the armed forces and to increase parliamen-
tary oversight. Basic training was relatively short, only 150 days after 1901, 
and consisted mostly of traditional marching and weapons drills. While few 
were utterly opposed to the armed forces, there was a widespread mistrust of 
how military justice was meted out and how personnel were treated. In addi-
tion, only a minority of the men covered by the 1901 national service system 
had the right to vote. Only towards the end of the period studied here did 
Sweden undergo a political democratization, with the introduction of parlia-
mentary principles, including universal suffrage. In 1920, after a shift in 
public opinion during the First World War, led in part by revivalist Chris-
tians, a legal right to non-combative service for conscientious objectors was 
introduced for the first time. 

Between the wars, conscription in Sweden was viewed as barely legiti-
mate by a wide range of social classes. Yet, equally, the idea of man as bold 
defender of his native country had a growing normative and symbolic im-
portance for the nationalism of the early twentieth century, in Sweden and 
elsewhere. Conscription was regarded in various civilian and military circles 
as a platform for social and national integration, although these attitudes 
remain largely unstudied in Sweden’s case. As research from elsewhere in 
Europe suggests, Sweden’s conscript army may be likened to the ‘School of 
the Nation’, where young men not only were disciplined into becoming sol-
diers, but also were formed into diligent and loyal citizens. Those engaged in 
missionizing the army were also drawn to this ‘School of the Nation’.  

Despite a heterogeneous organization, the missions at military bases were 
ruled by a common missionary logic, recognizable from home missionary 
work in other contexts. This work shows that these missionaries wished to 
evangelize in order to make converts to what they regarded as the ‘true’ 
Christian faith, but they also wanted to build institutions imbued with specif-
ic norms and values. The meetings held in the halls of the soldiers’ homes 
were predominantly prayers and religious services. However, the soldiers’ 
homes were also temperance tea rooms, which were intended to offer an 
alternative to what the missionaries regarded as the coarse and sinful military 
culture of the canteens and barracks. The local studies presented here show 
that the soldier’s homes had only non-socialist newspapers in their reading 
rooms, and that their literature in general was dominated by books explain-
ing or defending Christian miracles.  
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The missionaries wanted the soldiers’ homes to function as gateways to 
the heart of their activities: evangelization. Once a conscript had taken a seat 
in the tea room, the hope was that he would eventually go on to take part in 
religious services. Above all else, however, the home missionaries were 
motivated by a desire to ‘keep’ the decent soldiers decent, even if they had 
not yet been converted. The revivalists’ dualistic view of humanity made it 
all the more urgent that they not only to work towards religious conversions, 
but also to prevent ‘falling into sin’. In public debate, there was moral con-
cern about the consequences of gathering large numbers of young men in 
military bases; a concern strongest among the civilian home missionaries to 
the soldiers, who regarded military bases as particularly sinful. 

The motives of those involved in this home mission to soldiers were 
grounded in religion. The results presented here indicate that revivalism was 
a necessary, but not sufficient, condition for the mission to Sweden’s sol-
diers. The expansive missionary work was strengthened by the leading posi-
tions held by its male protagonists in the gender, class, and national power 
structures of society.  

As past research has shown, in accordance with patterns found elsewhere 
in the West, the membership of revivalist associations was predominantly 
made up of women, while the preachers and others in positions of authority 
were generally men. As a result of this male dominance in the gender bal-
ance, the army-mission should be understood as an attempt by the male lead-
ership to re-masculinize revivalist Christianity by finding new supporters. 
Particularly among those home missionaries with a military background, 
there was also a desire to use the mission to sharpen the soldiery’s sense of 
duty to the nation in a period of social change, especially against the back-
ground of the low legitimacy of the conscription system. In the long term, 
however, the social position of the civilian and military participants com-
bined was to lend crucial support to activist missionary work among sol-
diers. The missionaries wished to proselytize among the conscripts and 
‘keep’ them on the straight and narrow, not just because of concerns for their 
spiritual well-being, but also because the belief was that it would benefit the 
Swedish nation.  

This study shows that in the two decades following the 1901 military re-
organization, the revivalists’ army-mission opened a large number of sol-
diers’ homes. In 1901 there were seventeen such homes; in 1920 the number 
had grown to forty-three, by which time the missionaries had erected one or 
more purpose-built buildings, or had hired space, at thirty-six of the coun-
try’s thirty-eight military bases. The traditional institution of a regimental 
padre provided by the Established Church had been in decline since the nine-
teenth century. This meant that the army-mission was expanding into what 
amounted to a religious vacuum. 

The thesis highlights the fact that the mission was heterogeneous, and 
lacked a formal central organization or control. Instead, it was maintained by 
social contacts between an informal alliance of upper-class officers from 



 279 

among the mission’s military members, and by civilian missionaries from 
the lower social classes. The two local studies show that the civilian mis-
sionaries were able to mobilize resources from revivalist organizations in 
their local communities and regions. At the same time, the army officers 
acted as facilitators of the mission, where other officers, indifferent to reli-
gion, regarded revivalist activism with scepticism or hostility. The civilian 
missionaries were in return forced to accept restrictions in order to accom-
modate military interests. A firm dividing-line was drawn against those re-
vivalists who believed that bearing arms was incompatible with the loving 
teachings of Jesus. These, however, formed a minor group until the reversal 
of opinion during the First World War. 

