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Abstract 
That conversion is a central concept for Baptists and narrative an important part of their 

culture is made clear by Betlehem kristlig kalender, a yearbook published from 1886 to 1980. 

The aim of this thesis is to survey and analyse conversion narratives within the Baptist 

movement as reflected in Betlehem, by investigating what narrative expressions form the 

body of the stories, what is given precedence, emotional or cognitive expressions, their soul, 

and finally what theological themes are developed around the concept of conversion. 

The method employed is, following a reading of all the issues of Betlehem, to distinguish and 

extract the stories that are narrative in character according to Hindmarsh’s criteria. That is to 

say, stories that point beyond the individual to a larger principle of meaningfulness and that 

are powerfully thought-provoking, with a sense that their beginning, middle and end form a 

unified whole. The texts extracted are further analysed to find the distinguishing characteri-

stics of the material in the light of the dissertation’s aim. 

The results of the study show that the narratives in Betlehem contain a good deal of drama. 

They have a clear direction from something to something, with the actual conversion forming 

a climax. The darkest situations are transformed, following a struggle, to the most ethereal 

light when morning comes, bringing peace and assurance that conversion has taken place. 

Women often serve as models, having already experienced conversion. It is their husbands 

and sons who are the object of their attention and are led towards conversion by their 

entreaties, arguments and also tears. Salvation, as the experience was often called, clearly 

changes people’s personalities. Following conversion, individuals take greater responsibility 

for their own and their family’s situation and it is not unusual that, in their new lives, they 

start to tell others of their experience. 

The narratives in Betlehem show a marked preponderance of the emotional over the cognitive 

for the first 60 years, up to the 1950s, when feelings make way for reason and good examples. 

One reason for this change could be that the instantaneous conversion of revivalism is 

replaced with an emphasis on a rational, planned decision and commitment. Another reason 

could be the ecumenical realities of the time, with church membership based on baptism 

rather than a confession of faith. The cognitive aspects, as well as postmodernism’s loss of 

belief in metanarratives, may be mentioned as further possible explanations. 

The Baptist process of conversion, its “golden chain”, interpreted through the constitution of 

the first Baptist church in Borekulla and the Betlehem narratives, can be defined as 

anthropocentric and summed up as comprising the following stages: (1) The individual is 

awakened from their indifference and realises their sinfulness. (2) The individual senses a 

danger in their sinful state and turns to God. (3) The individual accepts Jesus Christ in faith 

and receives forgiveness and assurance. (4) Faith is brought to life in transformative 

discipleship. The theology of conversion broadly follows those of other revivalist groups. 
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1 Inledning 
 

När jag frågar människor hur de kom med i sina kristna sammanhang nämner de ofta 

sin omvändelse. ”Jag blev frälst på ett juniorläger, jag döptes och så kom jag med i 

församlingen”. Detta verkar vara den vanligaste vägen in i gemenskapen i försam-

lingen i de sammanhang där jag är delaktig. Orden som används i den större gruppen 

blir senare i ett mer personligt sammanhang, när samma fråga åter ställs, öppnare, dju-

pare och mer detaljerade. Det talas om rösten som kallat dem, de nämner syndanöden 

och den kände evangelisten som talade starkt om både synd och om nåd. Det som 

berett gemenskapen till en församlingskontext är omvändelse, dop och sedan medlem-

skapet, tre komponenter som inte var separerbara från varandra.  

Omvändelsen sker både från något och till något konstaterar historikern Bruce Hind-

marsh.
1
  Han menar att djupast handlar det om en människas identitet och kopplingen 

till evangelium i lag och nåd. Vem är jag i förhållande till Gud som gestaltas genom 

Jesus Kristus. Något sker också i omvändelsen av gudsingripande och överlåtelse, ett 

liminalt tillstånd av osäkerhet övergår till ett nytt tillstånd med en ny säkerhet i 

beslutet. 

I tidig pietism, och hos en av dess företrädare Herrman Francke, gick omvändelsen via 

en kraftfull kamp, en Busskampf.
2
 Nicolaus Ludwig Zinzendorf, grundare av herrn-

hutismen och ofta tecknad som en glädjens kristen, upplevde däremot aldrig denna 

kamp. Han menade att omvändelsen istället märks i en kristens liv när den väl skett. 

Var man seriös i sin längtan efter omvändelse skulle man bara stilla vänta på att det 

skulle ske.
3
 Zinzendorfs synsätt ledde till en kontrovers med John Wesley, förgrunds-

gestalt i metodistisk väckelse, som å sin sida menade att denna typ av kvietistisk vän-

tan absolut inte var det enda sättet att ta emot Gud vid omvändelsen. Dock ansåg även 

Wesley att det bör märkas en skillnad efter omvändelsen. Det han själv upplevt och 

som gett honom den erfarenhet han längtat efter beskrivs som att ”hans hjärta blev 

varmt och han visste att hans synder förlåtits och att han fått ett nytt liv”.
4
  

”Syndanöden är inte nödvändig, men frånvaron av den är att beklaga”, citeras Emil 

Gustafson i Joel Halldorfs avhandling Av denna världen?.
5
 Gustafson som tillhörde 

1800-talets helgelserörelse menade att det viktiga var att det var Guds kärlek som i så-

dana fall ledde till denna nöd. 

                                              

1
 Hindmarsh, s. 6ff.  

2
 Ward, s.42. 

3
 Ward, s. 126. 

4
 Outler, s. 66. 

5
 Halldorf 2012, s. 81. 
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Metodisterna använde omvändelseberättelserna som propaganda och som levande 

exempel på hur frälsning kan erhållas för syndaren som omvänder sig, menar Albert 

Outler. Omvändelseskildringarna hos metodister speglar dess verksamhet; ett möte 

med en metodistevangelist, om samtal i de andliga klasserna och en hjälp i bön som 

leder till en ofta känslofylld omvändelse där man lämnar den syndiga världen för att 

bli Guds barn och få frid. En frid man sedan måste arbeta på i sin helgelse i kampen 

mot synden.
6
   

Omvändelse beskrivs hos baptister i en av dess årskalendrar som en kamp mot synden 

följd av en fridfull känsla efter överlåtelsen.  

[ … ] största hindret, som lade sig i vägen för honom var det, om Gud kunde gilla en så kort och 

ofullständig ånger som hans var, fast han syndat så länge. Men när Gotthard läste för honom om 

röfvaren på korset undanröjdes hindret. [ … ] Renar Kristi blod mig från alla synder, ja då är ju 

inga kvar. […] ”Nu först vet jag hvad sann julglädje är.”
7
  

Baptister har alltid värderat berättelsen högt, både bibelberättelser och den egna histo-

rien som blir en förlängning av bibelns berättelse.
8
 För att få bli medlem i en baptistisk 

församling hörde det till att berätta om den egna omvändelsen och hur detta påverkat 

livet.
9
 

Omvändelsen och vittnesbörden om den har varit ett centralt inslag i väckelsen – men 

det finns inte ett mönster, utan flera. I denna uppsats studerar jag omvändelseberät-

telsen i svensk baptism, för att se mönster och undersöka vilken teologi som där fram-

träder. 

1.1 Uppdraget – syftet och problemformulering 

Omvändelse har varit ett centralt begrepp i kristendomen ända sedan dess begynnelse, 

i synnerhet accentuerat inom frikyrkan och baptismen. 1776 skriver historikern Ed-

ward Gibbon,  

The promise of divine favour, instead of being partially confined to the posterity of Abraham, 

was universally proposed to the freeman and the slave, to the Greek and to the barbarian, to the 

Jew and to the Gentile. [...] It became the most sacred duty of a new convert to diffuse among his 

friends and relations the inestimable blessing which he had received.
10

  

                                              

6
 Outler, s. 67. 

7
 Betlehem 1894, s. 111. 

8
 Vägmärken för baptister, s.168. 

9
 Se Kennerbergs s.70. beskrivning hur inträde gick till i Stockholms första baptistförsamling, 

10
 Gibbon, s. 8ff. 
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Gibbon talar om hur viktigt det var för nyblivna kristna att berätta om de välsignelser 

som de fått av sin omvändelse. Berättelsen blir en del av omvändelsen och omvändel-

sen blir en del av berättelsen. 

Uppsatsen syfte är att kartlägga och analysera omvändelseberättelser under Betlehems 

hela utgivning från 1886 till 1980 avseende dessas narrativa anslag, om känslosamhet 

eller förnuft styr och vilka teologiska teman som bearbetas utifrån följande frågeställ-

ningar. 

• Vilken är den narrativa sidan av berättelserna i Betlehems, vad utgör dess kropp? 

Vilka situationer, karaktärer och narrativa mönster kan iakttas i omvändelseberättel-

serna, exempelvis: terminologi, situationens dramatik, huvudpersoner, biroller, plat-

sens betydelse? Kapitel 3 

 • Vilken är berättelsernas känslomässiga sida, dess själ? Beskrivs omvändelsen med 

förnuft eller känsla, finns där emotionella yttringar eller är det mest kognitivt betrak-

tande? Kapitel 4 

• Vilka teologiska teman bearbetas i omvändelseberättelserna? Exempelvis syns ett 

mönster för omvändelseprocessen, vad söks i Bibeln, hur beskrivs synd, nämns fräls-

ningsvisshet, vem verkar i omvändelsen Gud och/eller människa? Kapitel 5 

Kapitel 6 används för syntes och sammanfattning. 

1.2 Material – Betlehem kristlig kalender 1886-1980 

Material till uppsatsen utgörs av Betlehem kristlig kalender årgångar 1886-1980, ur-

valskriterium diskuteras under punkt 1.5. 

Redan 38 år efter att den första baptistförsamlingen 

startat i Borekulla år 1848, utgavs 1886 det första 

numret av Betlehem kristlig kalender. Den utkom sedan 

varje år fram till 1980 med få ändringar i strukturen. 

Ett vanligt nummer av Betlehem innehöll dikter, be-

traktelser, information om samfundet och berättelser 

om hur det kunde gå till när väckelsen träffade en bygd 

i Sverige. Det var vanligt att fem till tio sådana berät-

telser ingick i utgivningen för varje nummer.  

1960 firades 75-årsjubileum av Betlehems utgivning 

och det konstaterades att skriften Betlehem kristlig ka-

lender sedan starten försökt ”uppbygga, stimulera och 

informera baptistfolket”. Kalendern kostade 1886 75 

öre men realiserades 10 år senare för 50 öre. Innehållet 
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sägs däremot inte ha varierat mycket under årens lopp. ”Det har varit uppbyggel-

seartiklar, betraktelser, poem, biografier, baptisthistoriska notiser och – årligen i flera 

tiotals år – presentationer av de nya kapellfastigheter som på ort efter ort uppfördes.”
11

 

Initiativtagare till Betlehem kristlig kalender var Karl Gustaf Hellström, född 1860 i 

Skogstibble socken två mil utanför Uppsala, vars föräldrar var medlemmar i Uppsala 

baptistförsamling. Gustaf beskrivs som ”djärf och företagsam, stundom icke så litet 

våghalsig”. Enligt 1910 års kalender blev Hellström vid 16 års ålder omvänd och ”gaf 

sitt hjärta åt Gud”. Redan ett par veckor efter omvändelsen döptes han och blev med-

lem i Uppsala baptistförsamling. Sin första predikan höll han 1878 och 1880 blev han 

elev på baptisternas predikantskola, Betelseminariet.
12

 

Tillsammans med Johan Alfred Borgström, som var pastor i församlingen i Uppsala, 

utgav Hellström 1886 det första numret av Betlehem på eget förlag. De första 10 åren 

innehöll den även en kalender med bibelord för varje dag under året.  

Rättigheterna till Betlehem köptes under 1893 in av baptistsamfundet och sågs som en 

viktig publikation av ”tryckningskommittén”. Kalendern kan liksom tidningen Vecko-

posten ses spegla organisationens åsikter i många frågor och vara ledningens organ för 

dess teologiska framtoning.  

På 1960-talet bytte kalendern namn till först Betlehem-Året och sedan enbart Året fram 

till 1980 då den upphörde.  

1.3 Metod och urvalskriterier 

En metods uppgift är att på effektivast sätt belysa och svara på de frågor eller utsagor 

som är uppsatsens syfte. Dahlgren och Florén menar att tillämpad forskning har till 

uppgift att använda analytisk metodik för källkritiskt arbete, begreppsutveckling och 

teoriförankring för att belysa eller omtolka ett historiskt fenomen. Nyttan med den his-

toriska forskningen är människans meningssammanhang över tiden. Resonemanget 

kan utvecklas om det historiska samspelet också har en social funktion i samtid och i 

nutid och hur den i sådana fall påverkar eller påverkat oss.
 13

 

Dahlgren och Florén talar om individen som agerar i handling och beteende. Individen 

kan med sitt agerande sätta avtryck i en historisk kontext och vara en del av det kollek-

tiva skeendet. Handling ses som det medvetna ingripandet och beteende är kopplat till 

aktivitet utan medvetna avsikter.
14

  I omvändelseberättelsen möter vi ett socialt beting-

at reaktionsfält i väckelsen, men också det samspel som sker i huvudpersonernas egen 

                                              

11
 Betlehem 1960, s. 86-89. 

12
 Betlehem 1910, s. 106-109. 

13
 Dahlgren, 61f. 

14
 Dahlgren, 131f. 
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livskontext. Detta gör väckelsen metodiskt intressant när det går att iakttaga en 

socialisering via individens handlande och omgivningens reaktioner. 

En annan metodisk aspekt rör själva källmaterialet som i mycket stor del handlar om 

hur det tolkas. I denna tolkning finns flera moment med olika problemställningar för 

att få en grundförståelse, som att texten berör en lång period av år med dess medföl-

jande komplexitet. Språkbruket är dels tidsmässigt, dels dialektalt, har dels gammal-

svensk stavning och meningsbyggnad och har dels inslag av väckelsehistorisk tros-

romantik. Språkförståelse och materialets omfattning kan göra att det är svårt att ur-

skilja kontextuella utsagor. Att tolka är en process där uttolkaren väljer vilken data 

som är relevant och söker logiken i innehållet och dess avvikelser. 

Det totala materialet görs mindre och koncentreras med valet av de delar som speglas 

mot de frågor som presenteras i uppsatsens problemformulering. I det nya koncentre-

rade materialet används en hermeneutisk metod. Stringens söks för att användas för 

både kvantitativ och kvalitativ analys. Därifrån ses kontextuella värderingar med 

information kring berättelseformen, känslosamhet och en teologisk applicering av 

materialet.  

1.3.1 Urval  

Min metod förutsätter ett urval av texterna i Betlehems årgångar. Jag har förvärvat 

samtliga utgivna nummer förutom det första från 1886 och ett från 1893.
15

 Urvalskri-

teriet är texter som i berättande form beskriver omvändelse i något hänseende. Därmed 

bortses från poem, sånger, betraktelser och specifika årsredovisningar av hållna möten. 

Biografier finns i olika former, dels längre beskrivningar av ”de som gått före” och 

utmärkt sig för rörelsen, dels ”hänsovande” det vill säga minnesrunor eller nekrologer 

över dem som under året avlidit. 

Mer preciserat består urvalet av berättelser där en eller flera personer omvänder sig 

från något och till något. Berättelserna ska ha en narrativ karaktär så som Hindmarsh 

menar; peka bortom personer till en principiell meningsfullhet, kraftfullt tankeväck-

ande och med en känsla av helhet i dess början, mitt och slut.
16

   

När urvalet gjorts bearbetas materialet för att finna likheter och skillnader så att ett 

mönster för ytterligare bearbetning kan identifieras så att uppsatsens syfte uppnås.  

Urval och analys påverkas givetvis även av den eller de som utför detta. Forskaren blir 

materialets medskapare genom sitt engagemang, vilket inte alltid sker med objektiv 

distans. Själv är jag döpt vid 12 års ålder, har varit medlem i flertalet baptistiska för-

samlingar sedan 45 år tillbaka och har just förstått att jag kan räkna mig som femte ge-

nerationens baptist i uppsatsmaterialets ursprungssammanhang. Detta ger mig värde-

                                              

15
 1893 köpte baptistsamfundet rätten till Betlehem. Jag har inte lyckats utreda om kalendern även kom 

ut detta år. Om så inte är fallet kan det vara en förklaring till att 1893 års Betlehem är svår att få tag i. 

16
 Hindmarsh, s. 6ff. 
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full erfarenhet att tolka materialet men innebär även en risk för att jag står materialet 

för nära. Forskaren blir en del av materialet men materialet kan också bli en del av 

forskaren och ett adopterat språkbruk kan försvåra för läsaren som sedan ska dela för-

fattarens upptäckter. Trots att jag är en del av uppsatsens kontext är det min akade-

miska uppgift att tolka utanför de personliga ramarna och med ett nutida språkbruk. 

1.4 Forskningsläge 

Då uppsatsens nyckelord är omvändelse, frälsning, omvändelseberättelser, narrativ, 

väckelse, baptism och evangelikalism, är det också under dessa teman erfarenheter 

från tidigare forskning söks. Uppsatsen fyller en plats som ett inslag om baptism, 

omvändelse och omvändelseberättelser. 

I Predikantskap och församling belyser Sune Fahlgren kontexten för sex predikanter 

som var verksamma under den period som uppsatsens huvudkällor berör.  Samtliga 

dessa studiebeskrivningar ger värdefull bakgrundsinformation för väckelserörelsen i 

allmänhet och baptism i synnerhet. En av förgrundsgestalterna inom tidig svensk bap-

tism, F.O. Nilsson (1809-1881) beskrivs, vidare Hjalmar Danielsson (1881-1954) som 

var tongivande som den första missionssekreteraren samt C.G. Hjelm (1903-1965) 

som verkade i flera samfund, inte minst inom baptismen. De övriga tre studiebeskriv-

ningarna berör P.P. Waldenström, Nelly Hall och Lewi Petrus som alla representerar 

väckelsekristendomen från sent 1800-tal till 1900-tal. Fahlgren ställer frågan hur 

predikan påverkade församlingen och hur församlingen påverkade predikanten. 

Joel Halldorf ger i sin avhandling Av denna världen? ett tidsdokument om väckelse-

kristendomen från 1700-talets pietism till 1800-talets folkväckelse. I avhandlingen be-

lyser Halldorf omvändelsens praktik bland helgelserörelsen och i evangelismen, spe-

ciellt så som den representeras av Emil Gustafson. Avhandlingen finner en koppling 

mellan evangelikal väckelse och moderniteten. 

I Församling som sakrament av Ulla Bardh, föreligger ett fokus på församlingar inom 

de samfund som numera är Equmeniakyrkan; Baptistsamfundet samt Missions- och 

Metodistkyrkan, men även andra frikyrkosamfund nämns. Medlemmar ur dessa för-

samlingar berättar i intervjuform om bland annat omvändelse, dop och nattvard. I be-

rättelserna märks tydligt vilken påverkan olika miljöer och företeelser har som leder 

till omvändelse och dop. ”Tänk om jag inte får följa med!” kunde uttryckas efter ett 

väckelsemöte med eskatologiska inslag.
17

 

Omvändelse kan ha flera olika faser. I vissa berättelser framkommer inslag av synda-

nöd, ångest över saker som gjorts emot det egna samvetet eller sådant som inte gjorts. 

Owe Kennerbergs avhandling om kyrkotukt Innanför eller utanför ger värdefull infor-

mation om vad som ansågs vara av syndig. 

                                              

17
 Bardh, s. 202 ff. 
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I Evangelical conversion narrative beskriver Hindmarsh omvändelsens betydelse och 

struktur i den evangelikala väckelsen ur ett internationellt perspektiv. Med tanke på att 

svensk baptism är sprungen ur en kontext med anglosaxisk påverkan, ger Hindmarsh’s 

berättelser jämförelsematerial till uppsatsens huvudpersoner och ett ramverk kring 

omvändelseberättelser som sådana. 

