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Kapitel 1: Inledning 

 

År 1889 kunde den intresserade i Strids-ropet, Frälsningsarméns officiella organ, utgiven 

sedan 1883 i Sverige, läsa följande rubrik: ”Jesus eröfvrar sociteten. Artillerikapten 

Lagercrantz med fru vid korsets fot”. Artikelförfattaren beskriver hur salen den 24 maj är väl 

besatt av ’det som hufvudstadstidningarna kallar stockholms socitet’ - släktingar och närmare 

bekanta till stabskapten och fru Lagercrantz samt av stabskaptenens före detta 

officerskamrater på de reserverade platserna, som kostade 50 öre, övriga platser 25 öre. Efter 

sång och bön av fru Lagercrantz och stabskapten Ögrim hälsade major Hellberg de nya 

kamraterna välkomna.
1
  

År 1889 var Herman Lagercrantz 30 år och Hedvig Lagercrantz, född Croneborg, 25 

år. De hade varit gifta sedan 1886, hade en dotter, Eva, och ytterligare en dotter på väg, 

Mary. Paret Lagercratz tillhörde båda bördsaristokratin, adeln, och hade ett stort kontaktnät 

inom de ledande skikten i Sverige. Paret var nyligen hemkomna från en studieresa till 

England där de utbildats för tjänst i Frälsningsarmén. Herman Lagercrantz hade lämnat en 

ekonomiskt säker och socialt accepterad yrkesbana som officer vid Svea Livgarde för att, 

tillsammans med sin fru, bli ledare i en då mycket kontroversiell väckelserörelse, 

Frälsningsarmén eller Salvationismen som den då ofta kallades, båda utnämnda av 

Frälsningsarméns ledare, William Booth, till stabskaptener.  

Frälsningsarmén var då en för Sverige ny organisation, med säte i England, som tillät 

kvinnliga predikanter, ordnade stora väckelsemöten med alla typer av deltagare, gick ut på 

gator och torg och spelade och sjöng och vars soldater bar röda tröjor och/eller uniform. 

Strids-ropsartikelns rubrik indikerar att rekryteringen av paret Lagercrantz är en triumf för 

Frälsningsarmén. De tillhör en annan grupp, societeten, än majoriteten av Frälsningsarméns 

medlemmar och det är detta som är intressant. Men varför väljer de själva att ta detta steg? 

Jag kommer i denna uppsats att koncentrera mig på Hedvig Lagercrantz väg in i 

Frälsningsarmen, då hon som kvinna i 1880-talets Sverige har helt andra livsvillkor än sin 

man. Men först lite om bakgrunden: Hur såg den tidens Sverige ut? Vilka val och möjligheter 

erbjöd samhället en kvinna som Hedvig Lagercrantz? 

 

 

 

                                                
1
 Strids-ropet nr 22, 1889. Johan Ögrim (1853-1938), torparson, blev soldat i Frälsningsarmén 1885 och 

distriktsofficer 1888, Emanuel Hellberg (1864-1909), senare gift med paret Booths yngsta dotter, Lucy, student 

från Uppsala med rötter i den svenska armékåren, omvänd i januari 1884 och antagen till officersskolan i juni 

samma år. Efter utbildning i England blev han 1889 utsedd till informationssekreterare på Högkvarteret i 

Stockholm med överstes rang och fick sedan ansvar för rörelsens finanser. Petri 1962, s. 106, 173-177,185-187.  

Merritt 2006, s.43.  
I artikeln citeras stabskapten (Herman) Lagercrantz: 
” När jag nu ser alla dessa mina vänner församlade här, känner jag mig öfverväldigad inför det svalg, som ligger 

mellan mitt fordom och mitt nu. Icke för det att mina umgängesvänner dragit sig tillbaka; tvärtom! Men nu har 

jag fått ett enda mål, åt hvilket jag helt hängivit mig, och nu splittrar ej längre en tjänstgöring, som jag för 

öfvrigt hade så kär, min tid, som jag nu offrar åt Herren!” 
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Bakgrund 

 

Samhällsutvecklingen under 1800-talet kan sammanfattas med orden: industrialisering, 

urbanisering och sekularisering. Under några få decennier förvandlas samhället i grunden. 

Gamla sanningar och sätt att tolka tillvaron är inte längre gångbara. Framväxten av de olika 

folkrörelserna, nykterhetsrörelsen, socialdemokratin och folkbildningen och 

väckelserörelserna, är ett försök att hitta nya orienteringsschemata i en förvirrad värld, skapa 

ordning och nya maktstrukturer. Men hur såg förutsättningarna ut vid 1800-talets början? 

 

Det lutherska enhetssamhället 

 

I början av 1800-talet var Sverige fortfarande i huvudsak ett jordbruksland, en enhet som 

styrdes av den lutherska samhällssynen. Den byggde på den sk ”hustavlan” och innebar att en 

person föddes till en position i samhället som noga reglerades i förhållande till andra 

positioner i den sk treståndsläran med det ”andliga ståndet”, bestående av präster och åhörare, 

det ”politiska ståndet”, bestående av  samhällets styresmän och undersåtar och 

”hushållståndet bestående av föräldrar/husbönder och barn/tjänstefolk. Varje människa ingick 

samtidigt i alla tre stånden.
2
  

Hushållet var samhällets minsta beståndsdel. Här producerades det mesta som 

behövdes med husbonden som enhetens chef, representant i det omgivande samhället och 

högste ansvarig, juridiskt och ekonomiskt.
3
 Han förväntades ge sitt husfolk nödvändiga 

kunskaper i kristendom, hålla husandakt och se till att hans underlydande fostrades till goda 

medborgare, det vill säga laglydiga kristna som döptes inom 8 dagar, gick till nattvard 3-4 

gånger per år efter skriftermål och kunde Luthers lilla katekes med förklaringar. Barnen 

undervisades inom familjen, oftast av modern som hade en viktig uppgift (se avsnitt om 

kvinnans ställning under senare delen av 1800-talet, denna uppsats sidan 6). Deltagande i 

nattvard och kunskap om katekesen och förklaringarna antecknades i kyrkböckerna och låg 

till grund för en människas samhälleliga förtroende. Utan denna kunskap om katekesen kunde 

ett barn inte konfirmeras, inte gå i lära och inte räkna sig som vuxen.
4
 

Flera hushåll bildade en enhet, socknen, som gemensamt ansvarade för kyrkobygge 

och -underhåll, avlöning av präst och klockare, fattigvård och andra gemensamma 

angelägenheter.
5
 

Prästen ansvarade för sina församlingsbors förhållande till Gud genom att hålla 

gudstjänst och predika, förrätta de kyrkliga handlingarna, hålla husförhör samt leda 

sockenstämman. Prästen var också statens förlängda arm. Han var skyldig att från 

predikstolen läsa upp kungörelser, nya lagförslag, soldatutskrivningar mm och sedan signera 

att detta gjorts samt skriva intyg om sina församlingsbors kristendomskunskaper och vandel, 

så kallade prästintyg. År 1859 fick en svensk medborgare rätt att utträda ur Svenska kyrkan 

                                                
2
 Jarlert 2001,s. 31. 

3
 Hedenborg, Wikander 2003, s. 61-62. 

4
 Bexell 2003, s. 16,22. 

5
 Wejryd 2012, s.246-248. 
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vid samtidigt inträde i annat samfund och 1860 upphävdes det sk ”sockenbandet” vilket 

innebar rätt att begå nattvarden i en annan församling än hemförsamlingen.
6
 

 

Medborgarskap, nya reformer och modernitetens framväxt 

 

Sverige under 1800-talet var ett land där det manliga utgjorde normen. Den fullvärdige 

medborgaren var en svensk, bildad, oberoende, ägande, myndig, gift man. Att uppfylla alla 

dessa kriterier innebar ett politiskt spelutrymme och ett individuellt förhållande till staten. 

Detta beror på att medborgarskap under 1800-talet var kopplat till sociala kategorier, ordnade 

i motsatspar, som vuxen/ung, ägande/egendomslös, myndig/omyndig, svensk/utlänning, 

gift/ogift och man/ kvinna. De som kvalificerade sig för kategorierna till vänster hade rätt att 

representera dem som kännetecknades av kategorierna till höger. Medborgarskapet innebar 

rättigheter inom det civilrättsliga området som yttrandefrihet och individuella rättigheter 

inom det politiska området som rösträtt och valbarhet och rättigheter inom det sociala och 

ekonomiska området. 
7
 

Vid mitten av 1800-talet kommer det lutherska enhetssamhället att brytas upp och den 

enskilde medborgarens förhållande till staten att omprövas. Befolkningsökning och 

jordbruksreformer gör att landsbygden inte längre kan försörja en stor del av befolkningen, 

bland annat en växande grupp ogifta kvinnor, samtidigt som nya näringsgrenar och industrier 

växer fram och behöver arbetskraft. Detta skapar nya kategorier av människor, utanför 

hushållets ramar, kategorier som står utanför det gamla systemet. En växande medelklass 

anammar liberalismens idéer efter franska revolutionen och kräver politiska, ekonomiska och 

sociala rättigheter. Nya religiösa strömningar ifrågasätter statskyrkan och dess prästers 

förkunnelse, samtidigt som jordbruket drabbas av svåra missväxtår, bland annat i slutet av 

1860-talet.
8
  

Allt detta tvingar fram reformer och nya redskap/institutioner för att fostra dugliga 

samhällsmedborgare och knyta dessa till varandra och till staten.
9
 Folkskolestadgan kommer 

1842, skråväsendet avskaffas 1846, fattigvårdsstadgar 1842, 1853 och 1871, 

tvåkammarriksdag, som ersatte den gamla ståndsriksdagen, 1862, kommunalreformen 1862, 

då socknens ansvar delades upp i en kommunal del, med ansvar för bland annat fattigvården, 

och en kyrklig del, med dels ansvar för skolfrågor, administrerade av ett skolråd, dels med 

kyrkliga angelägenheter, administrerade av ett kyrkoråd. Konventikelplakatet från 1726, som 

innebar förbud mot samlingar för bön och bibelläsning, mildrades genom 1858 och 1868 års 

konventikelförordningar och 1880 avskaffas husförhörsobligatoriet.
10

  

Nya uppfinningar effektiviserar industriprocesser och ger därmed ökad lönsamhet. 

Andra innebär att kommunikationerna förbättras genom byggandet av järnvägar, 

ångbåtslinjer och telegrafväsende. Nu kan människor på ett helt annat sätt än tidigare resa till 

andra städer och snabbt ta kontakt med varandra. Nya tryckpressar, allmänt ökad 

                                                
6
 Bexell 2003, s.12-23. 

7
  Florin, Kvarnström 2002, s. 14. 

8
  Wejryd 2012, s.269. 

9
 Florin, Kvarnström 2002, s.38. 

10
 Bexell 2003, s. 10,16,18,37-38. 
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läskunnighet och väckelserörelsernas och andra folkrörelsers behov att nå ut med sitt budskap 

skapar förutsättningar för nya organ och publikationer.
11

 

Man kan mycket schematiskt sammanfatta detta genom att säga att det statiska agrara 

enhetssamhället förändras till ett dynamiskt industrialiserat samhälle. Självhushållsekonomin 

ersätts av en marknadsekonomi, baserad på lönearbete, sammanhållna kollektiva enheter på 

landsbygden av individualism och kärnfamiljer i städerna. Vad innebär då detta för en kvinna 

född under senare delen av 1800-talet? 

 

Kvinnans ställning under senare delen av 1800-talet 

 

En gift kvinna var underställd sin man, ett bihang. Hon hade inte rätt att skriva på kontrakt, 

hade ingen rösträtt och hon hade sexuella plikter gentemot mannen. Hennes högsta kallelse 

var moderskapet och hemmets skötsel, den privata sfären och innebar kontroll av familj, 

äktenskapsmarknad, släkt, heterosexualitet, lokala ceremonier och religionsutövning det vill 

säga alla system som hade med moralens reglering att göra. Mannens sfär var den offentliga 

arenan med politik, kyrka, universitet, lag och rättsskipning, fack och marknad. Dessa 

områden var i princip stängda för kvinnor och män utan egendom och bildning.
12

 

Under 1800-talet sjönk giftermålsfrekvensen då män ur adel- och borgarklassen inte 

längre var tvungna att gifta sig inom sitt stånd. Att bli gift var därmed inte längre en 

självklarhet för många kvinnor, särskilt inom borgerskap och adel, och ogifta kvinnor blev 

därmed ett socialt och ekonomiskt problem. Samtidigt uppstod ett behov av arbetskraft i och 

med den växande kapital- och arbetsmarknaden. Lösningen blev att öppna upp vissa 

områden, i synnerhet de som ansågs som traditionellt kvinnliga som barnuppfostran, vård och 

social omsorg, och vissa civila, medborgerliga rättigheter utsträcktes till ogifta kvinnor. 1858 

kunde ogifta kvinnor ansöka hos domstol om att få bli myndiga. 1863 blev en ogift kvinna 

automatiskt myndig vid 25 års ålder. Ogifta kvinnor med egen förmögenhet eller hög inkomst 

fick kommunal rösträtt 1862, vilket gav dem viss möjlighet att påverka, trots att de formellt 

sett inte ansågs som innehavare av medborgerliga rättigheter. 1870 fick kvinnor rätt att som 

privatister erlägga studentexamen och 1899 blev de valbara till fattigvårdsstyrelser och 

skolråd. Utbildade kvinnor från högre samhällsskikt var inskolade i den ”culture of critical 

discourse” som var nödvändig för att ge sig in i den offentliga debatten.
13

 Överhetens kvinnor 

kunde också genom sina band till släkt och familj, sitt språk och sin habitus (sitt sätt att föra 

sig) påverka det offentliga livets utformning och innehåll, såsom de gjort till exempel vid 

Franska revolutionen, och också hänvisa till ett indirekt medborgarskap genom sina män då 

de till exempel engagerade sig i den filantropiska rörelsen, vilket inte arbetarklassens kvinnor 

kunde.
14

 

1874 infördes de sk reglementeringslagarna, vilka innebar att alla  så kallade 

offentliga kvinnor ( fattiga, lösdriverskor, anställda på krogar och fattighus och de som sålde 

sexuella tjänster ) skulle tvångsundersökas av läkare regelbundet. Åtgärden motiverades med 

att man ville begränsa spridningen av veneriska sjukdomar men innebar också att dessa 

                                                
11

 Hallingberg 2010, s. 31-33. 
12

 Florin, Kvarnström 2002, s. 20-21. 
13

 Florin, Kvarnström 2002 s. 34. 
14

 Florin, Kvarnström 2002, s. 35. 
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kvinnors rätt att röra sig fritt i staden begränsades och de tvingades bära vissa kläder. Om 

kvinnorna gick med på att undersökas, registreras och undvika vissa offentliga platser som 

teatrar etc var de fria att utöva sitt yrke.
15

 Männen kontrollerades inte utan ansågs ha rätt att 

tillfredsställa sin sexualdrift.  Lagstiftningen gick, utöver själva sakfrågan, ut på att till 

exempel utestänga överklassens kvinnor från en del av offentligheten genom koncentrationen 

på frågor rörande sedlighet och moral. En offentlig kvinna blev per definition prostituerad.
16

 

Detta skapade en polarisering och en hierarkisk uppdelning i ärbara och fallna kvinnor och en 

uppdelning i en privat och en offentlig sfär. En privat, ärbar kvinna skulle inte ha tillgång till 

det offentliga rummet och den offentliga kvinnan skulle återföras till det privata rummet för 

att åter bli ärbar.
17

 De sociala problemen i de växande städerna var stora och skapade oro och 

krav på åtgärder, bland annat inom kristna kretsar. Här öppnades ett stort fält för kvinnligt 

engagemang, då behovet av engagerade ”väckta” var stort inom väckelserörelsen och dess 

olika verksamhetsformer.  

Övergången till det moderna samhället kännetecknas av en ökande professionalisering 

- utformandet av särskilda roller som kräver objektivitet och opartiskhet, struktur, ramar, 

regler, som har en mottagande part och vars utförande ofta kräver utbildning. Det innebär att 

aktörens eget intresse får stå tillbaka för fullgörandet av plikter inom rollen.
18

  Det kvinnliga 

engagemanget i sociala frågor är ett exempel på detta. Engagemanget skapar nya yrken, som 

kommer leva kvar ända fram till våra dagar. Men hur såg då startpunkten ut - det vill säga hur 

tog kvinnor plats i väckelserörelsen? 

 

Väckelserörelsen och kvinnorna 

 

Första hälften av 1800-talet kom den nyevangelikala väckelsen, med rötter inom engelsk 

lågkyrklighet, att etablera sig i Sverige men här fanns redan tidigare pietistiska rörelser, bland 

annat herrnhutism i Stockholm. Nyevangelikalismen innebar en för Sverige ny form av av 

praktisk kristendom, med fokus på omvändelse, socialt arbete och med ett starkt eskatologiskt 

drag. Verksamheten bedrevs i sällskap som arbetade för både yttre och inre mission, det vill 

säga för att omvända syndare i Sverige, genom kolportörsverksamhet, det vill säga resande 

försäljare av olika pamfletter, olika typer av organ och tidskrifter och socialt arbete det vill 

säga räddningshem för prostituerade, barnhem, söndagsskolor och penninggåvor till de 

fattigaste. 
19

 

I denna verksamhet engagerade sig många kvinnor, särskilt ogifta. Här hade de 

möjlighet att göra sina röster hörda i den offentliga debatten som skribenter och författare, 

utbilda sig och arbeta som sjuksköterskor, socialarbetare och pedagoger och starta och leda 

verksamheter med och för i huvudsak andra kvinnor.
20

 

                                                
15

 Florin, Kvarnström 2002 s. 22. 
16

 Florin, Kvarnström 2002 s. 34. 
17

 Jansdotter 2004 s.131-141. 
18

 Parsons Talcott, citerad i “Omsorg och personlig existentiell identitet” ur Värdegrunder i kyrka, diakoni och 

samhälle s, 87 
19

 Österlin 1947, s.13-15, med flera. 
20

 Elmund,1973, Koivunen-Bylund 1994. 
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Pionjär för detta arbete kan sägas vara Emilie Petersen, ”mormor på Herresta” (1780-

1859). Emilie Petersen föddes i en förmögen köpmannafamilj, gifte sig 23 år gammal med 

den 8 år äldre Johann Philip, omvändes som ung och kom tidigt i kontakt med 

diakonissrörelsen i Tyskland. Hon behöll vid flytten till Sverige 1813 kontakten med 

inflytelserika väckelsekretsar i Tyskland. På godset Herresta utanför Värnamo kom paret 

Petersen och senare Emilie som änka att engagera sig för socknens fattiga befolkning. Hon 

startade skolor, söndagsskolor och engagerade sig för att höja befolkningens sociala, 

materiella och religiösa levnadsstandard.
21

 

Flera ur kretsen kring Herresta ingick i den grupp som bildade Sällskapet för 

diakonissverksamhetens grundande i Stockholm 1848, som Per Magnus Elmblad (1806-87) 

och hans fru Emilia, född Rappe (1824-95), Emilie Petersens fosterdotter, samt Matilda 

Foy,(1813-1869), dotter till den brittiske generalkonsuln i Sverige, George Foy, ogift, som 

bland annat tillsammans med Fredrika Bremer (1801-1865) , Betty Ehrenborg, Marie 

Cederschiöld (1815-1892) och Emilia Elmblad bildade ”Fruntimmerssällskapet till fångars 

bättring” 1854. Diakonissanstaltens första föreståndare, prästdottern Marie Cederschiöld, 

tillhörde nätverket kring ”mormor”, hade arbetat på Herresta innan hon engagerades och 

utbildades i Tyskland på diakonissanstalten Kaiserwerth. 
22

  

Ett annat exempel på kvinnor inom väckelsen är prästdottern Elsa Borg (1826-1909), 

som startade ett räddningshem för fallna kvinnor i Vita Bergen i Stockholm, 1877 följt av 

barnhem och sjukhem och som, efter modell från England, engagerade sk bibelkvinnor för 

evangelisation och socialt arbete för att lindra den värsta nöden i slummen.
23

  

Ebba Boström (1844-1909), en ogift kvinna med egen förmögenhet, startade 

sällskapet Samaritersystrarna för att bedriva socialt arbete som räddningshem, barnhem, 

skolor och sjukhus, det som kom att bli Sveriges andra diakonissanstalt, Samariterhemmet i 

Uppsala. Ebba Boström hade efter en religiös kris utbildat sig till sjuksköterska vid Mildmay 

Community i London, en organisation som bedrev sjukvård, socialt arbete, utbildning och 

inre mission på nyevangelikal grund.
24

  

Lina Sandell (1832-1899) var prästdotter. Hennes far, Jonas Sandell, var kyrkoherde i 

Fröderyd i Småland och  ingick i nätverket av ”väckta” präster kring ”mormor på Herrestad”. 

Hennes tre systrar var alla gifta med präster. Lina Sandell var som barn mycket sjuk och fick 

tid för läsning och författande. Hon uppmuntrades av fadern, fick ett ansvar som hans 

sekreterare och fick 1853 följa med till ett prästmöte för att som åhörare följa föredrag och 

föreläsningar, bland annat av missionären och exegeten Peter Fjellstedt. Hennes första 

diktsamling publicerades i Jönköping samma år, Andeliga vårblommor, följd av en andra 

1855. Då fadern och sedan modern dött 1860 hade Lina Sandells namn blivit känt inom 

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och Lina Sandell fick erbjudande om anställning som 

förlagsredaktör på stiftelsens expedition.. Då hade hennes alster redan funnits publicerade i 

rörelsens organ sedan senare delen av 1850-talet. Hon producerade under sin livstid ca 2000 

sångtexter och dikter, hon var redaktör för kalendrar, tidningar för barn och söndagsskolor 

samt författare till ett flertal böcker, främst för barn. Lina Sandell ingick i väckelsenätverket i 

                                                
21

 Åberg,2005, s. 14-100. 
22

 Åberg 2005, s. 132, 138-140. 
23

 http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=9225  
24

 Koivunen-Bylund 1994. 
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Stockholm och var medlem i prinsessan Eugenies syförening. 1867 gifte hon sig med 

grosshandlare Oscar Berg och fick en dotter som dock var dödfödd. 1892 gick makens 

bokförlag i konkurs pga okloka borgensförbindelser. Makarna betalade dock tillbaka alla 

skulder.
25

 

Ytterligare en väckelsekvinna från Värnamo kom att bli den som fick i uppdrag av 

general William Booth (se nedan) att bilda Frälsningsarmén i Sverige, Hanna Ouchterlony  

(1838-1924, se nedan). 