The civilian contribution to the mission grew as it spread more widely 
through the country. The army-mission may have been a very minor branch 
of the Inner Mission compared to, say, Sunday school, but local revivalist 
activism was promoted in the mission’s institutions. At the same time as the 
civilian activists conformed to the conditions set by the revivalist army of-
ficers, they carried the values of civilian society with them into the soldiers’ 
homes. It is argued in this thesis that the soldiers’ homes were dominated by 
a discourse of domesticity. This discourse designated a place, a relationship, 
and a state of mind for the conscript during his free time at the military base. 
Soldiers’ homes were heterosocial environments furnished with civilian at-
tributes, and were intended to function as a home from home within the 
School of the Nation. The superintendents of the soldiers’ homes, ideally a 
married couple, saw themselves as substitute parents to the conscripts, who 
were usually unmarried men in their twenties. The missionaries were con-
vinced that contact with the domestic and family values of civilian society 
should be preserved by the soldiers’ homes. For the home missionaries it 
was particularly important to regulate relations between men and women. 
The soldiers’ homes were intended to be an alternative to the ‘immorality’, 
which, according to the missionaries, was prevalent at canteens and places of 
amusement on the military bases.  

The domesticizing discourse also looked ahead to the conscript’s subse-
quent life in civilian society: the missionaries wished to train up conscripts 
to be sober, moral family breadwinners. The missionaries’ vision is redolent 
of the symbolic significance of the home, of which there is ample evidence 
in the public debate during this time of urbanization and other social change. 
It was the mission’s revivalist foundations that distinguished and character-
ized its domesticizing discourse.  

One decisive contextual factor for the army-mission as an educational pro-
ject was that Sweden remained at peace. Warrior kings such as Gustavus 
Adolphus and Charles XII may have been held up as exemplary Christian 
war heroes by the missionaries, but the strong element of civilian activism 
ensured that military discipline and military ethics did not become a central 
component of their missionary activities. The mission became part of the 
move to legitimize conscription as a manly duty owed to the nation, but, at 
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the same time, the mission’s approach to the question of conscientious ob-
jectors during the First World War was a forerunner of the legislation passed 
in 1920. Missionaries with a military background were convinced that serv-
ing as a conscript was consistent with God’s word. At the same time, the 
leading army officers in the mission contributed to the formulation of a gen-
eral order that permitted exceptions to be made for conscientious objection 
on religious grounds at a time of war. 

During the First World War, the revivalist army-mission faced challenges 
in Parliament from two alternative models for the training of conscripts. One 
alternative came from the Social Democrats around Hjalmar Branting, who 
were friendly towards the military and wanted to see a military academy 
along the lines of a study group, which in the first instance would raise the 
level of education among conscripts. The other alternative came from clerics 
in the Established Church and from conservative Members of Parliament, 
who in different ways wished to strengthen the institution of the regimental 
padre. In the event, these alternatives would be addressed later. On the other 
hand, later in the twentieth century, the army-mission would collaborate far 
more with regimental padres, who were drawn from a now modernized 
Church of Sweden and were imbued with a new self-assurance.  

As an educational project, the mission was dominated by a discourse of 
domesticity. At the same time, it became a part of how conscripts formed 
relations with society. Given the degree of mistrust of the armed forces’ 
treatment of conscripts, the soldiers’ homes were a conduit for civilian val-
ues into the military bases, and created an alternative to the masculine mili-
tary culture.  

This case-study has contributed to a new perspective on grassroots Swe-
dish revivalism by showing how a previously unstudied aspect of the Inner 
Mission’s work functioned in a context central to society. This study of the 
army-mission indicates possible trajectories for new research on home mis-
sions in general. One conceivable area of investigation is how alliances be-
tween revivalists from the middle and upper classes may have created the 
conditions—and enthusiasm—for norm production in other contexts. The 
internal logic of these missions could be compared, for example, with the 
extensive Sunday school and youth movements. Sunday schools were first 
instituted by revivalist communities, and later also by the Established 
Church. In Sweden, Sunday school was at its most extensive as late as 1951, 
when it encompassed slightly over 40 per cent of Swedish children between 
the ages of four and fourteen. The present study is also open to expansion by 
further studies of education and training programmes initiated by other mili-
tary and civilian actors in the little-known history of the early Swedish con-
script army. 