Fredrik Wenell menar i tolkning av Missionsbaneret att den personliga omvändelsen är 

ett svar eller svaret på den djupaste längtan hos ungdomen. ”[ … ] en radikal upplevel-

se av Guds frälsning” var vid ett tillfälle något att uppleva, nämligen syndernas 

förlåtelse.
18

 Wenells doktorsavhandling Omvändelsens skillnad visar vikten av omvän-

delse i ett frikyrkligt perspektiv. ”[ … ] den barnsliga trons upplevelseväg” och dess 

påverkan i 1950-, 1970- och 1980-talets ungdomsrörelse inom ett baptistiskt samfund, 

ger intryck om både omvändelse och berättelsen ur den unga generationens perspek-

tiv.
19

 

George Scott och C. O. Rosenius påverkade flera av de mest framträdande baptisterna 

och de delade en syn på omvändelsens skeende och karaktär. Axel Johansson skriver i 

avhandlingen Frälsningsbegreppet hos Carl Olof Rosenius om Rosenius syn på 

omvändelsen.  

I Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980s, skriver 

David Bebbington att det som utmärker och utgör evangelikala gruppers bas är ”quad-

rilateral of priorities” eller fyra karakteristiska särdrag. Dessa är omvändelse, Bibeln, 

en korscentrerad kristologi samt att vara aktivitetsinriktad. Dessa fyra profiler är något 

som delas av svensk väckelserörelse och även baptismen.  

W. R. Wards bok Early Evangelicalism: A Global Intellectual History, 1670-1789 från 

2006, berättar om omvändelse. Exempelvis menade Francke att sann tro föds ur insik-

ten om rättvisan i syndens dom i syndanöden. Zinzendorf menar att Jesus själv lidit 

detta kval för människans räddning. Vad skulle människan göra annat än att se upp till 

den sårade och korsfäste Jesus? Herrnhutismen har fångat något ur Zinzendorfs per-

sonlighet i en emotionell prägel och likt senmedeltida fromhet sökt en stark inlevelse i 

Kristi lidande. Pietism och speciellt herrnhutismen har bidragit till väckelserörelsens 

förståelse av sin funktion och sina aktiviteter. 

Anabaptistiskt arv kontra nutidens teologiska plattform tas upp av Denny Weaver i 

Becoming Anabaptist: The Origin and Significance of Sixteenth-Century Anabaptism. 

Här beskrivs hur exempelvis Harold Bender karaktäriserar normativa principer hos 

anabaptister som essensen hos kristna. 1) Lärjungaskap till Kristus. 2) Ett nytt koncept 

på frivilligt vuxet medlemskap skiljt från världen. 3) Kämpande (lidande) och ett 

praktiserande av sant syskonskap och kärlek mellan dess medlemmar.  

                                              

18
 Wenell, s. 53. 

19
 Wenell, s. 53. 
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Sveriges kyrkohistoria. 7 Folkväckelsen och kyrkoförnyelsens tid, som Oloph Bexell 

står som redaktör för, omfattar rikligt med material och berättelser om frikyrkosam-

funden. Sveriges kyrkohistoria. 6. Romantikens och liberalismens tid. (Red. Jarlert, 

Anders), har ett utökat material om de enskilda aktörerna hos svenska baptister och 

deras verksamhetsfält. 

I Bror Walans, Församlingstanken i Svenska Missionsförbundet, är baptister väl repre-

senterade liksom deras åsikter och mycket av det gemensamt grundläggande för 

nyevangeliska väckelsens aktörer. 

Övrigt material om svensk baptism är att hämta från exempelvis Westin, Nordström 

och Lagergren, se litteraturförteckning för namn och årtal. Ett senare utgivet material 

finns i Vägmärken för baptister av flertalet författare och Sune Fahlgrens Vatten är 

tjockare än blod. Båda ses som viktiga källor och kommer att användas i uppsatsen. 
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2 Bakgrund 
 

För att ge en bakgrund till de omvändelseberättelser som senare behandlas, beskrivs i 

detta kapitel dels baptismens väckelsehistoriska grund, och det specifika med baptis-

men, dels omvändelsebegreppet och omvändelseberättelsen som genre. 

2.1 Baptism och väckelsekristendom 

Baptismen kan ses ha en härstamning från reformationens tredje gren, anabaptismen 

med många gemensamma drag. Denny Weaver skriver att anabaptism kan ses ha tre 

lager av teologi. Det första delar den med alla kristna, det andra delas med övrig refor-

mation och det tredje är helt eget.
20

 Samma resonemang kan föras om svensk baptism, 

att en del är Svensk Luthersk trospraxis genom exempelvis förgrundsgestalten Anders 

Wibergs tidigare prästskap och utbildning till denna tjänst. Den har en del i väckelse-

kristendom, så som den spreds genom Scott och Rosenius där flera av de tidiga 

baptisterna varit involverade i, och är starkt påverkad av internationell baptism genom 

exempelvis inflyttade missionärer från Amerika, men den har också något helt eget.
21

   

Under rubriken ”En underbar tid” beskriver N. P. Ollén det andliga och mänskliga 

mörker som kännetecknar 1800-talets mitt.  

[…] mörkret i religiöst hänseende var nattsvart, dryckenskapslasten härjade, vidskepelsen var 

grov och de som skulle vara folkets andliga ledare, prästerna, sovo lika djupt som folket självt. 

Ganska lätt räknade voro bland dem de verkliga ljusbärarna. 
22

 

Ur detta mörker bryter väckelsen fram, vilket skulle återspegla det han menar med en 

underbar tid. 

Förutsättningarna för väckelsens framträdande under 1800-talets mitt har bland annat 

Gunnar Westin beskrivit med att Svenska kyrkan uppluckrades dels inifrån genom pie-

tistiska, herrnhutiska tankar och religiös praxis, dels utifrån genom nya idéer som 

evangelikalism och metodism från England, presbyterianism från Skottland samt bap-

tism från Tyskland och Amerika. Westin menar att swedenborgianer, liberaler och 

Kierkegaards anhängare farit hårt fram mot kyrkoortodoxin. Sociala rörelser, nykter-

hetsföreningar, folkmöten, migrationsfrågan, fattigdom och den begynnande industria-

lismen började ”röra på det breda, stillastående folkhavet i gamla Sverige”.
23

  

                                              

20
 Weaver, s. 170. 

21
 Westin, s. 18f. 

22
 Ollén, s. 15. 

23
 Westin, s. 14. 
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”Herrnhutismens betydelse för 1800-talet och fromhetslivet kan knappas överskattas”, 

skriver Anders Jarlert.
24

 Herrnhutismen och svensk väckelse samsas i dess teologiska 

fokusering på Kristustron, den personliga omvändelsen, den religiöst motiverande ge-

menskapstanken och missionsivern. Westin, späder på detta och skriver att de konven-

tikelprivilegier som de få kvarvarande herrnhutarna hade användes med stor frimodig-

het och inte bara i de lagligen godkända orterna.
25

 Grundsatserna som levde kvar även 

efter pietismens minskade inflytande var kraven på omvändelse, biblicism som i att 

finna svaren i bibeln istället för i trosbekännelser, att träffas för att läsa bibeln, samtal 

och bön i en likasinnad krets samt konventiklar.  

2.2 Baptistisk trosåskådning 

”Baptister äro protestanter med väsentligen reformert åskådning”, skriver N. J. Nord-

ström.
26

 De trossatser som delas med andra evangeliska kristna är att människan 

vinner sin rättfärdighet bara genom en tro på Jesus Kristus och att ”Guds ord i den 

heliga skriften är den enda ofelbara auktoriteten i alla frågor, som röra människors tro 

och religiösa liv”. Nordström menar att Bibelns auktoritet betonas starkt inte bara i frå-

ga om den enskildes tro och liv, utan även som riktlinjer för den kristna församlingen. 

Därför är formulerade trosbekännelser som vissa församlingar och samfund gjort inte 

bindande eller förpliktigande. Av detta ser vi hur konflikter med exempelvis Svenska 

kyrkan uppstår. Nordström skriver att baptister alltid hävdat ”den religiösa individens 

princip”. Han menar att detta innebär att varje människa måste själv personligen ta 

emot Kristus. Medlet är en personlig tro, en medveten förtröstan på Guds nåd som den 

gestaltas i vad Gud gjort genom Kristus för människans räddning.  

En avgörande skillnad till andra trosuppfattningar, vilken också blev orsak till konflik-

ter, var synen på dopet. Dopet menades vara ett aktivt beslut som tas efter omvändelse 

och undervisning. Barndopet ansågs vara utan stöd i Bibeln. Wiberg, de svenska bap-

tisternas förste teolog, menade att det inte finns minsta antydan i Bibeln att ”[…] i 

Hans [Jesu] församling införa nyfödda barns bestänkning eller begjutning istället för 

troende lärjungars dop”. Lika lite har enligt Wiberg visat sig kunnat härledas från 

apostlarna, varför de som döper barn med begjutning eller bestänkning gör detta uti-

från falska slutsatser ”dragna utur missförstådda Skriftens språk”
 27

.  

2.3 Omvändelse 

Omvändelsen så som Carl Olof Rosenius definierar den kan ses som en del av fräls-

ningens historia. En persons tillstånd före, igenom och efter omvändelsen kan känne-

tecknas av tre stadier, ”vägen fram till tro, trons undfående av frälsning, trons 

                                              

24
 Sveriges kyrkohistoria. 6, s 72. 

25
 Westin, s. 21. 

26
 Nordström 1936, s.22ff. 

27
 Wiberg 1852, s. 296ff. 
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bevarande”, skriver Johansson om Rosenius väg för syndaren.
28

 Rosenius beskriver 

det som att en människa blir väckt och börjar i sina bekymmer söka sin frälsning. 

Inledningsvis söker personen sin egen rättfärdighet, ”under lagens träldom och 

olyckliga arbete”. Hon försöker bättra sig, ”aflägga synder, waka, bedja och strida 

emot dem, för att när detta lyckats, taga nåd och tröst i Kristus”. Rosenius betonar att 

sann omvändelse endast kan fås genom Guds försorg.
29 

När personen hör evangelium 

förstår hon att kristushändelsen är den enda vägen. Med hänvisning till Romarbrevet 

kapitel 3 anges att det som verkar är att ”Kristus är kommen att frälsa syndare, att göra 

den ogudaktige rättfärdig”. Mottagandet är personligt, människans förhållande till 

Kristus regleras genom att hon i sitt beslut får tillgodoräkna sig Kristi laguppfyllande 

när hon inte kan göra det själv. En människa som lever i lagen kan uppfylla den genom 

att Jesus gjorde det och då bli fri från den.
  

Omvändelse, eller ”conversion”, kan enligt Bruce Hindmarsh vara ett flytande begrepp 

från kontext till kontext. Enklast förklaras det som ”från något till något”. I den kristna 

kontexten handlar det om hur evangelium tolkas i en människas liv, evangelium i 

betydelsen gudomlig kallelse och en människas svar. I Markus 1:15 säger Jo-hannes 

döpare att Guds rike är nära, ångra er och lev ett nytt och gott liv i tron på de goda 

nyheterna (evangelio).
30

  

Wenell menar att omvändelse i väckelseteologier handlar om en daterbar händelse då 

frälsningen togs emot. Omvändelsen var en radikal upplevelse av Guds frälsning, en 

personlig upplevelse som i hög utsträckning beskrivs i emotionella termer. Den förut-

satte dock som upplevelse en objektiv syn på frälsningen och ett ofrånkomligt person-

ligt mottagande.
31

  

Rosenius menar, att omvändelse sker genom att en människa inser att de egna krafter-

na och aktiviteterna inte räcker till, att det inte är en lösning att vara kvar i det gamla 

livet där synd och otillräcklighet finns. Evangelium innebär att Gud kommer med tron 

som en gåva och med ett klargörande att förlåtelse fåtts. Oftast upplevs en själslig 

kamp, det som varit kaos blir genom omvändelsen frid.
32

  

Denna ordning var även i baptistiska sammanhang något som betonades. I försam-

lingsordning för Borekulla baptistförsamling skrevs följande 1851 under rubriken ”Om 

Syndarens omwändelse genom Guds Ord”. 

                                              

28
 Johansson, s. 212. 

29
 Johansson, s. 209f. 

30
 Hindmarsh, s. 12ff. 

31
 Wenell, s. 53, 71. 

32
 Halldorf menar att nyevangelismen gick ifrån Hallepietismens krav av kamp till en mer herrnhutisk 

förståelse och tradition där omvändelse även sker utan kamp. Det ansågs bland annat av Waldenström 

att Busskampf kunde ses som lagiskt och att man därför inte litade på Guds nåd för omvändelse. Se 

Halldorf 2012, s 76. 
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Salighetens wäg är, att menniskan genom Guds ord, som är lefwande och kraftigt, blifwer 

uppwäckt ur sin djupa syndasömn, erkänner hjerteligen sina synder och sin skuld. Uti känsla af 

sin fara tager hon tillflygt till Christum, såsom sin enda Frälsare och saliggörare, och emottager 

genom tro på honom sina synders eftergift, och det vittnesbörd i sitt hjerta, att hon är Guds barn 

och arfvinge till det ewiga lifwet. [ … ] åstakommer han den köttsligt sinnade syndaren ny 

födelse, öppnar hans hjerta, upplyser hans själ och bringar den lefwande tron på Christum. 
33

 

Mönstret vi ser kan sammanfattas med att: Människan blir väckt ur sin likgiltighet och 

inser att hon är syndare. Människan känner en fara med detta och vänder sig till Gud i 

Jesus Kristus för att få hjälp. Hon tar emot Jesus i tro, får förlåtelse för synderna och 

samtidigt frälsningsvisshet, som innebär att hon förstår att barnaskapet i Gud fåtts. 

Genom omvändelsen fås kunskap om och genom Gud så att tron kan bli levande. 

Den av Wiberg från Amerika hemtagna trosbekännelsen som antogs vid baptisternas 

konferens 1861 är tydlig om lagens uppgift för uppvaknandet av ett omvändelsebehov. 

Punkt 7 säger, 

 Wi tro, att det är den Gudomliga lagens ändamål att vara [ … ] 2) en tuktmästare att bringa 

syndare till Christum, i det den förehåller dem Guds rättwisa fordran och Hans wrede öfwer 

synden, visar dem deras oförmåga att uppfylla denna fordran, och sålunda hos dem uppwäcker 

behofwet af nåd och syndernas förlåtelse.
34

  

Baptisters syn på omvändelse motsvarar omvändelse hos andra väckelsegrupper i tiden 

med tillägget om att efter omvändelse följer dop. 

2.4 Omvändelseberättelsen 

Forskaren David M. Brown skiljer på ”story” (berättelse), ”narrative” (narrativ) och 

”exposition” (framställning). Narrativ ses som en utveckling av en berättelse som in-

nehåller en större beskriven mening eller en större erfarenhet. Ett narrativ är att föra en 

handling längs med en linje med en utveckling större än dess innehåll. Framställning 

är å andra sidan en förklarande berättelse som Brown menar blir en sammanfattande 

del av vad som hänt i ett narrativ. Berättande är skrivet eller talat med en början, en 

mitt och ett slut. Narrativet är att i berättande form resonera med ord och text medan 

framställningen är att sammanfatta på ett förklarande sätt.
35

 

Hindmarsh förklarar att narrativ är en berättelse som pekar bortom personerna till en 

principiell meningsfullhet, kraftfullt tankeväckande och en känsla av helhet i berättel-

sens början, mitt och slut. En omvändelseberättelse i form av ”conversion narrative” så 

som Samson Stanforths omvändelse beskrivs, blir ”a strongly etched beginning, mid-

                                              

33
 Nordström 1926, s. 61. Församlingsordning för Borekulla baptistförsamling 1851. 

34
 Nordström 1926, s. 73. Trosbekännelse som antags vid årskonferens 1861. En av de få tros-

bekännelser som skrivits av baptister. 

35
 Brown, s. 435. 
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dle and end, and a sense of wholeness”.
36

 Halldorf beskriver Emil Gustafsons erfaren-

heter av omvändelse att ”Gustafson förstod omvändelsen som en frälsande momentan 

erfarenhet vilket innebar människans gensvar på Guds frälsande aktivitet. Dessa tre 

aspekter – frälsning, ögonblicket, gensvar, […] ett tydligt före och efter”.
37

 

Vidare visar Hindmarsh att engelska puritaner betonade omvändelsen och dess karak-

tär som en religiös erfarenhet. De utvecklade i narrativet en omvändelsespegel för sö-

karen som ett slags gyllene modell, eller ”golden chain of salvation”. Det enklaste 

sättet att beskriva detta är reformatorernas syn på lag och evangelium i två skeden som 

en process. Lagen ger kunskap om Gud och om oss själva. Vi ser vår synd genom la-

gen och hur vi än stretar mot ett bättre liv finns misslyckandet där i den egna kraften 

för rättfärdighet. Det är insikten om Guds nåd som startar evangeliums verk i oss. 

Evangeliet är det verktyg som helig Ande använder för att ge oss tro. Denna tro ger oss 

visshet om att det är genom Jesu död och uppståndelse som vår syndabörda lyfts av i 

förlåtelsen. Genom Jesu lydnad och Guds nåd ges rättfärdighet. Puritanerna utvecklade 

detta i tio olika steg på vägen genom lagen till ny lydnad till Gud. Den första frågan de 

ställer är ”[…] what must a man doe, that may come into Gods favour, to be saved?”
38

  

Joel Halldorf menar att de skrivna omvändelseberättelserna ur en tidig evangelikal tra-

dition kan ses som en mall eller ”road map” för omvändelse. Alltså något viktigt inte 

bara för individen utan för hela gemenskapen kring personen. 

But even though the story is personal, the individual mythos must mirror the grand narrative – the 

road map – of the community.
39

  

Berättelsen har i baptistiska sammanhang varit viktig. Enligt baptistteologen John 

Wm. McClendon tog de tidiga baptistiska erfarenheterna uttryck i just berättelser eller 

narrativ. Han menar att medan de andra reformationsriktningarna utvecklade trossys-

tem i olika bekännelsehandlingar, använde baptisterna berättelserna som redskap för 

tro i den kristna kontexten.  

Under rubriken ”Min barndoms Betlehem” skriver Simon Öberg i 1963 års Året 

Betlehem om de kalendrar han funnit undangömda i sin stuga. Han menar att han haft 

stor glädje och nytta av skriften och hoppas att många pojkar och flickor ska få lika 

stor glädje av den i framtiden.”[ … ] hur än ägare och redaktörer skiftat har kalendern 

                                              

36
 Hindmarsh, s. 6 ff. Hindmarsh pekar på Aristoteles som den som emfaserar helheten. ”The most 

important characteristic of a plot, according to Aristotle, is its wholeness or completeness, and a narr-

ative whole is ‘that which has a beginning, middle, and end’. ‘Well constructed plots,’ says Aristotle,” 

37
 Halldorf 2015, s. 73. 

38
 Hindmarsh, s. 35f. 

39
 Halldorf, 2017, s. 130. 
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Betlehem ändock i allt väsentligt innehållsmässigt förblivit densamma, ett i populär stil 

hållet uppslagsverk om svensk baptism.”
 40

 

2.5 Sammanfattning bakgrund 

Baptistisk teologi och trosuppfattning motsvarar dels Luthersk reformatorisk teologi, 

dels 1800-talets väckelsegruppers ideal med herrnhutiska inslag som konventiklar, den 

personliga omvändelsens betydelse, kristustron och missionsivern, och har dels 

påverkats via influenser från internationell baptism. En avgörande skillnad till andra 

trosuppfattningar ligger i synen på dopet. Att låta döpa sig är i baptistismen ett aktivt 

beslut som tas efter omvändelse och undervisning.  

