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Förord och tack 

Denna uppsats hade inte kunnat skrivas utan det stöd jag fått från flera håll. Först och främst 

ett stort tack till mina informanter som jag fått glädjen att intervjua och vars berättelser jag har 

fått tillåtelse att lyfta fram i min uppsats. Ett stort tack till Handledare Joseph Sverker och 

Petra Carlsson för värdefulla tankar och inspel som drivit min uppsats framåt. Tack kära 

familj och vänner som uppmuntrat mig längs vägen.  

 

Engelsk titel 

A church-historical study of the importance of the concept of purity for women’s view of 

sanctification and action within schartauanism and methodism



1.  Introduktion 

 En ren liten vit näsduk och en slant var två saker som min mor alltid skickade med mig till 

söndagsskolan. Utifrån en from uppväxtmiljö har jag som vuxen frågat mig om den rena 

näsduken och slanten var en medveten del i en kristen barnuppfostran som ville betona renhet 

inför Gud och renhet i hjärtat? En kristen fostran som inte bara handlade om hjärtats tro utan 

också om något som skulle visa sig i praktisk handling, helgelsen. Tanken att en kristen ska 

akta på såväl den yttre som den inre renheten har väckt frågor om renhetsbegreppets påverkan 

för kvinnors yttre helgelse och dess konsekvenser i början av förra seklet och fram till min 

egen uppväxt under 60-talet. Är renhet till det yttre något som särskilt kvinnor relaterar till när 

de talar om helgelsen och i så fall på vilket sätt? Jag har med ett inifrånperspektiv valt att 

studera detta bland kvinnor i två fromhetstraditioner, schartauanismen och metodismen. Inom 

metodismen betonades helighet på ett särskilt sätt och, inom schartauanismen den rätta läran. 

Inget av dessa två begrepp täcker in rörelsernas fullständiga teologi, men förekommer i 

beskrivningar av rörelserna generellt (Schartau, Henric 1999:10; Wesley, John Sermon 88).  

Både helighet och den rätta läran är begrepp som skulle kunna kopplas till idén om att leva 

ett rent och moraliskt föredömligt liv. En av de tidigaste förgrundsfigurerna i mitt material, 

var Susanna Wesley, lärd kvinna i 1600-talets England och mor till John Wesley, 

metodismens grundare (Newton, A, John:1968). Genom att lyfta fram hennes tankar kring 

hemmet som en mini-kyrka, hoppas uppsatsen kunna belysa kvinnors del i kyrkohistorien. 

Hos både henne och de två väckelserörelsernas grundare, Henric Schartau och John Wesley, 

hoppas jag finna teologiska skäl som kan förklara på vilket sätt vardagsslit med tvätt, städning 

och skötsamhet kan ha uppfattats som en del av kvinnors helgelsepraktik.  

Med hjälp av idéhistorikern Ronny Ambjörnson som i boken Den skötsamme arbetaren, 

undersökt tanken om ett rent och skötsamt liv utifrån en annan utgångspunkt än den strikt 

religiösa, ämnar uppsatsen utvidga förståelsen av renhet och skötsamhet till att även omfamna 

väckelserörelsernas syn på dessa begrepp. I så fall, hur har denna renhetslära uppstått, tagit 

sig uttryck och påverkat kvinnans syn på frihet och jämlikhet dvs. emancipation, i förhållande 

till familj, hem och samhälle? Genom att studera och jämföra kvinnornas nedtecknade 

vardagsberättelser och personligen ta del av deras historia, kan förhoppningsvis nya 

perspektiv lyftas kring yttre renhet kopplat till det dagliga livets arbete och helgelse. 
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1.2  Syfte 

Syftet med denna kyrkohistoriska uppsats är att undersöka hur renhetsbegreppet har påverkat 

kvinnors fromhetsliv inom schartauanismen och metodismen mellan 1880 – 2008, samt vilka 

teologiska och sociologiska skäl som kan ges för detta synsätt. Det är främst den yttre 

renheten i familj, hem och samhälle som uppsatsen vill rikta in sig på. För att söka svar på 

frågan kommer Ronny Ambjörnssons teori om skötsamhetens ideal och Judith Butlers teori 

om performativitet att användas för att bredda förståelsen för hur och varför vissa 

renhetspraktiker uppstått i en viss kontext och vilka konsekvenser detta fört med sig. 

 

1.3   Frågeställningar 

Hur har renhetsbegreppet uppfattats och tillämpats i de schartauanska och metodistiska 

kvinnornas fromhetsliv och helgelse under två epoker mellan 1880 – 2008? Följande 

underfrågor preciserar uppsatsens huvudfråga: 

• På vilket sätt kan de två olika fromhetstraditionernas teologi och kyrkohistoriska arv, 

ha uppmuntrat till ett renhetstänkande, där kvinnornas helgelse har format en yttre 

renhetspraktik? Hur har denna renhetspraktik i så fall uppstått och gestaltat sig i 

förhållande till familj, hem och samhälle?  

• På vilket sätt har kvinnors helgelse med betoning på den yttre renheten utmanat eller 

stämt överens med det framväxande samhällets syn på renhet och skötsamhet i hem, 

familj och samhälle?  

• På vilket sätt kan betoningen på yttre renhet som en konsekvens av helgelsen, ha 

skapat en förväntad modersroll som hindrat kvinnornas frigörelse och emancipation? 

 

1.4  Teoretiska utgångspunkter 

Själva poängen med teorin är att dess centrala teser ska kunna visas empiriskt (Kaijser, Lars 

& Öhlander, Magnus 2011:21). I det empiriska materialet från kvinnor i de båda 

fromhetstraditionerna, är det deras egna berättelser från sina liv som analyseras i uppsatsen, 
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både i det nära tidsperspektivet men också i det längre, relaterat till äldre kvinnor som varit en 

del av deras uppväxt och historia. 