            Översättning: Charlotte Merton 
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Appendix 1. Soldathem 1901 och 1920 

Nedan följer en uppställning i tabellform över soldathemmen vid 1900-
talets början. Tabellerna har gjorts så fullständiga som möjligt utifrån till-
gängligt källmaterial. Soldathemmen fanns i för ändamålet avsedda hus eller 
i hyrda lokaler. Soldatmission i enklare former, till exempel i tält, har inte 
tagits med. Tabellerna visar hur många av de militära förläggningsplatserna 
som hade ett eller flera soldathem, och vilken typ av soldathem det var. Med 
militära förläggningsplatser avses traditionella exercishedar och garnisonsor-
ter där truppförbanden var förlagda, samt de städer där truppförband blev 
förlagda under kasernbyggnadsprogrammet (se kap 1 och 2). Renodlade 
skjutfält finns inte med i tabellen. 

Jag har valt 1901 som undersökningsår eftersom uppgifter om soldathem 
runt om i landet då för första gången togs in i Soldaternas vänners i Stock-
holm årsberättelse. Beslutet om 1901 års härordning gör också detta till en 
lämplig utgångspunkt. 1920 är slutåret i min undersökning, och är därför ett 
naturligt jämförelseår.1  

För 1901 har jag kategoriserat alla soldathemmen som frivilligverksamhet 
(se diskussion i kap 3). Förbundet soldaternas vänner (FSV) kan vid denna 
tid betraktas som en association, och länkarna med verksamheten på lokal 
nivå var inte formaliserade. För år 1920 har jag gjort en uppdelning mellan 
soldathem i frivillig regi och truppförbandsledda soldathem. Kategorisering-
en 1920 utgår från aktörernas egen uppdelning i samband med fördelningen 
av statsbidrag från verksamhetsåret 1917. År 1920 var flertalet sammanslut-
ningar som drev soldathemmen i frivillig regi anslutna till FSV.2  

                                                        
1 Källor vad gäller soldathemmen har varit Styrelsens för ”Soldaternas vänner” årsberättelse 
för dess tjugofemte verksamhetsår, 1901-1902, Stockholm 1902, (Stockholm, Föreningen för 
Soldaternas vänner, ur KB:s katalog -1955); ”FSV:s årsberättelse 1920”, B2, vol 1, SSA. 
KrA; Soldatmissionens uppkomst, utveckling och ändamål: Redogörelse med anledning av 
soldatmissionens 40-åriga verksamhet i Sverige, utarb. på uppdrag av Förbundets Soldater-
nas vänner centralstyrelse, Stockholm 1917; ”Uppgifter om soldathems-verksamhet i Sve-
rige”, F8, vol 1, SSA, KrA; Kungl majts beslut  15 dec 1916 angående fördelning av medel 
till soldathemsverksamhet  under verksamhetsåret 1917 (avskrift), E1 vol 2, SSA, KrA. 
2 Följande var inte anslutna till FSV: Bibeltrognas vänner i Karlskrona, KFUM i Ystad, Skå-
nes Missionssällskaps soldatmission i Ystad, Karlsborgs missionsförening, Kristliga Yngling-
aföreningen Allians i Sala, Härnösands stiftsråd, Ångermanlands kristliga ungdomsförbund. 
Se ”FSV:s årsberättelse 1920”, s 103f, B2, vol 1, SSA, KrA; ”Utredning om den s.k. soldat-
missionen vid de svenska lägerplatserna”, Missionsstyrelsens protokoll 21-22 jan 1914, bil 
17, s 111-121, nr 13A (1914), A1a, vol 17, SMF:s arkiv, Huvudarkivet, RA 
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Tabellerna följer den militära geografiska indelningen i arméfördelningar. 
Mellan 1901 och 1920 justerades arméfördelningsområdenas geografiska 
utbredning. Det försvårar jämförelser över tid mellan arméfördelningarna, 
men påverkar inte resultatet för hela riket. 3 

1901 

I. arméfördelningen 
Militär förläggningsplats Soldathem Sammanslutning 
Bonarps hed (Skåne)   
Bredåkra (Blekinge)   
Helsingborg (Skåne)   
Kristianstad (Skåne) Soldathem i stadens KFUM-

lokal 
KFUM Kristianstad 

Kronobergshed (Småland) Soldathemmet Betania på 
Kronobergshed 

Soldatmissionsföreningen å 
Kronobergshed 

Landskrona (Skåne)   
Ljungbyhed (Skåne) Soldathemmet på Ljungby-

hed 
Soldaternas vänner i Skåne  

Malmö (Skåne)   
Refvinge hed (Skåne)   
Skedala hed (Småland)   
Ystad (Skåne)   
 
II. arméfördelningen 
Militär förläggningsplats Soldathem Sammanslutning 
Hultsfreds slätt (Småland) Soldathemmet på      Hult-

freds slätt 
Kalmar regementes kristna 
missionsförening  

Jönköping (Småland)   
Malmslätt (Östergötland) Soldathemmet Gustaf 

Adolfs-kapellet på Malms-
lätt 

Malmslätts evangelisk-
lutherska  
missionssällskap 

Ränneslätt (Småland) Soldathemmet på Ränneslätt Soldaternas vänner å  
Ränneslätt  

Skillingaryd (Småland) Soldathemmet vid  
Skillingaryd 

Jönköpingskretsens  
kristliga ynglingaförbund 

 
  