I församlingsordning för Borekulla baptistförsamling 1851, visas omvändelsen i föl-

jande ordning. Människan väcks först ur sin likgiltighet och inser syndens realitet. Ho-

tet av synden upplevs allvarlig. Då hon riskerar att lämnas utanför gudsrelation och 

stanna i sitt upplevda mörker ber hon Jesus Kristus om hjälp att bryta med synden. I 

tro tas Jesus emot som en personlige frälsare. Synderna förlåts och samtidigt kommer 

vissheten om att omvändelsens praktik skett.  Tron hålls därefter levande i ett lärjunga-

skap genom den kunskap som Gud ger. 

Som Borekulla församlingsordning och den av Wiberg hemtagna trosbekännelsen 

visar, är omvändelsen en viktig del i den baptistiska trosläran. Dessutom pekar Mc-

Clendon på hur erfarenheten av omvändelsen genom vittnesbördet eller omvändelse-

berättelsen fyller en (minst) lika viktig funktion som ett redskap i tron. 

 

  

                                              

40
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3 Den narrativa sidan av berättelserna i 

Betlehem – dess kropp 
 

Under denna rubrik redovisar jag de resultat som svarar mot uppsatsens första fråge-

ställning, vilka narrativa erfarenheter som kan dras utifrån omvändelseberättelserna i 

baptistisk kalender Betlehem. Vilka situationer, karaktärer och narrativa mönster som 

kan iakttas genom exempelvis terminologi, situationens dramatik, huvudpersoner, 

biroller, eller platsens betydelse. 

Först redogörs för hur metodiken använts och utvecklats under projektets gång. 

I enlighet med metodikvalet har jag läst igenom det mesta i Betlehem från 1887 till 

1980 och granskat texterna utifrån urvalskriteriet om att det ska finnas en tydlig berät-

telse innehållande en eller flera personers omvändelser. Jag har valt de berättelser som 

har en tydlig narrativ karaktär så som Hindmarsh menar pekar bortom personer till en 

principiell meningsfullhet, och är kraftfullt tankeväckande med en känsla av helhet i 

dess början, mitt och slut.
41

  56 berättelser mötte urvalskriterierna förutom 13 som sär-

skiljs som biografier. 

 

Figur 1 Antal omvändelseberättelser fördelat på berättelser och biografier över utgivningsperiod 

Utgångspunkt för granskningen av berättelserna från urvalet har varit ytterligare ett av 

Hindmarsh markerat kriterium, att omvändelse är från något och till något komplet-

terat med själva händelsen och vad som utmärker den. Bilaga 1 är ett index över narra-

tiva berättelser kring omvändelse från Betlehem. Bilaga 2 visar en utvald berättelse 

som extraherats och bearbetas från bilaga 3 som är en inskannad kopia av samma 

berättelse. 
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Inledningsvis kan noteras att omvändelseberättelserna i Betlehem generellt har en ram 

av stor nöd och starka känslor. Efter omvändelsen ges en ljus bild av dess erfarenheter 

och konsekvenser. 

3.1 Omvändelseberättelsernas huvudpersoner 

Nedan beskrivs schematiskt de personer som omnämns i en omvändelseberättelse en-

ligt urvalskriteriet. Det vill säga de som är objekt för en omvändelse i en utökad narra-

tiv berättelse. I detta fall särskiljer jag på biografier och berättelser av uppbyggelse-

karaktär. 

3.1.1 Biografier  

Varje nummer av Betlehem innehåller biografier, varav flertalet i korta ordalag skild-

rar de ”hänsofna”, som de äldsta produktionerna uttrycker det om de som under året 

avlidit. I hela materialet namnges cirka 1300 personer, varav cirka 300 porträtteras på 

2 till 16 sidor vardera. De berättelser där omvändelsen även omfattar en längre berät-

telse, vilka utgör 13 personbeskrivningar, har utvalts enligt urvalskriteriet. Innan dessa 

mer utförligt adresseras, redogörs för hur omvändelsen för merparten av de övriga 

karakteriseras.  

Där omvändelsen sker till något berörs omvändelsen vanligast i enbart en mening med 

årtal och ”blev omvänd till Gud”. Det kan också röra sig om ett möte med ett mot-

tagande, ”mötte Kristus och mottog honom som sin frälsare och kung”. Även Guds 

agerande kan anses vanligt, ”vanns av Herren”, ”blev gripen av Guds Ande” eller 

”blev av Gud förd från mörker till ljus”. Det vanligaste bland de 1300 nämnda är ”blev 

omvänd” eller ”omvänd till Gud”. Jag har noterat endast ett fåtal berättelser där om-

vändelsebegreppet handlar om ”att bli född på nytt”, vilket kan vara förvånande då 

exempelvis Halldorf menar att för evangelikaner var omvändelsen ”the experience of 

new birth, or being born again”.
42

 

Halldorf menar också att många av de evangelikala berättelserna kan ses som ”road 

maps for salvation” eller ”mirroring”, det vill säga en beskrivande process för hur en 

omvändelse bör gå till.
43

 I Betlehem syns dessa ”road maps” tydligast i biografierna
44

 

under de första två årtiondena fram till 1905, varefter biografiernas karaktär ändras till 

de ovan beskrivna med kortare radvis omvändelser. Biografierna syfte är att beskriva 

en människas livsgärning och inte deras omvändelse även om omvändelsen kan ses 

som viktig i sammanhanget. En baptistisk omvändelseprocess diskuteras i sektion 5.1. 

                                              

42
 Halldorf, 2017, s. 128. 

43
 Halldorf 2017, s. 129. 

44
 Se speciellt berättelserna om bröderna Palmqvist: Gustav Palmqvist, (Betlehem 1887) Per Palmqvist 

(Betlehem 1890), Johannes Palmqvist (Betlehem 1895) 
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Generellt i biografierna utvalda för denna studie, känner personerna ett inre tvång som 

gör att de dramatiskt omvänder sig från något och till något. Majoriteten av dem kan 

beskrivas med de egna orden som antingen ”fritänkare” eller ”egenrättfärdiga”.
45

 Ofta 

har de olyckliga erfarenheter från barn- och ungdomsåren med en fader som söp och 

en moder som fick kämpa för familjens överlevnad. Det var inte ovanligt att någon av 

föräldrarna dog under huvudpersonens barnaår. Anders Wibergs far blev mördad un-

der ett fylleslagsmål, F.O. Nilssons hem var mycket fattigt sedan modern tidigt dött 

och fadern ”ägnat sig åt dryckenskap” och gick ned sig under isen och dog. C.E. Malm 

kom själv ”ut i dryckenskap”.
46

 

Många av dem hade det påvert, men det finns några som likt bröderna Palmqvist hade 

en trygg barndom med en mor som beskrivs som omvänd och varm. Utan tvekan hade 

detta inflytande över sönerna. De påverkade också varandra och visade en stark bro-

derskärlek. När den ena av dem fick veta att den andre blivit omvänd kom han in i en 

själanöd men fick hjälp av sin nykristne bror att ta del av hans omvändelsehistoria så 

att han relativt snart efter detta också blev omvänd. 

Personerna får tidigt ge sig ut i arbetslivet. F.O. Nilsson som sjöman, Anders Wiberg 

som guvernant, två av Palmqvistbröderna som skollärare och en tredje som kantor. 

Samtidigt som de arbetade sökte de sig erfarenheter som ledde dem till deras omvän-

delse. Flera av dem möttes hos antingen metodistpredikanten George Scott eller ny-

evangelismens förgrundsfigur Carl Olof Rosenius. Många av dem var också påverkade 

av hedbergianismen och hade personlig kontakt med den finländske prästen Hedberg. 

Wiberg var influerad av filosofen och mystikern Böhme och även kvietism som den 

uttryckte sig via herrnhutarna. Wiberg ansåg sig vara en så god kristen som alla andra 

innan omvändelsen och liksom andra menade sig kunna leva rättfärdigt. ”Kryck 

Johanna”
47

 som också kom från ett fattigt hem ”hängaf sig åt egenrättfärdighet”. 

Beteckningen ”märkesmän” används för dem som i den tidiga svenska baptisthistorien 

utmärkt sig genom sin nit för att evangelisera i Sverige. Det förekommer betydligt fler 

män i berättelserna även om kvinnor också finns upptagna som ”märkeskvinnor. Of-

tast beskrivs kvinnorna enbart som fromma och aktiva livsledsagarinnor till sina män 

och för endast en finns en längre omvändelseberättelse enligt urvalskriteriet. Se figur 2 

och 3. 

3.1.2 Uppbyggelseberättelser 

En av de faktorer som gör Betlehem intressant som historiskt avtryck är dess många 

spännande historier, små novelletter där någon minns en händelse eller uppdiktade 

essäer om både etisk-moraliska frågor och/eller omvändelser Varje nummer innehåller 

                                              

45
 SAO: person med självständig religiös uppfattning, avvikande från den officiella. Ofta spec ateist 

<förr som en sorts förskönande omskrivning> 

46
 Anders Viberg (Betlehem 1888), F.O. Nilsson (Betlehem 1898), C.E. Malm (Betlehem 1897) 

47
 Kryck Johanna (Betlehem 1900) 
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Män 
76% 

Kvinnor 
24% 

5-10 läsvärda berättelser.  Antalet i de för uppsatsens utvalda berättelser är 56 stycken 

för hela perioden, 1886-1980. 

Huvudpersonerna, i urvalet, speglar hela samhället med en övervikt av de fattiga i 

bondesamhället. Från 1930-, och fram till 1960-talet förekommer även nya samhälls-

grupper som industriarbetare, kontors- och handelspersonal. De som blir omvända är 

till skillnad från profilerna i biografierna lekmän. Många personer som blir omvända 

har någon form av moraliska problem som alkoholmissbruk. Omvändelseskildringar 

följer i många steg det som också visas hos dess motsvarigheter i biografier.  

  

Figur 2 Omvända procentuellt fördelat på    Figur 3 Omvända fördelat på kön och tidsintervall 

kön.   

Även om statistiken i figurerna ovan visar på en generellt viktig snedfördelning mellan 

huvudpersonernas kön, ska det påpekas att det finns en komplexitet i tolkningen av 

berättelserna. I vissa berättelser beskrivs endast att barn omvänder sig och döps utan 

att det anges om de är flickor eller pojkar. I dessa fall har jag valt att inte ta med dem i 

ovan statistik. I de fall där det är fler som blir omvända i en berättelse räknas dess med 

om det samtidigt berättas om könet. Statistiken bygger på både biografier och upp-

byggelseberättelser. 

3.2 Berättelsens anatomi 

Dramatiken i berättelserna är stor och ofta är den omgärdad av ett stort armod. Tids-

mässigt är detta tydligast fram till 1950-talet då misären och känslor avtar till förmån 

för andra områden (se kapitel fyra). Ett signifikant antal berättelser innehåller drycken-

skap som problemorsak i familjen och det är inte ovanligt att barnen är rädda för sin 

far. 

Situationen före omvändelsen karakteriseras av både tragik och dramatik. Nästan un-

dantagslöst sker något avgörande i livssituationen som gör att huvudpersonen om-

vänds.  Tragiken fortsätter ofta även efter omvändelsen och det är inte ovanligt att den 

man älskar även dör. Döden är inte det viktiga utan att nöden framtvingat en sinnes-

ändring som leder till omvändelse. 
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Figur 4 Situation före omvändelse i berättelserna 

Det jag beskriver som tragiska hemförhållanden är exempelvis för tiden kulturellt 

betingade fenomen som beskrivs som ett utsvävande liv med dans, kortspel, krimin-

alitet men även drogmissbruk som står för 50 % av denna mängd och totalt 20 %. 

Andligt mörker befinner sig människor i med ett tillstånd av exempelvis själslig 

smärta, ångest, bekymmer, mörker, något som fattas och så vidare. 

I en tidig berättelse från årgång 1888 ”Lilla Dots kärlek” återfinns alla dessa situa-

tioner före omvändelsen. Här skildras både tragik, andligt mörker och dödsfall. 

Historien handlar om det lilla barnet som aldrig mött sin far. Han har övergett familjen 

och sedermera hamnat i fängelse. Modern som kämpat alla år blir dödssjuk. På sin 

dödsbädd talar hon fortfarande gott om maken och ber att Dot alltid ska försöka älska 

sin far. Dagen efter att modern avlidit kommer mannen tillbaka. Inne hos den avlidna 

försonas far och dotter. ”Dot”, sa han, ”jag kan aldrig bli en god man.” ”Hvarför icke 

pappa.” ”Jag är så svag och eländig.” ”Gud kan hjälpa dig, har du bedt till honom, 

pappa?” Fadern lånar pengar av en procentare som tvingar honom med på inbrott. Dot 

ger sig ut i vintermörkret för att leta efter sin fader. Av hennes kärlek erkänner fadern 

sitt brott, blir förlåten och får istället en anställning. Han vänder sig till Gud och tar 

emot frälsning.  

I denna förhållandevis rara berättelse om ett barn som lärt sig älska av sin mor, har 

fadern en tvivelaktig och svag karaktär. Han har lämnat sin fru med en nyfödd dotter, 

han har hamnat i fängelse, lånat pengar och gjort inbrott. Omvändelsen sker då hans 

uselhet ställs mot dotterns godhet och den kärlek hon visar. Resultatet blir ett slags 

botkampserfarenhet där det egna mörkret framträder genom kontrasten till det goda 

eller det goda föredömet. 

Andra exempel på stark dramatik i ramberättelserna är. 

- fru dör, man i fängelse, olagligheter 

- fängelsekund hinner inte hem till döende mor 

- dryckenskap, spriten gör att en man missköter sitt arbete 

- både fru och dotter avlider 

- man elak i hemmet, frun sjuk, dör 

Tragiska hemförhållanden (40 %) varav
drogmissbruk (20%)

Andligt mörker  (30%)

Kring en dödsbädd (20%)
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- man förlorar alla pengar, konkurs, familjen tvingas arbeta hårt 

- försök till självmord, hustru dör 

Omvändelsen plats visar att förvånansvärt många berättelser utspelas vid någons 

sjukbädd eller än vanligare vid någons dödsbädd, vilket med all säkerhet har en 

dramaturgisk grund. Antingen är det den som är på väg att dö eller en anhörig med ett 

dåligt samvete som omvänds. Mindre förvånande är att omvändelser ofta sker i kapell, 

vid stugmöten eller i väckelsetider.
48

 

 

Figur 5 Beskriver var omvändelse äger rum 

Det relativt stora antalet ”övriga platser” visar att omvändelse kan ske var som helst, 

som i vedboden, i smedjan, på Drottninggatan eller under en gran i skogen. 

Hjälp i omvändelsen. I 61 % av fallen är det en pastor eller evangelist som hjälper 

huvudpersonen med omvändelsen. Många gånger sker också övergången till friden i 

ensamhet (26 %), men också med hjälp av en anhörig, en vän eller granne (13 %).  

 

Figur 6 Beskriver vem som hjälper till med omvändelsen 

 

 

                                              

48
 Se Betlehem 1896, s 140-151 ”Nu eller aldrig, Betlehem” 1954, s 52-63 ”Främlingen i Storstaden”. 

Se även bilaga 2 och 3. 
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Vid sidan av huvudpersonen, den som blir omvänd, tar i drygt hälften av berättelser-

na andra människor en viktig plats och blir dessas inspiratörer. Personerna är inte bara 

interlokutörer utan så pass viktiga att de inte bara för berättelsen framåt till dess 

klimax utan även för fram personen till tillfället för omvändelsen och blir dess 

orsakssammanhang. 

 

Figur 7 Viktiga inspiratörer i berättelserna 

Det är ofta en moder eller hustru som vill att son, make eller annan ska omvända sig 

och ber, argumenterar, vädjar för dem och till och med gråter. De beskrivs som mycket 

ihärdiga och de använder evigheten som argument för att få en omvändelse att ske. Det 

får kosta vad det vill bara den de ber för omvänder sig. Manasse minns moderns tårar 

och hennes bön ”Fräls Manasse om så även i fängelse”
49

 (1889). Även barn påverkar 

till omvändelse och ofta är det en liten flicka som säger sanningarna. Lilla Dot tillfrå-

gas av mannen vars affär blivit rånad av Dots far ”Om din far inspärras i fängelse, 

skulle du fortfarande vara glad att du hindrade honom att fly? Ja hellre vill jag att 

pappa lider fängelsestraff än sällskapar med de onda vännerna”, menar hon.
50

 (1888). 

Lilla Tekla ber sin aftonbön: ”Jesu lilla lamm jag är/han mig i sina armar bär/öfver 

djup och mörka dalar/upp till sina ljusa salar/Jesu lilla lamm jag är/han mig i sina 

armar bär. Gud välsigna pappa och mamma, Johan, Ola, Lise, Maria och gör oss alla 

goda käre Gud, genom Jesus Kristus, Amen”. Mannen blir oerhört berörd av dotterns 

bön och tar steget till omvändelse. Den tidigare hustruplågaren och familjens nemesis, 

inser att han behöver omvända sig varefter en kamp börjar i hans liv. Betlehem konsta-

terar, ”Genom sin hustrus kristliga lif, hennes hopp, tro och sjelfförsakelse, som din 

man blev frälst”
51

 (1887). 

Pastor/predikant/evangelist har i de flesta berättelserna en stor roll vid omvändelsen 

som ett slags barnmorska in i barnaskapet hos Gud, som en Betlehem beskriver det, 

men kan även ha rollen av den som leder fram till omvändelsen. Detta ofta med sitt liv 

som förebild för ett kristet handlande. 

                                              

49
 Betlehem 1889, s 105-119 

50
 Betlehem 1888, s 113-136 

51
 Betlehem 1887, s. 98-106. 
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”Emil Väster och frälsarfamnen” handlar om en västkustbo från Bohälla. Ungdomar 

hade skadat evangelisten Nilssons båt så segel var sönderrivet och rodret trasigt. 

Väster räknar nu med att evangelisten skulle svära och jaga efter ungarna, men han 

bad istället. ”Kära Gud, ta du hand om piltarna, som handlat så styggt. Fräls och rädda 

dom i tid! Förlåt dom för vad illa de gjort med missionsbåten.”  Väster går till mötet 

och blir buren ”direkt in i frälsarfamnen”.
52

  (1955) 

Emanuel hade rest till Amerika för att finna sin lycka. Efter sjukdom hamnar han vid 

vedkapning på en bondgård. Där förbyts hans sjukdom till hälsa och hans synd blir 

förlåten. Då han tänker sig tillbaka och minns en predikant som talade utifrån Efesier-

brevet 1:7. ”I honom hafva vi återlösning genom hans blod, syndernas förlåtelse, och 

hans nåds rikedom.” Emanuel mindes alla predikantens ord, dess enkla form och dess 

hjärtlighet. Den ”timliga lycka” han sökt sig gav inte ro för själen. Han återvänder till 

Sverige och träffar åter predikanten som misströstat över sin kallelse. Emanuels vitt-

nesbörd gör honom åter glad.
53

 (1900) 

3.2.1 Från något 

Syndabegreppet sett ur ett teologiskt perspektiv utvecklas i kapitel 5, här betraktas det 

som en del i ett narrativ. 

Synden tar stor plats i det narrativa och blir ofta dess bärande funktion i nästan alla 

berättelser även om den inte specificeras närmre. Ibland handlar synden om att leva i 

sin egen rättfärdighet, vilket är vanligt i de biografier som analyserats. Wiberg beskri-

ver sig själv som ”kristen som alla andra” och menar före omvändelsen att det borde 

räcka för ett liv som kristen. Självrättfärdighet menar han sig kunna be sig fram till en-

ligt Böhmes läror till skillnad från att förlita sig på Guds nåd. Ett annat tillstånd innan 

omvändelsen är att ”vara i mörkret” eller ”förtappelsens mörker” som det sägs i Betle-

hem 1911. Det nya tillståndet blir dess motsats ”att komma ut i ljuset” eller som det 

beskrivs i 1911 års kalender, ”evighetens ljus fick lysa in i hans själ”.  