 

Frälsningsarmén 

 

Frälsningsarmén grundades av William Booth (1829-1912), tidigare resande 

metodistpredikant tillsammans med sin fru, Catherine (född Mumford, 1829-1890), också 

predikant, och  senare George Scott Railton (1849-1913), systerson till George Scott, 

metodistpredikant som verkade i Sverige 1830-42. Rörelsen skapades för verksamhet i 

Londons slum och hette från början ”Den Kristna Missionen” (The East Christian Mission) 

1865.
26

  

År 1878, då missionen hade 72 missionsstationer, bytte man namn till 

Frälsningsarmén. Rörelsen antog nya stadgar och William Booth fick kontroll över rörelsens 

samtliga tillgångar. 
27

 William Booth, som ansåg sig vara kallad av Gud till att grunda och 

leda Frälsningsarmén, en far för sina barn, salvationisterna, styrde Frälsningsarmén 

tillsammans med sina närmaste män. Catherine Booth fungerade som sin mans kamrat och 

medhjälpare och rörelsens ideolog.
28

 Frälsningsarméns teologi är präglad av dess rötter inom 

Metodismen och bygger i huvudsak på John Wesley.
29

 

Härens syfte var (och är) att nå de förtappade med budskapet om frälsning genom 

Kristus. Den var en modern, urban rörelse, skapad för verksamhet i städerna. De som i första 

hand attraherades av Frälsningsarméns budskap var unga människor ur arbetarklassen, 

hantverkare och barn till hantverkare, tjänarinnor och fabriksarbetare, vana vid att arbeta och 

försörja sig själva och sina familjer.
30

 

Inspirerade av amerikanska evangelister som Charles Finney (1792-1895) och James 

Caughey (1810-1891) introducerade Frälsningsarmén ett antal nya grepp för att nå ut med sitt 

budskap: horn- och strängmusik på gator och torg, braskande annonsering, synlighet i det 

offentliga rummet genom uniformerna, publikdeltagande i allmänna möten med inträde som 

på varieté och teater, friluftsmöten och kvinnliga predikanter.
31

 

Medlemmarna blev soldater och officerare i Kristi här, med enhetlig uniform och/eller 

röd tröja med broderade deviser. Frälsningsarmén skapade ett vapen och ett valspråk ”Blod 

och Eld” och Catherine Booth designade en flagga med vapnet och de symboliska färgerna - 

                                                
25

 Harling 2003, s. 15-45. 
26

 Merritt 2006, s.xix ff, s.462-463. 
27

 Lundin 2013, s. 27. 
28

 Eason  2003,s. 85. 
29

 Full frälsning - Handbok om Frälsningsarméns lärosatser, Fa-press 1999 , s.14. 
30

 Lundin 2013, s. 27. 
31

 Merritt 2006, s.xxxi-xxxiii; Walker ,s. 13.; Eason 2003 s. 2. 
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rött för Jesu försoningsblod, gult för den helige andes eld och blått för helgelse och hjärtats 

renhet.
32

 

Verksamheten organiserades efter militär förebild, centralstyrd från Internationella 

Högkvartet i London med hjälp av Order och reglementen för varje verksamhet, 

 

” […] ett resultat av av generalens och andra ledares mångåriga erfarenhet angående de bästa 

metoderna för utförandet av Guds sak”  

 

rundbrev och andra publikationer samt genom personliga möten och kontakter.
33

 Herman 

Lagercrantz skriver i sin självbiografi: 

 

 ” Under alla dessa år voro vi minst en gång om året i England för att upprätthålla kontakten med 

Frälsningsarméns huvudkvarter, deltaga i konferenser, träffa vänner och meningsfränder samt 

överlägga med general Booth om Frälsningsarméns utveckling i Sverige. Organisationen var i hög grad 

centraliserad; Generalen bestämde över varje högre medlems befogenhet och ansvar. Vi hade också i 

Sverige besök av general Booth och medlemmarna av hans familj. Dessa togo nästan alltid in i vårt 

hem när de voro i Stockholm. Vårt hem blev en samlingsplats för överläggningar, ibland flyttades hela 

expeditionen med rådslag och sammankomster över till oss. ”
34 

 

Grundfundamentet i organisationen var lydnad. Genom att invigas till soldat lovade den 

enskilde att avhålla sig från rusdrycker och att avstå från ”den frihet att själv välja arbete, 

planer, och metoder som den eljest skulle äga, samt underordna sig givna ledare, vilka i sin 

tur hava att underordna sig andra, över dem stående o.s.v.”
35

 

Frälsningsarméns officerare det vill säga företrädare, predikanter och 

församlingsledare, delades in i tre klasser, en indelning som blivit bestående till våra dagar: 

Stabsofficerare som övar uppsikt över andra eller arbetar på en expedition eller ett 

departement, då utnämnda av Generalen och det Internationella Högkvarteret i London, 

fältofficerare som förestår en kår och är sysselsatta med fältarbete, utnämnda av det 

nationella högkvarteret samt underofficerare som är soldater, utsedda att utföra någon 

särskild uppgift inom kåren. De senare är inte avlönade, till skillnad från stabsofficerare och 

fältofficerare.
36

 Fördelarna med denna organisation menar man i Fältorganisation 1911 är att 

den är enkel att förstå, ger ett enigt uppträdande, är ägnad att bevara ordning och försvara 

hären från angrepp och att den är tidsbesparande, då inga tidsödande omröstningar 

förekommer.
37

  

När Frälsningsarmén spred sig utanför England organiserades den i så kallade 

territorier som bestod av ett land, en del av ett land eller flera änder sammanslagna under 

befäl av en kommendör. Landet delades sedan upp i provinser, under befäl av en 

provinsofficer och omfattade ett antal divisioner inom en del av landet. Dessa divisioner som 

leddes av en divisionsofficer och bestod av ett antal kårer inom en del av landet. Kårerna, 

                                                
32

 Merritt 2006, s.xxiii. 
33

 Fältorganisation 1911, s .3. 
34

 Lagercrantz 1946, s. 148. 
35

 Fältorganisation 1911, s .5. 
36

 Lagercrantz 1946, s.72; Fältorganisation 1911, s.32. 
37

 Fältorganisation 1911, s. 5. 
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omfattade en stad, en stadsdel eller flera flera samhällen, förenade till en cirkelkår och leddes 

av en fältofficer. Varje kår slutligen innefattade ett antal rotar som leddes av en sergeant.
38

 

Rörelsens huvudorgan var och är tidningen The WarCry ( svenska Strids-ropet) som 

såldes av soldater på gator och torg och andra offentliga platser.
39

 Denna tidning fungerade 

både som läromedel för soldater och kadetter - blivande officerare - förmedlare av rörelsens 

trossatser, motivation och upprop till penninginsamlingar och donationer, nyhetsblad kring 

vad som var på gång i rörelsen, internationellt och på hemmaplan, som annonsblad och 

sammanhållande länk. Frälsningsarmén gav också ut böcker och publikationer skrivna av 

William och Catherine Booth med flera, flera organ för de olika verksamheterna samt 

personaltidningar för officerare och soldater.
40

 

Vid denna tid är hela familjen Booth engagerad i Frälsningsarmén. Catherine Booths 

roll inom rörelsen har redan nämnts. Sonen Bramwell Booth (1856-1929) är direkt 

underställd sin far, generalen och stabschefen. Hans bröder Ballington (1857-1940) och 

Herbert (1862-1926) är också engagerade inom armén, Ballington som kommendör för USA, 

efter ett uppdrag som kommendör i Australien, tillsammans med frun Maud (1865-1948), och 

Herbert (1862-1926) som sångförfattare och kompositör med uppdrag vid internationella 

musikdepartementet. Den äldsta dottern Catherine (1858-1955) är kommendör i Frankrike 

och Schweiz, tillsammans med sin man, Arthur. Dottern Emma Booth (-Tucker, 1860-1953 ) 

är ledare för den internationella krigsskolan. Evangeline Booth (1865-1950) var den som 

startade slumverksamheten i London, senare övertagen av Bramwells hustru, Florence (1861-

1957), och kom senare bli kommendör i Canada och USA. 1887 blev hon utnämnd till 

kårledare i Marylebone. Lucy Booth (1868-1953), paret Booth´s yngsta dotter, var engagerad 

vid Frälsningsarmén i London och kom senare att gifta sig med tidigare nämnde Emanuel 

Hellberg.
41

  

År 1888 var Frälsningsarmén spridd till fyra kontinenter. Verksamheten styrdes från 

det internationella högkvarteret i London med general Booth som ledare och fru Booth som 

medhjälpare och ideolog.
42

   

Den 28 december 1882 hölls Frälsningsarméns första möte i Sverige, på 

Ladugårdsgärdet i Stockholm. Ledare var den av William Booth utnämnda kommendören 

Hanna Ouchterlony, av skotsk adelssäkt, bokhandelsägare från Värnamo, utbildad till officer 

i Frälsningsarmén i London. (se nedan) I mötet deltog också Jenny Swenson (1860-1934) och 

engelsmannen Hugh Garside. Frälsningsarméns första lokaler byggdes i Uppsala och Templet 

på Östermalm i Stockholm, med hjälp av insamlade medel och ett bidrag från London efter 

att man hyrt offentliga lokaler och fått låna lokaler av bland andra metodister och fribaptister 

i Stockholm.
43

  

                                                
38

 Fältorganisation 1911 s 6-7. 
39

 Merritt 2006, s.625. 
40

 Petri 1962, s.189. 
41

 Merritt 2006,, s. 26,28,31,35,36,38,40,42,43. 
42

 Petri 1962,, s. 184. 
43

 Petri 1962, s. 78,174,177,285. 
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Rörelsen häcklades i pressen och en motskrift trycktes redan 1883: Läs och döm. Den 

sk Frälsningsarmén.  Motståndet var också mycket konkret med hånfull och buande publik, 

störande av möten och regelrätt misshandel av soldater och officerare.
44

  

1886 startas officersutbildning på Krigshögskolan i Nya Templet. Ansvarig för denna 

verksamhet blir 1891 stabskapten Mildred Duff (1862-1932), se nedan s.45 och s.48 i denna 

uppsats.
45

  

Andra viktiga representanter för Frälsningsarmén i Sverige vid denna tid är tidigare 

nämnde Johan Ögrim och Emanuel Hellberg. Verksamheten expanderade snabbt. År 1887 

fanns 13 kårer och ca: 200 officerare i Sverige. Antalet kårer hade 1888 utökats till 52.
46

 

Det första numret av det svenska Strids-ropet gavs ut 1883 och kom från 1885 i 

princip ut varje vecka. Varje nummer innehåller en längre artikel och/eller utläggning av ett 

bibelord, översatt från engelska och skriven av William Booth, Catherine Booth och George 

Scott Railton i huvudsak men även från officerare verksamma i Tyskland och Sverige, en 

redogörelse för fälttågen i de olika delarna av landet det vill säga hållna möten, antal frälsta 

etc, försäljningsstatistik och korad vinnare av Strids-ropsförsäljningen den gångna veckan 

samt annonser för bonneter och andra uniformsdelar, böcker och publikationer.
47

 

 

Frälsningsarmén och kvinnorna 

 

Då Frälsningsarmén etablerar sig i Sverige skapar detta starka reaktioner med avseende på 

kvinnornas ledande positioner och framträdande roll. Kvinnans högsta kallelse var som 

tidigare nämnts att verka i det privata, som maka och mor, inte som offentlig talare och 

skribent. 

Frälsningsarmén i Sverige i början av 1880-talet hade ett kvinnligt ledarskap. 

Kommendören var som nämnts en kvinna: Hanna Ouchterlony.  Ouchterlony var rekryterad 

av paret Booths äldste son och stabschef vid högkvartet i London, Bramwell Booth (1856-

1929), vid ett besök i Värnamo.
48

 

En annan kvinna, svensk-amerikanskan Annie Hartelius (1862-1921) öppnade eld 

(höll möten, värvade soldater och sympatisörer) i bl Uppsala, Norrköping och Malmö.
49

 

Mildred Duff, engelsk-skotsk adelsfröken som blivit omvänd genom en syster till Lord 

Radstock (1833-1913, engelsk aristokrat och evangelist. Mer om denne på s.35 i denna 

uppsats) blev som tidigare nämnts ledare för Krigsskolan i Stockholm 1891. Hon var en av 

Hedvig Lagercrantz nära vänner, vilket flera notiser i dagbok, brev och Herman Lagercrantz 

självbiografi visar.
50

 

 Inom Frälsningsarmén internationellt finns vid denna tid flera högt uppsatts kvinnor 

inom rörelsen, men de tillhör i huvudsak den Boothska familjen (se ovan).  

                                                
44

 Lundin 2013, s. 59-79. 
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 Petri 1962, s.130. 
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 Petri 1962, s.184. 
47

 Se Strids-ropet 1883-1890. Bonnet var den hatt/huvudbonad som tillhörde den kvinnliga soldatuniformen. 
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 Lundin 2013, s. 43-45. 
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50

 Se denna uppsats, s. 45 och 49.   
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Kvinnornas funktion i Frälsningsarmén vid denna tid är dubbel - dels är de i kraft av 

sin andliga överlägsenhet över männen bättre skickade att omvända män med sin 

känslomässiga intensitet och glödande engagemang, dels är de hemmets änglar med uppgift 

att influera och uppfostra, sköta och vårda man och barn men underställda mannen.
51

 Denna 

dubbelhet skapar oklarhet vad det gäller de kvinnliga officerarnas ställning trots de utåt sett 

kontroversiella uttalanden av William Booth och andra och bruket att använda kvinnor på 

plattformen (som predikanter). De kvinnliga officerarna betalas lägre än männen, de utses 

visserligen till att leda missioner men mindre betydande sådana och får som gifta sin rang och 

status från sina män, med undantag av kommendörerna - i praktiken William Booths döttrar 

som är jämställda sina män.
52

  

Den förhärskande viktorianska komplementära synen på kvinnor och män där män i 

princip ses som rationella och ledande och kvinnor som sentimentala och självuppoffrande 

delas av William Booth, Scott Railton och övriga män inom Frälsningsarmén, ett ideal som i 

praktiken vrider vapnen ur händerna på de kvinnliga officerarna och gör det svårt för dem att 

hävda sin plats i offentligheten, annat än som väckelsepredikanter som med sin kvinnlighet 

omvänder själar för Guds rike.
53

 

En officershustru lärde sig snart att mannen var den som stod för ordergivningen och 

beslutsfattandet. Hon kunde diskutera kårangelägenheter men det var mannens röst som 

skulle höras, inte hennes.
54

 Men på plattformen kunde hennes känslomässighet, mjuka anlag 

omvända syndare där mannens rationella, kraftfulla predikan först mjukat upp sinnet.
55

 

Kvinnliga officerare, gifta med kårledare, förväntades leda ”Home league”-grupper och leda 

de soldater som ansvarade för söndagsskolearbetet - ett arbete som sågs som en förlängning 

av hennes andliga ansvar som mor att fostra och undervisa. På så sätt fick kvinnorna, enligt 

Emma Booth-Tucker, en funktion och roll som skilde sig från männens. 
56

 Hennes roll blev 

att leda Juniors´war - ungdomsverksamheten. Även vård av sjuka och lidande blev en 

passande nisch för de kvinnliga officerarna, en hjärtats tjänst snarare än hjärnans, vilket 

innebar att besöka, be och trösta de lidande. Hustrun till en kårledare fick ofta själavårda 

yngre, kvinnliga officerare, underställda hennes man. Florence Booth kommenterar att de 

kvinnliga och manliga ansvarsområdena kom att bli två separata sfärer inom 

Frälsningsarmén, men utbytbara sinsemellan. 

 

Sammanfattning:  

Frälsningsarmén etablerar sig i ett Sverige som under några få årtionden genomgått stora 

förändringar. Statskyrkans monopol på och kontroll av religionsutövningen har brutits. 

Enhetssamhället har sektoriserats i en offentlig och en privat del, där religionen mer och mer 

kommer att tillhöra det privata. De liberala fri- och rättigheterna används av nya grupper, 

bland annat bildade kvinnor från övre medelklass och överklassen för att skapa debatt och 

leda och arbeta i nya verksamheter, främst inom de klassiskt kvinnliga områdena - omsorg 
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och uppfostran. Väckelserörelsen initieras och leds av flera av dessa kvinnor. Ändå skapar 

kvinnans starka ställning som företrädare för Frälsningsarmén och framförallt synlighet i 

offentliga rummet, stark debatt ibland andra pressen och inom arbetarrörelsen.  

Hur ser då forskningsläget ut angående Frälsningsarmén? Hur väl utforskad är denna 

väckelserörelse och dess framväxt under 1800-talet? Hur ser annan forskning kring 

kvinnornas ställning inom väckelserörelsen under senare delen av 1800-talet ut? 

 

Tidigare forskning 

 

Frälsningsarmén på svensk mark är mycket litet utforskad på senare tid. Fredrik Nilsson har i 

sin artikel ”Vi måste taga de olyckliga till våra hem och hjärtan. Frälsningsarmén och 

gästfrihetens gränser” undersökt Frälsningsarméns sociala patos och förhållandet mellan 

hjälparna och de hjälpta.
57

 

I artikeln ”Martyrer och respektabla kvinnor -osäkra identiteter inom Frälsningsarmen 

vid 1800-talets slut”, publicerad i Individer i rörelse: Kulturhistoria i 1880-talets Sverige 

undersöker han överensstämmelsen mellan teori och praktik det vill säga hur väl bilden som 

den starka, respektabla frälsningsofficeren som offrar sitt liv och sin frihet i kampen mot 

synden stämmer med de vittnesbörd som finns, i form av skrivelser till högkvarteret och 

artiklar i Strids-ropen.
58

 

  I Predikande kvinnor och gråtande män - Frälsningsarmén i Sverige 1882-1921, från 

2013 har Nilsson tillsammans med Johan A Lundin undersökt Frälsningsarméns tidigaste 

historia i Sverige i boken. Lundins perspektiv är maskulinitet och feminitet i Frälsningsarmén 

under perioden 1882-1921. Författaren intresserar sig för vilken roll religionen spelar för 

”görandet av maskulinitet och feminitet i det framväxande moderna samhället”, som han 

själv skriver.
59

 Här finns inte mycket information om Hedvig Lagercrantz, enbart en kort 

hänvisning till hur hon i en artikel i Strids-ropet inför beteckningen slum i det svenska 

språket.
60

 Boken inleds med en beskrivning av Frälsningsarméns historia, i England och i 

Sverige och övergår sedan i en kollektivbiografisk analys, grupperad efter olika temata som 

omvändelse, uniformen, kropp och sexualitet. På flera ställen kommenteras att 

Frälsningsarméns soldater i huvudsak rekryteras ur arbetarklassen men detta faktum 

problematiseras inte. 

Bertil Olsson undersöker i sin uppsats: ”Kvinnliga officerare i Frälsningsarmén - en 

väckelserörelses utveckling sedd i ett kvinnohistoriskt perspektiv”, denna kyrkohistoriskt 

dynamiska tid, då Frälsningsarmén växer fram, ur ett kvinnohistoriskt perspektiv: Vilka 

faktorer bidrog till att kvinnor rekryterades som officerare? Har Frälsningsarméns utveckling 

påverkats av dessa kvinnor? Vilken roll spelade dessa kvinnor i sin samtids patriarkala 

samhälle?  Det material han använder sig av är dels kvarlevor i form av officersrullor och 

annat, programskrifter och order och reglementen, Stridsrop samt biografier med en i det 

närmaste hagiografisk tendens. Han konstaterar att Frälsningsarméns kvinnosyn och dess 

praktiska konsekvenser var radikal i jämförelse som rådde i allmänhet men att det fördes 

                                                
57

 Nilsson 2013. s. 80-98. 
58

 Nilsson 2012,  s.161-193. 
59

 Lundin 2013 s. 12. 
60

 Lundin 2013 s. 55. 



15 

mycket lite debatt kring kvinnans roll inom rörelsen, att ett konservativt kvinnoideal var 

förhärskande i praktiken samt att de flesta ledande positioner på det svenska högkvarteret det 

vill säga inom staben var besatta av män. Kvinnliga officerares engagemang i 

prostitutionsfrågan i England var avgörande för rörelsens engagemang men ledningen 

övertogs snart av Bramwell Booth, stabssekreterare vid det internationella högkvaretet. 

Olsson borde dock ha förtydligat tre saker: att det sociala arbetet var ett  traditionellt 

kvinnligt verksamhetsområde, ursprungligen startat i Frälsningsarmén i England, med lägre 

status än det arbete som bedrevs vid kårerna och med paralleller inom andra nyevangelikala 

riktningar i Sverige, som diakonissverksamheten på Ersta och Samaritersystrarna i Uppsala. 

Han kunde också ha diskuterat en gift kvinnlig officers status i förhållande till sin man, annan 

än officer inom familjen Booth samt Frälsningsarméns koppling till svenska väckelsekretsar 

då både Ouchterlony och Liljegren rekryteras härifrån. 

”Mormor på Herrestad”, Emilie Petersen, behandlas i Göran Åbergs undersökning 

från 2005. Åberg koncentrerar sig på Emilie Petersens banbrytande insats och roll som 

inspiratör, verksamhetsutvecklare och spindel i nätet i ett stort väckelsenätverk med 

företrädare i bla Jönköping och Stockholm. 

Therése Tamm Selander har i en uppsats, publicerad i Svensk Kyrkohistorisk 

årsskrift, lyft fram en av dessa tidiga kvinnliga ledare för väckelsen, med kopplingar till 

nätverket kring Emilie Petersen, Amelie von Braun, och forskar nu kring en annan ledande 

kvinna inom detta nätverk och en personlig vän till Emelie Petersen, Matilda Foy. Uppsatsen 

om Amelie von Braun bygger på inte tidigare utforskat brevmaterial och är en empirisk 

undersökning av hennes verksamhet som söndagsskolledare, kolportör och ledare/talare vid 

konventiklar samt den roll hon spelar i det nätverk hon ingår i. En artikel av Tamm Selander, 

kring biografin som redskap för kyrkohistorisk forskning, med utgångspunkt från en 

biografisk text om Matilda Foy finns publicerad i Biografin i väckelseforskningen - rapport 

från Nordvecks konferens i Åbo den 28-29 augusti 2009.
61

  

Lina Sandell, gift Berg, är en annan, visserligen yngre, medlem i ”mormors” nätverk 

som utforskats desto grundligare bland annat i Per Harlings bok från 2003: ”Ett ögonblick i 

sänder”. där hennes gärning som främst psalmdiktare beskrivs.
62

 

Mats Larsson har i sin avhandling intresserat sig för en annan grupp kvinnor inom den 

framväxande frikyrkligheten - ”Jungfruföreningen” inom Askers baptistförsamling 1865-

1903. Han frågar sig hur gruppen tänker kring och framställer sig som kristna, unga kvinnor 

och varför? Dessa frågor undersöks sedan i ett identitetsperspektiv samt utifrån 

maktpositioner inom kategorierna genus, ålder och religion. Han konstaterar att gruppen är en 

del av ett patriarkalt sammanhang. Det är män i ledande position som tar initiativ till gruppen 

och som definierar hur en ung kvinna inom rörelsen skall bete sig och att det för de enskilda 

kvinnorna handlar om ett aktivt val. Att välja tro innebär också att välja livsstil det vill säga 

att avstå från allt världsligt. Identiteten som ung, kvinna och kristen definieras i relation till 

andra där Gud är den förste, den troende den andre och medmänniskorna den tredje. Synsättet 

på kvinnans roll utvecklas från ett traditionellt hustavletänkande där kvinnans och mannens 
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roller bestäms av en gudomlig ordning till en nyevangelistisk syn där Gud har en specifik 

plan för varje individ.  

Larsson konstaterar att klass har mycket liten betydelse för hur maktpositionerna 

inom rörelsen fördelas bland kvinnorna, liksom det han benämner resurser (bildning och 

utbildning i första hand). Begreppet resurser motsvarar begreppet kapital i denna uppsats. 

Larsson konstaterar att kategorin ålder är av avgörande betydelse för en högre position inom 

rörelsen. Det som eventuellt saknas i denna avhandling är en diskussion kring hur en identitet 

som kristen, ung kvinna kan fungera som motivation för ett mer aktivt samhällsengagemang i 

stort, på ett individuellt plan. En av kvinnorna väljer dock att bli missionär vilket kan ses som 

ett tecken på detta.
63

 

Kvinnor som aktörer inom filantropi och räddningsverksamhet behandlas bland annat 

i Birgitta Jordansson som i sin avhandling, Den goda människan från Göteborg, diskuterar 

det borgerliga samhällets sfärer, fattigvård och kvinnliga aktörer i Göteborg. 
64

 Anna 

Jansdotter analyserar i sin avhandling Ansikte mot ansikte  maktrelationer mellan ärbara och 

fallna kvinnor i det sk räddningsarbetet det vill säga försöken att rehabilitera prostituerade 

och andra offentliga kvinnor och återföra dem till den privata sfären.
65

  

På internationell mark finns mer forskning kring Frälsningsarmén än i Sverige. På 

senare tid har bland annat Robert Sandall i tre band beskrivit Frälsningsarméns historia. Här 

finns en kort notis om Herman och Hedvig Lagercrantz.
66

 

 Lilian Taiz beskriver i Hallelujah Lads and Lasses Frälsningsarméns första tid i USA 

ur ett klassperspektiv. Hon visar på hur Frälsningsarméns företrädare främst rekryteras bland 

arbetarklassen, ett faktum som även Lundin konstaterar i sin bok. Hon menar att det uppstår 

konflikter kring de olika kulturer som kommer att bli representerade i rörelsen. Trots en 

majoritet arbetarklassmedlemmar blir det ändå de borgerliga idealen som dominerar. 