 I uppsatsen har tre teorier prövats. Den första utgår ifrån Ronny Ambjörnssons avhandling 

den skötsamme arbetaren (2017) där idéer och ideal kring skötsamhet undersöks i ett 

norrländskt sågverkssamhälle mellan åren 1880–1930, en tidsperiod som delvis sammanfaller 

med denna uppsatsens undersökningsperiod. Hans teori om hur och varför skötsamhet 

uppstod inom främst nykterhetslogernas föreningsarbete, knyter an till mina forskningsfrågor 

om renhetsbegreppets uppkomst och om kvinnor inom väckelserörelserna på något sätt hade 

del i denna skötsamhet som gällde för samhället i dess omgivning. Det centrala i 

Ambjörnssons teori är idén om hur levnadsideal och eftersträvade beteenden utifrån en kultur 

dominerad av vissa idéer kan omforma och omvända en människa till en mer medveten 

individ. Något som liknar helgelserörelsernas drivkraft att förbättra människors livsvillkor, 

både till det yttre och inre.  

Den andra teorin som kommer att prövas på mitt material är Judith Butlers teori kring 

begreppet performativitet. Teorin kommer att användas för att få en förståelse för hur 

kvinnors helgelse och dess betoning på renhet kan uppstå. Enligt Butler formas vanor, rutiner 

och beteenden, utifrån en redan bestämd uppfattning om hur könet är kopplat till det som 

traditionellt förknippas med detta t ex kvinnlighet. I hennes tolkning av performativitet, finns 

teorin om att könet vi föds till redan vid födseln befinner sig i en social och symbolisk 

ordning och att denna struktur begränsar oss, samtidigt som den möjliggör nya existentiella 

alternativ (Butler, Judith 1990). Helgelsen och dess praktik kan tolkas som en inre själslig 

tanke som tar form i en fysisk verklighetsbild och kan uppfattas på olika sätt. Judith Butler 

ställer sig frågande kring en sådan process där invändigheten, jag tolkar det som själen, blir 

till genusperformativa handlingar. Bilden av själen som någonting inuti kroppen ifrågasätts då 

hon ställer sig frågan; ”[m]ed vilket språk föreställer vi oss ett ”inre rum”? Vad slags bild är 

detta, och genom vilken kroppslig figur uttrycks den? Judith Butler rör sig inom den 

feministiska diskursen och hennes teori kommer att användas för att söka förståelse för hur de 

tidstypiska kvinnorollerna uppstått.  

Margaretha Balle-Pedersen undersöker i skriften Religion in Everyday Life, Grundtvigianism 

och Hemmissionen och de kulturella gränser som dragits upp mellan människor i de samhälle 
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där dessa två kyrkorörelser dominerat. Hon menar att bara nyanser i teologin, den Luthersk-

evangeliska kristendomen i Danmark har dragit tydliga kulturella gränser mellan grupperna i 

deras dagliga liv. Hon utgår ifrån en kulturell aspekt i undersökningen av religiösa rörelser, 

och menar att man måste ge sig in i teologins värld och utforska vad begrepp som Guds rike 

betyder i en vidare social och kulturell kontext (Bringéus 1993:22ff). Hennes forskning och 

teori är värdefull för att förstå hur kvinnorollen som uppstår i en religiös kontext kan kopplas 

till en inre övertygelse och tro som får konsekvenser i det levda vardagslivet som är 

sammankopplat med det omgivande sekulära samhällets normer.   

 

1.5 Metod 

Här redogörs för vilka metodval som har valts för att svara på forskningsfrågorna i uppsatsen 

och på vilket sätt urvalet och behandlingen av empiriskt material gått till. Jag redogör också 

för ställningstaganden som gjorts när det gäller avidentifiering av informanterna. 

1.5.1 Metodval 

Jag kommer att använda mig av en kvalitativ metod där bakgrundsmaterial och empiri 

kommer att bearbetas utifrån en induktiv ansats, vilket betyder att ingen teori eller 

hypotesformulering har gjorts innan undersökningen genomförts (Bryman, Alan 2011:28). I 

en induktiv ansats undviker forskaren att använda förutbestämda, teoristyrda kategorier och 

låter istället texten tala fritt och generera teman och kategorier som beskriver innehållet (Åbo 

u.å:pdf). Även diskursanalys förekommer i den bemärkelsen att intervjusamtalen och texterna 

förutsätts skapa eller upprätthålla en viss social ordning t ex normativa föreställningar om 

kvinnor i olika teologiska kontexter. 

För att kunna jämföra de två väckelserörelsernas helgelsepraktik, har en komparativ metod 

valts för att kunna urskilja likheter och skillnader. Bryman menar att en forskare genom en 

komparativ metod kan få syn på skillnader som kan skapa teoretiska reflektioner om 

kontrasterande resultat Den typiska formen är en etnografisk eller kvalitativ 

intervjuundersökning, vilket också denna uppsats utgår ifrån (Bryman 2011:83–84).  Trots att 

de båda väckelserörelserna har sitt ursprung i främst en pietistisk teologi, så är en jämförelse 
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dem emellan intressant för att urskilja eventuella andra teologiska strömningar som kan 

kopplas till renhetspraktikernas uppkomst.  

1.5.2 Urval av representativa informanter 

 För att få tag på empiriskt material och informanter från de båda väckelserörelserna, 

kontaktades Uddevalla församling och diakoner som kunde tänkas ha kontakt med kvinnor 

som växt upp i schartauansk kontext. Enligt Bryman är ett sådant urval målinriktat, då 

personer väljs ut som är relevanta för forskningsfrågan (2011: 434).  

De kvinnor som jag i uppsatsen benämner ”de schartauanska kvinnorna”, betyder inte att de 

båda idag praktiserar allt inom denna fromhetstradition. De är däremot uppväxta i 

schartauanska familjer och aktiva inom svenska kyrkan i Bohuslän, och väl förtrogna med det 

som inom schartauansk kultur, enligt Peter Burkes definition, kan kallas den Stora traditionen 

(läran som den fördes fram av kyrkans män dvs eliten) samt den Lilla traditionen helgelsen 

(själva införlivandet av trosformen, lekfolkets tro) (Lewis 2008:30). De är båda utbildade i 

egna yrkesprofessioner inom sjukvård och skola. En kvinna är i 80-årsåldern och uppväxt i en 

prästfamilj i Bohuslän. Hon är utbildad lärare och har arbetat i hemmet när barnen var små 

och sedan deltid när barnen växt upp, i både ideell och professionell lärartjänst. Den andra 

informanten är i 65-årsåldern och har arbetat hela sitt yrkesliv som sjuksköterska och har haft 

privat tillsyn av sina barn på deltid.  