                                                        
3 Uppgifter om militära förläggningsplatser och arméfördelningar är hämtade från Svenska 
arméns rulla innefattande officerare, civilmilitär personal af officers rang och civilpersonal 
jämte utdrag ur svenska flottans rulla och Norges statskalender rörande armén: 1901, Stock-
holm 1901, samt Svenska arméns rulla 1920, Stockholm 1920.  
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III. arméfördelningen 
Militär förläggningsplats Soldathem Sammanslutning 
Axvall (Västergötland) Soldathem för  

Skaraborgs regemente i 
Axvalls  
missionsförenings lokal 

Soldaternas vänner å Axvall 

Backamo (Bohuslän)   
Fristad hed  
(Västergötland) 

Soldathem i missionshus vid 
Fristad hed 

Soldaternas vänner i Fristad  

Grunnebohed  
(Västergötland) 

Soldathemmet på 
Grunnebohed 

Soldaternas vänner å 
Grunnebohed  

Karlsborgs fästning  
(Västergötland) 

  

Kviberg  
(utanför Göteborg) 

Soldathem i hyrd lokal  Soldaternas vänner i Göte-
borg 

Sanna hed (Närke) Soldathemmet på Sanna hed Örebro läns fria  
missionsförening  

Trossnäs (Värmland) Soldathemmet vid  
Trossnäs 

Förbundet mellan  
Värmlands KFUM  

Tånga hed  
(Västergötland) 

  

 
IV. arméfördelningen 
Militär förläggningsplats Soldathem Sammanslutning 
Malma hed  
(Södermanland) 

Soldathem i  
Dunker och Lilla Malma 
missionsförenings  
missionshus vid Malma hed 

Södermanlands  
regementes kristna  
militärförening 

Stockholm Soldathemmet i  
Stockholm 

Soldaternas vänner i  
Stockholm  

Oscar Fredriksborg / Vax-
holm (utanför Stockholm) 

  

 
V. arméfördelningen 
Militär förläggningsplats Soldathem Sammanslutning 
Mohed (Hälsingland)   
Polacksbacken (Uppland)   
Romme hed (Dalarna) Soldathemmet vid Romme 

hed 
Dalarnes  
predikantförbund 

Salbohed (Västmanland)   
 
VI. arméfördelningen 
Militär förläggningsplats Soldathem Sammanslutning 
Frösö läger (Jämtland)   
Notviken (Norrbotten)   
Sollefteå läger  
(Ångermanland) 

  

Umeå (Västerbotten)   
Vännäs läger  
(Västerbotten) 

  

Östersund (Jämtland) Soldathem i stadens KFUM-
lokal 

KFUM i Östersund 
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Militärbefälet på Gotland 
Militär förläggningsplats Soldathem Sammanslutning 
Visborgsslätt   

1920 
 
I. arméfördelningen 
Militär  
förläggningsplats 

Soldathem i frivillig regi Soldathem i 
truppförb:s regi Soldathem Sammanslutning 

Halmstad  
(Halland) 

Soldathemmet i 
Halmstad  

Soldaternas  
vänner i Halmstad 

 

Helsingborg 
(Skåne) 

Soldathem i hyrd 
lokal 

Föreningen  
Helsingborgs 
soldatmission 

 

Hässleholm 
(Skåne) 

Soldathem i hyrd 
lokal 

Kristliga ungd.- 
föreningen Betel 

 

Karlskrona  
(Blekinge) 
 

Soldathem i hyrd 
lokal  

Blekinge mis-
sionsällskap 

 

Soldathem i stadens 
KFUM-lokal 

KFUM  
Karlskrona 

 

Soldathem i hyrd 
lokal  

Bibeltrogna  
vänner  

 

  Karlskrona 
grenadjärregementes 
soldathem 

Kristianstad (Skåne) Soldathem i hyrd 
lokal 

KFUM  
Kristianstad 

 

Landskrona (Skåne) Soldathem i 
KFUM:s lokaler 

KFUM 
Landskrona 

 

Ljungbyhed (Skåne) Soldathemmet på 
Ljungbyhed 

Soldaternas  
vänner i Skåne  

 

Malmö     
Revinge hed 
(Skåne) 

  Södra Skånska  
infanteriregementets 
soldathem 

Växjö (Småland) Soldathemmet i 
Växjö 

Kronobergs läns 
missionsförening 

 

Ystad (Skåne) 
 

Soldathem i hyrd 
lokal  

Skånes  
Missionssällskap  

 

Soldathem i 
KFUM:s lokaler  

KFUM Ystad   
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II. arméfördelningen 
Militär  
förläggningsplats 

Soldathem i frivillig regi Soldathem i 
truppförb:s regi Soldathem Sammanslutning 

Eksjö (Småland) Soldathemmet i 
Eksjö 

Soldaternas  
vänner i Eksjö  

 

Jönköping 
(Småland) 
 

Soldathemmet i 
Jönköping 

Svenska  
alliansmissionens 
ungdomsförbund 

 