 

Figur 8 Situation före omvändelse 

                                              

52
 Betlehem 1955, s. 21-28. 

53
 Betlehem 1900, s. 130-136. 
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Dåliga karaktärsegenskaper beskrivs ofta som utsvävande liv exempelvis, dans, 

kortspel, men också rent kriminella handlingar och ett alkoholmissbruk som står för 

50% av denna mängd och totalt 25%. 

Till kategorin självgodhet räknas det som är kopplat till en tro/otro som egenrättfär-

dighet, syndfrihet och att vara fritänkare (ateism). 

Då synd inte namnges, ospecificerad synd, framkommer i berättelserna istället ett 

själsligt tillstånd med smärta, bekymmer, mörker eller att något fattas. 

Flera av berättelserna innehåller flera av ovan kategorier. 

Då många berättelser har scener från sjuk- eller dödsbädden är rädslan för döden ett 

tillstånd som förändras i och med omvändelsen. Det finns en längtan till himlen ”till 

folk av evighetsbetydelse” (1897). Omvändelse är att bli ”ledd till den ljusa porten” 

och vissheten av omvändelsen är att få ”komma på lammets bröllop” (1952). Vidare 

finns en rädsla för evig förtappelse och att bli skild från de som står en närmast.  

”Nu återstår blott Tilda” hade skrivits i henne som en kniv och hur rysligt det var att mor, Anders 

och Per kommer till himlen men inte hon. Detta var hennes ångest. 
54

 

I en berättelse om en ung kvinna som mot sin mors vilja går till en dans, berättar G.E. 

Bjurström om väckelsetidens karisma. 

Frälsningsbehovet hos folk hade ökats och människor började mer och mer tänka på sina 

förhållanden till Gud och sin tillkommande tillvaro i evigheten. Deras hjärtan kände trånad efter 

ett hopp som inte sviktar med livets förhållanden eller inför dödens majestätiska allvar.
55

 

Folk, menar han, söker ett nytt förhållande till Gud som också kan vara viktigt för 

evigheten. Visserligen är evigheten en beskrivning på ”till något” men deras hjärtan 

trånar i just i detta nu till detta. Sigrid var en väninna till den unga kvinnan i Bjur-

ströms berättelse. Även hon drabbas av oron för framtiden och evigheten. 

Sigrid plågades nu mycket av sina synder och vad som hon menade att alla skulle förr eller senare 

vara vid gränsen mellan tiden och evigheten. Hon var nu djupt olycklig och satte sig under en 

fura gråtande, suckande och bedjande. 

3.2.2 Till något 

Frälsning som omvändelsebegrepp handlar alltså om att bli räddad från något, men hur 

beskrivs tillståndet efter omvändelsen? 

Den vanligaste upplysningen är att huvudpersonen fått frid, frid med Gud eller ”erhöll 

den frid som öfvergår allt förstånd”. Ofta fås friden genom en bönekamp. Platsen är 

”frälsarfamnen” ett liv i Herrens hand och där den ”förlorade sonen” kommit hem. Ett 

                                              

54
 Betlehem 1896, s 93-106. 

55
 Betlehem 1902, s 141-151 
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tillstånd hos Gud eftersträvas där ”Guds ledning” och ”med segerhjärtat
56

 kämpa mitt 

livs kamp”.
57

 

Även ”frälsningsvisshet”
58

 är något som tillkommer efter en omvändelse. Bebbington 

beskriver hur frälsningsvisshet i evangelikalismen skiljer sig från exempelvis purita-

nismen som menar att vissheten visserligen kan fås, men att den inte är vanlig. Hos 

evangelikanerna är däremot frälsningsvisshet något som kommer efter omvändelsen 

och som utgör själva motorn för aktivitetsinriktningen, menar han. 
59

 

John Wesley beskriver sin erfarenhet av visshet: 

I felt I did trust in Christ, Christ alone for salvation; and an assurance was given me that he had 

taken away my sins, even mine and saved me from the law of sin and death.
60

   

Frälsningsvisshet i baptistisk kalender fås oftast direkt vid omvändelsen. Detta visas 

exempelvis i berättelsen från 1916 som handlar om kampen om en ö som upplevdes 

som speciellt syndfull med dans och annan ”lek”. ”I öfverflödande tacksägelse gaf hon 

luft åt sin glädje öfver frälsningsvissheten.”
61

 

Själva omvändelsen kan i sig beskrivas som frälsningsvisshet. 1930 skriver D.E. 

Kaarle under rubriken ”Segertider” ”En efter en kämpade de sig fram till full fräls-

ningsvisshet. Hela huset fylldes av jublande frälsningssånger och ’ren himmelsk 

glädje’”.
62

  

Att andras frälsningsvisshet också är viktig visas i berättelsen om skomakare Dahl. 

Han har räddat en liten flicka som visat sig vara hans barnbarn och berättar för henne 

om sitt liv och sin egen omvändelse. ”Nu kan jag ej nog tacka honom. Nu återstår mig 

endast ett och sedan är jag nöjd.” Han visste att frun blivit troende och nu ville han 

veta om han även skulle möta dottern i himlen. ”Ja, men jag vet, svarade Mia. Jag vet 

att hon lärde mig bedja.” Men bevis? Mia hade bläddrat i testamentet som funnits efter 

                                              

56
 Segerhjärtat en omskrivning för den som segrade på Golgata, Jesus 

57
”När morgonen kom så kom tillsammans med ljuset även friden (Betlehem 1889, s 105-119). ”När 

vi låg där i eftermöte och kämpade bar han mig direkt in i frälsarfamnen.” (Betlehem 1955, s 21-28). 

”Medan jag läste, inträffade något underbart. Den förlorade sonen vid min sida kom hem. Han blev 

omsluten av de eviga fadersarmarna. Han fick erfara förlåtelse till himmelens förgård.” (Betlehem 

1927, s 153-156) ”Erhöll den frid som öfvergår allt förstånd.” (Betlehem 1894, s 28) 

58
 För teologisk bearbetning av frälsningsvisshet och Betlehem se kapitel 5 

59
 Bebbington, s. 42-47 

60
 Outler, s.66. 

61
 Betlehem 1916, s 81-97. 

62
 Betlehem 1930, s 87-93 
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hennes mor och på en sida fanns en vers understruken. Vid sidan stod ”Mitt eviga 

hopp.”
63

  

Ovan har jag beskrivit vad som händer efter omvändelsen i det momentana skeendet 

direkt under och efter själva omvändelsehändelsen. Omvändelse innebär även en 

genomgripande verkan på huvudpersonerna och den sociala kontext de befinner sig i.  

Huvudpersonerna i biografierna tar efter omvändelsen ett större ansvar, som för 

missionen inom landet och blir evangelister eller pastorer. De blir så kallade 

”märkesmän” vilket innebär att de blir ”ledande på ett visst område ofta genom 

banbrytande insatser” som Svenska akademins ordlista beskriver det.  

Även lekmännen i Betlehems uppbyggelseberättelser påverkas starkt av omvändelsen 

och börjar vittna inför grannar, familj och vänner. De starkaste beskrivningarna visar 

de karaktärsändringar som sker när huvudpersoner slutar att använda alkohol, slutar 

svära och tar ansvar för sin familj igen efter att länge ha försummat dem. Det beskrivs 

att familjerna åter blir lyckliga även om många problem kvarstår som dålig ekonomi 

och sjukdom eller död. Omvändelsens konsekvens är att de nu står ut med det som 

fortfarande kan ses som problematiskt. I flera berättelser sker också ljusningar i 

familjesituationen då familjefadern, som det oftast handlar om, får ett nytt jobb som 

ger nya möjligheter i deras livskontext. 
64

 

Att den momentana händelsen också i ett längre perspektiv är personlighetsomvand-

lande framgår av berättelser där huvudpersonen både ser framåt och aldrig återvänder 

till det som lämnats. 

Dick återvände aldrig till sitt dåliga liv och såg han någon drinkare ryste han vid tanken att han 

varit lika olycklig. (Betlehem 1887) 

 

Vid en bönestund omvänder sig Tom, Dots far ”O, Gud, förlåt mig – hjelp mig – fräls mig, för 

Jesu skull – jag har syndat emot dig och är icke värd att kallas sin son. Gud hjelpte honom. Hans 

ånger var uppriktig – hans återstående lif var ett bevis derpå.” (Betlehem 1888) 

 

”Det blev en fin helg för familjen och barnen behövde inte vara rädda längre för far. En jul att 

minnas – en glädjens jul.” (Betlehem 1947) 

3.2.3 Någon som gör något 

Walan ser nyevangelismen som ”både subjektivt individualistiskt och objektivt kristo-

centriskt förankrat”. Walan menar att det egna jaget har en ”markerad uselhetsstäm-

ning” och omvändelsen sker i en ”reservationslös kristocentricitet”. Den enskildes om-

vändelse sker utifrån den egna upptäckten av synden och en förtröstan på Guds hand-
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lande genom Jesus Kristus korsdöd.
65

 Samma erfarenhet möts i Betlehem där synden 

mörklägger människobilden och utvägen från detta är att vända sig till Gud. 

Omvändelsen i Betlehem hämtar ord och begrepp både från Bibelns texter och från 

folkväckelsens egen vokabulär. Pilgrimstanken uppträder många gånger i berättelserna 

där personer ”förts fram till Golgata”, ”går samma väg som mor och far” eller ”vänder 

sig till Herren”. Vandringen i berättelserna sker från syndens dal till salighetens portar, 

från synd till ett liv i rättfärdighet med Kristus. Det är intressant att notera att några av 

”märkesmännen” med lust läser Bunyans Kristens resa. 

Omvändelsen är ett överlåtande och beskrivs i termer som att ”att avgöra sig”, ”av-

görelse till Kristus”, ”lade sina händer i Herrens hand” eller ”lämna sig i Guds hän-

der”. Betlehem saknar inte en poetisk sida i essäerna, vilket märks i beskrivningar som 

”Förstlingsskärven var bärgad”, ”hjärtats omskapelse”, ”komma ut ur tunneln och upp-

leva ljuset och ej vara i dödens och förtappelsens mörker utan låta evighetens ljus lysa 

in i själen”. De som agerar i omvändelsen är Gud och människan. Ofta ber syndaren i 

sitt mörker till Gud och ”när morgonen kom då kom också ljuset till själen”. Gud är 

den som svarar med syndernas kännbara förlåtelser, frälsningsvisshet och med friden. 

Syndaren är den som söker och suckar, som ber om förbarmandet.  

För en teologisk analys av människa – Gud, och omvändelseprocessen i Betlehem se 

5.1 och 5.2 

3.3 Känslorna i berättelsekontexten 

Känslornas roll i berättelserna analyseras i kapitel 4, här betraktas de i korthet som en 

del i ett narrativ. 

Det emotionella gör berättelserna dramatiskt starka. Känslor används i omvändelsens 

alla faser; innan som ett skrik på hjälp, under omvändelsen i kampen och efter som ett 

resultat. Personerna i Betlehem kastar sig på soffan och storgråter. De är så olyckliga 

för de går till avgrunden De gråter hejdlöst, det är ”olyckliga själars klagan vid branten 

av fördärfet”.
66

 Efteråt kommer en större lycka än de tidigare märkt, en frid som över-

går allt förstånd.
67
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3.4 Sammanfattning om den narrativa kroppen, ”En 

moders böner” 

I detta kapitel har omvändelseberättelserna under Betlehems hela utgivning från 1886 

till 1980 diskuterats utifrån deras narrativa sidor, vad som utgör berättelsernas kropp. 

Det vill säga vilka narrativa mönster som kan iakttas i omvändelseberättelserna genom 

terminologi, situationers och platsers dramatik och betydelse samt vilka huvud-

personer och biroller som förekommer.  

Som sammanfattning används ett exempel från Betlehem 1902, s 80-92 - J.G. ”En 

moders böner”.
68

 Det är en mycket känslomässigt laddad berättelse där huvudperso-

nen sitter i fängelse för sina brott och minns sina dåliga val i livet. Markeringar visar 

på delar ur de narrativa utsmyckningarna av berättandet. 
69

 

Scenen är tudelad, dels hemmet med den gråtande modern och dels cellen där sonen 

Kristian får insikt i hur hans liv varit. Hans moder är den som leder tankarna till 

hans fördömelse och dåliga samvete. I brev till honom beskriver hon sin egen omvän-

delse och vädjar att han ska omvända sig. Hon utmålar sig som dubbelt syndig, dels 

genom det liv hon fört och dels att hon inte lytt kallelsen till omvändelse. Det är hen-

nes eget fel, hennes synd, det som hänt Kristian, anser hon. 

Känslomässigt tärs Kristian i sin cell av ångest och när han inte får permission beslutar 

han sig för att rymma. Han kommer hem till moderns dödsbädd och ber henne om 

förlåtelse för allt lidande han utsatt henne för genom sitt ruttna liv. Han får hennes för-

låtelse och lovar att möta henne hos Gud. 

Han ber att även Gud förlåter honom så som modern gjort och efter en stunds böne-

kamp känner han vissheten av att ha blivit förlåten. Han tackar Gud för att inte blivit 

övergiven och för att Jesus dött för hans skull.  

Genast ändras hans liv. Han vittnar för sin syster som ser att han ändrats och även 

hon längtar efter en förändring i sitt liv.  

Denna berättelses kropp kan sammanfattas med en kraftig scenisk laddning med 

många emotionella yttringar. Den har en tydlig utveckling i omvändelsen från något, 

genom någon och till något. Det är en kvinna, modern, som både är interlokutör och 

framdrivare av omvändelsen. Systern får rollen som objekt för den efterföljande driv-

kraften att vittna om det som hänt. Mannen omvänder sig till Gud och får nåd och 

frälsningsvisshet. 
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4 Känslor eller förnuft - berättelsernas själ 
Vilken är berättelsernas känslomässiga sida, dess själ? Beskrivs omvändelsen utifrån 

förnuft eller känsla? Vad har företräde, emotionella eller kognitiva yttringar? Detta 

kapitel svarar mot uppsatsen andra frågeställning. 

Sune Fahlgren beskriver den baptistiska rörelsen där både kognitiva och individualis-

tiska drag syns som mönster. Dock menar han att även om det finns livfulla och folk-

liga inslag hos vissa baptistiska förkunnare, har spiritualiteten en kunskapsmässig och 

rationell betoning. Utifrån egna erfarenheter berättar han att ”församlingsbarnen” skul-

le vänta med dopet till en medveten ålder. Enligt Fahlgren ger detta en förståelse och 

är ett uttryck för att det kognitiva beslutet är giltigt för omvändelsedopet. I Vägmärken 

för baptister, skriver Fahlgren ”Därmed blev saklighet och inte känslosvall ett tecken 

på en personlig vald tro”.
70

 Dessa rationella tendenser har inneburit problem gentemot 

radikalare och mer emotionella rörelser karakteriserade av ”högre” spiritualitet, menar 

han. I en nutidsanalys påpekar Fahlgren samtidigt att ”känsloupplevelser och person-

liga erfarenheter betyder allt mer för många kristna”.
71

 Men även om Fahlgren påvisar 

de problem baptismen haft med både spiritualiteter och sin rationalitet, hoppas han att 

baptisternas kognitiva dimension av tron kan spela en viktig roll vid en framtida har-

monisering med kontexter där känslomässiga erfarenheter lägger ”kollektiva och bild-

ningsmässiga” dimensioner i bakgrunden.  

Till sin karaktär är omvändelseberättelserna i kalendern Betlehem allt annat än kogniti-

va, även om dessa inslag finns och framträder mer nyanserat i senare upplagor. Bilder 

av känslor, kamp och emotionella betraktelser är däremot legio. Även om det är tänk-

ande människor vi möter i flertalet av den narrativa kontexten, upptar det känslomäs-

siga stor plats hos huvudpersonerna. C.E. Malms biografiska omvändelsebeskrivning 

innefattar så starka känslor att han funderar på självmord.  

Jag gick och trälade under lagens tunga ok och ända till sent på hösten 1854, då jag bragt till 

sådan förtvivlan, att jag en morgon klockan 6 gick för att ända mitt lif.
72

  

4.1 Själanöd och ångest  

Botkamp, Busskampf, före omvändelsen, var hos Hallepietismens 

frontfigur Francke, angeläget. Det var ett tillstånd som borgade för 

att omvändelsen gått riktigt till. Hans egen kamp beskrivs som att 

han blev avskalad allt; först Bibeln som Guds ord och sedan som en 
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konsekvens av detta även Gud själv. Det sägs att han bad desperat till en Gud han inte 

kände och plötsligt kom han igenom.  

Having fallen to his knees in great affliction and doubt, he rose with unspeakable joy and great 

certainty […].
73

   

Genom sin egen erfarenhet menar han att denna kamp, botkampen, en tids synda-

ångest, var något som utmärkte en äkta omvändelse. Efter omvändelsen erhölls fräls-

ningsvisshet, att det som hänt gav syndernas förlåtelse och ett liv i gemenskap med 

Gud. 

De biografier som analyserats beskriver i de flesta fall en Busskampf, en ångest och till 

och med kroppsliga smärtor i omvändelsekampen. Gustaf Palmqvist strävade efter att 

få den frälsning han längtade efter, den hans mor och äldre syskon redan trätt in i. När 

även hans bror Per ”funnit frid” jämförs Gustafs känslor med ett blixtnedslag. 

[ … ] kom som ett åskslag, öfver honom, kände sig nu ensam. Gick med tunga steg, ropade ur 

djupet af sitt hjerta om hjälp.
74

   

P.F. Hejdenbergs kamp beskrivs av signaturen J.A.B.  

Under denna predikan blef hans känsla af synden så allvarlig att han formligen skakade i bänken 

där han satt.
75

  

De känslor som övermannade personerna innan omvändelsen i biografierna, gav efter 

omvändelseerfarenheten motsvarande fridsamma, ljusa och befriande upplevelser. 

Malm skriver, ”Jag trodde och bördan föll af mig”, Gustaf Palmqvist beskriver ”Det 

ljusnade och nu hade han funnit sin skatt som han förgäves sökt i 20 år” och Hejden-

berg ”Fick den frid han sökte”.
76

 

De övriga berättelserna kan till och med dra ut mer ur de känslor som beskrivs. Käns-

lorna används som ram i berättelsen, ett känsloladdat mörker inleder berättelsen och 

håller i sig fram till att omvändelsen sker och ersätts av en motsatt känsla i dess slut. 

Gamle Stolt, åldrad indelt soldat, butter och vrång får som pensionär vara trädgårds-

mästare hos ett herrskap. Den enda som går ihop med honom är familjens 14-åriga 

dotter som är i samma ålder som Stolts egen dotter skulle ha varit om hon levt. Gamle 

Stolts kamp uttrycks på följande sätt. 

Det mörknade mer i hans hjärta, yttersta nöd överväldigade honom, sjönk ihop både till kropp och 

till själ. Brast ut i häftig gråt.[…] Natten blef mer än halft förgången innan den gamle syndaren 
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såg vägen öppnad till korset, hvarest Kristus även dött för honom. Bekände synder tog emot 

förlåtelse och utgöt sin själ i tacksamhet för Guds överflödande nåd. Överraskandes av en stor 

glädje.
77

 

En emotionell Busskampf enligt Franckes mönster framträder tydligt. Berättelserna in-

nehåller kampfyllda känslor innan omvändelsen och sedan frid. Det är inte ett kogni-

tivt betraktande i form av ett sakligt eller rationellt beslut som står i centrum för om-

vändelsen eller tron, utan en känslomässig själanöd och ångest. 

Under 1950-talet märks en förändring i kalendrarna, antalet berättelser blir färre och i 

de som publiceras minskar det emotionella i omfattning och känslornas styrka avtar. 