De två metodistiska kvinnorna kontaktades via en missionär inom metodistkyrkan och en 

tredje via personliga kontakter. Alla de tre kvinnorna är i 80-årsåldern och väl förtrogna med 

begrepp som helgelse och helighet. De har växt upp i metodistiska hem och är praktiserande 

metodister. Två av kvinnorna har arbetat som missionärer utomlands i perioder, tillsammans 

med sina familjer. Alla kvinnorna har varit yrkesverksamma på deltid när barnen var små och 

nyttjat kommunal barnomsorg när de inte arbetat i hemmet.  

1.5.3 Kvalitativa intervjuer   

De schartauanska kvinnorna intervjuades utifrån ett sammanställt frågeformulär som jag 

förberett och skickat en dag i förväg så att de skulle kunna förbereda sina svar. Enligt Kvale 

& Ölander kan intervjuaren genom att i förväg delge informanterna om syftet med intervjun, 

balansera mellan att få för mycket information eller utelämnande av vissa aspekter som kan 
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vara av betydelse (Kvale, Ölander 2011:87). Resultatet av telefonintervjuerna där 

intervjufrågorna skickats i förväg gav ett bra utfall.  

Två av de metodistiska kvinnorna intervjuades i den egna kyrkans lokaler. Kvinnorna hade 

begränsad tid att titta på frågorna, vilket också påverkade resultatet. Jag kompletterade senare 

med en tredje telefonintervju med en metodistkvinna för att få ett större material att jämföra 

med.  

 

1.6   Tidigare forskning 

För att undersöka vilken lucka som skulle fyllas med uppsatsen gjordes efterforskningar efter 

liknande studier. Ingen sådan jämförande forskning om renhetsbegreppets betydelse för 

helgelsen inom specifikt schartauansk och metodistisk kvinnoforskning förelåg. 

Kvinnoforskaren och etnologen Katarina Lewis avhandling Schartauansk kvinnofromhet i 

tjugonde seklet behandlar kvinnors fromhetsliv och hur den utövas av lekfolket samt hur en 

livsstil uppstår som är avvikande från det omgivande samhällets (Lewis, 2008:178).  

Likaså i en sammanställd skrift av Nils-Arvid Bringéus under titeln Religion in Everyday Life 

(1993), drar Lewis slutsatsen att de schartauanska kvinnorna formar sitt hem efter hur de vill 

att samhället ska se ut (Bringéus 1993:62). Lewis forskning bygger på flera teoretiska 

infallsvinklar där en av dem är Clifford Geertz som betonar att det inte bara är utifrån olika 

teorier du ska få vetenskapen bekräftad. Istället ska man undersöka dem som praktiserar det 

som ska undersökas (Lewis 2008:28), något som beaktats i denna uppsats.  

I Christina Grenholms avhandling Moderskap och kärlek (2005), används genusteorier om 

moderskap och jämlikhet som lyfter fram det faktum att moderskap har varit svårförenligt 

med jämlikhet (Grenholm, Christina 2005:166). Hur kvinnor uppfattar helgelsen i förhållande 

till moderskapet är i uppsatsen en del av undersökningen kring den rena eller rätta trons 

tillämpning i helgelsen. Med hennes genusteori kring könskonstruktioner, blir hon ett 

komplement till Lewis och Judith Butler för att belysa helgelsens konsekvenser för kvinnorna 

i den angivna tidsperioden.  
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I Oskar Hörmanders avhandling Schartauanismen och samhället (1980), undersöks religiösa 

och politiska idémotsättningar under perioden 1890–1933. Där finns forskningsunderlag för 

att förstå de politiska motsättningar som kvinnors emancipation väckte i Göteborg under 

främst 1930-talet, där både schartauanismen och metodismen var utbredd i kyrka och 

samhälle. Ett nödvändigt perspektiv för att förstå hur den schartauanska kvinnosynen, 

sammankopplad med helgelsen, både fick sociala ock politiska konsekvenser i ett samhälle 

som då liksom idag, var influerat av olika nya religiösa rörelser och ett polariserat 

samhällsklimat.  

 

1.7   Avgränsning och val av studiematerial 

För att kunna göra en djupare analys av det empiriska materialet har jag inte redogjort för 

väckelserörelsernas fullständiga teologiska tradition annat än i övergripande termer och 

historik som understödjer de teorier som kommer att användas i uppsatsen. Den tidsperiod 

som undersöks är avgränsad till perioden mellan 1880 – 2008 vilket förklaras av att   

informanterna själva relaterar till den tidsperioden. Dock relateras det till äldre skrifter och 

personer från tidigare skeden i historien från 1650 och fram till 2008, för att spåra tankar och 

idéer i de två olika fromhetsrörelserna. 

Att enbart belysa begreppet renhet i en kyrkohistorisk uppsats är en utmaning ock kan framstå 

som problematisk eftersom det kan leda tanken till en okritisk hållning till förhållandet mellan 

begreppets motsats. I min empiri fanns underlag för att beskriva hur orenhet har uppfattats när 

det handlar om livsstil och hur kvinnor i kyrkohistorien tagit spjärn mot det som ansetts som 

hot mot den rätta läran. Lewis visar också på fromhetens baksidor där människor i 

schartauanska familjer, ibland har tagit skada av en alltför dömande attityd från hårda, lagiska 

reglementen i hemmen (Lewis 2008:177). Intentionen var att beröra ämnet där Mary Douglas 

bok Renhet och fara (1966) hade tjänat som god teori men uppgiften blev för omfattande för 

att tas upp i denna uppsats. 

För att komma så nära kvinnornas egna upplevelser som möjligt, har jag letat efter 

förstahandskällor, nu levande personer från de två olika fromhetstraditionerna, samt 

autentiska publikationer från kvinnors vardagsliv i den givna kontexten. Uppsatsens främsta 
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empiriska material består därför av intervjumaterial från dessa kvinnor samt en bok av Hulda 

Tjörne Min barndoms Tjörn (1970), en kvinna som växt upp i Schartauanska bygder på 

Västkusten.  