Arbetarklassen skall uppfostras i enlighet med de borgerliga idealen nykterhet, arbetsamhet 

och kärnfamiljen.
67

  

I Pulling the Devils Kingdom Down : The Salvation Army in Victorian Britain 

av Pamela J Walker, behandlas Frälsningsarméns framväxt i England och dess förhållande till 

det omgivande samhället. Walker menar att Frälsningsarmén blir ett redskap för kvinnlig 

frigörelse och erbjuder en omfattande auktoritet för kvinnor.
68

  

Andrew Mark Eason har dock en annan åsikt. Han har i Women in God´s army - 

gender and equality in The early Salvation Army studerat Frälsningsarméns historia i ett 

genderperspektiv. Genom att undersöka uttalanden av William Booth, hans närmste man 

under många år - George Scott Railton och andra män inom Frälsningsarmén samt Catherine 

Booths uttalanden med flera konstaterar Eason att William Booth och Frälsningsarmén vid 

denna tid har en mycket ambivalent inställning till gender och jämställdhet och  att den på 
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ytan så radikala armén bär på konservativa strukturer som stänger ute kvinnor från högre 

befattningar.
69

 

På internationell mark finns också en artikel om slumsystrarna och deras verksamhet 

”Service and Savings in the Slum” av Jill Rappoport från Giving Women alliance and 

exchange in victorian culture. Denna artikel problematiserar bilden av den helgonlika 

slumsystern som offrar sitt liv för sina systrar, hur detta systerskap konstrueras som ett vi som 

bland annat syftar till att motivera offer och penninggåvor till slumverksamheten, tar upp hur 

ojämlikheten mellan slumsystrarna och deras klienter ser ut och hur slumsystrarna får tillgång 

till materiella resurser och makt att fördela dem.
70

 

 

Sammanfattning: 

  

I tidigare forskning som här redovisats finns aktörsperspektivet på flera håll representerat då 

kvinnor inom väckelsen undersökts men perspektivet har i allmänhet varit 

kollektivbiografiskt då historiska skeenden inom Frälsningsarmén utforskats. Enskilda 

aktörers berättelser har fått stå som exempel för skeenden men historien har tolkats och 

analyserats ur ett makroperspektiv (för en förklaring av detta begrepp se avsnittet Teori och 

metod). Då makt och maktrelationer analyserats har perspektivet varit endimensionellt det 

vill säga en aspekt av de olika maktordningarna har analyserats, företrädesvis genus, med 

undantag för Mats Larssons avhandling. Johan Lundin är intresserad av maktperspektivet och 

konstaterar i sitt inledningskapitel att personer ur arbetarklassen väljer att framstå som 

respektabla, det vill säga anta medelklassens normer för att inte halka ned ytterligare i social 

status. Men han diskuterar inte hur en person från en högre samhällsklass påverkas av ett 

medlemskap i Frälsningsarmén med avseende på social status.  

Hur olika maktordningar - genus, klass och religion samverkar och förstärker 

varandra har inte analyserats avseende en enskild företrädare för Frälsningsarmén. Jag anser 

därför att det är intressant att undersöka en enskild, kvinnlig aktör som företräder 

Frälsningsarmén i Sverige 1889-1890, nämligen Hedvig Lagercrantz. Går det att förstå 

Lagercrantz’ val av livsbana som en strategi att uppnå makt och status och skapa en 

självständig identitet i en religiös organisation som Frälsningsarmén? 

 

Syfte och frågeställningar 

  

I den korta framställningen av tidigare forskning ovan framgår att aktörsperspektivet, det vill 

säga en analys av en enskild persons handlingar och strategier i det religiösa fältet med 

målsättningen att uppnå fördelar utifrån ett maktperspektiv, lyser med sin frånvaro inom 

forskning på Frälsningsarmén i Sverige. Då jag kom i kontakt med Hedvig Lagercrantz 

gärning, i en broschyr utgiven till slum- och räddningsverkets 30-årsjubileum med den 

intresseväckande titeln: ”30-åriga kriget” var min första reaktion: Vad hade en adelskvinna i 

Frälsningsarmén att göra? 
71

 Denna fråga kom sedan att styra min forskning.  
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Mitt syfte med denna uppsats är därför att, genom att analysera Hedvig Lagercrantz 

väg in i Frälsningsarmén, skapa förståelse för hur klass, genus och religion samverkar i en 

enskild kvinnas val av bana, ger en eftersträvansvärd position i en religiös rörelse och hur 

denna position uppnås genom investering och inväxling av olika typer av kapital i ett 

sammanhållet fält, i detta fall det religiösa. 

Min huvudsakliga frågeställning kan formuleras på följande sätt:  

 

Varför väljer Hedvig Lagercrantz att gå in i en religiös väckelserörelse,? 

 

För att besvara denna fråga krävs en förståelse för vilka handlingsalternativ som stod 

en kvinna till buds vid slutet av 1800-talet, hur väckelserörelsen och Frälsningsarmén 

verkade på svensk mark vid denna tid samt hur Hedvig Lagercrantz resonerade kring sitt 

vägval. Är detta ett självständigt val eller är det avhängigt av maken, Herman Lagercrantz? 

Hur togs detta steg emot, i familjen och i det närmaste nätverket?  

Men detta val är också ett ömsesidigt val. I lika hög grad som Hedvig Lagercrantz 

väljer att gå in i ett uppdrag inom Frälsningsarmén, väljer Frälsningsarmén att acceptera 

henne som officer. Man kan därför också fråga sig: Varför väljer William Booth, som ledare 

för Frälsningsarmén att utnämna Hedvig Lagercrantz till officer inom ledningen för 

Frälsningsarmén i Sverige?  

Med dessa frågor i bakhuvudet övergår jag till att granska det material som finns i 

form av brev, dagböcker och annat samt Frälsningsarméns officiella publikationer.  

 

Material 

 

Hedvig och Herman Lagercrantz skapade under sin levnad ett personligt arkiv där ”allt” 

sparades: brevsamlingar, dagböcker, artikelutkast, julklappslistor, kassaböcker, bokslut, 

tidskrifter och annat. Detta arkiv sorterades av barnen och finns nu förvarat i det 

Lagercrantzska minnesrummet på Virsbo herrgård i Västmanland. Här har jag funnit större 

delen av mitt empiriska material. 

Hedvig Croneborg för i perioder dagbok. De för denna undersökning mest intressant 

är dagbok för år 1885-86, för tiden innan förlovningen med Herman Lagercrantz och för år 

1888 där intryck och upplevelser under resan till England beskrivs. Dessa dagböcker, som 

kombinerar redovisning av yttre händelser med introspektion och känslomässig bearbetning, 

utgör det huvudsakliga empiriska materialet vid min analys av Hedvig Lagercrantz agerande.  

Dagbok 1885-87 är skriven med rött och svart bläck, utan skador eller fläckar som skulle 

försvåra läsbarheten. Dagbok 1888 är skriven med blyerts och mer svårläst, delvis på grund 

av en mindre vårdad handstil.  

I Dagbok från 1885 finns också Hedvig Lagercrantz levnadsteckning. Texten är 

odaterad men med ledning av innehållet bör den kunna placeras in mellan giftermålet med 

Herman Lagercrantz och avresan till England, det vill säga troligen 1887 eller första halvåret 

1888. Levnadsteckningen har dock ett begränsat värde som källa. Som vi kan se senare i 

denna uppsats var denna typ av levnadsteckningar vanliga inom väckelse och 

Frälsningsarmén. De var skrivna i en särskild form med ett tydligt polariserande perspektiv 

och syftade till att dels motivera varför skribenten kunde anses som ”frälst”, dels som ett 
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exempel för andra som ännu inte funnit ”den rätta vägen”. Jag väljer trots detta att använda 

den som källa för en beskrivning av Hedvig Lagercrantz barn- och ungdomsår då mitt syfte 

bland annat är att se hur Hedvig Lagercrantz, genom sitt engagemang i väckelsen, formar en 

ny, självständig identitet. Detta sätt att använda en självbiografi diskuteras till exempel i en 

artikel av Andreasson i antologin Biografin i väckelseforskningen.
72

   

Dessa dagböcker kompletteras med citat ur Herman Lagercrantz självbiografi med 

stöd av uppgifter ur dotterns, Mary Odencrants’, biografi över föräldrarna. Mary Odencrants’ 

har använt sig av dagböckerna, brevmaterial, artiklar i Strids-ropet och annat material från 

Frälsningsarmén men källhänvisning saknas varför det till viss del är osäkert varifrån hennes 

uppgifter kommer. I det jag har kunnat kontrollera stämmer dock det anförda med källorna, 

varför jag ändå anser att Mary Odencrants’ gjort en noggrann och till största delen trovärdig 

tolkning av Hedvig Lagercrantz’, men framför allt Herman Lagercrantz’ väg in i och första 

tid i Frälsningsarmén. Hedvig Lagercrantz’ lärdomar från konfirmationen finns 

dokumenterade genom en anteckningsbok med hennes anteckningar, en renskriven version av 

dessa samt två avskrifter av Brings predikningar. Detta material kompletteras med Gunnel 

Elmunds undersökning av JC Brings tid som ledare för Ersta diakonissällskap.  

I Det Lagercrantzska minnesrummet finns också en omfattande korrespondens till 

paret Lagercrantz, bland annat brev från William Booth till Herman Lagercrantz, från Booths 

döttrar, Eva/Evangeline Booth, sedermera Frälsningsarméns 4:e general, Lucy Booth-

Hellberg samt från Emmanuel Booth-Hellberg och kapten Anna Håkansson vid slum- och 

räddningsverket till Hedvig Lagercrantz, en fattigbok från 1886, troligen förd av Hedvig 

Lagercrantz innan resan till England samt en gästbok med bland annat William Booth´s och 

prins Oscars namnteckningar. 

För att analysera Frälsningsarmén i England och Sverige och dess budskap har jag 

använt mig av Fältorganisation - Frälsningsarméns order och reglementen för fältofficerare 

från 1911, Strids-ropet - Frälsningsarméns huvudorgan, samt Den lille soldaten, tidning för 

barnarbetet, kompletterad med Laura Petris bok om Hanna Cordelia Ouchterlony och Johan 

A. Lundins Predikande kvinnor och gråtande män. 

För Hedvig Croneborgs barn- och ungdomstid finns, förutom uppgifterna i hennes 

levnadsteckning, även material i Mary Odencrants’ biografi samt några uppgifter om Östanå 

herrgård och Älvsbacka bruk samt farföräldrar och föräldrar på hembygdsföreningens 

hemsida. Dessa kompletteras med Rudbäcks och Ulvros’ slutsatser om kvinnorollen i adeln 

och högborgerligheten vid denna tid. 

Vid beskrivningen av den Radstockska väckelsen har jag använt Herman Lagercrantz 

självbiografi och Österlins Stockholmsväckelsen kring Lord Radstock. 

 

 

Teori och metod 

 

 I denna uppsats har jag valt att analysera mitt empiriska material genom att kombinera ett 

intersektionellt perspektiv, hämtat från det genusvetenskapliga fältet med Pierre Bourdieaus 
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sociologiska teori.
73

 På så sätt fångar jag upp flera dimensioner som samverkar i en 

människas liv och bestämmer hennes position i förhållande till andra såsom genus eller kön 

och klass, tillgångar eller resurser som kan användas som kapital i en förhandling om 

tillhörighet samt religion som ett eget område, ett eget fält eller maktområde med särskilda 

regler för inträde och handlingsutrymme. Genom att kombinera dessa nyanserar jag det som i 

Larssons avhandling benämns resurser (se ovan, avsnittet tidigare forskning) och visar på att 

den enskildes resurser eller med Bourdieus terminologi kapital (se nedan) är en nyckel för att 

förstå varför hen får en bestämd placering och funktion i förhållande till andra.  

Det empiriska materialet analyseras i huvudsak genom hermeneutisk metod. Jag 

försöker förstå hur och varför Hedvig Lagercrantz agerar som hon gör genom en närläsning 

av hennes texter och genom att leva mig in i hennes inre, identifiera mig med henne och 

försöka visa på processen - vad som lett fram till att texten kommit till. 
74

 Perspektivet är 

mikrohistoriskt vilket innebär att jag, genom att studera Hedvig Lagercrantz kvarlevor eller 

lämningar i form av brev, dagboksanteckningar och annat skriftligt material, fotografier, 

ägodelar mm försöker få en bild av hennes tankar, känslor, handlingar och hur hennes 

livslopp gestaltat sig.
75

  

De slutsatser jag drar jämförs sedan i diskussionsavsnittet med den sk makronivån, 

det vill säga med annan forskning kring väckelse och Frälsningsarmén för att se huruvida 

mina slutsatser stämmer med annan forskning samt vad mina resultat tillför bilden av 

kvinnans ställning inom väckelsen och inom Frälsningsarmén vid denna tid, med avseende på 

mina valda undersökningskategorier. 

 

Intersektionalitet, kapital, habitus och fält 

 

Det gemensamma för de två valda teoretiska perspektiven är att de utgår från att en 

människas erfarenheter, identiteter och möjligheter är givna utifrån en rad olika positioner i 

samhället som inte kan förstås isolerade från varandra och att en människas verklighet tolkas 

i binära motsatspar, där kategorin genus eller motsatsparet manligt-kvinnligt är den centrala 

aspekten.
76

 Det intersektionella perspektivet räknar med olika typer av ojämlikhet, baserade 

på kön, klass och ras/etnicitet. Denna indelning fungerar som ett sätt att organisera samhället 

för att bevara makt och resurser och för att motivera ojämlikhet, uteslutning och 

underordning.  

I intersektionell analys är syftet att undersöka former för olikhet och hur dessa 

överförs genom livet och från ett område till ett annat och vad de innebär i form av resurser 

och tillgångar för individen, respektive utestängning från resurser och brist på tillgångar. 

Utestängda eller underordnade grupper kan som aktiva aktörer få del av maktens resurser 

genom att använda strategierna anpassning och efterlikning. Genom dessa strategier förstärks 

och multipliceras maktordningen och dess effekter. Aktörers handlingar formas inom ramen 
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för en strukturell ordning men det finns även utrymme för egna val och strategier. 

Underordnade och utestängda aktörers arbete kan innebära ett värdeskapande trots att de 

formellt står utanför maktsfären.  

Sociala relationer fungerar både som nycklar som öppnar nya möjligheter och som 

begränsningar eller hinder. Att ingå i och vara lojal till en grupp förutsätter förenklade och 

fixerade självbilder, ett behov av självbekräftelse på bekostnad av en föreställd ”andre” och 

krav på anpassning till gruppens gemensamma normer.
77

 Materiell rikedom till exempel 

innebär också betydande resurser i form av utbildning, kunskap, kontroll över samhällets 

ideologiproduktion etc.
78

  

Inom intersektionalitetsperspektivet förekommer ett flertal analysbegrepp. Jag har valt 

att koncentrera mig på tre: klass, genus och religion. Socialklass är en term för differentiering 

av samhällsmedborgare efter ekonomiska och sociala kriterier.
79

Arbetarklass är en 

underkategori till detta begrepp och kan definieras som en grupp människor som är tvungna 

att sälja sin arbetskraft för att försörja sig under villkor som skapar mervärde för 

kapitalisterna. 
80

  

Med genus avses socialt konstruerat kön, socialt och kulturellt skapade. Internationell 

forskning tar ofta sin utgångspunkt i det relationella perspektivet. Varken mans- eller 

kvinnoroll kan analyseras isolerade från varandra menar Ulvros. Begreppet innefattar en 

komplex samling relationer och processer.
81

 Kön är en central princip för det ekonomiska 

systemet eftersom det strukturerar gränser mellan offentligt och privat och mellan betalt, 

”produktivt” arbete och obetalt, ”ickeproduktivt” arbete. Hemarbete är reproduktivt och 

förutsätter en viss typ av heterosexualitet. 82 

Pierre Bourdieau kallar den strukturella ordning som de olika sociala relationerna 

ingår i för fält. Ett socialt fält eller ”kampfält”/”konkurrensfält” är ett föränderligt område i 

samhället där människor eller institutioner strider om något de har gemensamt. De stridande 

kallas aktörer.
83

  

För att tillskansa sig en ledarposition inom ett fält, och därmed kunna bestämma över 

resurser och tillgångar och vad som skall räknas som sådana, eller med Bourdieaus term, vad 

som skall räknas som kapital och vilket värde det skall ha, krävs att man har tillgång till rätt 

typ av symboliskt kapital. Kampen inom ett fält går i princip ut på att skaffa sig rätt typ av 

kapital och att positionera sig gentemot andra aktörer. Då ett fält hotas av av krafter utanför 

detta förenas aktörerna i gemensam kamp mot det som hotar, trots den inbördes 

konkurrensen. De positioner inom ett fält som ger möjlighet att utöva makt kallas 

elitpositioner. För att bevara sina positioner utvecklar eliten strategier för att försvara och 

förstärka sin position genom kapitalsamling som syftar till att elitens kapital förstärks och 

reproduceras.
84
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Begreppet habitus står för ett kroppsligt kapital; ett inlärt eller inhämtat och delvis 

omedvetet system av schemata. det vill säga tolknings-, värderings-och beteendemönster som 

styr en agents/aktörs handlingar. Habitus går att iaktta i det yttre och kan förändras och 

anpassas till nya sociala miljöer/fält.
85

  

Bourdieau räknar med olika typer av kapital som går att omvandla och växla in mot 

andra typer av kapital: ekonomiskt kapital det vill säga materiella resurer eller kunskap som 

går att förvandla till materiella resurser. Utbildning kan ex ses som ett ekonomiskt kapital, 

medan den i andra sammanhang snarare är att räkna som ett kulturellt dito. Kulturellt 

kapital är nära kopplat till kulturbegreppet (se nedan) och innebär att en människa besitter 

kunskap om och omfattar de spelregler och de värden som gäller inom ett kulturellt fält. 

Socialt kapital är relationer som går att omvandla till andra typer av kapital.
86

 

Religion ses som ett särskilt fält eller maktområde inom båda de valda teoretiska 

perspektiven. För Pierre Bourdieau är religionen ett kulturellt fält, vid sidan av andra 

kulturella fält.
87

 Med kultur menas då detsamma som då Hannerz definierar den: ”Kultur 

uppstår när människor finner varandra i gemensamma strävanden”.
88

 

Appelros menar att religion är en självständig maktdimension, vid sidan av genus, ras 

och klass, som finns i alla kulturer och påverkar en människas liv och möjligheter samtidigt 

med, och på samma sätt som dessa.
89

 Hon använder begreppet religiös proximitet för att 

beskriva hur maktpositioner fördelas inom fältet religion. Nyckeln är närheten till doxa, läran 

och/eller värderingarna inom fältet. Den som står nära läran anses ha rätt att tolka denna för 

den som står längre ifrån. Denna rätt, eller ledarskap, kan vara av formell eller informell 

karaktär. Den formella makten/rätten innehas av den som är formellt utsedd att uttolka och 

utveckla det religiösa kapitalet/doxa. Informell makt kan tillerkännas den som har någon 

annan typ av kapital som erkänns i gruppen/fältet som ex profetisk gåva, karisma eller annat. 

Denna informella makt kan utmana och ses som överordnad den formella i vissa fall.
90

 

Konservativa religiösa grupper har ofta en syn på genus som innebär att en man anses stå 

närmare doxa, läran, än en kvinna och därför har tolkningsföreträde. 
91

 

   

 

 

Termer och begrepp 

 

 I denna uppsats förekommer flera termer och begrepp som inte förklaras någon annanstans 

och därför kan behöva förklaras ytterligare. Dessa är av två slag - dels begrepp och 

definitioner som krävs för uppsatsens analys, dels begrepp som beskriver innehållet i 

väckelsens och Frälsningsarméns doxa eller lära.  
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Analysbegrepp och definitioner 

 

Identitet står för hur en individ eller grupp själv reflekterar över, konstruerar, formulerar, 

gestaltar och förmedlar vad den vill vara, vad den vill och bör göra, samt vad den inte önskar 

vara eller göra, och/eller hur den låter sig definieras av andra, i de kontexter den relaterar 

till.
92

  

 

Patriarkalism  

”Patriark är ett gammalt ord för far eller anfader och patriarkaliskt är det samhälle där ledaren 

tar ansvar för sina invånare och anställda som en far. Med faderlig omsorg såg bruksägaren 

till att ge sina anställda social och ekonomisk trygghet. Detta betydde mycket i äldre tider när 

människors välfärd inte var en fråga för det allmänna på samma sätt som det är idag”.
93

 

 

Evangelikal väckelse 

Den evangelikala självförståelsen vilar på 4 teologiska pelare: 1. Omvändelse: genom att 

förlita sig på ”Kristus allena” blev en människa räddad från sin fallna status och syndfulla 

livsstil. 2. Tilltron till mänskliga strävanden: människan kunde rädda andra genom predikan 

för omvändelse. 3. Bibeln som auktoritet för alla livets aktiviteter, moral, utbildning och 

familjeliv (biblicism). 4. Kristi korsdöd/offerdöd var viktigare än hans jordiska levnad och 

läror. Denna grundhållning öppnade upp för kvinnor som predikanter, inom filantropi och i 

utdelning av traktater och biblar.
94

 

 

 

Läsare betecknar enligt SAOB:  

 

”person tillhörande vissa äldre väckelserörelser, särskilt av pietistisk l. herrnhutisk art, vilka 

kännetecknades av flitig läsning av bibeln o. andra uppbyggelseskrifter, ängslig försiktighet med avs. 

på det yttre uppträdandet o. deltagandet i nöjen o. sällskapsliv samt hållande av enskilda 

sammankomster (konventiklar); numera äv., ofta mer l. mindre nedsättande, om person som tillhör 

frireligiöst samfund; stundom allmännare, i nedsättande anv., om person med starkt framträdande 

religiositet.”
95

 

 

Peter Wieselgren, själv medlem i läsarnätverket, förklarar läsarbegreppet på detta sätt: 

”Läsare äro alla i Sverige som svara mot vad Fransosen kalla religieux” Alltså det som i 

svenskt språkbruk blev ”att vara religiös” eller ”starkt religiöst intresserad”.
96
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Begrepp som beskriver Frälsningsarméns lära 

 

Frälsning/frälst 

I Full Frälsning - Handbok om Frälsningsarméns lärosatser sammanfattas kapitlet om 

försoning och vägen till frälsning sålunda:  

 

”Vi tror att Herren Jesus Kristus led och dog för att frälsa hela världen och att han uppstod genom 

Faderns makt, så att var och en som i ånger vänder sig till Gud och tror på Jesus Kristus blir frälst”
97 

 

Catherine Booth menar att ”genom enkel förtröstelse blir vi frälsta” men det är Gud som gör 

verket, som förlåter och pånyttföder.
98

 

 

Helgelse 

Handbok om Frälsningsarméns lärosatser sammanfattar Frälsningsarméns helgelselära på 

följande sätt: 

 

”Vi tror på helgelse av nåd genom tro som en förmån och en kallelse till alla dem som bekänner Jesus Kristus 

som sin Herre och Frälsare och som tar emot den helige Andes kraft till att leva ett liv i helgelse.”
99

  

 

Med detta menas enligt Catherine Booth i sin lägsta tolkning - att en människa är helhjärtad i 

kärleken och genomgående grundlig i tjänsten.
100

  

 

” Det säges om och om igen att Gud vill att hans folk skall vara heligt och att hjärtats renhet är huvudsaken och 

målet och avsikten med Jesu Kristi Evangelium”
101

 

 

Med denna korta redogörelse för några för denna uppsats centrala begrepp går vi så över till 

att analysera brev,dagböcker och annat material utifrån uppsatsens frågeställningar.  
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Kapitel 2: Makt och maktlöshet, de sociala rollerna och spelets regler 

Jag väljer att analysera mitt material efter de olika sociala roller Hedvig Lagercrantz 

förväntas uppfylla under den undersökta perioden, först i kronologisk ordning och sedan ur 

ett tematiskt perspektiv. Materialet är strukturerat på ett likartat sätt men har olika omfång då 

väckelse och Frälsningsarmén är det som primärt är av intresse för denna undersökning. 