Från årgång 1959 återfinns inte längre omvändelseberättelser som genre. De biogra-

fiska berättelserna slutade att innehålla längre narrativa omvändelseberättelser redan 

under 1910-talet och blev därefter mer kortfattade i stil med ”NN blev vid 17 års ålder 

omvänd till Gud”. Vad som ledde fram till detta beslut hos utgivaren eller hur det gick 

till anges inte i kalendrarna. Denna förändring lämnar frågor och en längre diskussion 

om tänkbara anledningar till varför det emotionella minskar förs under punkt 4.4. 

4.2 Kamp och känslor i omvändelseprocessen 

I Betlehem 1889 berättas om en man som sitter i fängelse och tänker på sin uselhet. 

Hans mor, som hade bett för honom i alla tider, bad ”Fräls Manasse om så även i 

fängelse”. När han tänkte på hennes tårar, störtade han i ett ångestskri vanmäktig till 

golvet, skälvde av förskräckelse och såg sitt liv strömma förbi. Han kämpade, men 

med morgonen kom ljuset med friden.
78

 Berättelsen innehåller starka känslor innan 

omvändelsen, en kraftig kamp in i omvändelsen och därefter starka känslor av ljus och 

frid. Baptisters omvändelser så som de beskrivs i kalender Betlehem är både mycket 

känslosamma och innehåller mycket kamp. 

Nedan utvecklas resonemanget över kampen och känslorna i omvändelseprocessen, 

både före och efter omvändelsen, samt de problem som beskrivs för dem som inte upp-

levde att de kände något under sin omvändelse 

4.2.1 Före omvändelsen   

De vanligaste emotionella yttringarna är att personen känner sig förkrossad i en 

botkamp, vilket ofta kompletteras av andra känslobeskrivningar, ”ropade ur djupet av 

sitt hjärta”, ”kom som ett åskslag över honom”.  Kring synden hopar sig sedan käns-

lorna, ”hans känsla af synden så allvarlig att han formligen skakade i bänken”. C.M. 

Björkholm säger att han kände ”dödsskuggans mörker över sin själ” som ett mått på 

den kamp han fick göra innan omvändelse och ”i min förtorkade själ vardt jubelfest” 
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efteråt.
79

 Många gråter både i kampen och sedan de tagit steget över genom 

omvändelsen.  

Per kastar sig på soffan och storgråter. Vännen Knut utbrister ”jag är så olycklig och går till 

afgrunden”. De gråter hejdlöst, det är ”olyckliga själars klagan vid branten av fördärfet”.
80

 

 

Pastorn läste ”Genom han sår bliva vi helade”. Hon hade svikit och detta brände nästan sönder 

hennes själ. ”Tänk att handla så lumpet mot en Frälsare, som gav livet för en”. ”Tårarna rann.”
81

 

Kampen blir för flera så kraftig att de funderar på att ta sina liv eller försöker göra det. 

En person som hade skjutit sig själv och plågades av såväl fysiska som andliga smär-

tor, fick lindring av en pastors besök. Han hade förlorat sin syn men av Guds nåd, står 

det, fick han ljus i sitt mörker.
82

 

4.2.2 Efter omvändelsen 

Efter en ofta nattlig omvändelsekamp, kommer de fridsamma känslorna. ”Med ljuset 

kom också friden” är ett citat från flera berättelser. ”Hur lycklig blev han inte av denna 

upptäckt.” ”Hade aldrig känt sig så glad.” En som kvaldes och hade djupa bekymmer 

”fick i fulla mått frälsningsfröjd”. Tomas Engström (1886) menar sig ha varit i en an-

nan värld. C.E. Malm beskriver att ”bördan föll af mig” (1897). Den frid som infinner 

sig hos de omvända beskrivs som om den kommit direkt från Gud.
83

 

Gamle Stolt som gråtit en hel natt säger att han överraskades av en stor glädje (1897). 

”Kryck Johanna” kände sig lätt och glad i hjärtat (1900). Kvinnan som varit den olyck-

ligaste i världen kunde till och med tacka Gud för den sjukdom hon hade eftersom den 

visat henne på vägen till friden. De omvända känner ren himmelsk glädje, i hjärtat 

oövervinnerlig frid. (1907) 

4.2.3 Problemen för dem som inte upplever något 

När känslorna uteblir, när frälsningsvissheten inte infinner sig, ifrågasätts om frälsning 

verkligen skett, inte bara av personen själv utan även av omgivningen. En pastor blir 

tveksam när han i en omvändelsescen inte ser några tårar hos en kvinna. Han ändrar 
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senare uppfattning efter att ha undervisats av sin fru och sett tårarna och kampen hos 

kvinnans man när denne kommer till kapellet och blir omvänd. 
84

 

I det som beskrivs som en sann berättelse från 1944 möter vi en baptistpastor och en 

”trevlig gumma, fryntlig, god och glad” som talar med varandra. ”Har du frid med 

livet?” undrar pastorn. Nej, så var det inte. Hon hade bett om det dag och natt i 20 år 

men inte fått friden. ”Har du tackat för frälsningen då?” undrar han. ”Tackat och 

tackat, hur ska jag kunna tacka då jag inte känner mig lycklig, jag måste väl ha något 

att tacka för”, menade hon. Pastorn läste några bibeltexter om nåden och frälsningen. 

Frälsningen står alltid till buds och det är lönlöst att be om gåvan och sedan inte ta 

emot den, menar pastorn. De gick ned på knä och kvinnan började be om förlåtelse för 

sina synder men blev avbruten. ”Tacka nu och ta emot.” ”Tack gode Gud för att du har 

hört mina böner […] tack att jag nu är ditt barn, tack Jesus, Amen.”
85

 

I berättelsen illustreras att omvändelse kan ske trots utebliven frälsningsvisshet och 

frånvaro av känslouttryck. Genom pastorns agerande framhålls istället vikten av att 

tacka för det som redan skett av det som utlovats. 

4.3 Vad blir viktigare än kamp och känslor  

Som tidigare sagts är merparten av omvändelseberättelserna i Betlehem förknippade 

med starka känslor och en omvändelsekamp. Detta avtar dock i de senare årgångarna 

där kamp och känslor inte längre är lika tydliga, vad är viktigare?  

En berättelse från 1949 handlar om Jeo Hardell vars föräldrar engagerat sig i kyrkan, 

fadern som pastor.
 86

 När detta påpekas för Jeo som omvändelseargument svarar han 

att det inte går att leva på sina föräldrars frälsning. Man kan heller inte tjata sig fram 

till det, menar han, efter att evangelisten ”fiskat” i bänkarna. När han senare inser att 

han vill bli kristen, ska det inte ske i vare sig kapellet eller på väckelsemötet, det är ett 

beslut mellan Gud och honom själv. Det beskrivs att han inte blev speciellt lycklig 

efter beslutet men att det heller inte var huvudsaken, frälsningen kom från viljan. Han 

frågar sig själv och Gud om han ska ta sin fars fallna mantel och bli evangelist. Inför 

beslutet ifrågasätter han om det finns känslor inblandade eller inte. ”Gud sa aldrig ja så 

att Jeo hörde det, men var det känslor, tanken eller hjärtats tro?” Det beskrivs att han 

kände trygghet vid beslutet och konstaterar att ”Det var Guds svar”. Denna berättelse 

har klara förnuftsmässiga, kognitiva och rationella inslag i omvändelsen, vilket gör 

den till ett undantag om vi ser till hela Betlehemserien men sett till händelser från 

1950-talet och framåt, kan detta vara en av de första i raden av mindre emotionella 

berättelser.
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I Betlehem 1956 möter vi Skräddar Pettersson vars nävar är viktiga i berättelsen där 

några pojkar, som vet att han är omvänd kristen, vill bråka med honom. Det blir slags-

mål som slutar med att pojkarna hamnar i hyttdammen. De kommer till skrädderiet 

och omvänder sig till Gud och konstaterar samtidigt, ”jag fick respekt för hans nävar 

men inte bara för att de kunde ta i hårt utan framför allt att han lärt sig knäppa dem i 

bön”.
87

 

Istället för känslor uppträder i dessa berättelser förnuft, övertygelse och respekt för 

dem som bidrar med sitt goda föredöme. I de fall som synd betraktas sker det i en 

övertygande diskussion med exempelvis en pastor på besök, inte som självinsikt eller 

med starka känslouttryck. 

4.4 Varför upphör känslor och sedan 

omvändelseberättelser i Betlehem? 

I den tidigare relaterade berättelse om Jeo Hardells omvändelse, avslås frälsning under 

ett väckelsemöte genom konstaterandet att omvändelse inte kan påskyndas genom 

krav. Hans relativt lugna och mer kognitiva omvändelse till Gud sker på fältet i ensam-

het, beslutet berör bara honom själv och Gud. Han frågar sig själv om det handlar om 

känslor eller inte och när han fattat beslutet kommer ändå en känsla av trygghet. Han 

funderar om Gud talar i tryggheten av att fatta ”rätt” beslut.
88

 

I följande avsnitt resonerar jag kring olika tänkbara förklaringar till varför omvän-

delseberättelserna med tiden blir färre och mindre emotionella och varför de i senare 

kalendrar helt upphör. 

Att vikten av metaberättelser minskar kan enligt Halldorf vara ett postmodernistiskt 

mönster. Frågan är om det även kan gälla som inledande skede på 1960- och 1970-

talen. Halldorf skriver vidare att då Pingströrelsen tonade ned tungotalet som bevis på 

andedopet minskade även antalet omvändelseberättelser.
89

 Kan detsamma sägas gälla 

för baptiströrelsen när medlemsgrunden särskildes från dopet och istället sker på 

bekännelse? 

Enligt Fahlgren innebar de frikyrkoekumeniska samtal som gav en interimistisk lös-

ning för ekumeniska församlingar 1969 att bekännelsen blev medlemsgrundande och 

inte dopet. Detta var en teologisk eftergift för baptister som grundat medlemskapet på 

omvändelse och dop. Redan 1958 konstaterar Berndt Gustafsson, skriver Fahlgren, att 

det fanns en växande grupp svenskar som såg sig själva som ”privatreligiöst kristna”. 

Denna icke gemenskapsgrundande utveckling kan också vara en förklaring till tenden-

sen av avsaknade omvändelseberättelser.
90

 De finner en andlig position utan behov av 
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omvändelse eller ytterligare gemenskap med kristna. Lärjungaskapet får en annan 

karaktär. 

Ulla Bardh menar att de ekumeniska församlingar som tillämpar dop i två former, 

barndop och bekännelsedop, får som konsekvens en avtagande förkunnelsepraxis 

kring dopet. Hon konstaterar att omedvetet eller ofrivilligt tonas dopets praxis ned till 

följd av kärlek och hänsyn till de medlemmar som har en annan dopsyn. Bardh menar 

att även baptisterna bidrar till en marginalisering av dopet av just denna hänsyn till de 

barndöpande församlingarna.  

Det är troligt att omvändelse i baptistiskt historiska sammanhang också leder till dop 

och medlemskap. Ett argument skulle då vara att omvändelseberättelserna försvunnit 

ur Betlehem under 1960-talet som en konsekvens av dopets nedtoning vid bildandet av 

ekumeniska församlingar. Det kan också vara så att de kognitiva aspekterna som Fahl-

gren gör gällande som en markör för baptistisk spiritualitet rensade ut känslorna ur 

omvändelseberättelserna, vilket gjorde att de miste sin poäng och läsekrets och därför 

helt togs bort ur kalendrarna. Under 1960-talet ändrade inte bara kalendern Betlehem 

namn till Året, den fick även en annan karaktär som mer informativ med färre upp-

byggnadsberättelser. Var det den ändrade karaktären på Betlehem-Året som gjorde att 

omvändelseberättelser slutade att införas eller det motsatta, att eftersom omvändelsen 

omförhandlades i berättelserna så ändrades också inriktningen på skriften?
91

 

Valter Mattsson, pastor och tidigare missionssekreterare inom Baptistsamfundet menar 

att en tänkbar anledning till att omvändelseberättelserna slutade införas på 60-talet är 

att väckelsens betydelse som omvändelsetillfälle minskade.
 92

 Istället för att omvändas 

”avgjorde” församlingens barn och unga sig. De växte in i en tro och miljö där man 

beslutade sig för att ta tron på allvar, där omvändelse blev avgörelse. Omvändelsebe-

greppet kopplas till en kortare vägsträcka och ett stundens beslut medan avgörelsebe-

slutet togs under ett noggrant prövande in i en växande relation till ett kristet liv och en 

kristen församling. I detta sammanhang blev dopet det kognitiva beslut den vuxne fat-

tar och förstår. 

Även Ulla Bardh kan instämma i att omvändelsen benämns på ett nytt sätt. Bardh be-

rättar om informanten Åsa, född 1956, som inte känner en momentan omvändelse utan 

refererar till dop och medlemskap. ”[v]ägen till tro och dop tolkar jag så att hon har 

fått växa utifrån en intakt barnatro.”
93

 Likaså berättar informanten Rune, född 1948, att 

han inte ser en tidigare Gudsupplevelse som en omvändelse. ”det var inte en om-
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vändelse utan mer att jag överlämnade mig åt Gud, att känna att man var ett Guds 

barn.”
94

 

Enligt Bardh är en klassisk momentan omvändelseerfarenhet inte en regel utan ett un-

dantag i de samtal hon haft med baptister i samband med sin avhandling. Erfarenheter 

av omvändelse förändras från väckelsekristendomens momentana känslosamma hand-

ling till avgörelsen, att växa in i tron efter en längre tid. Som alternativ till en tidigare 

känsloladdad scen beskriver hon en trygg förbönsstund eller att i ensamhet söka en 

kristusrelation. Omvändelse förbises till förmån för ”dop och medlemskap som kris-

tenblivandets viktigaste moment”.
95

   

Bardh relaterar till den baptistiska traditionen att vid dop sjunga en av Lina Sandells 

sånger ”Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig?”. Vid mitt eget dop 1972 

sjöng vi, ”Jag har beslutat att följa Jesus”, vilket också visar på den förändring och för-

skjutning som skett från ”kampen” till ”beslutet”, från ”omvändelse” till ”avgörelse”.
96

 

Att omvändelsen inte längre betonas har med andra ord inneburit en betydande föränd-

ring gällande både synen på och tillvägagångsättet för medlemskap. Det föreligger en 

avsevärd skillnad mot hur det kunde gå till när en person sökte medlemskap i en 

församling på 1850-talet. Owe Kennerberg berättar. 

För att kunna komma ifråga i B1 måste man ha avlagt en bekännelse om sin tro på Jesus Kristus, 

lämnat bevis på sann omvändelse, samt antagit församlingens lära. Men innan begäran om 

medlemskap togs upp i församlingen skulle en kommitté undersöka den inträdessökandes tro och 

vandel. Ingen kunde beviljas medlemskap om tre av församlingens medlemmar röstade emot.
97

 

Omvändelseberättelsernas essentiella betydelse för både presumtiva medlemmar och 

församlingar framgår av detta handlande. Enligt Kennerberg var det inte tillräckligt att 

säga sig älska Jesus och visa ett gott rykte, personen måste också kunna redogöra för 

hur de blivit Guds barn. Berättelsen eller vittnesbördet var viktigt för att en person 

skulle kunna döpas och bli medlem i en församling.  

Man borde också kunna redogöra för när man kommit till tro, veta med sig att vara ”född på nytt” 

och inte frukta domen eller döden.
98

 

Dessa krav på omvändelsebevis, bekännelse och känslomässig redogörelse för hur 

man kommit till tro kan jämföras med hur medlemskapet i Kyrkohandbok för Equ-

meniakyrkans församlingar 2016 beskrivs. 
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Församlingen välkomnar som medlem var och en som är döpt och som bekänner Jesus Kristus 

som Frälsare och Herre. Församlingen kan även ge möjlighet till medlemskap i väntan på dop. En 

person kan tas emot som medlem genom att bekänna sin tro och sitt dop eller genom att överföra 

sitt medlemskap från en annan kristen församling.
99

 

Säkert inbjuds den som önskar bli medlem även till samtal, men det är inte något som 

nämns i ”anvisningar”. Beror detta på det medlemstapp som frikyrkan drabbats av, ser 

man omvändelsen som sekundär i sin teologi eller är det ett förbiseende i materialet? 

Berättelserna om omvändelse i Betlehem försvann efter 1957 vilket gör att utveck-

lingen av dem bara kan följas fram till och med det året. Vi vet inte varför de slutade 

att införas. Omvändelse och berättelse i narrativ bemärkelse har alltid varit något vik-

tigt för baptister, dock kvarstår frågan varför det minskat. 

4.5 Sammanfattning känslomässiga yttringarna, ”En 

moders böner” 

Kapitel 4 är det kapitel som fokuserar på berättelsernas känslomässiga sida, motsva-

rande uppsatsens andra frågeställning.  Beskrivs omvändelsen som förnuft eller känsla, 

vad har företräde emotionella yttringar eller det kognitiva?  

Som sammanfattning används åter exemplet från Betlehem 1902, s 80-92 ”En moders 

böner” av signaturen J. G.
100

 Berättelsen har tydliga emotionella yttringar både innan 

omvändelsen, under och efter den. Modern uttrycker sina känslor i sorgen över 

sonens liv och hans dåliga karaktär. Hon beskriver sig själv som en eländig varelse, o-

värdig annat än fördömelse. Markeringarna uttrycker de starka känslorna i 

berättelsen.
101

 

Efter att ha läst ett brev från modern insåg Kristian sanningen om sig själv och det be-

skrivs att han ”bäfvade för sig själf”. Tanken på sin döende moder får honom att ”ur-

sinnigt skaka sina händer öfver sitt vidriga öde och anklagar Gud och hela mänsk-

ligheten”, men han blygs sedan över tilltaget och skäms över sin handling.  

Förkrossad och högljudt snyftande sjönk Kristian ned vid sin moders sida. Hon slöt honom i 

sin famn. ”O, min moder, bad han, förlåt mig för allt det lidande och all den sorg, jag vållat eder. 

Jag har syndat mycket, men förlåt mig - - - - -!” 

Efter att Kristian fått sin moders förlåtelse och välsignelse dör hon. Kristian stod med 

sin djupa och bittra sorg, böjer knä vid modern och ber till Gud om syndernas förlå-

telse. Han bekänner sina synder men innan han slutar sin bön beskrivs hur han mötte 

en märkbar skillnad, varpå han utbrister till sin syster. 
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”Nu Maria, vågar jag tro, att Herren i sin stora barmhärtighet frälst även mig. O, att jag icke sett 

Guds nåd förr, jag, som öfver ett helt år suckat så tungt under syndens börda. 

Han hade haft en kamp under en längre tid som nu ersatts med något nytt som han 

menar är Guds nåd som gett honom syndernas förlåtelse. 

hans bön öfvergick så i tack och jubel öfver frälsningens stora gåfva 

Berättelsens känslomässiga yttringar visar sammanfattningsvis på stor dramatik både 

fysiskt och psykiskt. Händer skakar, det snyftas högt och bävas, men framför allt är 

yttringarna en redogörelse för hur sonen kommer till tro och hans bekännelse till och 

glädje över denna tro han kallar gåva. 

Under 1950-talet märks en markant minskning av känsloyttringar i berättelserna 

medan det kognitiva och rationella ökar. Detta kan exempelvis förklaras med att 

väckelsens betydelse som omvändelsetillfälle minskade. 
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5 Omvändelsens teologi 
För att ur ett teologiskt perspektiv granska vad som utmärker berättelserna i Betlehem 

och få en uppfattning om vad svensk baptism menar är omvändelse, frågas vilka teolo-

giska teman som bearbetas i omvändelseberättelserna. Det vill säga, syns ett mönster 

för omvändelseprocessen, vad söks i Bibeln, hur beskrivs synd, nämns frälsningsviss-

het, vem verkar i omvändelsen Gud och/eller människa? 