 Uppsatsens huvudsakliga sekundära källor, när det gäller empiriskt material är Katarina 

Lewis doktorsavhandling samt Karin Thormarks forskning kring Kvinnors vardagsliv på 

Klädesholmen 1900 – 1950. Det metodistiska materialet är hämtat från dels Svenskt 

frikyrkolexikon (2014) och en metodistisk minnesskrift (1919), som skildrar kvinnors insatser 

i missionen. Utbudet av empirisk forskning inom området kvinnors helgelse i förhållande till 

renhetsbegreppet generellt är begränsat, vilket gjort att undersökningens huvudsakliga 

utgångspunkt är informanternas berättelser från båda väckelserörelserna. 

  

1.8  Definitioner och begrepp 

Begrepp som är återkommande i uppsatsen är renhet, puritanism, pietism, helgelse,  

performativitet  och genus.   

Renhet kan definieras på olika sätt och i denna uppsats är det relevant att betona renhet både 

som något fysiskt (ren form) och något mer abstrakt som t ex oönskad troslära. Renhet 

överförs ofta på tanken om att ha en god moral eller ”ett hjärta fyllt av renhet (ne.se/renhet) 

Puritanismen betecknar en tidig reformatorisk rörelse som uppstod i slutet av 1500-talet i 

England och där kännemärket var en stark betoning av ett rent liv avskilt från det som 

uppfattas som värdsligt (Alvarsson 2014:374). Puritanismen var Englands motsvarighet till 

pietismen (ne.se/puritanismen). 

Pietismen En väckelse och förnyelse som uppstod inom tysk lutherdom där 

lekmannaaktiviteter som böne- och bibelgemenskap framhölls (ne.se/pietismen) 

     Helgelsen kan ses som ”en punktuell eller gradvis förändring av människans sinne mot ett 

mera andligt liv. En medveten, metodisk strävan mot helgelsen och fullkomlighet var en 

grundpelare i metodismen” (Alvarsson, Jan-Åke 2014:186). I uppsatsen uppfattas helgelsen 

som den införlivade tron utifrån Lewis tolkning. Både schartauanismen och metodismen hade 



 

 

 13(42) 

pietistiska drag som röjer en tendens att uppfatta nådens ordning som olika stadier som 

passeras på väg mot härliggörelsen (Bentzer, Tage 1979:101). 

 

      Skötsamhet är idag ett sällsynt begrepp, enligt Ambjörnsson. Dock bör det på något sätt 

beskrivas för att få en förståelse hur det uppfattades mer förr. Man skulle kunna säga som 

Ambjörnsson att ”skötsam var en person som skötte sig, var pålitlig, kontrollerad och för det 

mesta lade band på sina känslor” (Ambjörnsson 2017:312).  En beskrivning som inbegriper 

ett omfamnande av både yttre renlighet och uppförande.  

      Performativitet är ett begrepp som Judith Butler har använt sig av för att förklara hur 

genus formas utifrån sociala konstruktioner t ex att ”[g]enom att upprepa vissa sanktionerade 

tal- och kroppshandlingar instiftas på ett performativt sätt idén om kön och sexualitet som 

något på förhand givet av naturen” (Butler 1990:19). En teori som kommer att diskuteras i 

uppsatsens senare del. 

       Genus kan beskrivas på följande sätt; ”Genus betecknar konstruktioner av innebörden i 

att vara kvinna eller man och närmare bestämt sådana konstruktioner som är relativt stabila, 

om än inte statiska” (Grenholm 2005:90). Genusperspektivet är i denna uppsats något som 

bidra till en djupare förståelse för kvinnorollen som könsbunden. 

 

1.9  Forskningsetiska överväganden 

I intervjumaterialet har alla informanter avidentifierats och fått andra namn för att skydda 

deras integritet. De schartauanska kvinnorna som kallas Sonja och Lena samt metodisten 

Ingrid, intervjuades via telefon och deras ljudfiler har sparats på en säker dator för att senare 

raderas när uppsatsen är färdigskriven. De övriga metodistiska kvinnorna som kallas Elsa och 

Karin, har intervjuats på plats och anteckningarna finns också bevarade på en säker plats tills 

uppsatsen är klar. Av så få informanter kan man inte förvänta sig ett synligt eller mätbart 

resultat men de fick bli ett komplement till den empiriska forskning som ligger till grund för 

uppsatsen. 
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2.  Bakgrund 

För att skapa en förståelse för synen på yttre helgelse, vilket är ett konstruerat begrepp för att 

skilja den från inre helgelsen som handlar om bön och inre trosliv, så vill uppsatsen betona 

den ytliga renhetsivran generellt inom de båda väckelserörelserna. Först görs en kortare 

kyrkohistorisk beskrivning av väckelserörelsernas huvudpersoner, Henric Schartau och John 

Wesley och deras syn på helgelsen. Deras predikningar om rättfärdiggörelsen genom tron och 

hur denna rättfärdiggjorda status på människan ska uppfattas när det kommer till helgelsen, 

har upptecknats och tolkats vidare av andra predikanter inom de två rörelserna, alltsedan 

framväxten från tidigt 1700-tal och till nutid. För att lyfta kvinnors insats i kyrkohistorien 

tillägnas en del av metodismens bakgrundshistoria Susanna Wesley, vars puritanska livsstil 

anses ha format mycket av det metodistiska arvet. Vidare presenteras några schartauanska 

kvinnors liv och tolkning av helgelsen kopplat till yttre renhet i deras, för 

undersökningsperiodens tidstypiska kvinnliga domäner i hem, familj och samhälle. 