 Dessa sociala roller existerar i viss mån parallellt och påverkar varandra. Hedvig 

Lagercrantz agerar inom två olika kulturer eller sociala grupper som hålls samman av något 

de har gemensamt, sk kulturella fält med Bourdieus terminologi, societeten och väckelsen. 

Respektive grupps eller fälts regler och värderingar kommer ibland på kollisionskurs med 

varandra som vi skall se i det följande. 

 

Hedvig Lagercrantz roller i ”Verlden” 

 

Som vi har sett i denna uppsats, i Kapitel 1, är Hedvig Lagercrantz född in i societeten, i den 

grupp som representerar och står i nära förbindelse med kungahus och andra 

maktinstitutioner i Sverige vid denna tid. Hon ingår i den privata, informella, kvinnliga, 

sfären som kompletterar den manliga och förväntas stödja, förstärka och föröka det 

symboliska kapitalet men har samtidigt som kvinna endast tillgång till den offentliga 

maktsfären indirekt, genom förbindelse genom en man, fadern, maken eller eventuellt bror 

eller svåger.
102

 Som framgår av det följande utbildas Hedvig Croneborg till sin framtida roll 

som herrgårdsfru och medlem av ”societeten”. 

 

Barn, dotter och syster   

 

Hedvig Margareta Lagercrantz, född Croneborg 18/9 1864 i Älvsbacka, Värmland, död  6/11 

1944 i Stockholm, växte upp på Östanås herrgård i Värmland, såsom näst yngst av 7 

syskon.
103

 Hennes far, Wilhelm Croneborg (1826-1909) var brukspatron och ägare av 

Älvsbacka bruk, riksdagsman och kammarherre. Hennes mor, friherrinnan Marie von Berg f. 

1826, kom från en friherrlig ätt i Tyskland.
104

 Farmodern, Barbara ”Betty”, f. Geymuller 

(1799-1866)  var en förmögen österrikiska som farfadern Carl Johan Didrik (1796-1844) 

träffat då han var Sveriges chargé d’affair i Wien.
105

 Fadern var en kraftkarl, företagsledare 

och en del av makteliten i Stockholm.
106

 Modern skötte barn, hem och hushåll, i huvudsak 

genom kontroll och personalledning av inomhuspersonalen och upprätthöll de sociala banden 

genom visiter och annat till familjer på grannherrgårdarna och vintertid i Stockholms societét.  

Hedvig Lagercrantz skriver i sin ”lefvnadsteckning” att hon var det sjätte i ordningen 

och den femte flickan men mottogs med samma värme som övriga barn, men då visste de väl 

inte hur mycket bekymmer hon skulle ge dem. Det visar sig inte vara riktigt sant. Paret 

Croneborg fick 8 barn: Elspeth Amalia, (f. 1852, d. 1872 ), Ulrika Matilda, (f.1854, d.1894), 

Selma Wilhelmina  (f.1855-d.1856 ), Ebba (f. 1856, dödsår okänt), Ida Barbara (Betty) ( f. 
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1858, d. 1955 ), Ulric Edmund (f.1861, d.1954), Hedvig (f. 1864, d. 1945) och Rudolf Ulric ( 

f. 1866, d. 1910 ). 
107

 Föräldrarna var förmögna och vintrarna tillbringades i huvudstaden. 

Hon fick allt hennes hjärta kunde önska och nekades inte något.  

 

Jag tror ej detta förstörde min natur (om det ock senare gav mig svårigheter) utan jag var en trefllig 

flicka glad och liflig med tusende idéer och tusende planer på lifvet som låg så glatt så leende framför 

mig. Jag hvar ej något begåfvat barn, hade inga talanger hvilket hvar mig en ständig källa till sorg. Jag 

tyckte understundom jag hvar så obrukbar, så oförmögen att fylla någon plats i lifvet hvarefter jag 

ständigt sträfvade.
108 

 

Adelsfröken 

 

Hedvig Croneborg läste ständigt och kallades ”lilla läserskan” i familjen. Sin bokliga 

bildning fick hon i huvudstaden genom privat läsning, vilket var brukligt i borgerliga och 

adliga kretsar vid denna tid. Hon kommenterar själv att detta kanske påverkade hennes 

personlighet. 

  
[...] något som kanske bidrog till att göra mig sluten och tillbakadragen då jag aldrig kom i beröring 

med mycket barn, aldrig fick den uppfostran som barn till så stor nytta gifva varandra [...] Hvad jag 

älskade mina studier mig behöfde ingen tvinga att läsa, förr motsatsen.
109 

 

Pojkar och flickor fick inte del av samma undervisning.
110

 Det är rimligt att anta att 

Hedvig Croneborg undervisats i tyska och franska men att hon i första hand lärde sig tyska 

och troligen talade i det närmaste flytande, då hennes mor var tyska och hennes farmor 

österrikiska.  Med engelskan var det sämre ställt då hon klagar över svårigheter med språket 

under sin vistelse i England.
111

 Resor utomlands var vanligt förekommande i familjen 

Croneborg, vilket ett brev från systern Betty Croneborg till Hedvig Lagercrantz visar. Brevet 

är daterat 29/7 1888 och Betty skriver att pappa skall resa till England efter att ha varit i 

Tyskland.
112

 Dessa resor var troligen resor Wilhelm Croneborg gjorde i tjänsten eller för att 

besöka släkten i Tyskland och Österrike, ofta åtföljd av maka och barn, då Betty Croneborg 

erbjöds att följa med. 

I början av 1800-talet var det brukligt att läsa skönlitteratur på originalspråken.
113

 

Man läste romaner, Fredrika Bremers böcker, Anders Fryxells ”Berättelser ur den svenska 

historien”, Shakespeare, viss teologisk litteratur (bland annat Thomas a Kempis ”Om Kristi 

efterföljelse”) och tidningar, både dagstidningar och publikationer för olika verksamheter. 
114

 

Ett visst mått av bildning var viktigt för att flickan skulle vara gångbar på 

äktenskapsmarknaden.
115
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Under konfirmationsläsningen bildade ofta flickor grupper/kotterier och detta 

flickumgänge blev en viktig social faktor. Hedvig Croneborgs närmaste väninna hette Elsa 

Nordenfalk och umgicks i samma kretsar. Troligen var hon herrgårdsfröken från en annan 

värmländsk herrgård och kanske också konfirmationskamrat, då det i dagboksanteckningar 

från 1885 framgår att Hedvig Croneborg diskuterar umgänget på balerna med henne.
116

 

Då Hedvig Croneborg, som övriga jämnåriga i Sverige, vilket redovisas i bakgrunden 

i kapitel 1, går och läser för pastor Bring och slutligen konfirmeras på Ersta (se nedan) 

avslutas den egentliga utbildningen och hon anses som vuxen och färdig för nästa steg i livet. 

Från 16-17 års ålder började adelsflickorna hjälpa sin mor i den inre hushållningen. Troligen 

delades ansvaret upp mellan systrarna, vilket kallades ”att hafva veckan”.
117

 

 

 

Debutant och fästmö 

 

 Hedvig Croneborg presenterades vid hovet vintern 1885 som framgår av dagboken för 1885. 

Här berättar Hedvig Croneborg att hon deltar i socialt accepterade aktiviteter som baler, 

slädpartier, skridskoåkning och ridturer, tillsammans med sina jämnåriga.
118

 

Det var brukligt att flickor ur adeln presenterades vid hovet och fördes ut i 

sällskapslivet och de sk hovvisiterna var ett effektivt sätt att bli känd och sedd i societeten.
119

 

Avsikten var bland annat att finna en lämplig partner. En debutantbal var en formell 

introduktion av en giftasvuxen dotter i den slutna gruppen. Säsongen innebar stora utgifter för 

föräldrarna men sågs som en investering för att hitta en lämplig äktenskapspartner.
120

  

  Under säsongen i Stockholm mötte Hedvig Croneborg Herman Lagercrantz. Han var 

bekant med hennes bror och släkt, de hade en del gemensamma vänner och började umgås i 

samma kretsar.
121

 Han var uppvuxen i ett religiöst hem. Fadern, Carl Gustaf Lagercrantz 

(1816-1867), hade som ung officer starkt funderat på att bli präst och han och hans fru, 

Augusta, f. Zethelius, var starkt påverkade av de andliga rörelserna i tiden.
122

 Bröderna 

skickades till Herrnhutarnas skola i Böhmen och det var tal om att skicka Herman 

Lagercrantz till en av Lancasterskolorna i England som leddes av kväkare men det fanns 

troligen inte pengar. Lagercrantz konfirmerades för pastor Gustaf Beskow (1834-1899) men 

lästiden gav inte några djupare upplevelser.
123

 Herman Lagercrantz gick officersutbildning 

vid Karlberg och utbildades sedan på Artilleri- och ingenjörshögskolan i Marieberg.
124

  

När fadern dog fick han en förmyndare, O.A Montelius, som då Herman Lagercrantz blivit 

myndig 1880 gjorde bokslut för sitt uppdrag. Den sammanlagda förmögenheten uppgick då 

till 25 730, 57 kronor, varav en del är aktier i Surahammars bruk, troligen från mammans, 
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Augusta Zethelius, aktieinnehav.
125

 Herman Lagercrantz framstod som en acceptabel 

äktenskapspartner för familjen Croneborg och efter en kort bekantskap förlovade de sig.  

1800-talets adelskvinnor lade ner stor energi på att se till så att äktenskap ingicks i 

”familjen”. Flickorna var i sina val av äktenskapspartners och giftermål viktiga som länkar i 

nya allianser med andra släkter inom samma klass.
126

 Många kvinnor avstod från att gifta sig, 

hellre än att gifta ner sig det vill säga gifta sig utanför sitt stånd.
127

  

Två av Hedvigs systrar kom att förbli ogifta, Ebba och Matilda, medan Elspeth och 

Barbara (Betty), gifte sig med två bröder Odelberg, ej av adlig börd men tillhöriga samma 

krets, som godsägare och disponent.  Bröderna, Wilhelm och Rudolf, båda gifte sig med 

flickor som inte heller de hade adlig börd.
128

  

Varje ny förbindelse innebar potentiella fördelar för båda släkterna. För att få gifta sig 

med en adelsfröken måste den blivande friaren först granskas av flickans mamma för att se 

om hans anor och förmögenhet kunde anses acceptabla, innan fadern gav sitt bifall.
129

  

Den 23 mars 1886 skrev Herman Lagercrantz till sin fästmö:  

 

Just kommit hem från prästen. Han sade att ni icke behöfva något prästbetyg från mig utan att jag här 

måste hafva ditt … jemte ett medgifvande från Pappa.
130

 [...] så lär det ej möta något hinder lysa sjelfva 

bröllopsdagen. [...]Jag tycker det är bra underligt. På det sättet kan ju en Far utan sin dotters 

medgifvande gifta bort henne. Emellertid skrifver min Regt´s Pastor derefter ut lysning hvilken 

omedelbart meddelas genom uppläsning äfven i din församling. Om du således tager ut prestbetyg och 

svärfar skrifver Enl medföljande formulär ett medgifvande och dessa två papper ofördröjligen hitsändas 

mig, så kan jag samma dag jag mottager dem återsända genom Regt´s pastorn lysningen till Eder. Jag 

hoppas att den då hinner fram till Lördagen så att den kan uppläsas på Söndagen.
131 

 

En ogift kvinna stod, som tidigare framgått i bakgrundskapitlet, fram till 25 års ålder 

under sin fars eller annan manlig släktings förmyndarskap och gift kvinna under sin mans.  

(Gifta kvinnor blev myndiga först 1921.) Detta innebar att en far måste ge sitt skriftliga 

tillstånd innan lysning till äktenskap.  

 

Den 29 mars 1886 var det dags för lysning och Herman Lagercrantz skrev:  

 

Vår första lysningsdag. Älskade min Hedvig! Jag hoppas att ej Björlin vågat protestera längre emot 

lagen så att vi nu verkligen äro oskiljaktligt förenade.”  [...] Pappa hvar väl ond att jag ej sände 

prestbetyg men dels vägrade Ehrling skrifva ut sådant dels är Björlin skyldig känna kyrklagen. Den har 

jag nu nödgats sätta mig in uti och finner den kolossalt gammalmodig och tråkig.  
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Den omtalade Björlin var komminister och brukspredikant vid Älvsbacka bruk.
132

 Att 

han använde sig av sin formella makt som präst i Svenska kyrkan och upprätthållare av 

kyrkolagen från 1686 och föreföll ha invändningar mot att lysning tas ut, trots att han socialt 

sett stod under brukspatronen och familjen på Östanås herrgård, visar att här krockade 

reglerna, uppförandekoderna, för de olika fälten.
133

  

 

Maka 

 

Den första tiden som gifta kom paret Lagercrantz att leva på ett för sin sociala klass 

acceptabelt sätt. De hyrde en liten våning på Östermalm som de möblerade med vackra saker, 

bland annat stolar från trettioåriga kriget, som de var mycket stolta över, ett rikligt linneförråd 

vilket i deras kretsar ansågs vara självklart samt skedar och gafflar av silver.
134

  

Herman Lagercrantz fortsatte sin tjänst som officer och de fick ganska snart en dotter, 

Eva, i mars 1888, som omhändertas av en barnflicka. I tjänstestaben ingick troligen också 

kokerska och jungfru.
135

 Att paret Lagercrantz engagerade sig i väckelsekretsar i Stockholm 

var ingen social nackdel då Herman Lagercrantz mor och bröder samt delar av kungafamiljen 

tillhörde samma krets.   

Hedvig Lagercrantz fortsatte att upprätthålla den sociala rollen som adelskvinna 

genom att skriva brev, föra kassabok och gå på visiter.
136

 Hon kommenterade att hon ”skriver 

jämt och att Herman får läsa det hon skrivit och har läst allt förut”.
137

 Relationerna till hennes 

mor och hennes systrar samt engagemanget i väckelsenätverket och Frälsningsarmén tog 

mycket tid. Relationerna till föräldrarna Croneborg föreföll något ansträngda (se avsnitt 

”Mor” nedan).  

 

Mor 

 

Våren 1888 föddes paret Lagercrantz första barn, en flicka som får namnet Eva. Hedvig 

Lagercrantz hade behov av stöd från sin mor i sitt föräldraskap men distanserade sig 

samtidigt från föräldrarna. Systern, Betty Croneborg, skrev i ett brev till Hedvig Lagercrantz 

daterat den 14:e oktober 1888: 

 

Du tror alltid att Mamma ej intresserar sig för dig och ditt barn, men jag försäkrar dig att det är endast 

mammas olyckliga, kalla sätt som gör att man inbillar sig detta och jag har mer än en gång märkt huru 

mamma lider af att du aflägsnar dig från oss.! Och detta gör du o´ådrager dig därigenom ännu mera 

föräldrarnas missnöje, Ty de säga jemt att ni har så mycket annat att tenka på , att ni ej har tid att tenka 

på dem eller att vara venliga mot dem. 
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Hon oroade sig för dottern Evas hälsa och det är inte märkligt. Barnadödligheten, 

även bland de högre klasserna, var hög vid denna tid.
138

 Då hon under Englandsresan besökt 

slumverksamheten skriver hon till exempel: 

 

Vad var nyttan av denna dag? Varför utsätta sig att föra smuts och sjukdom till sitt eget lilla barn 

genom att gå till dessa ruskiga hål, frågar du kanske?  

 

Dottern togs om hand av en barnsköterska som brukligt var inom överklassen. Det 

ansågs fint att rekrytera en barnpiga, ”Bonne” från Frankrike eller Schweiz men paret 

Lagercrantz barnjungfru var svenska.
139

 

 

Kvinna i ”Societeten” 

 

Kvinnorna var ansvariga för nätverket, att upprätthålla de sociala kontakterna. Tillhörigheten 

till den sociala gruppen - överklassen/adeln - var a och o (medlemmarna talade om sig själva 

som en enda stor familj, vilket inte enbart var en ogrundad konstruktion) och gruppen hölls 

samman genom subtila koder som var mycket svårt för en utomstående att förstå och 

behärska. Att kunna föra sig i sällskapslivet, behärska komplicerad etikett samt äga långa 

anor och nobla titlar var det som gav status och positioner. Även avlägsna släktingar räknades 

som kusiner. De sociala kontakterna upprätthölls i huvudsak genom visiter och 

brevskrivning. En adelskvinna spenderade ofta flera timmar vid sitt skrivbord och tid för att 

läsa och besvara brev var ofta schemalagd. Vid visiter gällde också en viss etikett, outtalade 

regler, och brott mot dessa kunde avslöja att en kvinna inte hade ärvda salongstraditioner. 
140

 

En adelskvinna förväntades ständigt ha något för händer och handarbete var en viktig 

sysselsättning.
141

 En bild från tiden på Torpa ur Herman Lagercrantz självbiografi visar att 

Hedvig Lagercrantz följde denna regel. Hon sitter där på en bänk och stickar, omgiven av 

familjen. 
142

 

 
Familjen Lagercrantz på Torpa. 
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Bruksmiljön och herrgårdsmiljön vid denna tid var en strikt hierarkiskt, patriarkalt 

uppbyggd miljö, med klara gränser mellan arbetare och ägare/herrgårdsfolk. Inomhus fanns 

en uppdelning mellan familjens utrymmen och tjänstefolkets. Även utomhus fanns regler för 

vem som hade rätt att vistas var. Ladugårdsbacken var till exempel inte en acceptabel miljö 

för herrgårdsfröknarna.
143

 Tjänstefolket var indelade i klasser med olika status, ansvar och 

rumsliga begränsningar. Ju närmare en tjänsteflicka stod herrskapet, som till exempel 

barnflicka och kammarjungfru, desto högre status.
144

 Umgänget mellan herrgårdsfamiljen och 

de anställda skedde efter strikt uppställda regler.
145

   

 

Aktiv i det privata och det domestika 

 

Den nu pensionerade brukskamreren vid Virsbo bruk, ansvarig för gårdsarkivet, vittnar om 

hur Hedvig, då hon senare i livet blivit herrgårdsfru på Virsbo herrgård, punktligt klockan 8 

varje morgon kom ner i Stora hallen för att diskutera dagens planering med personalen på 

herrgården. Då hon inte längre kunde gå ner ringde hon hushållerskan på lokaltelefonen för 

att ge sina order.
146

  

En adelsfröken uppfostrades för att utöva kvinnofunktionerna maka och mor, effektiv 

administratör av hemmet och förmedlare av de sociala kontakterna.
147

. Hennes uppgift var att 

organisera, schemalägga och kontrollera.
148

  Enligt Rundquist var flickorna inte uppfostrade 

till underdånighet utan till odiskutabla ledare för hushållet. Mannen kunde komma med 

synpunkter men det var kvinnan som bestämde.
149

 

Flickorna lärde sig att föra kassabok och att genomföra fortlöpande kontroller av 

tillgångar, som att gå igenom linneskåpet och att räkna linne samt kontrollera förråden.
150

 Att 

Hedvig Lagercrantz kunde sköta bokföring och förstod sig på ekonomi visar bokslut för 1895 

där hon redovisar familjens skulder, tillgångar och kapital efter köpet av Torpa. 
151

  

  

Filantrop 

 

Hedvig Lagercrantz engagerade sig i fattigvård, vilket en fattigbok från 1887 visar. Även 

detta engagemang ansågs som acceptabelt i överklasskretsar vi denna tid och filantropiskt 

arbete var en vanlig sysselsättning, särskilt för ogifta överklasskvinnor. Det betraktades som 

ett nödvändigt komplement till samhällets institutioner. Genom bistånd och fostran tänkte 

man sig att kunna dämpa social oro och skapa harmoni mellan samhällsklasser. Många 

engagerade kvinnor drevs säkert av en genuin vilja att hjälpa de fattiga och behövande men 

                                                
143

 Föredrag av Eva Lindvall. http://www.ur.se/Produkter/191897-UR-Samtiden-Slaktforskardagarna-

2015-Ett-gods-en-varld  
144

 Rundquist 1989, s. 232-261, 
145

 Ett exempel på detta är Herman Lagercrantz beskrivning av hur paret som nygifta besöker smeder och 

bönder för att tacka för lysningspresenterna. Lagercrantz 1946, s. 64. 
146

 Intervju med brukskamrer Bengt Antonsson 20150315; Antonsson 2009, s.66.   
147

 Rundquist 1989 s. 64. 
148

 Rundquist2001,195-200,225. 
149

 Rundquist 2001, s.196. 
150

 Rundquist 2001,s.200-213. 
151

 Bokslut 1895. 

http://www.ur.se/Produkter/191897-UR-Samtiden-Slaktforskardagarna-2015-Ett-gods-en-varld
http://www.ur.se/Produkter/191897-UR-Samtiden-Slaktforskardagarna-2015-Ett-gods-en-varld


32 

detta arbete fick aldrig inkräkta på den egna familjens krav och behov. Det samhälleliga 

engagemanget fick därför inte synas alltför mycket, då det kunde innebära att en kvinna 

misstänktes för att sätta sina huvudsakliga plikter som maka och mor åt sidan. 
152

 

 

Sammanfattning: 

 

Hedvig Lagercrantz föddes som friherrinnan Croneborg i en stor familj med anknytning till 

kontinenten. Hennes far var, som förmögen bruksägare och kammarherre, en av makthavarna 

i det svenska samhället. Hennes mor, friherrinnan von Berg, var troligen en typisk 

representant för adelskvinnor vid denna tid. Familjen hade flera bostäder och anpassade sig 

efter faderns engagemang. Barnen Croneborg undervisades privat och döttrarna fick den 

bildning som ansågs passande för att kunna upprätthålla framtida roller som ledare för stora 

hushåll. Hedvig Croneborg framstod som en vetgirig och kunskapstörstande flicka, vars 

myckna bokläsande kommenterades i familjen. Hon menade själv att hon inte hade fallenhet 

för något, vilket troligen innebar att hon inte ansågs helt och fullt uppfylla förväntningarna 

från föräldrarna och det sociala sammanhang hon växer upp i, men trots detta hittade hon en 

lämplig äktenskapspartner inom sin egen krets, fick ett eget hushåll och blev mor.  

Som redovisats i inledningen rörde sig Hedvig Croneborg/Lagercrantz under denna 

tid inom två sociala grupperingar eller kulturella fält. Därför skall vi nu övergå till att 

undersöka hur hon agerade inom det religiösa fältet? Blev hennes kunskaper och erfarenheter 

en tillgång i här? Detta skall jag undersöka i nästa avsnitt. 

 

Hedvig Lagercrantz roller på ”Den rätta vägen”  

 

Som Gunnar Hallingberg visar i sin bok Läsarna bildade väckelserörelsen under mitten av 

1800-talet en ny offentlighet. Den formade ett nytt kulturellt fält med åtråvärda positioner, 

inträdeskrav i form av ”allvar” och personlig avgörelse, det vill säga ett beslut att ta emot 

Kristus som sin personlige frälsare. Kulturen innebar ett särskilt sätt att tolka omvärlden i 

termer som världsligt och andligt, att gå eller åka på möten, läsa betraktelser, traktater och 

Bibeln för uppbyggelse, arbeta för andras omvändelse, ett särskilt språk och ett särskilt 

beteende som lärdes in, anammades av den som identifierade sig som läsare.
153

 Kvinnor som 

tog en aktiv del i det sociala arbetet, särskilt räddningsverksamheten, anlade också en särskild 

klädsel för att skilja sig från dem de skulle rädda, de ”offentliga” kvinnorna.
154

 Nya organ 

och institutioner skapas: broschyrer, tidningar och tidskrifter för uppbyggelse, missionshus, 

nya kyrkobyggnader med en annorlunda arkitektur och skolor för utbildning av predikanter.  