David Bebbington beskriver omvändelsen som ett personligt val att vända från för-

gängelsen till ett nytt liv i Jesus. Detta val var något som radikalt skilde dem som ge-

nomgått omvändelsen från dem som inte hade det, en gräns mellan att vara kristen 

eller hedning. Det var inte ovanligt att man såg omvändelsen som en kamp mot syn-

den, som en stor nåd för sitt syndiga liv och fick en insikt om att Gud tar bort synden 

för att istället ge barnaskapet som gåva. Vid omvändelsen går man från nöd och ångest 

till gudomlig frid.
102

 

Häftet Att vara kristen idag. Baptistisk kristendomstolkning inför 2000-talet, som byg-

ger på den baptistiska europeiska rörelsens (EBF) material i en svensk bearbetning, var 

tänkt att användas som studieplan för samtal om baptistisk identitet och trostolkning. 

Där skrivs ”Vi bekräftar nödvändigheten av en personlig tro på Jesus Kristus och lär-

jungaskap i hans efterföljelse”, vilket utvecklas i omvändelseperspektivet.  

Den personliga trosutvecklingen inkluderar ånger inför Gud och förnyelse genom den Helige 

Ande. En sådan upplevelse av Guds nåd bör leda till radikalt lärjungaskap som speglar Kristi sätt 

att leva […].
103

  

Omvändelsen beskrivs vara både personlig och en viktig händelse med ånger och för-

vandling som viktiga ingredienser i ett upplevelsebaserat omvändelsesteg.  

Detta sätt att se på omvändelse möter vi i berättelserna i Betlehem genom alla årgångar 

från sent 1800-tal fram till 1960-talet.  

5.1 Omvändelseprocessen i Betlehems berättelser 

Finns det en gyllene väg till frälsning, så som puritaner hade sin ”Golden chain”? 

Finns en egen väg hos baptister så som de beskrivs i Betlehem kristlig kalender? Kan 

omvändelsen i Betlehem beskrivas som en process och i sådana fall kopplas till de få 

trosbekännelser som skrivits av baptister? 

William Perkins (1558–1602), pastor och författare med puritansk bakgrund inleder 

sina 10 gyllene processteg med Guds ”workes of preparation”, de första 4 stegen av 

Guds beredande av människan. Genom exempelvis predikan (pastor) utvecklas en ini-

tial nöd för situationen. Gud ger sedan både kunskap om lagen och en insikt till män-
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niskan om den egna synden. Av rädsla för lagens straff och helvete leds tankarna till 

viljan att bli räddad från detta. 
104

 

Det är inte det vanligaste scenariot i Betlehem, att syndanöden kommer av predikan 

eller en pastors/predikants/evangelists försorg. För Betlehems läsare är det vanligen en 

närstående kvinna, moder, hustru eller till och med dotter som är den som påverkar 

omvändelsekandidaten till att ta ett steg i omvändelseprocessen. Denne påverkar med 

sina böner, sina argument och vädjanden. Ofta visar personen genom sitt goda före-

döme ett förvandlat nytt liv som den egna omvändelsens resultat. (Se 3.2) Skillnaden i 

livsföring blir det som leder fram till syndanöden och ett konstaterande att såvida om-

vändelse inte sker kommer det att gå mycket illa för huvudpersonen. Personen kom-

mer att skiljas från de denne håller kär när döden och evigheten beaktas. Det uttrycks 

en rädsla för evig fördömelse. Ofta känner huvudpersonen en ospecificerad känsla av 

stor synd som förmörkar dennes liv men synden har också namn som alkoholmissbruk, 

dans, att vända sig bort från Gud, ”fritänkare” och egenrättfärdighet. Det är i rela-

tionen till någon som synden märks bäst, i skillnaden mellan de man umgås med och 

den egna ofullkomligheten. (Se 5.2) 

I William Perkins processteg låter Gud personen bli så upprörd att de ser omvändelsen 

och evangelium som det enda alternativet. Ett första steg utgörs av att pröva om tron 

kan hjälpa, samtidigt som kampen finns där med tvivel, otro och förtvivlan. Detta tvi-

vel leder fram till sorgen för den egna synden och en längtan till evangelisk frälsning. 

Gud tröstar det trånande hjärtat och omvändelsen leder till ny lydnad. 

Det pågår en kamp hos huvudpersonerna i Betlehems omvändelseberättelser. Hur lång 

tid denna kamp kan vara innan omvändelsen sker varierar. För Gustaf Palmqvist be-

skrivs att han under 20 år längtade efter något som sedan kom genom omvändelsen 

och den frid han då fick. Det är inte troligt att hela denna tid var en kamp, men det var 

en lång tid av längtan efter den frid han upplevt hos modern och brodern som båda 

tidigt omvänt sig. Kampen kan vara mycket smärtsam i både själ och kropp. Det be-

skrivs att några funderar på självmord. Men i och med omvändelsen förbyts kampen 

till befrielse, ljus och frid. Den blir dessutom personlighetsomvandlande genom sin 

påverkan av den sociala kontext de omvända befinner sig i. (Se 4.2) 

William Perkins beskriver sina 10 processteg som Guds agerande. Det är Gud som ger 

kunskap om lag och synd, det är Gud som låter personen få känslor för sin egen otill-

räcklighet. Till skillnad från Perkins är det i Betlehem både den som omvänds och Gud 

som agerar. Personen ropar till Gud om förbarmande och Gud svarar med förlåtelse, 

tro och visshet. 
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Utifrån material och urval från Betlehem, kan ett slags ”Golden Chain” med Bore-

kullas församlingsordning
105

 som mall konstrueras enligt följande. 

1) Människan blir väckt ur sin likgiltighet och inser att hon är syndare. Ofta görs 

detta utifrån kvinnors påverkan via deras fromhet, det positiva föredömet i att 

något omvälvande har skett i deras liv, via samtal och vädjanden eller till och med 

genom tårar. 

2) Människan känner en fara kring sin synd och vänder sig till Gud i Jesus 

Kristus för att få hjälp. Ofta uppträder denna känsla av fara då personen upplever 

en skillnad mellan egen synd och annans rättfärdighet eller att en ”markerad usel-

hetsstämning” uppkommer.  Känslorna i Betlehem kring ”fördärfet” är starkt mark-

erade. Rädslan är stark att förlora evigheten men också att leva kvar i sin synd som 

ofta upplevs som kvävande. 

3) Människan tar sedan emot Jesus i tro, får förlåtelse för synderna och samtidigt 

frälsningsvisshet, som innebär att tron får en större bärkraft. Vissheten är i regel 

något som kommer direkt under omvändelsen i Betlehem och används stundtals 

som bevis att omvändelsen skett. (Se 3.2.2.) 

4) I biografier för de som ska bli ledare inom baptisterna kan en punkt tilläggas med 

ett moment där de prövar sig själva och sina nya erfarenheter. Perkins beskriver 

det som ”[…] to kindle in the heart some sparks of faith, to test faith with doubt, 

despair, and distrust […]” 

5) Genom omvändelsen får människan kunskap om och genom Gud så att tron blir 

levande. Ett lärjungaskap påbörjas med en förändring av personens karaktär med 

ansvarstagande för sig själv och sin familj.  

Detta kan jämföras med Carl Olof Rosenius definition av omvändelsens väg. 1) En 

människa blir väckt, 2) söker frälsning hos Gud 3) försöker först lösa det med egen-

rättfärdighet, 4) tar i kamp emot nåd och tröst i Kristus. Sann omvändelse fås endast 

genom Guds försorg. Omvändelsen är en personlig händelse då människans förhål-

lande till Kristus regleras genom att hon i sitt beslut får tillgodoräkna sig Kristi lag-

uppfyllande 
106

 

I stort sätt följer baptisters omvändelseberättelser, som de presenteras i Betlehem krist-

lig kalender, ett skede som vi känner igen från andra kristna väckelserörelser, men de 

har också sina egna förutsättningar och riktningar. En avvikelse till Perkins och purita-

nernas gyllen kedja är att omvändelseprocessen hos Borekulla och hos berättelserna i 

Betlehem är antropocentrisk individuellt inriktad medan Perkins uttrycker det teocent-

risk där Gud är den som verkar i alla steg.  

En annan avvikelse från exempelvis nyevangelismen är förhållandet till kampen under 

omvändelsen. Halldorf menar det snarare var en herrnhutisk förståelse som gällde än 

Hallepietismens krav på kamp hos nyevangelismen. Kampen kunde även ses som 
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lagisk hos dess främsta teologer.
107

 I berättelserna i Betlehem sker omvändelse endast 

undantagsvis utan kamp. 

5.2 Människans vilja och beslut - Guds svar 

Baptistteologen Nigel G. Wright menar att den kristnes födelse innehåller en med-

vetenhet av synd, ånger och tro, dopet i treenigheten, Guds svar att ge helig Ande som 

gåva, steget in i lärjungaskapet och sedan troget delta i församlingens arbete, under-

kasta sig dess disciplin och vara verksam i dess mission. 

Människan svarar på budskapet om Jesus Kristus och kommer i tro till dopet. För-

samlingens roll är att tillhandahålla ritualer för dop och välkomna personen in i en 

aktiv tjänst. Gud ger helig Ande, drar oss ur oss själva och in i den treeniga gemenska-

pen. Den helige Ande ges som gåva så vi kan gå in som lärjungar in i den messianska 

gemenskapen.
108

 

Omvändelse är, i Betlehem, ofta beskrivet som människans val. Hon avgör sig, ber om 

förbarmande och förlåtelse, tar emot nåden, erkänner sitt beroende av Gud, lägger sig 

på knä vid korset och bryter med det gamla syndfulla livet. Det finns en antropocent-

risk voluntaristisk övervikt i människans val. Nigel G. Wright menar att voluntarism 

med betoning på frivillighet är ett kännetecken för ”the gathering church”. 

 […] the ’voluntary principle’or ’voluntarism’ according to which spiritual and religious acts are 

meaningful only if they come out of sincere hearts and are the product of freely chosen obedience 

to God. 
109

 

Betlehem och dess omvändelseberättelser betonar människans vilja och beslut. Gud 

kommer i berättelserna inte först då det narrativa i berättelserna handlar om människor 

som söker Guds handlande.
110

 I omvändelsen är det människan som agerar utifrån sin 

längtan eller sin uppenbara nöd, genom bönen om förlåtelse för synderna. Gud svarar 

med förlåtelse och försoning, frid och ljus genom Jesus Kristus.  

Visserligen kan ”frivillighet” och ”vilja” diskuteras om de har utrymme i de emotio-

nella berättelserna där personerna ser Gud som enda chansen att komma ifrån sin 

ångest kring sina synder som håller på att ”kväfva” dem. Dock nämner de Gud som 

den utväg de väljer. 
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 Se Halldorf 2012, s 76. 
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 Jämför William Perkins och puritansk ”golden chain” där Gud står subjekt för omvändelsen och 

människan som objektet för Guds handlande. Hindmarsh, s. 35 – 38. 



  46(69) 

5.3 Syndamedvetenhet 

När Ulla Bardh intervjuar Göran, född 1940, om hans omvändelse känner han en stor 

tveksamhet till hur det hela gick till.  

[ … ] upplevde det som trosmässigt störande när han uppfattade signaler från församling och 

förkunnare att det normala var att först bli medveten om synd och därefter bli omvänd. 
111

 

Han uppfattar undervisningen som att den var till för att göra lyssnarna syndamedvet-

na. I förkunnelsen i allmänhet fanns inga omvändelsekrav men vid exempelvis väckel-

semöten och läger var detta tydligt. 

Lägret som väckelsekontext och tillfälle för omvändelse diskuteras av George Johans-

son i Betlehem 1963. Diskussionen rör lägret kontra församlingens verksamhet i när-

området där ”kyrkväckelsen” har sin naturliga kontakt i församlingen. Johansson me-

nar att känsloupplevelsen i lägermiljö sedan ”sjunker ihop och tron förbyts i tvivel”. 

Han talar också om gruppberoende, att unga låter sig övertalas om synden och görs 

syndamedvetna, inte på grund av en ”uppriktig längtan att erfara syndernas förlåtelse 

utan därför att kompisen och alla de andra har gjort samma sak”.
112

 Under 5.4 hänvisas 

till en berättelse där alla ungdomar i samma familj döps samtidigt, detta skulle kunna 

visa på ett sådant gruppberoende. 

I Bardhs avhandling är det många som menar sig växa in i ett kristet liv från läger, 

barn- och ungdomsverksamheter till ett ställningstagande i församlingen genom dop, 

bekännelse eller konfirmation. De flesta omvändelseberättelser i Betlehem går ut på att 

huvudpersonen blir medveten om sin synd varefter omvändelsen sker. Vissa personer 

kan ha svårt att känna synden, men blir av Helig Ande övertygade om den i sitt liv.  

I berättelsen ”I hamn” 1951 av Herbert Johansson om kapten Långström, läser pastorn 

om den synd som Jesus anklagade judarna för ”de tror icke på mig”, ”Gud är nådig 

och barmhärtig, så han vill taga oss ur vår egen trånga cirkel och frälsa oss från vår 

själviskhet, vår otro.” Genom bibelorden ser Långström trångsyntheten hos sig själv 

och sin synd i detta, vilket medverkar till hans omvändelse.  

Som tidigare konstaterat är det vanligen en ospecificerad känsla av synd vi läser om i 

Betlehem även om de specificerade delarna tar stor plats. Betraktar vi fråndelen av om-

vändelseperspektivet handlar det om alkoholmissbruk, att vända sig bort från Gud, bli 

”fritänkare” och egenrättfärdighet. Andra parametrar som huvudpersonerna nämner är 

självgodhet, girighet, olydnad och att visa dåligt föredöme. (Se figur 8) Även kortspel 

och dans är framträdande och det förväntas av läsaren att se igenom vad som ligger 

bakom detta, vad som är synd i sammanhanget.  
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I Kampen om en ö, nämns en ö, Vindholmen, som användes av ungdomar till dans och 

alkohol. En flicka, Alli Örn, varnas av en vän.  

”Far inte öfver till Vindholmen, Alli, du dansar ihjäl dig” […]De trampade fötternas 

fruktansvärda dån, dansmusiken, skratten, svordomarna och motorbåtens knackande bildade 

tillsammans en helvetisk orkester […]
113

 

I Innanför eller utanför, menar Owe Kennerberg att det inte var ovanligt att man på-

pekade det riktiga i att utesluta personer för att bevara ”renhet” i församlingen, vilket 

framgår av nedan citat från församlingsprotokoll i Norrmalms baptistförsamling, 1889.  

[…] något påbud att vi skola hålla sabbaten, och icke heller att de som arbeta på söndagen, gå på 

teatern eller på cirkus, spela kort eller dansa skola uteslutas, men likväl betrakta vi det såsom 

synd och kunna icke behålla dem i församlingen. Hvarför icke rensa ut det som är ondt? Lite 

surdeg försyrar hela degen säger Apostelen.
114

 

Dansbanan, kortspelet och teatern betraktas som aktiviteter som leder människor bort 

från det som anses vara viktigare. Dessutom anses de förorena andras andliga liv och 

därmed riskera renheten i församlingen. 

5.4 Bibeltexten som argument 

Per Westblom belyser baptistisk värdegrund i boken Vägmärken för baptister. Han ta-

lar om bibelfokus, gemenskap, respekt, förnuftsoptimism, makt (demokrati) och an-

svar. ”Bibelfokus – ibland omtalad som skriftprincipen. Bibeln med Jesus som tolk-

ningsnyckel är den primära källan för utformning av liv och tjänst”.
115

  Fahlgren menar 

att baptisternas betoning av Bibeln som norm är det som gör det rationella i baptistisk 

tro till dess centrum.
116

 I detta avsnitt redogörs för de bibeltexter som anges i Betlehem 

i förhållande till omvändelse. 

Hälften av berättelser som vi möter i Betlehem nämner inte bibeltexter alls. Vanligt är 

att biografiernas huvudpersoner istället läser exempelvis Arndts Den sanna kristendo-

men, Bunyans Kristus resa eller att de hör en predikan utan att texten specificeras. Två 

av huvudpersonerna i biografierna lyssnar till predikan av C.O. Rosenius. 
117
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Figur 9 Bibeltexter som används i berättelser 

Då bibeltexter används i berättelser belyser 28 % av dem syndens verkningar och talar 

om förlåtelsen genom Jesu död och blodets betydelse. ”Om dina synder är blodröda 

skulle de bli vita som snö” (Jes 1: 18), ”Det var våra sjukdomar han bar” (Jes 53), ”Gå 

dina synder är dig förlåtna” (Mark 2:9) och ”Så älskade Gud världen” (Joh 3.16). 

Gruppen som handlar om Guds löften (23%) hänvisar till texter både från gamla och 

nya testamentet, vilka visar hur Herren bryr sig om sitt folk ”Herren skaffar rätt åt sitt 

folk och förbarmar sig över sina tjänare” (5 Mos 32:36), ”Du är ett folk som får hjälp 

av Herren” (5 Mos 33:29) ”Herren älskar sitt folk” (Ps 149:4) ”Om någon älskar mig 

bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom 

och stanna hos honom.” (Joh 14:23)   

De personer som får ta till sig Bibelns berättelser om Guds löften (23%) är ofta äldre 

eller personer med ett tungt kroppsligt arbete. Omvändelseberättelser (13%) handlar 

dels om Sackaios (Luk 19), dels Mose kallelse (2 Mos 6) och dels vaktbefälet i Filippi 

som hotar att ta livet av sig efter jordbävningen (Apg16). 

Liknelser (16%) återfinns till stor del i biografier. Exempelvis handlar det om Jesu lik-

nelse om de fyra åkertegarna (Mark 4), och berättelsen om blodet som stryks på 

dörrposterna i Egypten och dess betydelse kopplat till Jesu död (2 Mos 12). 

Kampen vid Jabboks vadställe där Jakob stred emot Gud är ofta omnämnt (20%) som 

den kamp som olika huvudpersoner har inför omvändelsen. I extra kampfyllda situa-

tioner utbrister någon ”jag släpper dig inte mindre än att du välsignar mig” (1 Mos 32). 

Bibeltexter används dels gällande frälsningsvisshet där Guds nåd tacksamt tas emot 

och dels för att föra personen fram till omvändelseögonblicket. Bibeltexten är en del 

av den kamp och de emotionella anslag så som omvändelse presenteras i Betlehem. 

5.5 Omvändelse och dop 

En av de faktorer som skiljer baptister från andra väckelserörelser är framhållandet av 

dopet som en medveten handling kommen av omvändelse. Man skulle därför kunna 

anta att dopet är en bärande erfarenhet även i omvändelseberättelser i Betlehem, men 

så är inte fallet. Förutom i biografierna där dopet visar vägen för de baptistiska pionjä-
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rerna, hör det till undantagen att dop nämns. Några berättelser låter dock dopet vara 

essentiellt genom att bli både en respons på och en del av omvändelsen.  

I årgång 1900 läser vi berättelsen En frestelse
118

 som startar med en allvarlig menings-

skiljaktighet mellan mor och son. Sonen Fredrik, 24 år, hade tänkt gifta sig med Mag-

da Strand, en dotter till en välbärgad lantbrukare i grannsocknen och modern ifråga-

satte hur han som kristen och församlingsmedlem skulle kunna ingå äktenskap med en 

icke troende. Fredrik hade ställt samma fråga men menade att hon levde ett moraliskt 

gott liv, var inte negativ till de kristna och trodde sig kunna övertyga henne om de gif-

te sig. Modern var djupt bedrövad över detta, vilket sonen givetvis märkte. Magda som 

är ovetande om allt råkar in i en kris då hennes familj blir bankrutt och hon flyttar till 

staden för att försörja sig på sömnad. Hon bor hos en äldre dam som börjar tala med 

henne om andliga ting, vilket får henne att inse hur fördärvad hon var och hur lycklig 

hennes värdinna var. En omvändelse sker och det beskrivs att hon mottar frälsning, en 

fin nådegåva. Magda ser ett dop och blir mer och mer övertygad att barndopet saknade 

grund i skriften. Nästa gång ett dop genomfördes fanns hon med bland dopkandidater-

na och förenades med församlingen. Dopet var beviset att Magda blivit kristen och när 

Fredrik såg att hon tog emot nattvarden i hans hemförsamlings förstod han att hon 

också blivit omvänd och döpt. Frestelsen i berättelsens titel avser faran i att gifta sig 

med en person som inte blivit omvänd och döpt som baptist. 