 

2.1 Helig status betyder hel och ren – John Wesleys 

 puritanska arv   

 John Wesley, metodismens grundare, föddes 1703 i Epworth, London i en barnrik familj med 

Anglikanska föräldrar. Det som enligt Newton tydligt framträder i John Wesleys egen 

uppfostran är puritanismen, där kännemärket var en stark betoning av ett rent liv avskilt från 

det som uppfattas som värdsligt (Alvarsson 2014:374). Puritanismen hade också nyckelord 

som metod, disciplin, plikt, orsak, medvetenhet, erfarenhet och helighet (1968:40–41), ord 

som också skulle kunna uppmuntra en slags renhetslära för dem som lyssnade på vad helighet 

praktiskt kunde betyda, inte minst för kvinnors yttre helgelse. I en av John Wesleys mer 

kända predikningar över 1 Pet.3:3,4, där Paulus ger tydliga instruktioner kring den yttre 

klädseln och om hur helighet ska ”synas” på de kristna, nämns särskilt kvinnors yttre. Att det 

handlar om en yttre renhet förstås av textsammanhanget där också ordet renhet förekommer 

(1 Petr. 3:2). Wesleys betoning på kvinnors enkla yttre, syns vidare då han citerar Paulus;   
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“I will that women adorn themselves in modest apparel; not—with gold, or pearls, or costly 

array; but (which becometh women professing godliness) with good works” (1 Tim 2: 9, 10) 

Wesley argumenterade främst för en inre renhet i hjärtat men hans predikan On Dress 1778 

anses som ambivalent i frågan om vilken renhet han avser då han från ursprungets betydelse 

av uttrycket ”Cleanliness is, indeed, next to godliness” (https://bookbrowse.com), istället 

refererar till yttre renhet i form av proper klädsel: 

“Let your dress be cheap as well as plain; otherwise you do but trifle with God, and me, and 

your own souls. I pray, let there be no costly silks among you, how grave so ever they may be. 

Let there be no Quaker-linen, proverbially so called, for their exquisite fineness; no Brussel lace, 

no elephantine hats or bonnets, those scandals of female modesty. Be all of a piece, dressed from 

head to foot as persons professing godliness; professing to do everything, small and great, with 

the single view of pleasing God” (On Dress (http://www.ccel.org) 

Dessa idéer som har format den metodistiska traditionen, kan enligt Newton spåras från 

puritanismen. Han anför Martin Schmidts åsikt som härleder metodismen, inte bara till 

puritanismen utan flera andra strömningar (Newton 1968:186). I John Wesleys teologi fördes 

också tanken om perfektion, ett fullkomligt heligt liv. En rättfärdiggjord status skulle kännas 

igen på både det rena yttre, enkla och propra men framförallt, som Bentzer menar, genom att 

eftersträva en maximal ’skriftenlig’ helgelse, en kristen fullkomlighet (dock ej syndfrihet), 

som kunde realiseras i denna världen (Bentzer 1979:101). 

 

2.2 Susanna Wesley – Den städade heligheten  

Hos Susanna Wesley, mor till John Wesley, menar sig Newton se metodismens moder men 

också de puritanska drag som format metodismen, då han beskriver Susannas helgelse i 

följande ordalag; ”She was the embodiment of the ’serious godliness’ which had 

characterized the puritans, and which Methodism was in turn to breed in its people” (Newton 

1968:185–186). Hos Susanna framträder en slags ”städad helighet” där hennes dagliga arbete 

är en naturlig del av hennes helgelse och där hemmet fungerade som en mini-kyrka där 

barnen var den församling hon undervisade. Religion var inte bara något som begränsades till 

kyrkor och den egna kammaren i bön och meditation, utan något som levdes ”under God’s 

eye”.  I hennes roll som mor uppmuntrar hon sina flickor till utbildning framför 

http://www.ccel.org/w/wesley/sermons-html/serm-088.html)
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hushållssysslor Barnen undervisades från femårsålder i hemmets egna skola 

(Newton1968:113,106).  Hennes levnadstecknare har ofta uppmärksammat hennes närmast 

monastiska livsstil där hemmet och hushållet sköttes med rutiner och metoder som kan 

efterliknas vid ett klosters, menar Newton (1968:132).  

     Det var den puritanska teologin och hängivenheten som fick henne att dagligen lämna 

sysslorna därhän och tillbringa en timma på morgonen och en timma på kvällen samt en kort 

paus mitt på dagen, för egen tillbedjan. Om barnens andliga behov där barnens kristna välfärd 

var det främsta, skriver Newton om Susanna; ”She devised a careful system of religious 

training for her children, whose spiritual nurture she looked upon as a sacred trust”. Newton 

framhåller hennes puritanska arv i hennes egna metod, något som både gynnade dem själva 

och samhället (Newton 1968:105f). 

 

2.3  Rätt lära och rent liv - Henric Schartaus teologi  

Henric Schartau föddes 1757 i Malmö och verkade hela sitt liv som präst. Han påverkades av 

den Württembergska pietismen, en inomkyrklig väckelserörelse som betonade sambandet 

mellan Martin Luther och reformationen (Hörmander 1982:11–12).  Han ville ge människor 

en klar bild av den rätta tron genom att känna igen en rätt lärare, en rätt präst som kunde lära 

ut Guds ord rent och klart och att läran skulle kännas igen från den heliga skrift (Schartau, 

Henric 1999:10). I läsningen av Schartaus predikningar framträder hans syn på helgelsen som 

en följd av rättfärdiggörelsen och med Schartaus ord förklarat på följande sätt:  

”Denna helgelse i Anden är en orygglig följd av hans försoning. Skulle du inte kunna stå emot synden utan åter 

måste falla i den, så vore förlåtelsen onyttig och försoningen förgäves. Men hans förtjänst är fullkomlig och hel. 

Därför har han uträttat, att det som blir dig tillräknat i rättfärdiggörelsen, det blir efter hand förverkligat hos dig i 

helgelsen” (Schartau 1999:72).  

 

Henric Schartau gav tydliga instruktioner för vad som skulle vara en rätt lära och en falsk tro 

på 1700-talet och än idag vittnar informanterna om dess betydelse för urskiljning. Det var den 

rätta tron som hade sin grund i Ordets försäkran, att synderna var av Guds Son betalda och att 

var och en tog till sig löftet om syndernas förlåtelse.  Det var en falsk tro då människan 
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hämtade grunden till sitt salighetshopp från sig själv, från sina gärningar och från sitt goda 

hjärta. Inom Schartauanismen förkastades gärningskristendom och synen stämde mer väl med 

Luthers syn att ”[g]oda gärningar gör inte en människa god, men en god människa gör goda 

gärningar” (Hörmander 1982:28–31). Detta fick till följd att allt som kommit till på grund av 

mänskliga idéer som alla kulturyttringar inom vetenskap, konst och litteratur, fördömdes och 

bekämpades av schartauaner. Likaså fanns en stark skepsis mot enbart ett skötsamt leverne 

och en fin yta gentemot omvärlden då detta inte hade sin grund i en sann övertygelse om 

varför synderna skulle läggas bort. De egna gärningarnas otillräcklighet blev uppenbar för en 

människa i det ögonblick hon fick den rätta kännedomen om sin synd. För de hårt arbetande 

fiskarhustrurna i Bohuslän skulle Henric Schartaus kommande lärjungar i sin roll som rätte 

lärare, dock förmedla en teologi som gav kvinnors nödvändiga vardagsslit med renhållning 

ett högre syfte (Bringéus 1993:53).  