Nyevangelikalismen stod för en konservativ kristendomstolkning. Ändå var man 

mycket snabba att anamma den nya tidens innovationer som nya tryckpressar, järnväg, 

postväsende och telefon. Dessa nya uppfinningar gjorde det lättare att kommunicera ut sitt 

budskap och en möjlighet att nå fler presumtiva frälsta. Uppfinningen telefonens användning 

kommenterades särskilt, ex i Frälsningsarméns tidskrift Ljus i mörkret.
155

  

                                                
152

 Ulvros 1996, s. 283,286. 
153

 Hallingberg 2010, s.55-69. 
154

 Jansdotter 2004, s.102. 
155

 Hallingberg 2010, s. 69; Nilsson 2013, s. 9. 



33 

Som vi skall se identifierade sig Hedvig Croneborg/Lagercrantz som ”läsare” då hon 

förlovar sig med Herman Lagercrantz, en identifikation som hade rötter i tidiga barn- och 

ungdomsupplevelser. 

 

Barn och dotter 

 

Redan innan konfirmationen visade Hedvig Croneborg en dragning åt det pietistiska hållet, 

vilket skrämde hennes föräldrar, som menade att aktning för det heliga och att ”leva 

hyggligt” var tillräckligt.
156

 Älvsbacka bruk, som ägdes av hennes far och där Hedvig 

Croneborg växte upp, var ett sk ”läsarbruk”. Här fanns söndagsskola för barnen till faderns 

‘underhafvande’ men syskonen Croneborg var inte tillåtna att besöka den.
157

  

Hemmet var inte religiöst menar Hedvig Lagercrantz i sin levnadsteckning.  

 

... der lestes ej böner, ej predikan, der talades ej om Gud som i andra hem. Allt rörde sig kring denna 

verlden. Religion var likson Biblen undanträngd af den vanliga frasen ‘det er en sak som hvar och en 

har för sig sjelf’. Aldrig bad jag en bön vid min moders knä, aldrig hörde jag [henne]tala med mig om 

Jesus barna [kärlek,ingen] omgifning som älskade Herren, men i mitt lilla hjerta spirade jag redan då en 

längtan efter Honom. Gud såg denna längtan och lemnade mig ej. Halleluja! Så öm, så full av kärlek 

som min moder var modt mig kunde hon el. ville hon ej förstå min längtan [...] hennes religion förstod 

jag ej utan jag behöll alla grubblerier djupt i mitt hjerta. [Jag tillbringade mycket tid] i stora 

barnkammaren der jag brukade krypa ner på knä, när ingen såg mig för att bedja Gud på mitt sätt att 

han måtte taga hand om mig jag visste ej huru men jag visste att jag ville tillhöra Honom och jag 

älskade Honom. [...] min längtan stod sig alltmera inom mig och ingen frågade efter hvad som rörde sig 

inom mitt lilla hjerta.  

 

Hedvig Lagercrantz skrev om jular då kontrasten mellan hennes hem och hennes jul 

och det lilla stallet i Betlehem blev stor och hur hon kröp upp i barnkammarsoffan med 

jungfruns stora bibel för att läsa om Jesu födelse.
158

 Hon visste om att barnen som gick i 

söndagsskolan fick tidningar och fick säkert någon gång se någon av dessa. 

 

 

Konfirmand  

 

Hedvig Croneborg gick tillsammans med en kamrat och konfirmationsläste för pastor Johan 

Christoffer Bring (1829-1898), föreståndare för Ersta diakonissanstalt 1861. Vid denna tid 

fanns på Ersta, förutom diakonissutbildning och sjuksköterskeskola, också räddningshem, 

barnhem, skola, tjänarinneskola med flera verksamheter. Det är rimligt att anta att Hedvig 

Croneborg fick se och höra om det praktiska sociala arbetet på Ersta och troligen också träffa 

föreståndare för elevhemmet, Louise Fryxell (1834-1907).
159
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I Virsbo gårdsarkiv/Det Lagercrantzska minnesrummet finns bevarade som nämnts 

hennes anteckningar från konfirmationsundervisningen, både de ursprungliga anteckningarna 

och en renskriven version, kompletterad med ett utförligt register över bibelställen som det 

hänvisas till i anteckningarna, samt två avskrifter av Brings predikningar från 

Midfastosöndagen resp Palmsöndagen 1882 i Ersta kyrka. 

Gunnel Elmund som forskat om framväxten diakonissanstalten i Stockholm under 

Marie Cederschiölds (tidigare nämnd), och J.C Brings ledning, skriver att Bring inte deltog i 

några teologiska och kyrkopolitiska strider, men samlade många människor med sin centralt 

evangeliskt lutherska förkunnelse. 
160

 Bring var en av de predikanter som ansågs acceptabla 

av väckelsen. Han kom ur gammalpietistiska kretsar som framhöll nådens ordning och tog 

avstånd från nyevangelikalismens uppfattning att det viktiga var att i tro motta Kristus och att 

andens frukter, frid, kärlek, fördragsamhet och så vidare, då skulle komma av sig själv. 

Påverkad av honom bestämde sig Hedvig Croneborg för att ge sitt hjärta åt Gud och 

tog därmed avstånd från nöjesliv och ytlighet.
161

  Detta skapade problem med mamman som 

tvingade med Hedvig Croneborg på en visit enligt ”levnadsteckning” (av sammanhanget 

förstås att visiter tillhör ”verldens lockelser”). Utan näring avtog dock hennes religiösa 

engagemang efter några år. Det fanns inga andra kristna att tala med och det var långt ute på 

landet. Hedvig Lagercrantz skriver att ”Djefvulen” inte så lätt släppte då ”det betydde något 

för Gud att vinna en själ i en för Honom främmande familj”.  Hon ”afföll”, men inte på det 

sätt att hon till det yttre var gudfruktig utan hon avföll helt och hållet och började uppskatta 

världens lockelser igen. Hon introducerades i societeten, gick på baler, red och bevistade 

slädpartier. Hon menar dock att hon hela tiden visste ”den rätta vägen”.
162

 Hon kommenterar 

i sin levnadsteckning: 

 

Jag hade då frid med Gud men för huru länge? [...]För mig hade predikats en lätt frälsning: ångra allt 

och tro, kom till Jesus som du är och Han skall göra allt för dig, Gud är kärleken, förlåter allt ont blott 

kom som du är [...]  och hafva sjelfva när de en gång ligga i dödens armar ej sin sak klar med Gud. Då 

om ej förr upptäcka de att de lefvat på löften hvilkas villkor de ej hafva uppfyllt. O´hvad denna sorts 

kristendom är bedräglig och farlig. Den är så lockande, så beqväm att många äro de som finna den och 

taga mot den.
163

  

 

 Läsare och fästmö 

 

Då Hedvig Croneborg och Herman Lagercrantz träffas är Herman Lagercrantz en del av ett 

löst sammanhållet väckelsekristet nätverk i Stockholm, nedan benämnt ”Den Radstockska 

kretsen”. Han var uppvuxen i ett väckelsekristet hem som vi sett ovan men det var inte förrän 

han blev svårt sjuk i Frankrike som hans sökande efter en kristen tro började.
164

 Herman 

Lagercrantz mor och två bröder, Carl och Jaques, blev en del i den Radstockska kretsen och 

Herman kom också att ansluta sig.
165

 Brodern Carl Lagercrantz, kom senare att besöka fångar 
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i fängelset, driva söndagsskola och bli en av de drivande bakom bildandet av den svenska 

Ynglingarörelsen; KFUM liksom Jaques Lagercrantz. Den senare grundade också ett 

härbärge för hemlösa män - sk nattasyl.
166

 Ett trettiotal officerare samlades var fjortonde dag i 

varandras hem för andliga möten. Gruppens ledare var kapten John Ahlberg som fick ett 

avgörande inflytande på Herman Lagercrantz. Vid en gudstjänst i Betesdakyrkan/Florakyrkan 

på Floragatan 5 januari 1885 upplevde Herman Lagercrantz en vändpunkt och bestämde sig 

för att ge sitt liv åt Gud.
167

 Han engagerade sig i socialt arbete och öppnade tillsammans med 

några officersvänner ett natthärbärge för manliga uteliggare och sedan också fem 

värmestugor, genom anslag från Stadsfullmäktige och privata donationer. Dessa värmestugor 

blev sedan en del av Frälsningsarméns manliga, sociala arbete.
168

  

Vintern 1878-79 och en kort period hösten 1879 kom lord Radstock, Granville 

Augustus William Waldegrave, på besök till Stockholm. Han var engelsk adelsman, 

lekmannapredikant med ett självpåtaget uppdrag - att komma med budskapet om Jesus 

Kristus till de bättre bemedlade. Under höstmånaderna predikade Lord Radstock två gånger 

varje söndag i Betlehemskyrkan och tre vardagskvällar per vecka på Lilla Trädgårdsgatan, 

måndag och fredag på franska och onsdag på engelska, utan tolk, vilket begränsade åhörarna 

till de högre klasserna (se ovan).
169

  Lord Radstock vände sig särskilt till officerare i de högre 

skikten.
170

 Även prins Oscar och drottning Sofia ingick i kretsen kring Lord Radstock liksom 

Lina Sandell och Aurore Storckenfeldt, ledamot i ”Kvinnokommittén” för Svenska missionen 

i Kina.
171

 Den Radstockska rörelsen knöts samman med den kristligt filantropiska rörelsen i 

Stockholm.
172

  

Efter stormöten, annonserade som föredrag och med inslag av sång, främst engelska 

väckelsesånger, bjöds det in till eftermöte - enskilda samtal med Lord Radstock, sonen eller 

senare någon annan företrädare för rörelsen.
173

 Det anordnades olika typer av husmöten 

hemma hos medlemmar av kretsen för bibelläsning och samtal. Man höll morgon- och 

aftonbön och läste, förutom bibeln, uppbyggelselitteratur (som Ljus på vägen, Morgondagg, 

Dagens lösen och Daggdroppar ), och engagerade sig i praktiskt socialt arbete. Herman 

Dillner listar gruppens verksamhetsområden i konceptet till ett föredrag 1927: Societeten, 

barnen i söndagsskolan, soldaterna, officerarna, militära ungdomens fostran, de fattiga, 

hednamissionen och själavården i Sverige.
174

   

Herman Lagercrantz drogs till Frälsningsarméns radikalare kristendomstolkning och 

gick med i Frälsningsarméns hjälptrupper då de bildades 1884.
175

 Han talade och vittnade vid 
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hjälptruppernas möten och fick genom dem kontakt med Frälsningsarméns ledning.
176

  I 

Strids-ropet finns en notis om att löjtnant Lagercrantz vittnar om sin frälsning vid ett möte på 

Templet i Stockholm. En Krigsrapport från Stockholms kår n:o 1 indikerar att han eventuellt 

vittnar flera gånger, men att detta inte räknades fullt ut som ett giltigt kapital. Där står 

nämligen att 

 

”En hofman från Kung Oscars hof berättade oss några särdeles upplifvande och trosstärkande 

erfarenheter af Guds underbara ledning i stort och smått” 

 

 men Emanuel Hellberg, författaren, fortsätter med att kommentera att vittnesmålet inte gav 

samma hänryckning som de var vana vid.
177

 

Herman Lagercrantz var med andra ord nyomvänd och brann för nyevangelikalismen 

då han träffade fröken Croneborg.  På en bal börjar de diskutera först ridning etc men så kom 

de in på annat: 

 

 Sjukdomar, döden om huru menniskor säga att de ej äro rädda för döden men de äro de dock huru 

läsarna äro de som ej äro rädda. Så började vi tala om Statskyrkan, om Beskow, Bring etc […] om 

Soldathemmet, om baler, om ”rätta vägen”. Han bad mig läsa Mark 23 kap för att der få se huru vår 

Frälsare dömer. [...] jag sade att det borde man ju aldrig göra till exempel döma alla prester då man 

blott känner några få men då sa han att jag dömer ej dessa utan den lära de förkunnar ty den är ej 

lefvande Guds ord 
178 

 

 Hedvig Croneborg var snart allvarligt förälskad och hon beskrev sina kval i dagboken.  

 

Han är ej som alla andra utan allvarsam och glad på samma gång” 
179

 O´hvad han är lycklig som vet 

huru han har det! 
180

 Han tror väl att jag bara bryr mig om det yttre […] och ej annat, om han visste hur 

jag längtar efter någon riktig och huru olycklig jag är som det mer är. 
181

 Jag måste läsa allt från Gud 

och tänka att allt är från honom och så blott tacka honom derför. Gud vet ju bäst hvad vore mig nyttigt 

men o´hvad det er så svårt att vara lugn och lemna allt till Gud. Att vara hans, hans egen jag kan knappt 

tänka huru det skulle vara. Han kan ej tycka om mig och jag måste derför glömma.
182 

 

  Under en ridtur frågar Herman Lagercrantz om hon ej går på söndagsskola.
183

 Då hon 

svarar nekande frågar han varför och ber henne göra det. Då hon inte vill frågar han varför 

och hon blir generad, skrattar och svarar undvikande.  

 

Nog var det gräsligt dumt. Hur kunde jag bära mig åt så?
184
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Hedvig Croneborg bestämde sig för att besöka den söndagsskola Herman Lagercrantz 

ledde och de möten han rekommenderade. De diskuterade livet och tron men Herman 

Lagercrantz tvekade att fria, då han ifrågasatte att hon skulle kunna ta tron på samma allvar 

som han gjorde eller att han skulle kunna ge henne den materiella standard hon var van vid på 

sin officerslön. Hedvig Croneborg kommenterar att hon inte ville bli allvarlig för hans skull 

men att hon var det långt innan, att hon alltid vetat att ”lyckan finns hos Gud”. Till slut 

förlovade de sig 1886.
185

 Hon skrev i sin dagbok:  

 

Lycklig! Hermans kärlek är mig nog af allt på jorden och jag är den lyckligaste varelse som finns. 

Herren hörde min bön att få behålla lyckan och föra mig närmare min Herre Jesus. Och Herren var det - 

icke genom mig. jag visste hvad jag ville. Jag hade så klart för mig att endast den smala vägen var den 

rätta, endast på den kunde man erhålla frid och ro. Jag visste så väl att jag ville blifva Guds barn. 

Verlden lockade mig ej så att jag ville följa den [...]utan jag ville blifva ‘läserska’ jag ville öfvergifva 

allt bara jag finge frid, förlåtelse bara jag finge komma till Gud. [...] Så fick jag i vår småningom klart 

för mig att jag får tro Guds löften gäller för alla dem som vilja mottaga dem och om jag än åter tvifvlar, 

ofta vacklar och blir orolig så står Guds löften lika visst fast och jag får blott taga mot dem. Jag är så 

lycklig! Hvarje andetag borde vara: tack det är sant. Herren som läser i mitt hjerta och huru lycklig jag 

är, vet huru jag önskar kunna tacka Honom. Att få göra det med mitt lif det är i sanning en nåd! Att få 

tjena en sådan Herre är det ej nåd, är det ej lycka.[...] han har tagit mig helt om hand lofvat bära mina 

sorger […] lofvat mig sin hjelp alltid. han hjelper mig äfven att bära lyckan. 
186

 

 

Det var dags för lysning den 29 mars 1886. Herman Lagercrantz kommenterade 

lysningen i ett brev till sin fästmö.  De två vittnen som följde honom till prästen väl kunde 

förstå att man blev läsare med ett sådant prästerskap, menade Herman Lagercrantz. 

 

 Hvad  min lysning beträffar var så den rätt svår att utfå. Ehrling var ej nykter när jag Marie 

Bebådelsedag kl ½ 2 sökte honom. En ljufvlig själasörjare! 

  

Lysningsmottagning var bestämd till kl 3 men släktingar kom långt tidigare till 

Herman Lagercrantz föräldrahem. De blev mycket förvånade då han inte var hemma. Han var 

”i frelsningsarmén” och firade deras avskedmöte i den lokalen.  

 

[...] Elisabeth, Carl (Herman Lagercrantz svägerska och äldste bror, min anmärkning ) 

berättade förmodligen förtjust att Mamma och kammarfru Verdenfeldt sagt att du ej alls var någon 

läserska. Jag skall jubla när hon får se det i alla fall. I afton har jag varit i Soldathemmet. Soldaterna 

blefvo så glada när de fingo se mig. Några bland läsarna hade hafva hyrt en sal för att Palmsöndagen 

tillsammans fira vårt bröllop. Kollekt skall upptagas och utdelas bland fattiga. Rätt lustigt icke sant? 

[...]Många hafva idag bedet för dig och mig. Jag är viss att Gud ska göra oss lyckliga och låta en kärlek 

som för hvar dag blir allt innerligare binda oss vid hvarandra och vid Honom. 
187 
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Maka 

 

Efter vigseln flyttade paret, som tidigare nämnts, till en liten lägenhet i Stockholm och kom 

att ingå i en löst sammanhållen grupp ur den Radstockska väckelsen som samlades för att be 

och samtala.
188

 Hedvig Lagercrantz upprätthöll kontakten med familjen, samtidigt som hon 

och Herman Lagercrantz gick mer och mer på Frälsningsarméns möten. Hon tillägnade sig 

mer och mer av läran, doxa, inom Frälsningsarmén och omtolkade delvis sina tidigare 

förhållningssätt.  

Herman Lagercrantz skriver i sin självbiografi, visserligen om tiden efter att de 

antagits som officerare i Frälsningsarmén, att 

 

[...] Min hustru var befriad från en myckenhet av sådana saker som upptogo andra av hennes gelikar - 

toalettbestyr, nöjen, ridning och tennis, hushållsbekymmer för ett stort och krävande umgänge -och då 

fanns det tid över för sådant arbete som vi funno vara av vikt, utan att barnens uppfostran 

försummades. Och lyckliga voro vi.
189 

 

Ett arméhem förväntades vara rent och prydligt och detta var i princip kvinnornas 

arbete. Marianne Railton, gift med George Scott Railton och en av dem Hedvig och Herman 

träffar, skrev i en artikel att efter att kvinnan blivit gift skall ”maka, mor, tvätterska, kokerska, 

sömmerska, sjuksköterska och fältofficer förenas i en och samma stackars trötta lilla 

kvinna.”
190

 Hon föreslog därför att predikningarna skulle formuleras vid tvättbunken.  

 

1888 skrev Hedvig Lagercrantz i sin dagbok: 

 

 Onsdagen den 26 september 1888 lämnade Herman, Eva och jag samt Karin ( barnflickan, min 

anmärkning ) Stockholm för att anträda resan till England. Denna resa som vi så länge talat om, tänkt 

på och planerat hade äntligen blifvit bestämd.
191 

 

Herman och Hedvig Lagercrantz hade inbjudits av General Booth att besöka 

Frälsningsarmén och resan hade förberetts i månader. 

 

Min hustru och jag övervägde noga alla skäl för och emot. Vi hade ju en liten flicka, vår äldsta dotter 

Eva, som då var sex månader, men min hustru kunde ju taga henne med sig.
192

 

 

I Herman Lagrcrantz’ självbiografi citeras Hedvig Lagercrantz: 
 

Vid vår ankomst till England blevo vi anvisade rum hos en familj, men man hade glömt att vi kommo 

med ett litet barn, och Eva placerades till en början i en byrålåda. Herman var borta hela dagarna och 

jag satt där med Eva, dömd till overksamhet, med en gråtande och hemlängtande svensk 

barnsköterska.
193

.   
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Lite längre fram skrev Hedvig Lagercrantz i sin dagbok att hon ångrade resan och 

menade att det var ett sådant liv och buller och ett sådant drag i huset där de var 

inackorderade.
194

  

 

Här ska jag tillbringa 4 månader, tråkiga dagar utan sysselsättning, utan något att intressera sig för och 

omgiven av människor jag inte sympatiserar med.[...] Jag var så beklämd, mitt lif syntes så mörkt, så 

mörkt. Jag var villig till det lif vi valt och ändå kändes det så svårt. Jag ville vara här, jag ville allt men 

ändå kändes det så svårt. 
195 

  

Den trettonde november 1888 hade Betty Croneborg fått reda på att Herman 

Lagercrantz lämnade sin ställning som officer för att bli officer i Frälsningsarmén, Hon skrev: 

” Tro ej att jag ogillar edert steg” Hon hade vant sig vid tanken och ber Gud välsigna deras 

val men oroade sig för att Mamma och Pappa var upprörda för de 

 

 vet ju ej vad det innebär att tjena Gud [...] Mamma är rysligt orolig för att Herman uppgifvit sin 

ställning som officer och ni ej har något att lefva af. Hon oroar sig för att Du ska blifva olycklig och ej 

stå ut med ett sådant lif. 

 

Florence Booth, ledare av det sociala arbetet och en av de få kvinnor som fick hjälp med 

hushållsarbetet genom särskilt avdelade kvinnor inom Frälsningsarmén, menade i ett 

uttalande från 1906 att kristna (godly i originaltexten) heroiska kvinnor var de som lämnade 

bekvämlighet och ställning[…] för uppgiften att tjäna i bakgrunden för vinnandet av 

värdefulla själar.
196

  

I ett brev till William Booth uttalade sig Catherine Booth om äktenskap och kvinnans 

underordning. Hon menade, med hänvisning till Bibeln, att kvinnans underordning var ett 

straff för hennes synd. Då Kristus dog på korset och därmed tog på sig straffet för synden, 

försvann större delen av motivationen till kvinnlig underordning. Jämställdhet i kärlek är det 

som kännetecknar det kristna äktenskapet, menade Catherine Booth: 

  

 In Him her equality with her earthly Lord  is realised for ‘in Him there is neither Male nor Female’, 

and while the outward semblance of her curse remains, in Him it is nullified by love being the law of 

marriage .
197

  

 

Samtidigt ansåg Catherine Booth att kvinnans roll och uppgift var att 

självuppoffrande, utan självförhävelse, vara moder och mannens medhjälpare. Hon hänvisade 

i detta brev och i sina uttalanden om kvinnor som predikade till Paulus i Romarbrevet.
198
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Mor 

 

Hedvig Lagercrantz blev mor i mars 1888 då dottern Eva föddes. Födseln annonseras i Strids-

ropet.
199

 Hon skrev i sin dagbok om dottern, Eva, då åtta månader att hon var söt, snäll, 

skalkaktig och väckte uppmärksamhet vart de kommer men ansvaret för hennes uppfostran 

kändes tungt:  

 

Eva är förtjusande rolig och söt. Men så bortskämd. Hon skriker när hon inte får sin vilja fram. Hon är 

så häftig och blir ej god att uppfostra.
200 

 

Nu behöfva vi bedja Gud om hjelp och visdom att uppfostra henne åt Honom”.[…]  Måtte hon få vara 

frisk, det lilla krypet, växa lite, hon känner nog av min sinnesrörelse. Hon säger ännu blott mamma 

[…]Ack ja jag vill ha henne fostrad för Gud, räddad från världen.
201 

 

I Strids-ropet finns flera artiklar som redogör för Catherine Booth´s och 

Frälsningsarméns syn på moderskapet och det är tydligt att Hedvig läst och anammat 

budskapet, nästan ordagrant. Paret Booth trodde på sträng uppfostran, även kroppsaga, vilket 

gjorde dem till typiska representanter för 1800-talets evangelikala rörelse. Barnens beteende 

skapade oro då de menade att en lyckad barnuppfostran var nödvändig för barnens frälsning. 
202

 

 I Strids-ropet 1883 citeras Mrs Booth i skriften ”Om barnuppfostran”: 

 

 Både under det gamla och det nya förbundet har Herren på det mest eftetryckliga och allvarliga sätt 

uttalat föräldrarna skyldighet att uppfostra barnen för honom. 

Ett barn som har sjelfsvåld skrämmer sin moder”.[...] ”Mödrar, om I viljen att edra barn skall vandra på 

den rätta vägen, så måsten I icke allenast lära dem , utan I måsten äfven göra eder mödan att uppfostra 

dem. 