Under rubriken Segertider läser vi om paret som är medlemmar i en baptistförsamling, 

men det har gått slentrian i kristuslivet.
119

 Kvinnan är orolig för detta och för barnen 

medan maken menar att de själva måste få välja vilken väg de vill gå. Kvinnan blir 

svårt sjuk av utmattning, familjen får andligen kämpa och mannen ångrar att han inte 

tagit sina barns frälsning på allvar. De börjar alla läsa Bibeln, gå på möten och det be-

skrivs hur de ”en efter en kämpade de sig fram till full frälsningsvisshet. Hela huset 

fylldes av ’jublande frälsningssånger’ och ’ren himmelsk glädje’”. Därefter sker en 

stor händelse i församlingens och familjens liv när 9 ungdomar döptes i Baptistkapel-

let, alla från familjen, 6 barn och 3 respektive. 

I frånvaron av att dopets omnämnande i omvändelseberättelser kan det argumenteras 

för att omvändelse och dop tydligt särskiljs i baptistiska berättelser. Där dopet om-

nämns är det dock dels som en konsekvens av omvändelsehändelsen, speciellt marke-

rat i biografier, dels blir det i ett fåtal berättelser en viktig del i omvändelseprocessen.  

Biografins roll är i första hand att beskriva individens livsgärning, inte en omvändelse. 

Däremot är beskrivningen av omvändelsen viktig för biografin då den efter samtal, 

bibelläsning och begrundan leder till insikt om att barndopet inte är bibliskt utan ett 

troendedop nödvändigt för alla ”troende kristna”. Personerna i biografierna är pionjä-

rer i svensk baptism och måste av nödvändighet leva upp till konsekvensen av ett ställ-

ningstagande om dopets giltighet som lydnads- och bekännelsehandling. 
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5.6 Visshet att omvändelsen skett 

Frälsningsvisshet är en del av många berättelser i Betlehem. Vissheten är den bärighet 

som den nya tron ges efter omvändelsen. Personerna blir säkra på att deras synder för-

låtits dem och de känner sig välkomnade in i barnaskapet hos Gud. Barnaskapet finns i 

några beskrivningar, men oftare handlar det om den frihet som omvändelsen gett, en 

befrielse från synden som blivit förlåten. Vissheten fås som regel direkt i omvändelse-

ögonblicket.  

I olika kristna traditioner beaktade man det olika huruvida det gick att få denna viss-

het. Till exempel anser puritaner att visshet är ovanlig men kan fås, medan metodister 

menar att den hör till omvändelsen. I detta fall följer baptisters berättelser i Betlehem 

de senare. Personerna blir säkra på att deras synder förlåtits dem och de känner sig väl-

komnade in i barnaskapet hos Gud. Barnaskapet finns i några beskrivningar, men of-

tare handlar det om den frihet som omvändelsen gett, en befrielse från synden som bli-

vit förlåten. Vissheten fås som regel direkt i omvändelseögonblicket. Själva omvändel-

sen kan dessutom i sig beskrivas som frälsningsvisshet och även nära anhörigas be-

kräftelse på omvändelsen kan anses vara viktig. 
120

 (Se även 3.2.2) 

I berättelsen om ”Kryck-Johanna” från 1900 skrivs att det blev klart för henne att rätt-

färdighet bara fanns hos Jesus. ”Jag vill vara ren blev den lösen som blev hennes fulla 

visshet att hon var frälst.”
 121

. 

Om Allis omvändelse i berättelsen om en ö från 1916 läser vi följande. 

I detta ögonblick grep hon tag med hela sin varelse om världens frälsare. Hennes eviga räddning 

eller ruin. Det var hon klart medveten om. Synden som hon tidigare lekt med lyste blodröd och 

hemsk för henne. Pastorn gick ned på knä och gick in i bön inför fadern. Och så bröt dagern in i 

Allis själ. ”I öfverflödande tacksägelse gaf hon luft åt sin glädje öfver frälsningsvissheten.”
122

 

  

                                              

120
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”Han visste att frun blivit troende och nu ville han veta om han även skulle möta dottern i himlen.” 
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5.7 Sammanfattning teologiska teman, ”En moders 

böner” 

Kapitlets uppgift är att ur ett teologiskt perspektiv granska vad som utmärker berättel-

serna i Betlehem och få en uppfattning om vad svensk baptism menar är omvändelse. 

Frågan som ställs är vilka teologiska teman som bearbetas i omvändelseberättelserna? 

Finns ett mönster för omvändelseprocessen, vad söks i Bibeln, hur beskrivs synd, 

nämns frälsningsvisshet, vem verkar i omvändelsen Gud eller människa? 

Som sammanfattning används åter exemplet från Betlehem 1902, s 80-92 ”En moders 

böner” av signaturen J. G 
123

 Markeringarna visar en syndares väg till omvändelse en-

ligt Betlehem.
124

 

Det beskrivs hur Kristian deltagit i ”sällskapslifvet” och försummade sitt arbete mer 

och mer, förskingrade, och dömdes till sex månaders fängelse. Genom både moderns 

brev och sitt eget samvete, som säger att han handlat illa, blir Kristian medveten om 

sin synd. 

Modern skriver att hon själv är syndig, vilket Kristian ifrågasätter eftersom han ser 

henne som ett helgon. Genom breven ser han sig i jämförelse med modern, vilket får 

honom att ”bäfva för sig själv”. Han beslutar sig för att börja ett nytt liv, men förgäves, 

han klarar det inte av egen kraft. 

Han tar tjänst som knekt, men förfasar sig över kamraternas råhet och blir en enstö-

ring. Åter ställer han till det för sig och hamnar i arresten. Här får han vetskap om sin 

moders dödskamp och rymmer för att kunna säga adjö till henne.  

I hemmet väntar modern och hans syster på honom. När han kommer ber han sin mor 

om förlåtelse och får hennes välsignelse. Modern som tvekat om Kristian ska komma 

hem har skrivit ett brev ”från dödsbädden”. Detta innehåller vittnesbördet om hennes 

egen frälsning och vädjanden över att han inte ska låta det gamla livet bli till hinder för 

att söka ett nytt.  

Jag har ständigt bedit för eder, sedan jag själf fann min frälsare och därför tror jag, att både du 

och hon ska blifva frälsta. Låt ej minnet af det lif, du hittills fört, afhålla dig från att lämna ditt 

hjärta åt Herren. Han skall i nåd frälsa dig och låta dig börja ett nytt lif. 

När han fått moderns välsignelser bekänner Kristian sina synder till Gud. Han ber 

att moderns böner för honom ska bli hörda och att han själv ska bli frälst från den 

synd som varit en jättemakt som håll honom fången. Han erkänner sig som en stor 

syndare och att det är hans synder som gjort att hans mor kommit i en för tidig grav. 

Men innan han avslutat bönen kom en ny känsla in i honom, vilket även hans syster 

märker. 
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Omvändelse i Kristians liv är från något, det som plågat honom som en stor tyngd. 

Bördan lyfts av och ersätts av något nytt. Vad detta nya är framgår inte av berättelsen 

annat än som något som ”dagats i Kristians hjärta”. Omvändelsen blir också till något. 

Det han lämnar är synden och det han får är förlåtelsen. I berättelsen fokuseras främst 

på vad människan, inte Gud, gör. Kristian ber om förbarmande och förlåtelse, han 

erkänner sitt beroende av Gud och lägger sig på knä för att bryta med sitt gamla synd-

fulla liv. Omvändelsen beskrivs som Guds stora gåva som Kristian både tackar för 

och sedan jublar inför. Han har nu sett Guds nåd. ”’Nu vågar jag tro, att Herren i sin 

stora barmhärtighet frälst även mig.’ Han hade fått sin frälsningsvisshet” 

Berättelsen följer de teologiska teman som berörts i detta kapitel. Omvändelse är från 

något; en börda som lyfts av, ett mörker som ersätts av ljus, ett liv i synd som får för-

låtelse, från en otrygghet till frid. Omvändelse är till något; frid som Guds svar, en 

visshet inför evigheten. En förvandling börjar ske då karaktären förändras. Omvän-

delsen är uppenbar för personen och dennes omgivning. Omvändelse är människans 

val; i att avgöra sig, be om förbarmande och förlåtelse, ta emot nåden, erkänna sitt 

beroende av Gud, att lägga sig på knä vid korset och bryta med det gamla syndfulla 

livet. Omvändelse är Guds svar; frälsningen beskrivs som en dyr gåva som ges till 

människan, nåden ges genom Jesus Kristus förvandlande av hela varelsen, ett hjärtats 

omskapelse. 

Tilläggas kan att dopet inte har en avgörande funktion i berättelserna och förknippas 

inte med omvändelse annat än i biograferna. Häri måste omvändelse och dop av nöd-

vändighet fogas samman med hänsyn till dessa personers betydelse för den fram-

växande baptistiska rörelsen. 
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6 Syntes och sammanfattning 
Baptister har en lång berättartradition och omvändelse betonas som ett av dess känne-

tecken. Metoden för uppsatsen var att läsa, välja och analysera kalendern Betlehem 

kristlig kalender som utkom mellan årtalen 1886 och 1980. Urvalet är de narrativ som 

handlar om omvändelse och syftet att söka dess kropp, själ och ande. (Se 1.3.1 Urval) 

 

Kroppen är berättelsens narrativa förutsättning, dess ram i form av karaktärer, situa-

tioner, terminologi, händelseutveckling eller kort sagt dramaturgin. Tankar eller käns-

lor, emotionella yttringar eller ett kognitivt betraktande i berättelser ses som berättel-

sens själ. Berättelsernas andlighet söks i de teologiska teman som berättelserna vill 

framföra, de mönster i omvändelsen som ger berättelsernas andliga djup.  

6.1 Berättelsen och uppsatsens värde 

Dahlgren och Florén menar att nyttan med den historiska forskningen är att den kan ge 

människan ett meningssammanhang över tiden. Utveckling av resonemanget kan göras 

till frågan om det historiska samspelet också har en social funktion i samtid och i nutid 

och hur den i sådana fall påverkar eller påverkat oss.
125

 Har uppsatsen uppfyllt Dahl-

gren och Floréns tanke om den historiska forskningens syfte? Har den gett ett mer-

värde, något som kan påverka oss? 

James Wm McClendon, menar att baptister bör fokusera på sina berättelser, som är 

många, kring det vanliga livet i en baptistisk vision. Som grund för skapandet av den-

na vision använder han tre punkter. Den första är att söka och fokusera på ett teolo-

giskt centrum där vi hedrar vår historia och låter Gud leda oss mot det kommande. 

Den andra är att erkänna den rika tradition av berättelser vi har om det vanliga kristna 

livet och som tredje närma sig dessa berättelser i en teologisk etisk vision. För att 

kunna skapa en framtid i en vision menar han att vi ska se tillbaka på den berättade 

historien, låta Gud leda visionen, inte brottas kring teologin utan istället se till den 

teologiska etiken, den som vi alla kan samlas kring utan stridigheter.
 126

 

Fahlgren hoppas att baptisternas kognitiva dimension av tron kan spela en viktig roll 

vid en framtida harmonisering med kontexter där känslomässiga erfarenheter är vik-

tigare. 
127

 Uppsatsen visar att även svensk baptist har en rik berättartradition med både 

kognitiva och emotionella aspekter även om de senare är så mycket rikare i om-

fattning. Det är accepterat att känna något i omvändelsen likafullt som det är att grun-

da sin tro på förstånd och argumentering. Baptister har lärt sig att det går att 

kombinera berättelserna med både känsla och förnuft och det kan vara en styrka att 

bygga vidare på.  
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Berättelserna i Betlehem visar också att omvändelsen har ett längre perspektiv som en 

förvandling av hela människans personlighet. En tydlig och synbar förändring var hur 

man såg på mission. Biografiernas ”märkesmän” börjar genast vittna och evangelisera 

även med risk för det egna livet. Bebbington säger att evangelikaner menade att 

mission var helt nödvändig i det kristna livet. Detta gällde både evangelisation inom 

det egna landet och mission dit evangelium tidigare aldrig nått. ”[…] it was increa-

singly held that human beings could be appointed agents of bringing the gospel to 

unevangelised nations”.
128

 Sverige sågs som en sådan nation av väckelserörelsens 

aktörer. (Se 2.1 Baptism och väckelsekristendom) 

En tredje aspekt är att värdesätta kvinnans roll i berättelserna som den som oftast leder 

fram huvudpersonerna till omvändelse. Om jag skulle rekommendera vidare forskning 

så gäller det genusperspektivet i dels berättelsen men också i omvändelseperspektivet. 

6.2 Metodkritik 

Metoden har inneburit en stor del läsande och mycket tid har gått åt till att välja mate-

rial ur den rika källa som Betlehem varit. Det första som sökts var beskrivningar av en 

kristen omvändelse, vilka innehåller mer än bara ett kortfattat konstaterande att något 

skett. David M. Brown menar att narrativet innebär att i berättande form resonera med 

ord och text för att finna en större beskriven mening eller erfarenhet. Hindmarsh vill 

att det ska finnas en principiell meningsfullhet, ett kraftfullt tankeväckande och en 

känsla av helhet i narrativet.
129

 Det har inte alltid varit lätt att använda urvalskriteriet 

kraftfullt tankeväckande eller större beskriven mening så jag har varit generös då jag 

valt ut berättelser för analys för att inte missa några nyanser av det som jag enligt 

uppsatsen syfte vill upptäcka. 13 biografier och 56 andra berättelser har valts ut. För 

syftet väsentliga delar har sammanfattats i en extraktion av det utvalda materialet. 

Därefter har det nya materialet analyserats, likheter och skillnader mellan berättelserna 

har noterats och jag har även ”läst mellan raderna” för att upptäcka det som saknas. 

Då uppsatsens syfte är att analysera berättelser ur Betlehem har sammanfattningarna 

under varje kapitel också utformats genom en berättelse, ”En moders böner”, från 

Betlehem 1902. Författare är signaturen J. G., som troligtvis var redaktören Jonas 

Grytzell. 

6.3 Berättelsens kropp (kapitel 3) 

Det går inte att utesluta att omvändelser i biografier även präglar innehållet i de övriga 

berättelserna snarare än tvärtom. Utmärkande för biografierna är att de skildrar perso-

ner som varit viktiga i den baptistiska delen av väckelsen under 1800-talet. De är kom-

na från dels Luthersk reformatorisk teologi, från exempelvis Anders Wiberg som varit 

präst i svenska kyrkan, dels nyevangelismen genom Scott, Rosenius och Hedberg och 
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dels baptism från kontinenten och Amerika. Personerna har påverkats av herrnhutisk 

kontext med omvändelseperspektivet som grund, en stark kristuscentrering, de om-

vändas gemenskap och missionsiver. Väckelseperspektiven skrivs in i församlings-

ordning som den väg en oomvänd måste vandra för att bli en sann kristen.(Se 2.5 

Omvändelseberättelsen) 

Omvändelsen i biografierna är fulla av dramatik som sedan speglas i övriga omvän-

delseberättelser. Syndanöden är ibland så stor att vissa personer är beredda att ta sina 

liv. En röst manar dem att tänka efter en gång till och läsa sin Bibel. Wiberg, en av 

förgrundsgestalterna inom svensk baptism gör en annan dramatisk erfarenhet när han 

nära nog drunknar, F.O. Nilsson är med om en storm när fartyget han arbetar på är 

nära att gå under. Bägge beslutar sig för att finna en väg till Gud istället för de liv de 

vill lämna. Bröderna Palmqvist har starkt stöd i varandra och de följs åt i omvändelse-

processen från en längtan, genom påverkan av bibelläsning och undervisning och en 

djup kamp till en djup frid som de alla beskriver är något som kommer till dem direkt 

från Gud.(Se 3.2 Berättelsernas anatomi) 

Även om de narrativa biografiska berättelserna upphör delar de framväxande omvän-

delseberättelserna av uppbyggelsekaraktär mycket från dessa. Nu handlar det dock inte 

om de betydelsefulla förgrundsfigurerna för svensk baptism utan vanliga lekmän vars 

berättelser läsaren kan spegla sig i. Precis som biografierna innehåller de en spännande 

intrig och stor dramatik. Känslorna svallar och omvändelsen går från mörkaste svart 

till de ljusaste skira tonerna av morgonens ankomst. Det som under nattens mörka tim-

mar varit en kamp i andlig ångest har av Gud bytts ut till en frid som ”öfvergår allt för-

nuft”.  

De fromma kvinnorna tar en stor plats och utövar inte sällan en betydande makt över 

huvudpersonerna genom sitt fromma föredöme, sina böner och direkta vädjanden till 

en man i deras närhet. Ett exempel är hur Palmqvistbröderna får stöd i familjekretsen 

inte bara från varandra utan även av sin mor som beskrivs vara en omvänd from 

kristen. Gustaf Palmqvist längtar till det som hans mor och yngre bror har fått, 

beskrivs det. Vi läser ofta om känslomässiga toner som ger huvudpersonerna ånger 

eller samvetskval, men hela tiden finns en kärlek hos kvinnorna i berättelserna. 

Paniken hos kvinnorna uttrycks vid dödsbädden eller i ”sista brevet” att sonen/maken 

måste omvända sig innan det blir för sent. Maka, mor eller även dotter har viktiga 

roller inte bara som interlokutörer utan blir de som introducerar omvändelsens behov, 

är dess orsakssammanhang.(Se 3.2 rubrik: Vid sidan av huvudpersonen) 

Kampens realitet handlar om synd och om ett tillstånd av otillräcklighet att lösa detta 

på egen hand samt en rädsla för framtiden som konsekvens av synden.  

Omvändelse kan ske var som helst men i berättelserna finns en övervikt av berättelser 

från sjuksängen eller väckelsemöten.  Det är ofta en evangelist eller pastor som hjälper 

till vid omvändelse, men nästan lika ofta sker det helt i ensamhet där personen brottas 

med Gud och inte släpper taget förrän välsignelsen kommer.(Se 3.2 rubrik: Omvän-

delsen plats) 
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Omvändelse är en personlig akt och erfarenhet, som även blir personlighetsförändran-

de.  Djupast sett sker förändringen i det inre, i en förvandling av människans identitet 

och i en omvandlad personlighet. I omvändelsen agerar människan med sin längtan, 

sin överlåtelse och bönen om förlåtelse för synderna. Gud svarar med förlåtelse och 

försoning, frid och ljus genom Jesus Kristus. Den som blir omvänd förändras fullstän-

digt, genom hela sin personlighet, och tar ansvar för sitt eget och sin familjs livssitua-

tion. Ofta börjar personen också att vittna om det som skett för att andra också ska 

kunna ta del av det som Gud redan givit dem av frid och ljus. (Se 3.2.2 Till något) 

6.4 Berättelsens själ (kapitel 4) 

Berättelserna i Betlehem beskrivs mest utifrån en emotionell sida även om det kogni-

tiva finns representerat. Wenell menar att omvändelse kan ses som en radikal upple-

velse av Guds handlande, en individuell upplevelse som i hög utsträckning beskrivs i 

emotionella termer. Till frälsning behövs en objektiv syn på varför, men ofrånkomligt 

är det ett personligt mottagande, menar han.
130

  

Berättelserna är dramatiska till sin natur och sjuk- och/eller dödsbädd är framträdande 

som plats för omvändelse. Huvudpersoner känner förgörande känslor av syndfullhet, 

mörker och oro. Dessa sinnesstämningar förändras genom en kamp till frid, ljus och 

visshet om syndernas förlåtelse. I ögonblicket då förändringen sker beskrivs ofta att en 

frid erhålls eller att ett starkt ljus kommer in livet. Skillnaden upplevs euforiskt från 

ångestens mörker till friden med ljuset. (Se 3.2 rubrik: Situationen före omvändelsen, 

4.2.2 Efter omvändelsen) 

Under åren ändras berättelsernas ram i takt med att omvärlden förändras, nya yrkes-

grupper presenteras, folk flyttar från landsbygd till stad etcetera. En påtaglig föränd-

ring gällande berättelsernas själ märks efter 60 år då en ändring i det emotionella i 

riktning mot det kognitiva sker. Under 1950-talet minskar de känslostarka beskriv-

ningarna av omvändelse, såväl avseende före, under och efter. Istället kommer tanke, 

logik och någons goda exempel eller bara ett konstaterande att en omvändelse behövs. 