  Jönköpings  
regementes 
soldathem 

Linköping 
(Östergötland) 

Två soldathem i 
hyrda lokaler 

Soldaternas  
vänner inom  
Linköpings stift 

 

Malmslätt 
(Östergötland) 

Soldathemmet Gus-
taf Adolfskapellet 

Soldaternas  
vänner inom  
Linköpings stift 

 

 
III. arméfördelningen 
Militär  
förläggningsplats 

Soldathem i frivillig regi Soldathem i 
truppförb:s regi Soldathem Sammanslutning 

Borås  
(Västergötland) 
 

Soldathemmet i 
Borås 

Soldaternas  
vänner i Borås 

 

  Älvsborgs rege-
mentes soldathem 

Karlsborgs  
fästning  
(Västergötland) 

Soldathem i Karls-
borgs missionsför-
enings missionshus  

Karlsborgs  
missionsförening  

Karlsborgs  
garnisons soldathem 

Kviberg (utanför 
Göteborg) 

Soldathem i hyrd 
lokal 

Ynglingaföreningen 
Libanon 

 

Nya varvet (utanför  
Göteborg) 

Soldathemmet vid 
Nya varvet 

Soldaternas vänner 
vid Nya varvet 

 

Skövde  
(Västergötland) 

Soldathem i hyrd 
lokal  

Soldaternas vänner i 
Skövde 

 

Soldathemmet i 
Skövde  

Västergötlands  
missionsförening 

 

  Skövde soldathem 
Tånga hed 
(Västergötland) 

Soldathem i hyrd 
lokal 

Ynglingaföreningen 
Libanon 

 

Uddevalla  
(Bohuslän) 

Soldathemmet i 
Uddevalla  

Ynglingaföreningen 
Libanon 

 

  Bohusläns rege-
mentes soldathem  

Vänersborg  
(Västergötland) 

Soldathemmet i 
Vänersborg 

Soldaternas vänner i 
Vänersborg 
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IV. arméfördelningen 
Militär  
förläggningsplats 

Soldathem i frivillig regi Soldathem i 
truppförb:s regi Soldathem Sammanslutning 

Malma hed 
(Södermanland) 

Soldathemmet vid 
Malma hed 

Soldaternas  
vänner i  
Södermanland 

 

Oscar Fredriksborg / 
Vaxholm (utanför  
Stockholm) 

Soldathemmet vid 
Oscar Fredriksborg 

Stiftelsen Oscar 
Fredriksborgs sol-
dathem 

 

Stockholm Soldathemmet i 
Stockholm 

Soldaternas  
vänner i  
Stockholm 

 

Örebro (Närke) Soldathemmet i 
Örebro  

Föreningen solda-
ternas vänner inom 
Örebro län 

 

  Svea Trängkårs 
soldathem  

 
V. arméfördelningen 
Militär  
förläggningsplats 

Soldathem i frivillig regi Soldathem i 
truppförb:s regi Soldathem Sammanslutning 

Falun (Dalarna) Soldathemmet i 
Falun 

Dalarnas  
ansgariiförening 

 

Karlstad  
(Värmland) 

Soldathemmet i 
Karlstad 

Soldaternas  
vänner i Värmland 

 

Polacksbacken 
(Uppland) 

Soldathemmet på 
Polacksbacken 

Upplands 
ansgarieförbund 

 

Sala  
(Västmanland) 

Soldathem i hyrd 
lokal 

Västmanlands läns 
ansgarieförening 
samt Kristliga yng-
lingaföreningen 
allians  

 

Viksäng, Västerås  
(Västmanland) 

Soldathemmet i 
Viksäng  

Västmanlands läns 
ansgarieförening 

 

  Västmanlands rege-
mentes soldathem  
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VI. arméfördelningen 
Militär  
förläggningsplats 

Soldathem i frivillig regi Soldathem i 
truppförb:s regi Soldathem Sammanslutning 

Kungsbäck, Gävle 
(Gästrikland) 

Soldathem i 
KFUM:s lokaler  

KFUM Gävle  

  Hälsinge  
regementes 
soldathem  

Sollefteå  
(Ångermanland) 

Soldathemmet i 
Sollefteå  

Ångermanlands 
frikyrkliga 
ungdomsförbund  

 

Soldathem i hyrd 
lokal  

Härnösands stiftsråd   

Soldathem i hyrd 
lokal  

De ungas förbund 
samt Ångerman-
lands kristliga ung-
domsförbund 

 

Umeå  
(Västerbotten) 

Soldathemmet i 
Umeå  

Västerbottens läns 
lutherska soldat-
mission  

 

Soldathem i hyrd 
lokal  

Föreningen  
Soldaternas  
vänner inom  
Västerbottens län  

 

Östersund 
(Jämtland) 

Soldathem i 
KFUM:s lokaler  

KFUM Östersund  

  Jämtlands 
fältjägarregementes 
soldathem  

 
Bodens trupper 
Militär  
förläggningsplats 

Soldathem i frivillig regi Soldathem i 
truppförb:s regi Soldathem Sammanslutning 