[...] om I viljen, att edra söner skola motstå framtida okända frestelser [...] så måste I uppfostra dem att 

åse alla verldsliga belöningar såsom slagg, jemförda med stillheten af ett rent samvete och ett för sina 

medmänniskor nyttigt lif.
203 

 

General Booths åsikter om barnuppfostran redovisades i Strids-ropet under 1888.
204

 Han 

skrev bland annat  

 

Hvilket är det tredje villkoret för en framgångsrik uppfostran? Barnens särskilda öfverlemnande eller 

afskiljande till att vara Herren Jesu Kristi tjenare och stridsman. 
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Hedvig och Herman Lagercrantz  

som officerare och föräldrar. 

 

Att vara mor var kvinnans högsta kallelse, både i samhällets och i Frälsningsarméns 

ögon, en uppgift som krävde engagemang och tid. Moderskapet och det med detta 

associerade självuppoffrande och försakande idealet var heligt. Kvinnan, modern - var den 

helige Andes främsta medarbetare och skulle vårda sina barns själar enligt Catherine Booth 

1890 och James Hay 1929.
205

 Gudaktig moral och renhet kopplades i artiklar som behandlade 

kvinnan roll och moderskap samman med det kvinnliga - offrandet, tjänandet, hjärtat och 

arbetet i det fördolda. Moderns roll var att undervisa sina barn i hemmet och göra dem 

rustade att möta ondskan runt omkring dem.
206

  

 

Kvinna i väckelsen och i Frälsningsarmén. 

 

Dagboksanteckningarna från 1888 visar att Hedvig Lagercrantz under resan till England var 

mycket uppmärksam på människor runt omkring henne, särskilt kvinnorna.  De kvinnliga 

idealen självuppuppoffrande, mild känslosamhet, djup övertygelse om att vara frälst samt en 

roll som mannens kamrat i striden fungerade som rollmodeller och utgjorde en tolkningsram 

från vilken hon bedömde sin omvärld. Hon kommenterade till exempel mrs Bramwell Booth 

och räddningshemmen: 

 

Dessa hem äro började och förestås nu av Bramwell Booth´s hustru, en ung kvinna på en 30 år. sjelf 

gift och har 3 barn. Huru är det möjligt att uträtta hvad hon gör för dessa fallna flickor? Jag måste 

beundra henne och jag afvundas henne.
207

  

 

Men senare i dagboken är Hedvig mer kritisk. De (paret Lagercrantz) är på möte i Rescue 

Home och mrs Bramwell (Booth) 

 

talade bra och mycket redigt, men kallt och mycket känslolöst. Hon är kantig och kall tycker jag och 

det är jag rädd att blifva. 
208 
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Herman och Hedvig Lagercrantz mötte miss Ward, vars texter de läst i Sverige och 

blir positivt inställda till henne. 
209

 Mrs Read, officershustru och mor till åtta barn, däremot 

blev inte lika omtyckt. ”Dock begåfvad” kommenterar Hedvig Lagercrantz. 
210

  

Paret Lagercrantz träffade också fru Booth. Efter en lång väntan då de serverades te 

av ”en utmärkt behaglig officer” kom så den ”ryktbara mrs Booth”.  

 

En sådan kvinna! Hon var så vänlig och så snäll. Hon talade väl […] och bad sedan. Jag tyckte så 

mycket om henne.
211

 

 

En annan kvinna hon tyckte mycket om är en mrs Walker, en intagande dam som förstår sig 

på människor och verkar ha lidit mycket: 
212

 

 

Mrs Walker är frälst, så frälst som jag knappt sett någon människa. Vad jag tycker om henne, måtte 

hon ej tröttna på oss.
213 

 

De kvinnliga soldaternas och officerarnas framskjutna ställning inom rörelsen var, som 

bakgrundskapitlet visar, mycket kontroversiell. Det var därför viktigt att framstå som 

respektabel det vill säga att visa upp en ”respektabel kropp med ett kroppsuttryck som 

utstrålade mildhet, styrka och självkontroll”. 
214

 Detta djupt värdekonservativa ideal, parades 

med martyridealet. En kvinnlig frälsningssoldat var beredd att offra allt, t o m gå i fängelse 

för sin övertygelses skull. 
215

 

Att leva ett liv på ”den rätta vägen” innebär bland annat för kvinnor att klä sig på ett 

sätt som är acceptabelt inom väckelsegruppen/Frälsningsarmén. Hedvig Lagercrantz 

kommenterade i dagbok från 1888, då paret Lagercrantz bodde som inackorderade hos paret 

Hoc, tjänsteflickornas världsliga uppträdande med krusad lugg och turnyr (”kanske anses det 

ej världsligt?”).
216

 

Som vi har sett i inledningen fungerade väckelsen som en plattform för en ny typ av 

kvinnlighet. Kvinnor tog en aktiv del i kampen för människors frälsning som skribenter och 

söndagsskollärare, anordnade möten, tog initiativ till och deltog i olika sällskap för inre och 

yttre mission, tog initiativ till och ledde olika sociala och diakonala verksamheter. Men den 

tidiga väckelsen kvinnliga företrädare vid 1800-talets mitt deltog som privatpersoner. De 

drevs av eget engagemang, hade ingen officiell ställning i något samfund och fick inte lön för 

sitt arbete. De var beroende av nätverk och informella kontakter med män för att bli 

publicerade. 
217

. Efter hand kom dessa tidiga initiativ att utmejslas till nya yrkesroller för 
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kvinnor, inom socialt arbete, som lärare och söndagsskollärare och som skribenter och 

redaktörer.  

Svenska Diakoniss-sällskapet och Samariterhemmet i Uppsala, bildades (delvis) på 

initiativ av respektive ägs av kvinnor och erbjöd lönearbete för ogifta kvinnor. En anställd 

provsyster och diakonissa inom Diakonissällskapet förväntades vara lydig, enkel och kysk.  

Huvudvikten lades vid personlig fromhet och andlig utrustning vid antagning och bedömning. 

Hennes roll var den karitativa, omvårdande, som ”de eländas tjänarinna”, församlingens och 

medsystrarnas tjänarinna och prästens hjälparinna.
218

 

Lina Sandell anställdes som redaktör för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen för att 

”syssla med översättningar och annat literärt arbete”.
219

 Ytterligare en evangelikal rörelse 

som erbjuder ett yrkesarbete för kvinnor är den 1882 i Sverige etablerade Frälsningsarmén. 

 

 

Aktiv i det offentliga, soldat och blivande officer 

 

Vi kan se att Hedvig Lagercrantz mer och mer anpassade sig till de regler som gäller inom 

fältet väckelsen/Frälsningsarmén genom en kommentar i hennes levnadsteckning:  

 

Ej förrän vi voro gifta kan jag säga att jag återfick, och först efter många strider och svårigheter, min 

frid. Jag hörde nu ej längre den lätta kristendomen predikad, jag kom i små bönsalar och frälsnings 

arméns baracker för att höra om Guds villkor för en menniskas frelsning och jag ryggade tillbaka för 

det lidande, de försakelser som äfven jag såg framför mig. Men halleluja! när jag gaf upp allt, gaf mig 

sjelf, ,min man, min tid och allt åt Gud då blef äfven jag lycklig och fick en lycka ej känslan blott utan 

en verklig lycka. [...]vi voro ej mycket villiga att lyssna till Guds kallelse. Jag minns första gången vi 

talade om Frelsnings armén. Sjelf hade jag litet tänkt på den. Min man var sjuk och yrade nästan samt 

talade om huru han såg att Guds vilja vara att vi skulle uteslutande lefva för hans tjenst. [...] Vi voro 

mycket på frelsnings armén. Min man talade der ibland och jag gick understundom i bonnet till slägts 

och vänners förtviflan 
220

. [...] Vi visste att vi hade valet - att lyda eller att så småningom dö bort. 

 

Hedvig Lagercrantz valde att ”tillspillogifva sina erfarenheter för offentligheten” och 

skrev en levnadsteckning då hon själv haft nytta av att läsa andras levnadsteckningar och då 

hon vill tjäna andra så hade hon slutligen övervunnit sina betänkligheter. 

 

 Kristendomen skall åstadkomma död för allt sjelfviskt inom oss, död för allt som hindrar oss att gagna 

andra. Må derför dessa blad gå ut i verlden och deras mål vore vunnet om de bringade hjelp till någon 

sjel som varit i samma förhållande, haft samma svårigheter som jag.
221 

[…] och så äro vi då nu i Guds här, uppgifna för striden. Halleluja! 
222 

 

Denna levnadsteckning följer det av Lundin beskrivna mönstret och som också 

Pamela Walker iakttagit då hon undersökt engelska omvändelseberättelser - kontrastering 

mellan ett då och ett nu, barndomens omedvetenhet och vuxenlivets medvetna val, ett liv i 

världen och ett liv med Gud, själviskhet och osjälviskhet, orätta och rätta vägar, bråk och 
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ofrid och lugn och frid.
223

 Hedvig Lagercrantz upplevde sig kallad men beskrev inte någon 

tydlig vändpunkt, någon tydlig frälsningsupplevelse. Troligen hade denna berättelse skrivits 

ner i syfte att sedan skrivas av och skickas till andra som behöver den hjälpen samt läsas upp/ 

berättas vid Hallelujamöten, liksom Mildred Duffs dito (se nedan ). 

Övergången från ickefrälst till frälst går rent konkret till så att en person bekänner sina 

synder vid botbänken och överlämna sig till Kristus. Herman Lagercrantz beskrev detta på 

följande sätt: 

 

När Frälsningsarmén fordrar att den nyomvände skall gå fram till botbänken så är det för att den 

personen ifråga skall visa sig villig att, kosta vad det vill, låta Gud ta hand om sitt liv. Det är svårt, ofta 

oerhört svårt, påkostande och förödmjukande;   Den som inte har prövat på det vet ingenting om det. 

Det betyder att taga på sig smäleken och att ödmjuka sig inför sina medmänniskor. Men då sker 

förändringen. Det som händer är ett pånyttfödande, något övernaturligt, det medger jag gärna, men 

övernaturlig är ju också den lekamliga födelsen. Den man sedan erfar är en allt uppslukande lycka: ‘Då 

skall ljus bryta fram för dig som en morgonrodnad och dina sår skola läkas med hast, och din rätt skall 

gå framför dig och herrens härlighet följa dina spår’ (Jesaja )
224 

 

Medlemskapet i Frälsningsarmén innebar att Hedvig Lagercrantz successivt kom att ta 

avstånd från det gängse mönstret i Stockholmssocieteten och identifiera sig mer med 

Frälsningsarmén än sin egen klass, vilket en kommentar i dagboken från 1888 visar: 

 

Ju mer jag ser av F.A tycker jag att det är så olikt oss. Det är uteslutet att kritisera, klandra, eller 

förfölja dem. Der seta, rika kvinnor och damer i sina eleganta hem och klandra men göra ej ens det 

besväret att leta reda på vad F.A gör. Jag hör hånet på deras läppar och kritiska kynne vid åsynen av ett 

så uppfordrande liv. 
225

  

 

Livet på den rätta vägen innebar också att vittna för andra enligt Frälsningsarmén. På 

sidan 3 i Strids-rop nr 5, 1883 skrev till exempel signaturen Ludv Svenonius: 

 

 För hvar och en själ, som uttages från den närvarande onda verlden och försättes i Guds sons rike, 

måste den himmelska kallelsen, kärlekens lockande komma de närmaste inpå lifvet.
226 

 

Denna uppmaning följde Hedvig och Herman Lagercrantz inom den egna familjen 

och engagerade sina nya vänner i detta, vilket flera brev skrivna av Betty Croneborg under 

våren och sommaren 188 vittnar om. Om de båda läst Praktisk kristendom av fru Booth, 

citerad i bland annat Strids-ropet nr 24B, 1884, var detta ett vanskligt företag då hon skrev, 

citerad på s. 2: 

 

Om jag ej kan behålla fader och moder och vara trogen mot Gud, måste jag öfvergifva fader och 

moder. 

 

Brev vittnar om att storasyster Betty Croneborg bestämt sig för att följa Herren och att 

paret Lagercrantz brevledes vägleder i det nya livet, genom att bland annat beskriva död och 
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levande tro, de små sakerna i det yttre som hinder för frälsning samt känslan av frid som ett 

tecken på att vara på rätt väg på vägen till frälsning. Betty Croneborg uppsökte 

söndagsskolan på Älvsbacka bruk och konstaterade att den var i behov av nya sångböcker 

och bad Hedvig Lagercrantz om hjälp med inskaffandet. Hedvig Lagercrantz förmedlade 

kontakt med miss Duff som skickar sin levnadsteckning och hade tidigare uppmanat sin 

syster att läsa Moodys föredrag.
227

  Som hon blivit lärd använde Betty Croneborg sin nya 

status som frälst för att rädda andra. Den 30 maj predikade Betty för Beda (någon i 

personalen, min anmärkning).
228

 

Betty Croneborgs nya religiösa engagemang stötte på patrull hos ”mamma” och 

”pappa” som var emot att Betty Croneborg vill gå på möten och söndagsskola. Det familjära 

tilltalet är Betty Croneborgs eget som vi kan se i ett direktcitat lite längre ned. Pappa 

gratulerade (ironiskt, min anmärkning) till ”utnämningen i Frälsningsarmén”.
229

  

Den 21 maj skrev Betty Croneborg: 

 

 6 veckor förflutit sedan jag vände mig till Gud och jag känner mig ej annorlunda. Syster Matilda säger 

att ni anser nog att du och Hedvig är bättre än jag och mamma. Kristna anser sig bättre än andra. 
230 

 

Diskussionens vågor förefaller ha gått höga i familjen Coneborg: 

 

 Redan på morgonen började de anfalla mig för mina åsikters skull. [...]Försaka allt världsligt.[...].Hur 

ska jag veta hvad som är tillåtet? [...] Kan ej finnas någon lycka på jorden om man ej lefver för 

evigheten och man kan ej göra detta om man rättar sitt lif efter den stora mängden (verlden ) och låter 

sina handlingar och ord bestämmas av verldsliga förhållanden, verldsliga fördelar, verldslig klokhet 

mm. [...] Jag är omvänd ty hädanefter skall det blifva mitt högsta studium och min största sträfvan att 

utforska min Frälsares vilja. 
231 

 

Som vi kan se hade Betty Croneborg anammat mycket av väckelseretoriken. Stilen påminner 

om Hedvig Lagercrantz levnadsteckning och om artiklar i Strids-ropet. 

 Betty Croneborg kommenterade i ett brev resan till England. Hedvig Lagercrantz 

hade tydligen skrivit till mamma att de reste till England för att lära sig språket, vilket inte 

verkade trovärdigt, då Herman Lagercrantz redan tagit ut sin permission för året.  

 

Du vet ju att om jag inte precis ogillar F.A så vore det en olycka om ni inträdde i den. Det kommer att 

uppväcka så mycket motstånd och ogillande här och många ledsamheter komma att uppstå. Mamma 

gör sig så mycket bekymmer för er resa och är i sådan oro att det är rigtigt synd om henne. 
232

  

 

  Paret Lagercrantz var då de reser till England soldater i Frälsningsarmén. Hedvig 

Lagercrantz skriver till exempel att hon bär bonnet ibland och att det, då de kommer till 

London och blir inackorderade kallt och fuktigt, känns att vara soldat (se nedan). Även 
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faderns kommentar ovan, då han gratulerade Betty till utnämningen i Frälsningsarmén, tyder 

på detta. 

Att vara salvationist innebar enligt en notis i Strids-ropet 1883 följande: 

”1) En salvationist är en soldat som inte är en feg stackare. 

 2) Han föraktar att hedras av verlden och söker endast Guds ära. 

 3) Han hatar synden, hur helst den uppenbarar sig. 

 4) Han är okänslig för menniskornas beröm såväl som för deras förakt. 

 5) Han älskar sin nästas själ mer än hans gunst.” 
233 

 

Det maskulina tilltalet syftade, enligt William Booth på både män och kvinnor i 

Frälsningsarmén.
234

 

Det var viktigt att soldater och officerare var beredda att offra sitt liv i bokstavlig 

mening i tjänst för Gud. Välbeställda män och kvinnor kunde göra detta offer för Gud genom 

att skänka pengar till verksamheten. Tiden sågs också som en viktig resurs som kunde offras 

för Gud, till exempel genom att hjälpa till att sälja Strids-ropet, samla in pengar i 

Hjälptrupperna (se ovan), att gå på möten och att be för världens frälsning varje dag klockan 

12.30.
235

  

Som soldat och officer var ett ekonomiskt och tidsmässigt offrande ett krav, inte en 

frivillighet. Under den s.k. ”Försakelseveckan” i oktober förväntades alla offra allt utom det 

allra nödvändigaste för att skänka det insparade till Frälsningsarmén. Påminnelser om att 

veckan var i antågande och tips på vad som kunde försakas gavs i Strids-ropet.
236

 

Lundin kallar resan till England en studieresa och det är nog så Hedvig Lagercrantz 

ser den.
237

 Hedvig Lagercrantz insjuknade vid ankomsten till London och blev sängliggande i 

en dryg vecka. Tydligen var hon mycket illa däran för hon skrev att om hon blir frisk skall 

hon och Herman viga sitt liv i hans (Guds) tjänst  

 

utan att lägga några hinder i vägen för ett verkligt uppgifvande lif för Honom och det löftet ämnar jag också 

hålla.
238  

 

Hon skrev om sina möten med Frälsningsofficerare, till exempel om en man att han är 

en obehaglig herre, snobbig och dryg, ” i högsta grad tarvflig”.
239

 De hälsade på Commander 

Railton som Hedvig Lagercrantz tyckte mycket om men kommenterar  

 

Han är inte så mycket hemma. Stackars hustrun. Det blir väl så för mig också snart.
240
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Paret Lagercrantz blev till slut inackorderade hos paret Hoc, där de fick något mer 

insyn i Frälsningsarmélivet. Mannen förestod ett hem för drinkare och hade upplåtit sitt hem 

för fallna herrar. Äldsta dottern var officer i Frälsningsarmén och sonen på högkvarteret. 

Hedvig Lagercrantz såg inte mycket av Mr Hoc men tyckte inte om honom. 

 

 [...]Han har mycket erfarenhet av drinkare som vill bli upprättade” men är ändå en obehaglig uppenbarelse som 

i familjen plågar mig. Han är högfärdig och den ekvationen går ej ihop. Jag tror ej på sådan frälsning med 

mindre han blir ödmjukad. 
241

  

 

Ett möte leddes av en major, före detta lindansare, som viftade och rörde kroppen 

oavbrutet då han framträdde och publiken gav högljudda bevis för sin uppskattning.  

 

 Jag kan ej tycka att det behöfs eller passar sig för religiöst möte ett sådant stoj och ett sådant lif som 

der hvar.[ …] Men  istället för att glädjas åt att en sådan kunna blifva frälst kriticerade vi. Dock tycker 

jag att det ej borde skada honom att ändra åtskilligt i sitt beteende och säkert skulle det ej skada F.A.
242  

 

 Under vistelsen i England, och särskilt den första tiden, brottades Hedvig Lagercrantz  med 

sina känslor och mörka tankar och menar att skulden var hennes då hon inte tog till sig 

budskapet på rätt sätt.
243

 

En dag åkte paret Lagercrantz till City, köpte bonnet åt Hedvig och såg tryckningen 

av The War Cry.  Hedvig Lagercrantz ansåg att ”det var som vilken industri som helst” och 

var tveksam till att Armén ”hafva handel”. Efter att ha besökt West End kommenterade hon 

att det var lyx men ”ett gräsligt elände och olyckliga, onyttiga lif der bakom.” 

Tydligen förekom intriger och ifrågasättande av den Booth´ska familjen och man 

gjorde ett försök att dra in Hedvig Lagercrantz i detta: 

 

[...]och hörde om miss Lucy saker som ej var trefvliga men varför bry sig om det? Det är ej mitt fel 

eller skadar mig om hon uppför sig illa. De yngre Booths ska tyckas vara bortskämda [...], visst, 

emedan de ju heta Booth.
244 

 

Senare kom Lucy Booth (- Hellberg) att bli en av Hedvigs Lagercrantz närmaste 

vänner, och förbli det långt efter att paret Lagercrantz lämnat Frälsningsarmén.
245

 Även 

hennes syster Evangeline Booth blev Hedvig Lagercrantz vän och kom till Virsbo för att vila 

upp sig då hon var General för Frälsningsarmén.
246

 

 

I Herman Lagercrantz självbiografi beskrevs olika möten som Hedvig Lagercrantz deltog i, 

tillsammans med maken och överste Rees:  
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Vi mottogos vid järnvägsstationen av musik, soldater, vänner och –gatpojkar […]. Vi fördes därefter 

till vårt kvarter. ett tomt hus, ett iskallt rum med fuktig säng och några få möbler. […] Jag var trött, 

frusen och hungrig. Min trötthet fick nöja sig med den fuktiga sängen, det kalla rummet gjorde mig än 

mer frusen och till vår supé, som bestod av bröd, dadlar och nötter, fanns ej ett glas att dricka ur. I 

sanning, jag började känna att jag var soldat. Natten var visserligen förskräcklig, men valet mellan att 

skratta och gråta över den bjärta kontrasten (mellan den varma mötesatmosfären och det kalla 

huset, min anmärkning) var snart gjort. Vi bådo och somnade därefter glada och lyckliga[…] 

En halvtimme före varje möte gingo soldaterna brigadvis till olika delar av staden [ …] där de stannade 

utanför dåliga hus, sjöngo och vittnade om Jesus. Ingen människa syntes till, ingen tycktes lyssna; det 

föreföll mig som ett lönlöst arbete och gjorde ett nästan komiskt intryck att stå där och sjunga för de 

kala väggarna och tala till syndare som vi ej sågo […] Människor  le åt vår åhörarskara , men de måste 

dock medgiva att Frälsningsarmén samlar omkring sig människor av samma slag som Jesus gjorde i 

Judéens städer -syndare av alla slag, sådana som äro av honom kallade till bättring och upprättelse. 
247 

 

Hedvig Lagercrantz klagade i dagboken över att General Booth var mycket upptagen, och 

paret Lagercrantz började bli osäkra på om de verkligen skulle bli officerare i 

Frälsningsarmén, men efter ett möte men General Booth, då han talade mycket vänligt om att  

 

[...] ens liv ändras in i minsta detalj, Gud vill det. Han tar följderna. Han hjälper och löser 

svårigheterna. 

  

begärde Herman Lagercrantz avsked från sin officerstjänst.
248

 

 

Under vår vistelse i England lärde jag grundligt känna frälsningsarméns mål och mening, och min 

hustru och jag beslöto efter moget övervägande - men inte utan allvarliga strider - att ge våra liv åt dess 

verksamhet [...] Min andra avskedsansökan några månader efteråt beviljades, och dagen därpå blevo 

jag och min fru utnämnda till stabskaptener i Frälsningsarmén. Steget hade tagits fullt ut, och vi kände 

båda en djup, inre frid. 
249 

 

Då paret Lagercrantz var tillbaka i Stockholm väckte den nya framtoningen starka reaktioner. 