Slutligen försvinner omvändelseberättelser enligt mitt urval helt och hållet att 

publiceras.  

Möjliga argument till varför känslor nedtonas i de senare årgångarna av Betlehem och 

varför omvändelseberättelser upphör kan hämtas från dels det Fahlgren benämner bap-

tismens kognitiva, rationella och individuella aspekter, dels Bardhs tankar om den eku-

meniska strävan som nedtonar dopet i gemenskap med barndöpare och dels det Hall-

dorf nämner om postmodernismens påverkan på metaberättelsers vikt.  Ytterligare en 

anledning till att berättelserna ändrar karaktär för att försvinna kan bero på att väckel-

setillfället för omvändelse övergick till att församlingens barn och unga ”avgjorde” sig 

i en mer långsam process som del i församlingarnas ungdomsverksamhet. Ett slags 

katekumenat. (Se 4.4 Varför upphör känslor och sedan omvändelseberättelser i Betle-

hem?) 
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6.5 Omvändelsens teologi (kapitel 5) 

Baptistisk omvändelseprocess, dess ”golden chain”, är antropocentrisk och kan utifrån 

berättelserna i Betlehem ses speglad i församlingsordningen för den första baptistför-

samlingen i Borekulla. 1) Människan väcks ur sin likgiltighet och inser sin syndfullhet. 

2) Människan känner en fara med den upplevda synden och vänder sig till Gud. 3) 

Människan tar emot Jesus Kristus i tro, får förlåtelse och visshet. 4) Tron görs levande 

i ett lärjungaskap som är av förvandlande karaktär.(Se 5.1 Omvändelseprocessen i Bet-

lehems berättelser) 

Omvändelse är, i Betlehem, ofta beskriven som människans val. Hon avgör sig, ber om 

förbarmande och förlåtelse, tar emot nåden, erkänner sitt beroende av Gud, lägger sig 

på knä vid korset och bryter med sitt gamla syndfulla liv. Det märks en antropocen-

trisk voluntaristisk övervikt i människans val. (Se 5.2 Människans vilja och beslut - 

Guds svar) 

Huvudpersonerna betraktar sig antingen själva utifrån sin egen syndfullhet eller görs 

medvetna om synden i sina liv. Det är inte alltid som synden beskrivs men i de fall den 

får ett namn handlar det om ”att vända sig bort från Gud”, bli ”fritänkare” och känna 

egenrättfärdighet. Huvudpersonerna nämner också självgodhet, girighet, olydnad och 

att visa dåligt föredöme. Dans, kortspel och alkohol finns också med på listan över 

synd som måste sonas.(Se 3.2.1 Från något och 5.3 Syndamedvetenhet) 

Bibelordet är en viktig omvändelsefaktor i ungefär hälften av berättelserna. Störst 

frekvens har texter som belyser syndens realitet och försoning genom Guds försorg. 

Bibeltexten utgör ett stöd till frälsningsvisshet och är en del av den emotionella 

kampen.(Se 5.4 Bibeltexten som argument) 

Dop och omvändelse kopplas inte samman i berättelserna förutom för ”märkesmän” i 

dessas biografier. Baptistpionjärer skulle inte vara pionjärer om inte deras dop också 

presenterades då dopet som en omvändelsehandling är det som särskiljer baptismen 

från andra väckelserörelser.(Se 5.5 Omvändelse och dop) 

Utifrån ett teologiskt perspektiv kan omvändelsen så som den beskrivs i Betlehem 

summeras i följande punkter. 

• Omvändelse är från något; en börda som lyfts av, ett mörker som ersätts av ljus, 

ett liv i synd som får förlåtelse. Från en otrygghet till frid. 

• Omvändelse är till något; frid som Guds gåva, en visshet inför evigheten, ett liv i 

gemenskap med Gud där allt kan lämnas i Guds händer. En förvandling börjar ske 

då karaktären förändras. Omvändelsen är uppenbar för personen och dennes 

omgivning. 

• Omvändelse är människans val; i att avgöra sig, be om förbarmande och för-

låtelse, ta emot nåden, erkänna sitt beroende av Gud, lägga sig på knä vid korset 

och bryta med det gamla syndfulla livet.  
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• Omvändelse är Guds svar; där frälsningen beskriv som en dyr gåva som ges till 

människan, nåden fås genom Jesus Kristus och omvändelsen är ett förvandlande av 

hela människan. 

6.6 Avslutade personliga reflektioner – berättelsens 

återkomst? 

En av anledningarna till att min magisteruppsats handlar om omvändelse är den avsak-

nad av omvändelseskildringar jag känner i den frikyrkliga kontext jag själv är del av. 

Jag kan inte med statistik verifiera om det stämmer att omvändelse inte längre är det 

mest högröstade budskapet i kyrkan, det är min högst personliga upplevelse. Men vad 

jag kan göra är att omformulera denna känsla till en fråga. Finns det 2018 utrymme 

och förutsättningar för en renässans av den typ av uppbyggelseberättelser som Betle-

hem gav prov på från 1886 till sent 1950-tal? 

Under 1960-1970-talen gick vi in i en period av den "optimistiska skambefrielsens de-

cennium", en tid då "det privata blev politiskt", som det beskrivs i SvD:s under-

streckare 20.04.2018.
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 Kanske var det inte så konstigt om omvändelseberättelser som 

talar om synd och skam i denna tidsanda blev föråldrade och slutade publiceras?   

Från att ha varit förvisat till den privata (insynsskyddade) sfären i ett halvt sekel, bör-

jar vi nu igen mer och mer diskutera religion på ett öppnare sätt. I en tid då vi lever ut 

våra berättelser på bloggar, på facebook och via andra imaginära platser, syns livserfa-

renheten komma oss väldigt nära. Kanske finns här också en plats för omvändelsen i 

berättarform?  

Om de berättelser vi ser i Betlehem har ett stort fokus på "från något" kanske vi idag 

mer fokuserar på "till något". De flesta av oss lever inte i det slags misär som beskrivs, 

däremot pratas mycket om att få egentid och andrum från vardagens livspussel. Vi be-

höver kanske inte komma ifrån något, men däremot till något där vi kan nå en inre 

frid. 

En vän berättade om hur hon efter ett sjukdomsbesked i familjen kände sig nedstämd, 

grubblande och utmanad av alla sina frågor. Fanns Gud i detta? Vad gjorde Gud? Eller 

bara ett stort varför? Under en promenad kände hon sig, trots det kyliga vädret, plöts-

ligt som omsluten av en stor värme. Känslan gick inte att förklara. Detta är också en 

omvändelseberättelse som i varje fall jag blev glad av att höra, den gav mig samma 

uppmuntran som jag tror att Betlehems läsare kunde känna i uppbyggelseberättelserna. 

Hur mörkt och hopplöst livet än känns, så finns det något nytt att få som gör att de ytt-

re livsbetingelserna förvandlas av den inre värme som en stark gudsnärvaro kan ge. 

Berättelserna finns i det privata mellan människor men även i det offentliga. Ingela 

Agard skrev i Den största nyheten, som blev stort uppmärksammad, ”En av dessa 
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många kvällar när jag läste Bibeln flyttade Jesus in. Det enda hans sa, fullkomligt ljud-

löst var: ’Du behöver inte förstå.’ Göran Skytte var Marxistiskt övertygad att Gud inte 

fanns, men blev starkt överbevisad om dess motsats. 1995 blev han på nytt medlem i 

Svenska kyrkan med övertygelsen ”Gud finns, Gud vill något med mig, jag vill vara 

kristen”. Den senaste i raden av omvändelseberättelser och biografier är Sebastian 

Stakset som troligtvis också kommer att läsas av många.  

Jag har i uppsatsen försökt att återge vad baptister menat vara viktigt att berätta om 

omvändelsen för de som lyssnat genom Betlehems alla narrativa berättelser. Kanske 

finns 2018 också en plats för omvändelsen i berättarformen och att vi dessutom kan 

bota vår rotlöshet genom att koppla den till hur berättelser förr gav mening till dess 

läsare. Berättelser har i alla tider funnits och fyllt en viktig funktion i människans liv 

och kommer med all säkerhet att fortsätta göra det, om än i nya former. Kanske har 

tillfället kommit att vi ska värdesätta våra egna berättelser för att med Gud forma en 

ny vision där vi med historien som bas kan se framåt och utåt.  
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Bilaga 1 Narrativ ur Betlehem - index 
 

1887, s 60-69 – K.G. H-m: Om Gustav Palmqvist 

1887 98-106 H. V. Hur Dick Vilson blef en förändrad 

man 

1888, s 92-98 – K.G. H-m: Anders Viberg 

1888, s 113-136 –  E.V. H-m: Lilla Dots kärlek 

1889, s 105-119 – K.G. H-m: Frälst i fängelset 

1890, s 52-70 – K.G. H-m: Per Palmqvist 

1891 – saknas omvändelseberättelser 

1892 – saknas omvändelseberättelser 

1893 – bok saknas 

1894, s 28 – J.A. Borgström: Om Anders Wilhelm 

Lindblom 

1895, s 29-36 – J.A.B.: P.F. Hejdenberg 

1895, s 37-49 – A. Drake: Johannes Palmqvist 

1896, s 21-25 – A. Drake: C.M. Björkholm Förste 

baptisten 1800-tal 

1896, s 33 – Jonas Engström 

1896, s 93-106 – J.G.: Mor Greta 

1896, s 140-151 – J.G.: Nu eller aldrig 

1897, s 18-25 – A Drake: C.E. Malm 

1897, s 59-73 – J.G.: Gamle Stolt 

1898, s 101-103 – J.A. Borgström: F.O. Nilsson 

1898 – Allt har sitt pris 

1899, s 125-143 – Skolkamraterna 

1900, 74-77.  John Wahlborg – Från dödsflodens strand 

1900, s78-81 – G.E. Bjurström: Sång vid landsvägs-

grinden 

1900, s 118-128 – J.G.: En frestelse 

1900, s 130-136 – K.A. Modin: Det är icke fåfängt 

1900, s 137-142 – J.B-M: Kryck Johanna 

1901, s 31-35 – J.A. Borgström: H.F. Waxberg 

1902, s 80-92 -  J.G.: En moders böner 

1902, s 110-113 – John Johansson: Ett blad ur en 

predikants minnesbok 

1902, s 141-151 – G. E. Bjurström: Allvar och Löje 

1903, s 76-90 – J.G.: Ett heligt testamente 

1904 – saknas omvändelseberättelser 

1905, s 52-55 – A Kristofferson: Nils Bondén 

1905, s 81-90 – J.G.: Saliga är de barmhärtiga 

1907, s 67-69 – P.L. Lundberg: En moder i Israel 

1907, s 131-146 – J.G.: Det omöjliga 

1908, s 74-84 – J.G.: En förlorad fader 

1911, s 97-99 – A.G.S.: Genom mörkret till ljus 

1912, s87-89 – C.O.T.: O.F. Ekström 

1912, s 92-94 – Alfr. H-n: Anders Samuelsson 

1913-1914 – saknas omvändelseberättelser 

1916, s 81-97 – Kampen om en ö 

1917 – saknas omvändelseberättelser 

1918, s 72.81 – Theo Doros: Hur väckelsen kom 

1918, s 91-100 – Hjalmar Rangman: Den förlorade 

sonen 

1919 – saknas omvändelseberättelser 

1920, s 136-143 – Sven L Eklund: Ett färdminne 

1921 – saknas omvändelseberättelser 

1922 – saknas omvändelseberättelser 

1923, s 81-?? - Theo Doros: Hjalmar undgick stryk 

1924, s 112-118 – August E Lernberg: Guds vägar 

1925, s 79-88 – D.H. Schager: Säkra vägar 

1926, s 64.76 – L Blommert: Den okände guden 

1927, s 73-80 – P. J-n: Pyramiden 

1927, s 153-156 – Eric Scherström: Från förtvivlans dop 

till vila i Gud 

1928 – saknas omvändelseberättelser 

1929, s 90-95 – Aug. E Lernberg: Försent 

1929, s 104-108 – Aron Andersson: Guds underbara vägar 

1930, s 87-93 –  D.E. Kaarle: Segertider 

1930, s 81-86 – Theo Doros: Mor Tildas upplevelser 

1930 II – saknas omvändelseberättelser 

1931, s 147-157 – Aug. E. Lernberg: En kristen 

1932, s 151-160 – Aug E Lernberg: Krogvärden som blev 

apostel 

1933, s 10-17 – Erik Wärenstam: J.G. Oncken 

1933, s 128-130 – N.Ö-n.: Emanuel Vennerstrand 

1934, s 22-28 – Hj Danielson: Kristus segrar 

1935, s 118-126 – Aug. E. Lernberg: En överängels röst 

1936-1937 – saknas omvändelseberättelser 

1938, s 151-155 – Stina Jämte: Flickan i granngården 

1939 – saknas omvändelseberättelser 

1940, s 87-90 – George Hammarström: En hustrus bön 

besvarad 

1941, s 93-97 – Vasti: Allting nytt 

1944, s 21-30 - Ruben Nyström: Den objudna gästen 

1944, s 141-145 – Seth Jacobson: Vägen till frälsning 

1947, s 28-33 – Stina Jämte: En minnesrik jul 

1949, s 133-143 – Yngve Lindblom: Innan kapellet 

byggdes 

1949, s 102-109 – Bo Swedberg: Vilken underbar nåd 

1950 – Aug. E. Lernberg: Jag ser mig tillbaka 

1951, s 96-103 – Herbert Johansson: I hamn 

1951, s 83-98 – E J Nyström: Stuvar Jönsson 

1952, s 92-103 – Aug. E. Lernberg: Min väg till 

frälsningsvisshet och livskallelse 

1952, s 20-30 – Fredrik Almstad: Det svartprickiga täcket 

1954, s 18-25 – Erik Jansson: Fjärdingsman Boman 

besöker Betania 

1954, s 52-63 – Chris Frykman: Främlingen i Storstaden 

1955, s 21-28 – Ruben Nyström: Emil Väster och 

frälsarfamnen 

1956 s 43-50 – Torgny Brehmer: skräddar Petterssons 

nävar 

1957 – saknas omvändelseberättelser 

1958, s 136-143 – Tore Nilsson: Ljuset i mörkoland 

1959-1980 – saknas omvändelseberättelser 
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Bilaga 2 Betlehem 1902 ”En moders böner” 
 

Författare är signaturen J. G. som troligtvis är Jonas Grytzell, redaktör år 1902 

Denna berättelse har utvalts för att exemplifiera omvändelseberättelser ur Betlehem. 

Den är tydligt narrativ med en början, en mitt och ett slut som pekar på Kristians 

omvändelse och ger honom en ny meningsfullhet i omvändelsen. 

 

Kristian rymde från kasernens fängelse med meddelandet ”På mitt hedersord lofvar jag 

att återkomma. N: o 114 Kristian S” Kristian hade en stormig uppväxt. Vid 15 års 

ålder relegerad från skolan, hade blivit syndabock för en ”neslig handling”. Sorg för 

modern, skam för systern. Fick plats på en post men kom snart ut i sällskapslivet. 

Försummade sin tjänst, förfalskade, dömdes och fick 6 månaders fängelse. Sorgen lade 

modern på sjuksängen och när Kristian fick veta detta lovade han bot och bättring. 

Fick många brev från hemmet. Ett brev hade berättelsen från modern där hon skrev att 

hon var en syndig och eländig varelse, som inte var värd annat än fördömelse men att 

Gud i sin oändliga nåd frälst henne och förlåtit henne alla synder. Hon såg att allt 

besvär och sorg som kommit över henne via sonen var en för att hon motstått Guds 

kallande röst. Avslutningen var att hennes innerliga vädjan var att även han skulle 

”lämna Herren sitt hjärta”. 

Blev soldat då han inga pengar hade och vill ej besvära modern. Försökte många 

gånger övervinna sitt onda jag men utan ”hjälp av Herren”. Då det inte gick blev han 

bitter och värre ond. Militär disciplin förstod sig inte på. Fick hjärtebekymmer då han 

fått ett brev från systern om att moderns sjukdom förvärrats satt han i arresten. 

Begärde ledigt men fick nobben. Rymde med sitt brev från arresten. 

I den trånga cellen fick han en tärande ånger, kände ensam och övergiven. Tanken på 

den döende modern blev för mycket. I hemmet låg Kristians döende mor och bad till 

Gud för sin förlorade son. Hon bad ideligen sin dotter att se om Kristian var på väg. 

Beslöt sig skriva ett brev. 

Min i döden älskade son Kristian! När du läser dessa rader, har du ingen moder mer i denna 

världen. [ … ] Jag har ständigt bedit för eder, sedan jag själv fann min frälsare [ … ] Låt ej 

minnet af det lif, du hittills fört, afhålla dig från att lämna ditt hjärta åt Herren. Han skall, i  nåd 

frälsa dig och låta dig börja ett nytt lif. [ … ] Din döende moder. 

Modern såg Kristian för sin inre syn att han var på väg och kunde innan han bultade på 

porten säga det. ”Så har du då ändtligen kommit!” Förkrossad och högljutt snyftande 

sjönk han ned vid moderns sida. ”O, min moder, bad han, förlåt mig för allt det 

lidande och all sorg jag vållat eder. Jag har syndat mycket men förlåt mig …!” 

Han fick hennes förlåtelse och välsignelser och lovade att möta henne hos Gud. Hon 

andades så ut sin sista suck. Han bad att Gud i himmelen ville förlåta honom så som 
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hans moder gjort. Han bad och bekände sina synder och innan han slutat att bedja 

skedde en märkbar förändring i hans bön. Han blev tyst en stund och började sedan 

tacka Gud som inte övergivit och förkastat honom. Han såg det nu, att Gud älskade 

honom, att Jesus dött för honom och att alla, ja alla, hans synder ”voro förlåtna för 

Jesu skull”. 

Vittnade för sin syster om detta och att nu ha Guds barmhärtighet som han i över ett år 

suckat så tungt efter under syndens börda. Systern anade att något stort skett som 

också hon nu trånade efter. 

Kristian återvände till fängelset och kunde nu styrka sin berättelse med moderns brev. 

Majoren som förhört honom hörde om omvändelsen och slöt honom nu i sin famn och 

sa ”Må Herren välsigna dig, min unge vän, och bevara dig, så att du blir din nya 

mästare trogen, och det skall gå dig väl. Jag har aldrig ångrat något så mycket som det, 

att jag ej förr gaf mitt hjärta åt min frälsare”. De böjde knä tillsammans och bad om 

Herrens välsignelser. 

Av arvet reste han och systern till Amerika och började en ny bana. Dessförinnan satte 

de upp en gravsten över modern. Underst stod. ”Moder, dina böner är hörda, vi får 

mötas hos Gud. Barnen”. 
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Bilaga 3 Inskannad ”En moders böner” 
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