 

 2.4  Hur predikan tolkats och levts ut bland schartauanska 

 kvinnor i Bohuslän. 

 Kvinnors liv och yttre helgelse inom den schartauanska fromhetstraditionen kan utforskas 

genom deras egna berättelser om vardagen som den tog sig ut i den tid och på de platser som 

uppsatsen omfamnar. Katarina Lewis beskriver de schartauanska kvinnorna i Bohuslän och 

deras syn på helgelsen utifrån den teologi som är bärande i deras trosuppfattning som 

innefattar, den rätta tron. En av dessa som nämns i hennes doktorsavhandling har studerats 

närmare, nämligen Hulda Tjörne från Tjörn i Bohuslän. Hulda beskriver sin schartauanska 

barndom och på flera ställen förefaller det som renheten och rena dofter spelade roll, just vid 

kyrkobesöket. Hulda återger en bild av några kvinnor som bär ”sina svarta spetsdukar, - i min 

barndom kunde man ännu se en och annan fransechal (kulörta sidendukar med fransar 

omkring istället för spets” och hon fortsätter med att säga om kvinnorna som kommit till 

kyrkan;  

”De var så vana vid vardagens slit och släp ute och inne. Nu kopplade de av, jäktet stannade 

utanför murarna. De var inte vana att sitta stilla så länge och satt där och liksom vaggade på sig. 

Kring deras psalmbok låg en näsduk virad, ovanpå ett par kvistar mattram och åbrodd. Det var 

den tidens parfym” (Tjörne, Hulda1970:94). 
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De äldres huvudbonader bekräftas av Lewis forskning och ger bilden av att scharletten hade 

en hygienisk uppgift mer än religiös, då kvinnorna inte tvättade håret så ofta förr.  

Klädseln avhandlas men den yttre renheten behandlas inte specifikt utan får läsas in i det 

vardagsarbete som Hulda och kvinnorna i Bohuslän gör i hemmet och hur de kopplar denna 

renhet till sin kallelse (Lewis 2008: 176). Den vita näsduken talas också om här men inte 

vilket syfte den har. 

 

2.5 Samtida idéströmningar om renhet och skötsamhet  

I Ronny Ambjörnssons bok Den skötsamme arbetaren, beskrivs skötsamheten som en 

idealbild som Ambjörnsson undersöker inom loge och fackföreningarna i Holmsund i 

Norrland. Hela tidsandan mellan 1880–1930 vittnar om en allmän uppryckning och omdaning 

av samhället. Början skulle ske hos individen själv som genom nyktert liv och bildning skulle 

komma att spela en avgörande roll för hur samhället utvecklades. ”Den som vill hyfsa världen 

måste börja med sig själv”, menar Ambjörnsson (2017:104–105 ). Kravet på ett nyktert liv 

kom att aktualisera en rad andra krav som alla, direkt eller indirekt, hade med självkontroll att 

göra. För aktivisten i nykterhetslogen, framstod den egna personligheten ”som ett projekt, 

något ofullbordat och därför ägnat att fyllas med innehåll, hyfsning, moral och bildning” 

menar Ambjörnsson som själv relaterar till yttre renhet ock skötsamhet genom bilden av sin 

egen morfar som var arbetare och glödande socialdemokrat, vars uppgift som gårdskarl var att 

sopa och hålla rent i trapphus och vars skötsamhet och socialdemokratiska åskådning tedde 

sig som ”delar av samma helhet, en tro på utveckling, planering och självkontroll”. Han 

sammanfattar tidsandan med sin morfars syn på skötsamhet med orden  

”Om bara sådana som Holländer i lägenheten inunder slutade dricka, svära och spela kort och 

istället ägnade sin tid åt att ta reda på saker och ting, så skulle världen, när alla slog sina kloka 

huvuden ihop, bli bättre, renare och helare” (Ambjörnsson 2017:27). 

Ambjörnsson menar att det finns paralleller till väckelserörelsens ”individuellt fattade 

existentiella vägval” och påminner om att nykterhetslogerna växte fram i väckelsebygder i 

Holmsund. I logerna citerades Bibeln ymnigt och den strävsamma familjen där alla tar hand 

om varandra blev en idealbild. Kärleken uteslöt inte kontroll över syskonen i nykterhetslogen. 
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bondehemmen i Sverige, också var kopplade till ett högre syfte då katekesundervisningen var 

en slags disciplinering ovanifrån, för att prästerskapet ville inlemma hushållen i statskyrkans 

gemenskap men att det var läsarna i 1800-talets väckelse som introducerade ett nytt sätt att 

läsa som i väsentligt skiljde sig från de lutherska prästerna. Ambjörnsson skriver: ”De läste 

inte för att lära sig utantill ett antal tros- och sederegler, deras läsning hade mer av begrundan 

över sig; det gällde att ta till sig det lästa, samtala med likasinnade över det «budskap« som 

texten tänktes innehålla, gömma detta budskap «i sitt hjärta«, och låta det bli en «livets läxa« 

” (Ambjörnsson 2017:133–134). Hos Ambjörnsson anar man den pietistiska andan som fanns 

i väckelserörelsens syn på lekmännens roll och individuell omvändelse. Ambjörnssons 

hypotes är att detta sättet att läsa, togs över av nykterhets och arbetarrörelsen men utan att ta 

med sig de religiösa övertoner som enligt honom, hörde till väckelserörelsen. I Ambjörnssons 

teori sammanblandas väckelserörelsernas helgelse med nykterhets och arbetarrörelsens 

fostran, en samtidsanalys i sig, vilket ger bränsle till det som uppsatsen vill undersöka kring 

kvinnornas helgelse i förhållande till samhällets generella skötsamhetsideal.  