Boden Soldathemmet i 
Boden 

Svenska  
missionsförbundet 

 

  Soldathemmet Oscar 
II:s paviljong 

 
Gotlands trupper 
Militär  
förläggningsplats 

Soldathem i frivillig regi Soldathem i 
truppförb:s regi Soldathem Sammanslutning 

Visborgs slätt, 
Visby 

Soldathemmet å 
Visborgs slätt 

Gotlands  
soldatmissions-
sällskap 
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Appendix 2. Böcker som C F Törnblom köpte 
till KLM:s soldathem i Växjö 1920 

Böcker från SMF:s förlag4 
E J Ekman, Illustrerad missionshistoria från hela världen 
Angus C Franklin, Lärjungaskap: studier i Jesu Kristi evangelium och ex-
empel: särskilt med avseende på sociala förhållanden 
W H T Gairdner, Det muhammedanska problemet  
J W Håkanson, E J Ekman 
Lars Erik Högberg, Skuggor och dagrar från missionslivet i Ryssland 
E John Larson, Vid Ararats fot: Skildringar från Svenska missionsförbundets 
verksamhet i Kaukasien 
Jakob E Lundahl, På obanade stigar: tjugofem år i Ost-Turkestan: Svenska 
Missionsförbundets mission i Ost-Turkestan: illustrerade skildringar av 
missionärer  
Jakob E Lundahl, Vår yttre mission 
J P Norberg, Missionsförbundet och dess framtid 
J H Oldham, Världen och evangeliet 
J M Ollén, Svenska missionsbragder: skildringar ur svenskt missionsliv 
N P Ollén, Paul Peter Waldenström: en levnadsteckning 
Josef Roth, Våra juniorer: tankar och råd angående kristlig verksamhet 
bland människor i åldern 13-17 år 
SMU:s småskrifter5 (räknas som 1 titel) 
Ragnar Thomson, Wilhelm Sjöholm  
Ragnar Thomson, I lappkåtor och nybyggartorp: skildringar från Svenska 
missionsförbundets mission i Lappland 
P P Waldenström, Brukspatron Adamsson eller Hvar bor du?  P P Wal-
denström, Den kristna församlingen  
P P Waldenström, Det kristna dopet 
P P Waldenström, Guds rike och församlingen   

                                                        
4 Förteckning över böcker tillhörande biblioteket i Soldathemmet Betania i Växjö, uppställd 
av C F Törnblom i juli 1920, F:I, vol 01, Handlingar rörande uppförande å Smältaren 1917-
1920, KLM:s arkiv, Soldatmissionen;  KbA; Jfr Förlagskatalog från Svenska missionsförbun-
dets förlag, nr 9, 1918; Förlagskatalog från Svenska missionsförbundets förlag, nr 10, 1920. 
5 17 ex anges i förteckningen. I 1918 års SMF-katalog finns totalt 18 skrifter i SMU:s skriftse-
rie. I 1920 års katalog finns totalt 20 sådana skrifter.  
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Joh. Warneck, Evangelii livskrafter: missionserfarenheter inom den animist-
iska hedendomen 
Martin Westling, Missionen och naturfolken 
Sven Wisborg, Kyrkans skiljande från staten 

 

Böcker från J A Lindblads förlag6 
Frédéric Bettex, Naturvetenskap och kristendom (Lindblad)  
Frédéric Bettex, Undret (Lindblad) 
Cecilia Bååth-Holmberg, Människor av eld och tro (Lindblad) 
Cecilia Bååth-Holmberg, Hemma i Sverige (Lindblad) 
Helene Christaller, Helig kärlek (Lindblad)  
Ralph Connor, Himlalotsen, (Palmquist) 
Amy Le Feuvre, Slottet vid insjön: berättelse, (Lindblad) 
W H Fitchett, Det osynliga svärdet (Palmquist) 
H A Foss, Torparpojken: En berättelse från Sigdal (Lindblad) 
H A Foss, Hittebarnet (Lindblad)  
Anders Petter Franklin, I tigerskogen och andra missionsberättelser (Lind-
blad) 
Gustav Frenssen, Bröderna: berättelse, del I-II, (Lindblad) 
Karl Gasslander, En sammanringning och andra berättelser (Lindblad)  
Karl Gasslander, Vid allfarsvägen (Lindblad)  