Herman Lagercrantz skrev: 

 

 Vårt uppträdande som frälsningsofficerare väckte uppståndelse bland släktingar, vänner och kamrater, 

och det mottagande vi fick var ganska blandat. Jag uppkallades till äldre släktingar, förmanades, 

varnades och med förlov sagt utskälldes, allt efter deras respektive kynne. Flerfaldiga gånger såg jag på 

gatan vänner göra en skarp helomvändning - eller titta i butiksfönstren - vid min åsyn och jag fick brev 

där en regementskamrat kort och gott sade upp bekantskapen med mig. När min hustru tillsammans 

med miss Duff [...] gick nerför Engelbrektsgatan iklädd uniform och bonnet, blev det till allmänt 

samtalsämne i våra stockholmskretsar. Hade vi förskingrat förmyndarmedel eller varit invecklade i 

någon romantisk crime passionnel, hade det säkert ej väckt så stor uppståndelse och kanske till och 

med bedömts mildare. 
250 
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Slumsyster 

 

Att Hedvig Lagercrantz redan innan resan utövade någon typ av social hjälpverksamhet inom 

väckelsens ram, indikeras av en Fattigbok som bevarats i det Lagercrantzska arkivet på 

Virsbo bruk, förd 1887-1888 och omfattande 17 familjer.
251

  

Att vara slumsyster innebar att osjälviskt tjäna andra, utan tanke också att utföra ett 

arbete långt ifrån maktens centrum, osynligt för de flesta inom kår och organisation. Då en 

kvinna, gift med en högre officer, blev utan förordnande kunde detta vara en lösning - att gå 

in i en uppgift med lägre status och göra det bästa av den.
252

 Kvinnan ansågs som det svagare 

könet vars konstitution inte skulle klara av högre tjänster då hennes hälsa skulle fara illa.  

   Vid vistelsen i London fick Hedvig Lagercrantz följa med major Cox till Glurran 

Suite (ett räddningshem för fallna flickor, min anmärkning).
253

 Majoren berättade att man  

 

kan taga emot 20 flickor, upprättad 8, hvilket ju är herligt resultat. Somliga komma med sina barn. 

Små,stackars ungar ‘tiny looking babies’ ( Dagbokens kursivering ). Jag såg en mors dystra, sjukliga 

uppsyn lockade tårar i mina ögon. Arma små!  

 

Introduktionen i slumarbetet fortsatte med ett besök på en slumstation. 

 

 - Vill ni komma med till Eastends slum och se verket där? frågade mig en dag mrs Cook, hustru till 

ledaren av slumarbetet. 

-Naturligtvis! 

-Jag hämtar er då i morgon bittida, men - i slumdräkt. [....]”Slumkostymen” bestod av en dårlig kjol, en 

gammal sjal och dito hatt, vilket allt, som jag tror, väl dolde ”ladyn”.
254 

 

Slumsysterskapet byggde på ett offrande - fysiskt, känslomässigt och ekonomiskt och 

klädseln ett tecken - sjalar och förkläden, mörka och tvättbara kläder - ”lower still-dress”. Det 

handlade om att ta sig in i slummen inkognito och vinna själar. Sättet att klä sig sjabbigt och 

trasigt blev ett sätt att markera offer och kvinnlighet, ett sätt att markera solidaritet med de 

lägst stående. Men detta att klä sig neråt, skapade också distans. Det var heller aldrig tal om 

att klä upp de lägst stående. Frälsningssoldaterna klädde sig till exempel inte som 

prostituerade, som dem de egentligen hjälpte. Syftet med klädseln var distans och inte 

identifikation. Respektabiliteten var nödvändig för att skapa förtroende hos den breda 

allmänhet de vädjade hos för att få pengar till sin verksamhet. Detta att ”gå lägre” handlar för 

den individuelle frälsningssoldaten om att genom offret få andliga frukter.
255

  

Vid arbete på räddningshem var förhållandena annorlunda än vid arbetet i slummen 

och därmed klädseln en annan. Här bars uniform med vitt förkläde. Distansen till de intagna 

skapades bland annat genom bärandet av det vita förklädet, vars symbolik spelade en viktig 

roll. Förklädet stod för normalitet och makt och signalerade slumsysterns status som en god 
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arbetare i Guds armé, redo att servera de fallna systrarna, det vill säga de prostituerade, kaffe. 
256

 

 

[…] Vi knackade på  och möttes av ett glatt ”halleluja”. En slumstation! Officerarnas rum var till 

ytterlighet rent och vårdat och bildade, liksom för övrigt deras glada ansikten, en bjärt kontrast mot all 

smuts, elände och synd jag på den korta promenaden hunnit se. [… ] Vi knäföllo, bådo Gud välsigna 

vår rond och gingo ut. 

 

 Hedvig Lagercrantz beskrev tre olika möten - med en fattig kvinna, ung moder och två 

prostituerade och kommenterar: 

 

Vad var nyttan av denna dag? Varför utsätta sig att föra smuts och sjukdom till sitt eget lilla barn 

genom att gå till dessa ruskiga hål, frågar du kanske? Jo, en dylik predikan ur verkligheten förklarar 

bättre för oss Jesu tårar över en fallen värld än någon vältalighet. Jag önskar jag haft med mig dem som 

trots ett liv i lyx äro fyllda av knot och bitterhet. Jag önskar jag haft med mig dem som från en trång 

krets av erfarenhet kritisera andras strävsamma arbete. De skulle då glädjas över Guds olika slag av 

arbetare och undra över att ej alla enigt hjälp istället för att klandra - och att ej flera skynda till 

undsättning.
257 

 

Ovanstående citat är mycket intressant då händelserna inte finns beskrivna i dagboken utan 

tydligen hämtas från brev och eventuellt andra källor. Uttryckssättet är mer välpolerat än de 

personliga reflektionerna i dagboken. Det är därför troligt att detta ”citat” är redigerat i 

efterhand, för att användas för att motivera paret Lagercrantz livsval. Citatet påminner om 

den gängse retoriken i Frälsningsarmén, som den framstår i Strids-ropet och andra 

publikationer.  

Hedvig Lagercrantz fick också möjlighet att på egen hand utöva hjälparbete då paret 

Lagercrantz blev hejdade på gatan av en polis som överlämnade en ung, vacker flicka i deras 

vård.  

 

[…] Hennes historia var den gamla vanliga. Den man som dragit ned henne i elände och synd hade 

övergivit henne utan ett öre. Vi togo henne med till ett av Frälsningsarméns räddningshem, där vi 

lämnade henne i duktiga och deltagande systrars vård. Dessa räddningshem äro märkliga för den 

hemtrevnad, parad med frisk glättighet, som där råder.[...] Jag tackade Gud för uniformen och glömde 

för ett ögonblick de strider och tårar det kostat mig att offra mitt liv för mina fallna systrars räkning.
258 

 

Sammanfattning:  

 

Då paret Lagercrantz reste till England hade Hedvig Lagercrantz redan verkat inom väckelsen 

och Frälsningsarmén i några år. Här kan vi se hur de olika kulturella fältens krav på 

engagemang och uppförande kolliderar. Hedvig Lagercrantz distanserade sig från familjen, 

vilket skapade oro i familjelägret. Paret Croneborg, Hedvig Lagercrantz föräldrar, var inte 

religiösa. De tyckte att religion är en privatsak. Men nu hade deras yngsta dotter mer och mer 

närmat sig det religiösa fältet, och inte bara det. Hon och hennes man hade dessutom påverkat 

den äldre dottern, Betty, att bli frälst, vilket skapade konflikter och osäkerhet hos mamman. 
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 Nilsson 2013, s.6. 
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 Lagercrantz 1946, s. 75-77. 
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 Lagercrantz 1946, s. 100. 
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William Booth hade troligen klart för sig att paret Lagercrantz ingår dels i societeten, 

dels i väckelsens nätverk i Stockholm och därmed hade ett stort socialt kapital och presumtivt 

ekonomiskt kapital som kan komma Frälsningsarmén till godo, då han inbjöd paret att se 

verksamheten på plats i England. Nu gällde det att utbilda dem och göra dem till goda 

företrädare för Frälsningsarmén.  

Under tiden i England analyserade och kommenterade Hedvig Lagercrantz det hon ser 

och upplevde och dem hon mötte och ställde dessa iakttagelser i relation till det liv hon och 

hennes man valt att leva. Det är tydligt att hon redan hade en bestämd uppfattning om vad 

som passar sig för den som är frälst och hur vinnandet av själar skall gå till.  Det finns i 

dagboken ingen längtan efter att själv leda möten och predika som maken. Det sociala arbetet 

var det som intresserar henne och troligen det verksamhetsfält inom Frälsningsarmén hon 

tänkte sig i framtiden. 

Hedvig Lagercrantz iakttog, bedömde och imiterade de kvinnor hon mötte och antog 

rollen av officershustru och slumsyster i Frälsningsarmén. Den kvinnoroll som accepterades 

var den som respektabel kvinna, redo att offra sig i kampen för frälsning för de fallna, 

mannens kamrat och medhjälpare det vill säga en roll präglad av känslosamhet och värme, 

den goda kamraten och modern som vårdar de sämre ställda och offrar sig själv för att se till 

deras behov.  

Herman Lagercrantz, var mycket borta, deltar i möten, hade egna arbetsuppgifter för 

högkvarteret och övades i att hålla möten på engelska. Troligen bedömdes bådas kompetens 

innan de slutligen antogs som officerare i Frälsningsarmén men Hedvig Lagercrantz måste 

också visa att hon förstod sin roll som kvinna i rörelsen, något som hon själv verkar vara 

mycket medveten om.  

 
 

Herman och Hedvig Lagercrantz  samt Emanuel Hellberg på Högkvarteret i Stockholm.   
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Kapitel 3: Analys, slutsatser och diskussion 

 

En människa är aldrig en isolerad ö. Hon ingår alltid direkt och indirekt i ett socialt 

sammanhang där hennes position bestäms utifrån klass, gender/kön och ras/etnicitet. Även 

religion är ett område där hennes position bestäms av närheten till, och rätten att, tolka det 

religiösa budskapet.  Som vi har sett inom avsnittet empiri ovan tillhör Hedvig Lagercrantz, 

inom den undersökta tidsperioden, två kulturella fält, eller sociala miljöer, där den 

sammanhållande faktorn är något man värderar gemensamt - ”doxa”. Dessa fält har villkor 

för inträde, sociala positioner som på ett hierarkiskt sätt förhåller sig till varandra, regler för 

uppträdande och habitus det vill säga en anpassning i form av uppträdande, värderingar och 

tolkning av verkligheten. En hög position, elitposition, innebär rätten att tolka och bestämma 

vad som är rätt och sant. En svag position inom fältet kan förstärkas genom användning av 

strategierna anpassning och efterlikning. Därmed förstärks också elitens positioner då det 

kapital de har monopol på bekräftas och utökas.   

Jag kommer att i det följande att, med hjälp av min teori, analysera det empiriska 

materialet för respektive fält. Utifrån denna analys kommer jag att besvara min 

forskningsfråga, jämföra Hedvig Lagercrantz position med andra kvinnors inom väckelsen 

för att sedan övergå till att diskutera hur dessa resultat på mikronivå säger något om 

makronivån, i det här fallet väckelsen/läsarrörelsen, Frälsningsarmén och nya, kvinnliga 

verksamhetsfält inom den offentliga sfären. Slutligen nämner jag något om vad denna 

undersökning säger oss om hur det moderna, sekulariserade Sverige formas. 

 

Analys utifrån intersektionella kategorier 

 

Som vi skall se i det följande är alla tre maktdimensioner eller positioner representerade inom 

respektive fält, men den inbördes rangordningen och påverkan på, respektive samverkan med, 

de övriga två dimensionerna skiljer sig åt. 

 

Klass, genus och religion inom ”Societeten” 

 

Klass:  

Familjen Croneborg är förmögen. Det innebär att den besitter alla de fördelar som kommer 

med materiell rikedom; utbildning, kunskap samt kontroll över det som är rätt och sant. Den 

materiella rikedomen legitimerar också en politisk position. Fadern är en del av det 

makthavande skiktet, som riksdagsman och kammarherre. Som ägare av Älvsbacka bruk är 

han en del av överheten och har rätt till de anställdas arbete och den ekonomiska vinst det ger 

upphov till. Dessa är i sin tur beroende av en anställning för sin försörjning och förväntas 

anpassa sig och lyda, i enlighet med hustavlan. Detta förhållande är noga reglerat och 

distansen skapas både rumsligt, genom att olika områden på herrgården och på bruket är 

reserverade för olika sociala grupper - herrgårdsfolk, innetjänare, utetjänare och 

bruksanställda, och genom skilda regler för uppförande inom respektive klass/grupp. 

Familjen genom fadern har monopol på de ekonomiska resurserna vilka noggrant kontrolleras 

och bokförs.  
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Som maka och barn får även Hedvig Croneborgs mor och syskon del av den materiella 

rikedomen, tillgång till utbildning och kunskap och en överordnad ställning i förhållande till 

de anställda. 

   

Genus:   

Mannens/faderns verksamhetsområde är det offentliga det vill säga politiken och det 

ekonomiska fältet. Han representerar familjen utåt och sköter alla ekonomiska och juridiska 

angelägenheter för modern och de omyndiga barnen. Moderns verksamhetsområde är det 

privata det vill säga hushållet, uppfostran av barnen, kontroll av hushållets resurser och 

ledning av tjänarstaben på herrgården. Hon upprätthåller de sociala nätverken och bidrar 

direkt och indirekt till att fältet det vill säga gruppens och dess elitpositioner upprätthålls som 

förmedlare av habitus (uppfostran av barnen) och kontroll över flickornas val av 

äktenskapspartner. 

 Som den femte dottern har Hedvig Croneborg en underordnad roll i familjen. Hon får 

den utbildning hon förväntas behöva i sin framtida roll som adelskvinna: skrivning och 

läsning, språk, handarbete och kontroll av ett stort hushåll inklusive bokföring det vill säga 

ledning inom hushållet och de sociala nätverken. Hon förväntas, som alla kvinnor under 

denna period, vara respektabel och ärbar och följa de regler som styr sexualiteten, vara 

känslostyrd och irrationell, bildad, behärska den etikett och de sociala koder som skiljer 

överklassen från andra grupper, ha förmåga att leda och hantera resurser inom ett hushåll, 

gifta sig med en man inom fältet överklass samt bli en god mor. Detta kan också uttryckas på 

följande sätt: genom att anpassa sig till de koder som styr den sociala samvaron och genom 

att efterlikna sin mor och andra kvinnor får hon del av resurserna inom fältet. 

 

Religion:  

I Hustavlans andliga stånd ingick präster, som innehade en formell position, och åhörare, där 

fadern som ledare för hushållet och husandakterna samt modern som ansvarig för barnens 

fostran, även den religiösa, hade en informell position. Då ett barn kunde redogöra för 

Luthers lilla katekes med förklaringarna, hade konfirmerats, skriftats och gått fram till 

nattvarden, eller med andra ord anpassat sig till de regler som styrde detta område, ansågs 

barnet som vuxen och fick därigenom en självständig, informell position inom det religiösa 

fältet. Denna position upprätthölls genom husandakter, gudstjänster, husförhör och 

skriftermål och nattvardgång men innebar inte någon möjlighet att påverka innehåll eller 

utövande av religionen. Enbart män kunde utöva formell makt inom detta område. 

 

Sammanfattning:  

Vi kan se att klasstillhörighet är överordnad genus/kön och religion inom denna sfär. Män är 

överordnade kvinnor inom den offentliga sfären men kvinnor upprätthåller fältet genom 

sociala nätverk, kunskap om släktförhållanden och kontroll över sexualitet och giftermål samt 

genom att undervisa barnen, vilket innebär en informell maktposition i det privata. 
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Klass, genus och religion inom väckelse/Frälsningsarmé 

 

Klass:  

Inom detta fält ingår företrädare för samhällets alla klasser, överklassen inom det 

Radstockska väckelsenätverket, borgarklass och prästerstånd, bland annat inom det löst 

sammanhängande väckelsenätverk som kommer att bli Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och 

arbetarklass inom Frälsningsarmén. Arbetarklassen är i princip utestängd från materiella och 

ideologiska resurser och är hänvisad till lönearbete för sin försörjning (se föregående avsnitt). 

Då Hedvig Lagercrantz möter Frälsningsarmén och blir en del av denna, får hon också 

tillgång till de regler och koder som gäller inom arbetarklassen. Nyckelorden är aktivitet eller 

arbete, lydnad och för männen även ett yvigare och mindre behärskat kroppsspråk samt 

högljuddhet. Men här finns samtidigt en distans mellan de kvinnor inom arbetarklassen som 

vandrar den rätta vägen, det vill säga frälsningssoldater, och de fallna, offentliga kvinnorna 

det vill säga kvinnor vars sexuella heder ifrågasatts. Hon anpassar sig genom att kritisera den 

egna klassen, med sitt onyttiga liv och dess rika kvinnors passivitet och kritik, och identifiera 

sig med de aktiva det vill säga de som strider i kampen mot synden, i praktiken män och 

kvinnor i första hand ur arbetarklassen.  

Genus/kön:  

Även inom detta fält förväntas kvinnan vara respektabel, känslosam och irrationell, En gift 

kvinna är även inom detta område underställd mannen i allt som rör ekonomi och 

representation i det offentliga. Det ser vi t ex genom att Hedvig Lagercrantz tituleras fru 

Lagercrantz i Frälsningsarméns publikationer. Kvinnans högsta kallelse är att fostra barnen 

för Gud samt att sköta hem och hushåll. 

Religion:  

En position inom fältet väckelse kräver en personlig avgörelse och en identitet som läsare. 

Läsarnätverket leds i princip av män. Kvinnor finns i ledande positioner men dessa är i 

allmänhet inte gifta. Samtidigt behövs kvinnan i kampen för det goda. Hennes naturliga 

känslighet legitimerar predikan och vittnesbörd från plattformen, engagemang för fallna 

medsystrar och synlighet i det offentliga rummet, rent fysiskt och som skribent. 

Då Herman Lagercrantz friar till fröken Croneborg har han en informell position inom 

väckelsefältet. Föräldrar och syskon tillhör läsarkretsen, han är frälst och har vittnat om det 

på Frälsningsarméns plattform och han utövar socialt arbete bland utslagna män genom 

värmestugor och härbärgen.  

Genom valet att ”vandra den rätta vägen” efter konfirmationstiden har Hedvig 

Lagercrantz en informell position inom väckelsen men denna ifrågasätts av dem som anser 

sig stå närmare budskapet, det vill säga den blivande maken, hans familj och andra tillhöriga 

det Radstockska nätverket. Hon förbättrar sin position, genom strategierna anpassning och 

efterlikning, då hon ändrar sin klädsel till en ickevärldslig dito, genom predikan och 

handledning inom den egna familjen, som utövare av socialt arbete för de fattiga och genom 

att offentliggöra en omvändelseberättelse som följer det gängse mönstret inom 

Frälsningsarmén.  

Denna anpassning fortsätter i England då hon utbildas inom det sociala arbetet och 

tillägnar sig Frälsningsarméns tolkningsschema och retorik angående slummens människor 

och syndens verkningar. Hon tar i det yttre avstånd från ”allt”- sin familj, sitt hem, sin man, 
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sin tid, offrar sig för sina fallna systrar och framstår som fattig för Kristus. Detta offer kräver 

tårar för att värderas. Genom dessa anpassningar och efterliknande av Frälsningsarméns 

soldat- och kvinnoroll förstärker hon budskapet elitpositioner inom fältet, i synnerhet 

familjens Booths.  

Utnämningen till stabskapten inom Frälsningsarmén innebär en formell position men 

en position underställd, och beroende av, makens position.
259

 Fotografiet nedan visar tydligt 

paret Lagercrantz samt Emanuel Hellbergs positioner inom rörelsen. Herman Lagercrantz är, 

som äldre, gift och ekonomiskt oberoende, den obestridde ledaren. Han står rak och förefaller 

diktera något. Emanuel Hellberg, en yngre man, troligen utan egen förmögenhet, sitter ned 

det vill säga håller sitt huvud i en lägre position och förefaller läsa och bedöma något. Hedvig 

Lagercrantz slutligen, sitter med huvudet sedesamt böjt och skriver ned det som dikteras av 

hennes man. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herman och Hedvig Lagercrantz samt Emmanuel Hellberg. 

 

 

Sammanfattning: 

 

Det finns en inbördes rangordning vad det gäller maktdimensioner inom de båda kulturerna 

eller sociala grupperingarna.  

Inom ”societeten” är klassen den gemensamma faktorn och denna styr över genus och 

religion. På Älvsbacka bruk tillhör dimensionen religion ”de andra” det vill säga ”de 

underhafvande” - tjänstefolk och arbetare på bruket. För familjen Croneborg, det vill säga de 

                                                
259

  Herman Lagercrantz har i sin självbiografi citerat William Booth´s resonemang kring makt: 
”Booth kunde ibland få en hel folkmassa att skratta befriande, men han hade åhörarna så i sin hand att samma 

människor kort därefter kunde bittert gråta över sina synder. Och han fick dem att offra. De som offrar sig själv 

får en hemlighetsfull makt att förmå andra till självförglömmelse” 

[…]” En annan sak som han ständigt betonade var det intima sammanhanget mellan ansvar och makt. Att ansvar 

följer med makt är självklart och ofrånkomligt , men det är också viktigt att betänka att man inte kan ge en 

människa ett ansvar utan att också ge henne motsvarande handlingsfrihet och maktbefogenhet. De två begreppen 

ansvar och makt är oskiljaktliga”. Lagercrantz 1946 s. 80, 83 
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som tillhör societeten eller överklassen, är det fullt tillräckligt att leva hyggligt. Manliga och 

kvinnliga områden är tydligt åtskilda. 

Inom Frälsningsarmén är makten vid denna tid koncentrerad till familjetillhörighet, att 

vara en Booth, genom födsel eller gifte. Här är genus och ålder av underordnad betydelse. De 

Boothska döttrarna deltar i lika stor utsträckning i arbetet och har lika höga positioner som 

sina bröder och detta är de fostrade till sedan barnsben. Utanför denna elit är dock 

särartstänkandet det vill säga att män och kvinnor är olika och har olika roller, det 

förhärskande. I praktiken råder genus över religion avseende gifta kvinnor då hemmets 

plikter måste gå före en offentlig roll på plattformen. Det är i huvudsak ogifta kvinnor som 

blir soldater och officerare. Dimensionen ålder är inte en avgörande faktor för positioner 

inom rörelsen. Frälsningsarméns officerare i Sverige är i allmänhet unga då de utbildas och 

kommenderas ut. 

 

Analys utifrån Bourdieus teori 

 

 Hedvig Lagercrantz är, då hon blir en del av väckelsenätverket och Frälsningsarmén, fostrad 

till att vara adelskvinna, maka, mor och ledare för ett stort hushåll som vi sett i det 

föregående. Det innebär att hon besitter kunskaper och färdigheter, vet hur man för sig i 

sociala sammanhang och har familj, vänner och släkt inom samhällets övre skikt, 

”societeten”. Allt detta kan benämnas resurser eller med Bourdieus term kapital. 

 

Dessa olika typer av kapital, kan schematiskt framställas enligt följande: 

 

Tabell 1: Kapital och habitus inom fältet ”Societeten” 

 

Ekonomiskt kapital ● Förmögenhet genom fadern. 

● Förmåga att hantera och kontrollera 

ekonomiska resurser. 

● Handarbete och andra praktiska 

kunskaper. 

Utbildningskapital ● Språkkunskaper. 

● Kristendomskunskap. 

● Bokföring och resursinventering. 

● Personalledning, utbildad till att leda 

ett stort herrgårdshushåll. 

Kulturellt kapital ● Konversationsförmåga 

● Brevskrivning och andra sociala 

aktiviteter, såsom det rätta 

uppförandet vid visiter och baler. 

● Kunskap om släktskap och 

förbindelser 

● Förtrogenhet med den sk finkulturen 

(konst och musik). 

Kroppsligt kapital  ● Utseende, klädsel och inlärt 
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rörelsemönster, passande för en fin 

dam. 

Socialt kapital ● Tillhör fältet genom börd  

● Tillgång till aristokratins nätverk: 

Släkt och föräldrarnas vänner 

besitter höga positioner samhället 

 

Dessa olika typer av kapital kan värderas och växlas in mot andra kapital inom fältet 

väckelsen/Frälsningsarmén men här krävs ytterligare: 

 

Tabell 2: Kapital och habitus inom fältet väckelse/Frälsningsarmén 

 

Ekonomiskt kapital ● Förmåga att hantera rörelsens 

ekonomiska resurser 

● egna ekonomiska tillskott genom 

soldatbidrag/tionde, 

försakelseveckan. 

● Tid för att gå på möten, sälja Strids-

rop, vittna, göra besök i slummen 

och på krogar mm. 