3. Analys 

Det empiriska materialet undersöks med hjälp av tre analyskategorier som syftar till att ringa 

in de områden i kvinnornas liv där forskningsfrågorna och teorierna är relevanta och där 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter är applicerbara; hemmet, familjen och samhället. Varje 

analyskategori inleds med en deskriptiv analys där Butlers eller Ambjörnssons teorier 

appliceras på materialet tematiskt. I slutet av kapitlet görs en kortare sammanfattande 

komparativ analys.  

  

3.1  Det rena hemmet – städning och vård som helgelse  

Det schartauanska hemmet har av informanterna, Sonja och Lena, beskrivits som en ren 

arbetsplats där kvinnors yttre helgelse utövas i det vanliga vardagsarbetet. Likaså beskriver 

Karin Thormark hemmen på Klädesholmen som en plats där kvinnor arbetade och kunde få 

en inkomst genom att ta emot arbetare. En av hennes informanter beskriver hur det kunde 

vara: ”De hölls med linne och mat, morgonkaffe, frukost, middag, eftermiddagskaffe och 
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kvällsmat. De använde mycket såpa till händerna. Vi hade mycket arbete” (Thormark, Karin 

1984:53). Hemmets värde skattas högt av informanten Lena; Det var ju detta med hemmen, 

det kom ju först (Lena).  

 Lena beskriver hemmet ur ett annat perspektiv som är kopplat till renhet; helgelsens praktik i 

förhållande till de äldre som i hennes uppväxt vårdades av döttrar och släktingar i hemmen 

och med allt hushållsarbete som hörde till. Båda informanterna bekräftar att det som gällde 

hemmet i deras mödrars ögon var hårt arbete där övertygelsen om kvinnors tjänst för de 

gamla, var självklar i kristen mening. Något som även Lewis bekräftar då hon beskriver hur 

denna yttre helgelse kunde tolkas ”Hon ska förlita sig på Guds fria ’oförskyllda’ nåd och 

förbli i sin ’gärning’, helst i hembygden, under trofast arbete och bön och behandla sin nästa 

kärleksfullt” (Lewis 2008:51). En syn som Lena idag tycker är gammaldags men ändå rätt i 

mångt och mycket som jag tolkar det. Flera av mina kvinnliga släktingar förblev ogifta och 

skötte sina föräldrar i hemmet och en av dem frilansade som trotjänarinna i andras hem 

(Lena). Sonja berättar liknande historier om sina kvinnliga släktingar: Hemmet skulle skötas 

och jag minns min farfars trotjänarinna som var 13 år när hon kom som konfirmand till hans 

hem och tjänade där alla år. (Sonja). Hemmet beskrivs också som en plats där alla kunde tas 

emot; Min mamma gjorde aldrig anseende till person. De kunde komma in i vårt hem. Där 

har det funnits både förbrytare och biskopar (Lena).  

De schartauanska informanterna berättar om synen på arbetet i hemmen som var präglad av 

ordning och reda, disciplin och arbetsmoral. Det var viktigt att alla bidrog med det dom kunde 

i hemmet och vila var något för helg och kväll. Vi bodde nära havet men mamma skulle 

aldrig kunnat tänka sig att åka och lägga sig på en badstrand! Nä, det var mycket arbete! 

(Lena). Ambjörnsson beskriver en något liknande syn på den arbetsmoral och värdighet som 

växte fram i Holmsunds fackföreningar och som vilade på nykterhetslogernas form av 

skötsamhet som betonade nykterism, disciplinerat uppträdande och betoning på bildningens 

värde. Något som inte bara skulle omfatta arbetarnas arbetsplats utan hela deras värld och 

livet därutanför (Ambjörnsson 2017:126).  

Att hemarbetet var så upphöjt i de schartauanskt präglade hemmen kopplas till Luthers syn 

när Lena säger; Jo men det är ju detta med att sköta sitt hem och Martin Luthers ord om detta 

att när pigan sopar golvet så är det lika mycket en gudstjänst (Lena). Likaså Sonja relaterar 
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till Luthers fru ”Käthe” när hemmets skötsel som helgelse förs fram. Jag är präglad av 

Luthers syn på kvinnor och sin Käthe som han höll så högt. Det var inte bara i mitt hem utan 

jag uppfattade att det var så hos de flesta. (Sonja). Sonja beskriver att det var lika viktigt att 

städa i hemmet som att städa i kyrkan.  

Hos de metodistiska informanterna är yttre renhet kopplat till helgelse inte lika uttalad. De 

beskriver dock sina metodistiska hem som rena och flitigt städade: Jo, min mamma brukade 

säga att när du går hemifrån, vänd dig då om och titta tillbaka in i ditt hus och tänk - Kan du 

ta med främmande hem som det ser ut nu? (Elsa). Karin minns att det var oerhört viktigt med 

ordning och reda med det städade hemmet. Det jag minns mest är att han (pappan) ville ha 

rätt datum överst i tidningshögen. En annan sak var att det var noga i vårt hem att alla skulle 

bädda sängen på morgonen.  

Ingrid har en lite annan bild av den yttre helgelsen och städning. Det var ju en självklarhet för 

alla människor med renhet inte bara för kristna människor. Det är helt främmande för mig 

faktiskt, att renhet till det yttre hade med den kristna tron att göra (Ingrid). För Ingrid var 

renhet och skötsamhet något allmänt i hennes ögon och inte i sig något som hon kopplat till 

yttre helgelse. Hon betonar att helgelsen ska omfatta hela livet och de dagliga sysslorna men 

att man främst har ett ansvar att älska sina medmänniskor. Kvinnornas insatser sträckte sig 

utanför den egna familjen menar Ingrid. Hon säger: för att hjälpa andra med mat och rena 

kläder vilket fick till följd att Metodistkyrkans kvinnosällskap som grundades 1908 fick utlopp 

för att just ta hand om andra. En utåtriktad rörelse för att visa Guds kärlek (Ingrid). Man kan 

fråga sig om renheten är en konsekvens av andra dygder som funnits inom metodismen eller 

väckelserörelserna generellt som strävsamhet, enkelhet, skötsamhet? Huvuddragen i 

metodismen är inte en separat slags helgelse menar Ingrid som har hört ordet helgelse i sin 

uppväxt men relaterar detta till en process där ett växande i tron utifrån en nära kontakt med 

Gud och ett aktivt andaktsliv är utgångspunkten för helgelsen. Något som känns igen från 

hennes stora förebild, Susanna Wesley. 