Elias Grip, Abraham Lincoln, (Lindblad) 
Elias Grip, En arbetets man: James A. Garfield: lefnadsteckning, (Lindblad) 
G A Gustafsson, David Livingstone (Lindblad) 
Ricarda Huch, Från forna ofredsdagar: historisk berättelse från trettioåriga 
krigets tid, del I-IV, (Lindblad) 
Betty Jansson (pseud Betty), Mors stuga: berättelser (Lindblad)  
Betty Jansson (pseud Betty), Skogsidyller: berättelser (Lindblad) 
Betty Jansson (pseud Betty), Rök-Lenas stuga: tidsbild tillägnad de unga, 
(Lindblad)  
Ian MacLaren, I den gamla goda tiden (Palmquist ) 
Anders Larsson-Kilian, Hästen, vår tjänare och vän (Lindblad) 
Edvard Leufvén, Waldenström som predikant (Lindblad) 
Emanuel Linderholm, De stora häxprocesserna i Sverige, (Lindblad) 
Caroline Luxburg-Abbot, Villsamma vägar (Lindblad) 
H Martensen-Larsen, Stjärnevärlden och vår tro, (Lindblad) 
Theodor Mazer, Människogestalter som jag mött, (Palmquist) 

                                                        
6  Förteckning över böcker tillhörande biblioteket i Soldathemmet Betania i Växjö, uppställd 
av C F Törnblom i juli 1920, F:I, vol 01, Handlingar rörande uppförande å Smältaren 1917-
1920, KLM:s arkiv, Soldatmissionen;  KbA; jfr Inventarium över J A Lindblads förlags den 
31 december 1920 i kommission kvarliggande ävensom till retur avlagda förlagsartiklar. I 
inventariet från J A Lindblads förtecknades även P Palmqvists förlags böcker (s 36-54). 



 290 

Emil Melander, Morgonlandets aftonstjärna och Östroms första timma, del 
I-II, (Lindblad)  
Ernst Modersohn, I människosonens dagar: en berättelse om framtiden, 
(Lindblad) 
A Ohldén & Karl Palmberg (red), Lektor P Waldenström; ett biografiskt 
samlingsverk om hans liv och verksamhet, (Lindblad) 
Elsa Ribbing, Carl von Linné (Lindblad) 
Anna Maria Roos, Dalarna, ur serien Hembygdböckerna, (Lindblad) 
C Skovgaard-Petersen, Ungdomens bok (P Palmquist)  
C Skovgaard-Petersen, Tecken och tider: nutiden sedd i det kristna hoppets 
ljus (P Palmquist)  
C Skovgaard-Petersen, Människogestalter: bibliska karaktärer, del I-IV, (P 
Palmquist,) 
C Skovgaard-Petersen, Vill du fram? trons betydelse för den, som vill komma 
fram i världen (Lindblad) 
Julia Svedelius, Södermanland, ur serien Hembygdsböckerna, (Lindblad) 
Erland Richter, Indiska dagar och nätter: minnen och rön från en resa till 
och i sagolandet, (Lindblad) 
Uno Stadius, Inför dödens gåta, (Lindblad) 
Leonard Strömberg, Fingal Värnsköld: originalberättelse (Lindblad) 

Leonard Strömberg, Änkans son: berättelse (Lindblad)  
Ernst Zahn, Storbonden: berättelse, (Lindblad) 
Erik Åkerhielm, Jungfru Gertrud (Lindblad) 
Anna Ölander, (pseud A-der), Slottet och grindstugan, (Lindblad) 

 
Utöver ovanstående verk köpte C F Törnblom fyra böcker för vilka förlag 
(eller författare) inte har kunnat fastställas: Det var de kända Harriet Beecher 
Stowe, Onkel Toms stuga; Daniel Defoe, Robinson Kruse; samt Jorden och 
människan [kan vara: Emil Svensén, Jorden och människan] och titeln Viktor 
Rydberg [kan vara en tidig upplaga av Fanny Ekenstierna, Viktor Rydberg: 
en levnadsteckning för barn och ungdom, (utgavs av Lindblad 1922)] 
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Referenser     

Otryckta källor 
 

Stockholm 
Riksarkivet  [RA] 
Svenska missionsförbundets arkiv [SMF:s arkiv] 
 Huvudarkivet, Styrelseprotokoll, A1a 
 Soldathemmet i Boden, Handlingar rörande soldathemmet 
 
Krigsarkivet [KrA] 
Svenska soldathemsförbundets arkiv [SSA] 
 Protokoll, A1, vol 1 
 Utgående handlingar, B1, vol 1-2 
 Utgående handlingar, B2, vol 1 
 Inkomna handlingar, E1, vol 1-3 
 Handlingar rörande konferenser, F4, vol 1 
 Handlingar rörande soldatmission, F8, vol 1 
 
Generalstabens arkiv, Centralavdelningen  
 Statistik rörande värnpliktiga 1887-1911, vol F:f 
 Statistik rörande värnpliktiga 1912-1926, vol F:I f 
 
Jönköping-Kalmar – Norra Smålands regementes arkiv 
 Intendenturavd, A IV, vol I 

Växjö 
Kronobergsarkivet [KbA] 
Kronobergs läns missionsförening [KLM], Huvudorganisationen 
 In- och utgående handlingar, E:1, vol 01-02 
 