Utbildningskapital ● Förtrogenhet med rörelsens doxa, 

som den framställs i publikationer 

(Strids-ropet, Den lille soldaten med 

flera) samt böcker av främst paret 

Booth, 

● kunskap om Order och reglementen. 

 

Kulturellt kapital 
● Förmåga att använda det religiösa 

språket, väckelsens retorik, i tal och 

skrift. 

Kroppsligt kapital ● Utseende, uniform och beteende 

passande för predikan, vittnesbörd 

mm. som representant för 

Frälsningsarmén 

Socialt kapital ● Tillhör fältet genom omvändelse, 

frälsning(det vill säga en 

känslomässig frälsningsupplevelse)  

● Tillgång till rörelsens nätverk. 
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Sammanfattning:  

 

Hedvig Lagercrantz besitter, som född i överklassen, bildning och överklassens sätt att föra 

sig, habitus. Hon bemästrar de sociala koderna och har tillgång till överklassens sociala 

nätverk, till skillnad från andra kvinnliga medlemmar i Frälsningsarmén. Detta legitimerar 

hennes ledande position, i samhället och i Frälsningsarmén. Hon kan, med hjälp av detta 

kulturella och sociala kapital, liksom andra kvinnor inom väckelsen och rösträttsrörelsen, 

debattera, motivera och skriftligen ta plats i debatten. 

 

Sammanfattning av empiri och analys:  

 

Giftermålet med Herman Lagercrantz innebär att Hedvig Lagercrantz får tillgång till det 

religiösa fältet i Stockholm och kan i det yttre, genom att bli soldat och bära bonnet offentligt, 

visa på ett livsval delvis utanför den bestämda banan. I de väckelsekretsar de umgås i finns 

genom predikan och vittnesmål, en möjlighet att, genom ”religiös proximitet”, skapa sig 

informell makt att uttolka budskapet och leda andra till frälsning samt även utöva ekonomisk 

makt genom socialt arbete. Dessa frivilliga uppdrag innebär dock ingen möjlighet att tillhöra 

eliten, den formella makten i väckelsen och Frälsningsarmén, under de nuvarande 

förutsättningarna det vill säga som frivilliga soldater och för Herman Lagercrantz del medlem 

i hjälpkåren.  

Genom att bli heltidsanställda officerare i Frälsningsarmén får paret Lagercrantz 

chefspositioner, ekonomisk, kulturell och social makt över underlydande soldater och 

officerare och inte bara informell utan också formell makt att uttolka budskapet. Besöken i 

slummen som ett slags ljusets ängel skapar ytterligare symboliskt kapital, för Hedvig 

Lagercrantz själv och för Frälsningsarméns sociala verksamhet. En ”Lady” som engagerar sig 

i slumverksamheten har stort symbol- och propagandavärde i Frälsningsarmén. 

Som officer i Frälsningsarmén kan hon bli en offentlig person, använda sig av 

tillkämpade liberala fri- och rättigheter att tala och skriva i rörelsens namn och bli en del av 

det sociala rehabiliteringsprojektet gentemot de fattiga som redan bedrivs av kvinnor inom 

andra organisationer. Frälsningsarmén blir en inträdesbiljett till ett professionellt yrkesliv 

med makt att skapa ett bestående livsverk, vilket erkänns då hon av prins Gustav Adolf får 

motta medaljen ”Illis quorum” vid en ceremoni i Konserthuset.
260

  

Hedvig Lagercrantz har som omyndig inte rätt att teckna avtal och annat men lånar 

auktoritet från sin man. Detta markeras genom att hon tituleras fru Lagercrantz i Strids-ropet 

och i insamlingsformulär i ”Lösa blad - tidskrift för slum- och räddningsverket.
261

  

 Men detta var knappast den karriär paret Croneborg tänkt sig för sin yngsta dotter. 

Hon är ju uppfostrad till rollen som adelskvinna, en förutsättning för adelns fortbestånd och 

avgränsning och hennes roll är att förstärka männens position inom det offentliga rummet, 

upprätthållare av de sociala nätverken och ledare för ett stort och komplicerat 

herrgårdshushåll. Dotterns radikala val skapar konflikter med föräldrarna. För dem är 

religionen en privatsak, inte något att föra fram i offentligheten, och dessutom något för de 
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 Antonsson 2009, s.65. 
261

 Skriftens bakre pärm, Lösa blad 1892. 
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lägre stående, inte något för herrgårdsfamiljen. Ursprungsfamiljen är inte religiös och 

praktiserar därmed ingenting av det som kännetecknar en läsare: Bibelläsning, läsning av 

predikningar eller annan uppbyggelselitteratur, deltagande i söndagsskola, personliga 

vittnesbörd och de ber inte. Hedvig Croneborg får som barn och ungdom därför bara glimtar 

av det ”hennes hjärta längtar efter”. Hon övar sig som barn i hemlighet i att vara läsare 

genom bön och bibelläsning, konfirmeras för Bring på Ersta och bestämmer sig efter 

konfirmationen för att leva ett liv på den ”rätta vägen” där Gud är kärleken, accepterar henne 

som hon är och förlåter allt, bara hon ångrar sig. Efter en period som avfällig har hon nu hittat 

tillbaka till den ”rätta vägen”, vilket i synnerhet modern har svårt att hantera. Konflikten 

förstärks då även systern Betty Croneborg bestämmer sig för att bli frälst och börja följa den 

rätta vägen. Detta beslut innebär att familjen Croneborg ytterligare polariseras i religiösa och 

ickereligiösa, världsliga och frälsta och Hedvig (och Herman) Lagercrantz tillerkänns en 

auktoritet att uttolka Guds vilja för den som står längre från centrum det vill säga systern. 

Paret Lagercrantz livsval skapar stor skandal i societeten och för en tid stängs de ute från de 

viktigaste nätverken, familjen Croneborg, annan släkt och Herman Lagercrantz gamla 

officerskollegor. Men de har samtidigt blivit en del av ett mycket större sammanhang, den 

internationella Frälsningsarmén som är spridd till fyra kontinenter. De tillhör nu rörelsens elit 

och är personliga vänner till familjen Booth.  

 

Slutsatser och diskussion 

 

Någon gång mellan april 1886, då hon gifter sig med Herman Lagercrantz och blir fru 

Lagercrantz, och september 1888, då båten lämnar Sverige för resan mot England och den 

slutliga introduktionen och utbildningen för en verksamhet som officer inom 

Frälsningsarmén, skriver Hedvig Lagercrantz sin levnadsteckning. Vi har i det föregående 

konstaterat att denna berättelse är mycket typisk för genren omvändelseberättelser inom 

väckelsen och Frälsningsarmén. Denna innehåller visserligen inte någon avgörande 

frälsningsupplevelse men visar ändå på den typiska polariseringen då och nu, ”verlden” och 

”den rätta vägen” och så vidare. Som källa till objektiva fakta angående Hedvig Lagercrantz 

liv är den med andra ord alltför tendentiös. Den är skriven för offentligheten och syftet är att 

sätta upp ett exempel för andra som ännu inte valt ”Den rätta vägen”. 

 Men denna berättelse är värdefull ur ett annat perspektiv. Här återspeglas Hedvig 

Lagercrantz identitet som läsare och frälst. Som vi kan påminna oss från avsnittet ”termer och 

begrepp” står begreppet identitet för ”hur en individ eller grupp själv reflekterar över, 

konstruerar, formulerar, gestaltar och förmedlar vad den vill vara, vad den vill och bör göra, 

samt vad den inte önskar vara eller göra, och/eller hur den låter sig definieras av andra, i de 

kontexter den relaterar till”.  

Då berättelsen skrivs har Hedvig Lagercrantz lämnat den ”lätta kristendomens väg”, 

den som hon har fått sig predikad, och anammat den kristendom hon fått till sig i 

”Frälsningsarméns baracker”. Frälsningsarmén är den kontext Hedvig Lagercrantz relaterar 

till men framför allt är det den äkta mannen, den frälste, ” han som vet hur han har det”, 

medlemmen i Frälsningsarméns hjälptrupper och blivande Frälsningsarméofficeren Herman 

Lagercrantz, som utgör Hedvig Lagercrantz referensram. Det är genom honom som hon 

kommer i kontakt med väckelsen igen och det är de tillsammans som tar steget in i formella 
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befattningar i Frälsningsarmén. De har nu valt ett liv i Guds här ”uppgifvna för striden”. Hon 

beskriver att det är då hon ger upp allt, sitt liv, sin tid, sin man som hon finner verklig frid. 

Då, i sitt gamla liv som barn och ungdom i ”världen”, var Hedvig Croneborg obrukbar, 

oförmögen att fylla någon plats men nu, på ”den rätta vägen”, har hon funnit sin väg. Nu har 

hon användning för allt det hon lärde sig som barn genom studier och flitig läsning.  

Hon är inte längre passiv, väntande in det som Gud vill med hennes liv, inte en 

debutant som väntar på att bli vald av en åtråvärd man, inte en societetskvinna som fördriver 

tiden med visiter, bjudningar och tennis och som passivt kritiserar dem som gör något. Hon är 

nu en soldat i Guds här, en aktiv krigare, en kristen som avstår från världens lockelser, en 

”kvinna som har lidit mycket och som är frälst, men kanske inte ännu så frälst som någon kan 

bli” liksom den högt beundrade Mrs Walker. Längtan efter det vackra barndomshemmet och 

det bekväma liv som hon lämnat, lyser igenom men detta är vad Gud kräver: ett heligt liv, 

självförsakelse, lydnad och ”ett döende bort hvarje dag”. Men detta val, som ger frid med 

Gud och med samvetet, skapar konflikter med omgivningen. 

Föräldrarna och syskonen uppfattar detta steg som att hon tar avstånd från dem och att 

hon som kristen anser sig bättre än dem. Den konflikten gör ont men offret kräver tårar för att 

räknas. Djävulen har släppt sitt grepp om henne, Hedvig, och hon har funnit sin väg.  

 

Min till synes enkla fråga till mitt material som sedan kom att bli denna uppsats 

forskningsfråga var: Varför väljer Hedvig Lagercrantz, att gå med i Frälsningsarmén? Och 

omvänt: Varför väljer William Booth som ledare för Frälsningsarmén att utnämna Hedvig 

Lagercrantz till officer inom ledningen för Frälsningsarmén i Sverige? 

 

Genom min analys har jag konstaterat att detta val från Hedvig Lagercrantz´ horisont inte är 

ett självständigt val. Hon är bunden av sin roll som kvinna, adelskvinna och omyndig maka, i 

sitt gamla liv i ”verlden” och i sitt nya liv på ”den rätta vägen”.  Hon har ingen egen position 

utan använder sig av anpassning och efterlikning för att bli det som krävs, det vill säga att rätt 

spela rollerna som maka, mor och mannens medhjälpare och dessa roller går före eget 

självförverkligande. Som stabsofficer är hon underställd sin man och har inte rätt att fatta 

självständiga beslut som rör ekonomi och kontrakt. Samtidigt innebär paret Lagercrantz 

anslutning till väckelsen och sedan till Frälsningsarmén för Hedvig Lagercrantz del en 

självständig position i förhållande till föräldrarna, en ny bana och en ny identitet: den 

respektabla kvinnan, frälsningsofficeren och slumsystern som offrar sitt liv för sina fallna 

systrars räkning. 

Paret Lagercrantz är en strålande rekrytering för Frälsningsarmén. Genom dem får 

armén tillgång till värdefulla nätverk som kan användas för att skapa ekonomiskt kapital och 

bidra till att rörelsen får en starkare position inom samhället och väckelsen. Hedvig 

Lagercrantz representerar den typ av kvinna som premieras inom rörelsen. Men genom sin 

uppväxt kan hon också tillföra något den nya rörelsen behöver - sin utbildning i att 

kontrollera och hantera materiella resurser, personalledning och förmåga att upprätthålla 

sociala nätverk. 

 Går det då att jämföra Hedvig Lagercrantz livsval med andra kvinnors ur väckelsen? 

Jag väljer att jämföra med två gifta kvinnor, nämligen Emilie Petersen och Lina Sandell 

(Berg). Dessa tillhör visserligen en tidigare generation i väckelsen, som födda 1780 
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respektive 1832, men här finns både likheter och skillnader som gör dem intressanta som 

jämförelseobjekt. 

Dessa tre är alla bildade, ärbara kvinnor, uppfostrade till ett liv av plikter inom sin 

respektive sociala grupp. Hedvig Lagercrantz är adelskvinna, född in i samhällets 

makthavande skikt vilket skiljer henne från de båda andra. Emilie Petersen är av visserligen 

också uppvuxen i en förmögen men ofrälse borgarsläkt medan Lina Sandell är prästdotter och 

genom sin far tillhör det andliga ståndet. Hon har ingen egen förmögenhet utan är beroende 

av andra för sin försörjning. Som gifta är alla tre underställda sina män i juridiskt avseende 

men här finns också skillnader. Emilie Petersen blir som änka ensam ansvarig för godsets 

skötsel medan Lina Sandell och Hedvig Lagercrantz blir sina mäns medhjälpare inom 

väckelsen. Lina Sandell är andra generationens läsare, uppvuxen inom väckelsen medan 

Emilie Petersen och Hedvig Lagercrantz omvänds som unga. De har alla tre aktivismen 

gemensam, det vill säga genom socialt arbete och som skribenter verkar de inom väckelsen 

för andras frälsning/räddning, kroppsligen och själsligen.  

Men medan Emilie Petersen verkar inom sitt hushåll, som ledare för Herresta gods 

och ansvarig för de underlydandes väl och ve, kommer Lina Sandell och Hedvig Lagercrantz 

att verka i offentligheten, som anställda inom två grenar av väckelsen, Evangeliska 

Fosterlandsstiftelsen och Frälsningsarmén. De utför arbetsuppgifter för sina organisationer 

och är beroende av lön från samfunden för sin försörjning. Skillnaden här ligger i sättet de 

rekryteras. Lina Sandell blir erbjuden en anställning inom Evangeliska Fosterlandsstiftelen på 

egna meriter. Hedvig Lagercrantz rekryteras som medhjälpare och kamrat och är beroende av 

sin man och dennes meriter. Genom sitt giftermål med en kvinna som kan vara hans maka, 

mor till hans barn och medkrigare i kampen mot synden skaffar Herman Lagercrantz sig 

ytterligare en tillgång som kan användas i förhandlingen med William Booth. 

Denna korta jämförelse visar hur väckelserörelsen river ned det som begränsar 

kvinnan till att verka enbart inom den domestika sfären hushållet och skapar en plats inom 

offentligheten och att kvinnans roll efter hand går från det personliga, privata engagemanget 

mot ett mer professionellt, som anställd i verksamheter som i huvudsak styrs av män.  

Vad innebär då uppsatsens resultat i ett makroperspektiv? Vad kan vi lära oss om 

Frälsningsarmén under slutet av 1800-talet, i Sverige och internationellt? 

Denna undersökning har visat att Hedvig Lagercrantz är atypisk som svensk 

frälsningsarméofficer vid denna tid då hon är maka och mor men samtidigt typisk för 

Frälsningsarmén i stort. De flesta män i ledande positioner i den internationella 

Frälsningsarmén är gifta och deras hustrur fungerar som medhjälpare och samtidigt som 

föredömen för andra kvinnor, som hustrur och mödrar. De kombinerar officiella roller som 

officerare med informella roller inom familjen. Frälsningsarmén är en stor organisation, 

spridd till ett flertal länder men den är samtidigt en organisation beroende av personliga 

relationer. Paret Lagercrantz reser till England och representanter för internationella 

högkvarteret kommer till Sverige för överläggningar. Personliga vänskapsband bildas som 

kommer att vara bestående under många år 

Denna undersökning visar också att Frälsningsarmén tolkar sin verklighet i ett binärt 

perspektiv och det gäller att uppfylla kategorierna till vänster för att uppfylla Guds 

krav/rörelsens krav: 
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Tabell 3: Frälsningsarméns verklighetsuppfattning, strukturerad i motsatspar 

 

Den rätta vägen Världen 

Frälst Förtappad 

Helgelse Synd 

Frimodigt vittnande Tystnad 

Lydig Självsvåldig 

Osjälvisk Självisk 

Offrande Ovillig att ge (av sin tid och sina pengar) 

Uniformerad Privat 

Respektabel Icke respektabel/fallen 

 

Genom att en person går fram till botbänken, bekänner sina synder på ett för 

Frälsningsarmén acceptabelt sätt, uttrycker sin vilja att göra Jesus till Herre, upplever en 

känsla av frid och meningsfullhet och sedan vittnar om denna avgörelse och upplevelse, har 

han blivit en del av de frälstas skara. Fältofficerare som i Krigsrapporter till Strids-ropet 

rapporterar om denna typ av upplevelser förstärker sin maktposition, sin elitposition inom 

rörelsen. Ju fler segrar det vill säga ju fler omvända, frälsta, desto högre status. 

Hedvig Lagercrantz och hennes övergång till Frälsningsarmén 1888, tillsammans med 

maken, Herman Lagercrantz, speglar slutligen också modernismens och den nya tidens 

framväxt. Sverige går från ett lutherskt enhetssamhälle med stora köns- och klasskillnader 

mot ett religiöst indifferent, demokratiskt samhälle. Motorn och drivkraften är läsarrörelsen 

och dess krav på individens frihet i religiösa frågor. Genom läsarrörelsen skapas en ny typ av 

offentlighet, nya organ skapas för upplysning, identitet och utbildning och nya yrkesroller 

växer fram, i synnerhet för kvinnor. Människor tar makten över sin egen religiositet, i 

opposition mot statskyrkomonopolet. Då Hedvig Croneborg konfirmeras på Ersta är denna 

rörelse ännu i huvudsak en enad rörelse men den kommer efter hand att splittras i flera 

grupperingar och blivande frikyrkor. 

 När Frälsningsarmén etableras i Sverige 1883 framstår den som en radikal, 

ungdomlig rörelse med en tydlig struktur, ledarroller för kvinnor och en öppenhet över 

klassgränserna. Det är inte märkligt att denna engelska rörelse, med sin förmåga att 

marknadsföra sig och att erövra det offentliga rummet genom sång och musik, bön och 

predikan på gator och torg, skapar debatt och antipatier. Den är ju raka motsatsen till det 

kontrollerade, strikt reglerade samhälle väckelsefolket hjälper till att bända upp. Själva 

drivkraften i den nya typen av religiositet är den eskatologiska förväntan och kravet på den 

personliga avgörelsen. Här finns fröet till dagens individualistiska samhälle. Det handlar om 

varje individs personliga avgörelse, personliga ansvar inför Gud och personliga ansvar att 

föra det glada budskapet om frälsningen i Kristus vidare till de ännu oväckta. Denna kallelse 

bryter med den lutherska kallelsetanken, där varje människa är kallad till den plats han/hon 
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fyller i det samhälle vars balans är skapad av Gud. Det allmänna prästadömets princip bryter 

med treståndsläran och får individer att gå emot samhällets institutioner.  

Kvinnliga officerare går i fängelse för sin tros skull. De accepterar med andra ord 

varken sin huvudsakliga kallelse inom den privata, närande sektorn, ”hushållståndet” eller 

den dömande sektorns, ”det politiska ståndets” överhöghet. Genom Hedvig Lagercrantz och 

andra ledande kvinnor inom väckelsen får Sverige en ny typ av kvinnligt ledarskap, ett 

ledarskap i offentligheten, som skapar debatt för sina hjärtefrågor och som verkar inom 

traditionellt kvinnliga ansvarområden för att skapa yrken och egen försörjning, för sig själva 

och för andra kvinnor. 1888 är det ännu långt kvar till ett jämställt, demokratiskt samhälle 

men pusselbitarna finns på plats. Herman och Hedvig Lagercrantz är produkter av sin 

uppfostran, och agerar i enlighet med denna, som analysen visat. Men samtidigt är Hedvig 

Lagercrantz i högre utsträckning än sin man en produkt av den nya tidens krav på 

omvändelse och avgörelse då hon inte är uppvuxen inom väckelsen. 

Hedvig Lagercrantz på många sätt är en föregångare till den moderna yrkeskvinnan. 

Rollen som kapten i Frälsningsarmén och chef för slum- och räddningsverket, som Hedvig 

blir 1890, är en professionell roll med klara förväntningar på uppförande och utförande, 

formulerade bland annat i General Booths Order och Reglemente för officerare samt i artiklar 

i Strids-ropet och andra publikationer. 

Hedvig Lagercrantz kan också ses som en typisk representant för den typ av bildade 

över- och medelklasskvinnor som använder sig av de nyvunna liberala rättigheterna som 

yttrandefriheten för att driva sociala frågor och fylla det behov som finns av arbetskraft inom 

det sociala/filantropiska fältet. Genom att gå in som representant i en hierarkisk organisation 

där varje medlems skyldigheter och rättigheter är noga reglerade är hon en exponent för en 

antidemokratisk tradition. Men samtidigt innebär hennes roll som socialarbetare och senare 

chef för slum- och räddningsverket att hon hanterar ekonomiska tillgångar å andras räkning, 

för de medellösa, det vill säga ett slags tidigmodern kapitalism.  

Jag konstaterar att jag i denna undersökning endast skrapat på ytan. Det finns så 

många frågor kvar att besvara: Vad hände då Herman och Hedvig Lagercrantz gick in i sina 

nya roller som stabsofficerare i Frälsningsarmén? Hur byggdes Slum- och räddningsverket 

upp av Hedvig Lagercrantz och hennes medarbetare, kapten Anna Håkansson med flera? Hur 

balanserade Hedvig Lagercrantz sina olika roller som yrkeskvinna och ledare för slum- och 

räddningsverket, som maka och mor och som dotter och societetsdam?  

Paret Lagercrantz lämnar Frälsningsarmén runt 1894, efter ett uppdrag som officerare 

i Indien. Varför? Hur såg relationerna ut till Frälsningsarmén och särskilt till de personliga 

vännerna, systrarna Booth och Emanuel Hellberg, ut efter brottet med Internationella 

Högkvarteret? Och slutligen: Hur såg Hedvig Lagercrantz fortsatta liv ut, som herrgårdsfru 

på Virsbo herrgård, ledare för ett stort hushåll och aktiv i ortens frikyrkliga liv?  

Svaren finns i Virsbo. Som jag anmärkt tidigare är det Lagercrantzska arkivet i Virsbo en i 

princip outforskad guldgruva. Här finns material för både historiker och kyrkohistoriker att 

undersöka i många år.  

Till sist: Är det då etiskt riktigt att lyfta fram en enskild människas historia? Vad 

skulle Hedvig Lagercrantz själv ha tyckt? Troligen hade hon inte misstyckt, åtminstone inte 

helt och hållet, då hon valt att offentliggöra delar av dagböcker och brev genom Herman 

Lagercrantz självbiografi och genom att en stor del av hennes brevkorrespondens bevarats i 
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arkivet på Virsbo bruk. Som vi har sett i Rundquists och Ulvros’ undersökningar vet vi att 

brev inte sågs som personliga på samma sätt som idag. De lästes och kommenterades av 

familj och vänner och skickades ibland med som bilaga i andra brev.  

Men hur är det då med hennes dagböcker? De förvaras tillsammans med bland annat 

minnesanteckningar från konfirmationstiden i den ” låsta plåtlådan”. Hedvig Lagercrantz 

hade vid sin död stipulerat att innehållet skulle brännas efter det att barnen tagit del av 

innehållet. Tack vare att detta inte gjordes har vi fått ta del av hennes innersta tankar och 

känslor under en övergångsperiod i hennes liv, åren 1885-1888.  

 

Sven Lidman sa en gång om Hedvig Lagercrantz: 

 

 Hon är den mest äkta människa jag vet. Är hon förnäm så är det äkta, är hon ogillande likaså och är 

hon ödmjuk så är det sann ödmjukhet.
262 

 

Med dessa ord lämnar jag Hedvig Lagercrantz och hennes liv för denna gång. 

  

                                                
262

 Odencrants 1976, s.125. 
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