Kronobergs läns missionsförening [KLM], Soldatmissionen 
 Protokoll, A:I, vol 01-02 
 Handlingar rörande fastigheter och verksamhet, F:I, vol 01 
 Räkenskaper, kassaböcker, journaler, G:II, vol 01-02 
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Örebro 
Arkivcentrum Örebro [AÖ] 
Föreningen Soldaternas vänners i Örebro arkiv [FSVÖa] 
 Protokoll, AI, vol 1 
 Protokoll styrelsen och arbetsutskottet, AII, vol 1 
 Handlingar ordnade efter skilda ämnen, F II, vol 1   

Tryckta källor 
 

Officiellt tryck 
Betänkande och förslag rörande den andliga vården vid krigsmakten: avgivet av 

enligt nådigt brev den 28 juni 1918 tillkallade sakkunniga, I-II, Stockholm 1921 
Förslag till bestämmelser för den andliga vårdens organisation inom armén afgifvet 

den 15 april 1908 af därför tillkallade sakkunniga, Stockholm 1908 
Historisk statistik för Sverige, del 1, (2 uppl), Stockholm 1969 
Riksdagstrycket 
Reviderat förslag till bestämmelser för den andliga vårdens organization inom 

armén, utarbetad af därför inom Kungl, landtförsvarsdepartementet tillkallade 
sakkunnige, Stockholm 1910 

”Soldathemsverksamheten: ett betänkande om det statliga stödet”, Statens offentliga 
utredningar (SOU) 1965:52 [SOU 1965:52] 

Svensk författningsamling [SFS] 
Svenska arméns rulla 
Sveriges statskalender 
Tjenstgöringsreglemente för arméen, 1898 års upplaga, Stockholm 1898 
Underdånigt betänkande och förslag angående icke vapenföra värnpliktiges 

tjänstgöring, afgifvet af den genom nådigt bref den 3 februari 1905 förordnade 
kommiteen, Stockholm 1905 

Periodica 
Baptistmissionens årstryck: tidskrift för utgifning af konferenshandlingar, statistik 

och cirkulär 1900-1920 
Hemmets vän 1899-1900 
Korsfanan 1911-1920 
Missionsförbundet 1914 
Soldatmissionären [S] 1913, 1914, 1916, 1918, 1920 
Stridsropet 1907-1914 
Svenska Morgonbladet 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1914 
Tidning för Wenersborgs stad och län 1896 
Trollhättans tidning 1896 
Ungdomens egen tidning [UET] 1905-1914 
Ungdomens veckopost [UV] 1905-09, 1911-14, 1920 
Ungdomsvännen [-Friska vindar] [U] 1897-1920 
Vestmanlands läns tidning 1910 



 293 

Okatalogiserat småtryck 
Förlagskatalog från Svenska missionsförbundets förlag, nr 9, 1918 
Förlagskatalog från Svenska missionsförbundets förlag, nr 10, 1920 
Inventarium över J A Lindblads förlags den 31 december 1920 i kommission 

kvarliggande ävensom till retur avlagda förlagsartiklar 
Kvinnorna från Malmahed, Södermanlands museum 1988 
Missionsförbundets konferensprotokoll 1899-1920, Svenska Missionsförbundets 

generalkonferenser, Stockholm 1920 (Missionskyrkan) 
Redogörelse för Svenska Missionsförbundets Ungdoms tionde verksamhetsår,  
 utgiven i maj 1920, Stockholm 1920 (Missionskyrkan) 
 

Övrigt tryckt material 
Gunnar Alstig m fl, Skånes Kristliga ungdomsförbund 50 år: historik och minnen 

från de gångna 50 åren, Vinslöv 1949 
Carl Bergqvist, Minnen från Trossnäs: Erfarenheter och rön från femtonårig 

verksamhet vid Trossnäs soldathem 1898-1912, Karlstad 1914 
Berättelse över Centralstyrelsens för Förbundet Soldaternas vänner beslut och 

åtgärder sedan förbundskonferensen 1917, Stockholm 1920  
Bibeln eller Den heliga skrift, i överensstämmelse med den av Konungen år 1917 

gillade och stadfästa översättningen 
Bilder och blad: tillägnade nyinskrivna värnpliktige 1917, Stockholm 1917 
Dalarnes Ansgariiförening 1878-1928: Minnesskrift tillägnad Dalarnes Ansgar-

iiförenings vänner, Falun 1928 
Herman Dillner, Soldatmissionen, Uppsala 1921 
Ein Gang durch die Soldatenheime des Westdeutschen Jünglingbundes, Barmen 

1911 
E J Ekman, Den inre missionens historia, Stockholm 1896-1902 
Prins Eugen, Breven berätta, Stockholm 1942 
Fredrik Franson, Profeterande döttrar: några ord angående qvinnans ställning till 

evangelisationsarbete, Minneapolis 1896 
Frälsningsarméns årsbok 1923, Stockholm 1923 
Fältandaktsbok: tillegnad Sveriges krigsmän, Stockholm 1900 
Förslag på böcker till Ungdomsbibliotek utgivet av komitén för Svenska Mis-

sionsförbundets Ungdom, Stockholm 1914 
Robert Graves, Goodbye to all that, London (1929) 1957, s 157f 
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