3.1.1 Hemmet som minikyrkan i vardagen 

Att hemmet fungerar som en minikyrka, känns igen från 1700-talets beskrivning av Susanna 

Wesleys hem. De schartauanska informanterna beskriver den dagliga helgelsen utifrån en 

liknande bild av hemmet. Det är där de har lyssnat till husandakterna och fostrats i den kristna 
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tron och hur tron ska införlivas. Något som bör uppmärksammas i den kyrkohistoriska 

kontexten då det fortsatta undervisningen från söndagsgudstjänsterna, fortsatte i hemmets 

mini-församling. Det var en rutin i både Sonjas och Lenas familjer att husandakt hölls varje 

morgon och kväll. Båda vittnar om att de läste Roos betraktelser (en av Schartaus erkända 

lärjungar) och psaltarpsalmer. Man följde ett mönster och bad för alla. Det var mycket 

omsorgsböner (Lena), innan alla gick till skola och arbete. Alla måltider och arbete var 

gemensamt och vittnar om hemmet som vardagskyrka. Helgelsen är kopplad till 

modersrollens uppgift att undervisa familjen för Sonja vilket beskrivs med hennes ord; Jag 

kände att jag hela tiden hade hand om evighetsvarelser. Vi sjöng alltid psalmen ’Låt oss 

vandra med dem så att vi himlen med dem ärva’(Sonja). Sonja bekräftar den bild av hemmet 

som tidigare skildrats hos bl.a. Newton kring Susanna Wesleys syn på familjen som en mini-

församling som undervisas för högre syften.  Här är Butlers teori applicerbar då vanor och 

mönster som uppstår och som är kopplat till modersrollen, är en följd av omgivningens 

förväntan på hur tex kvinnor ska agera och handla (Butler 1990:19).  

För de metodistiska kvinnorna framträder inte andakt i hemmet som någon återkommande 

rutin eller vana. Istället är det församlingen utanför hemmet som kvinnorna talar mest om när 

det kommer till renhet och helgelse. Här skildras istället de kvinnliga missionärernas liv och 

gärning som en stor del av helgelsens uttryck. De som var ogifta tog kallelsen till 

sjuksköterska och diakonissor och sörjde för andras mat och husrum. Själv blev de försörjda 

och levde som i klosterliknande sammanhang enligt Ingrid. Något som känns igen från de 

schartauanska informanternas berättelser om trotjänarinnorna. 

3.2 Kvinnors yttre helgelse i Familjen 

Familjen beskrivs, oavsett mängd familjemedlemmar som oerhört central i de schartauanska 

informanternas berättelser. Föräldrarna beskrivs som förebilder, dock inte av alla 

schartauanskt uppfostrade barn enligt (Sonja). Hierarkin är självklar men kvinnor och män har 

lika stort värde. Något som bekräftas av Lewis (Lewis 2008). Det var outtalat detta med 

kvinnans underordning men även om min pappa var auktoritär så var han det aldrig emot 

mamma. Ibland städade han och hjälpte till trots att mamma var hemma. Pappa respekterade 

mammas arbete med familjen högt och det värdesattes (Lena). Sonja beskriver familjen som 

en dynamisk enhet där kvinnans utbildning var självklar så att hon skulle ha något att falla 
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tillbaka på när barnen började skolan (Sonja). Det fanns också en uppdelning mellan 

föräldrarna då det kom till frågor om tron enligt Sonja. Då det gällde lärofrågor, var det 

pappa och när det handlade om hur vi skulle göra (helgelsen), då var det mamma vi frågade. 

De metodistiska informanterna beskriver också starka familjeband där både mamman och 

pappan har sina traditionella könsroller i hemmet men att det precis som hos schartauanerna, 

avvek ibland då männen städade och servade kvinnor och barn. Pappa var mer noggrann än 

mamma i vissa fall (Karin). Judith Butlers poäng med sin teori är att blottlägga att det vi tror 

är en orsak- ett biologiskt givet kön och en synkron sexualitet, i verkligheten är en effekt av 

diskursiva praktiker. Enklare uttryckt; ”[g]enom att upprepa vissa sanktionerade tal- och 

kroppshandlingar instiftas på ett performativt sätt idén om kön och sexualitet som något på 

förhand givet av naturen” (Butler, Judith 1990:19). Butlers teori är relevant för att kunna 

analysera hur de traditionella hushållssysslorna fördelades mellan könen och hennes teori är 

här applicerbar i synen på genderfrågorna och familjen, där hennes idé om performativitet 

utmanar oss att fundera på om det är vissa ideér som formar ett visst beteende i en kristen 

kontext eller om det är det ”inristade” kulturella beteendet som formar idéerna om hur 

tankegods ska uppfattas och utföras t ex vem som gör vad i ett hem och varför det är så vi 

uppfattar ett rätt beteende.  

 

3.2.1 Familjen som håller rent - Renhet, skönhet och skötsamhet 

I de schartauanska familjerna fanns vanor och mönster som betonade renhet inför Gud och 

människor, både i hjärta och i handling. Det innebar också att den rätta tron skulle landa i en 

acceptans av det som Gud gett var och en som gåva; utseendet. Skönhet är inget som ska fixas 

menar Sonja. Det var viktigt med det enkla. Man skulle ta emot det utseende man fått av Gud. 

Alla dög, ty Gud har skapat dig sådan (Sonja). Kvinnor uppfostrades till enkelhet där 

prålighet med smycken, läppstift och nagellack ansågs värdsligt. Min mamma var prästfru 

och hon hade för vana att dra ett sämskskinn över naglarna när hon skulle på kalas för att 

vara lite ren och fin på naglarna (Sonja). Vissa vanor var inte accepterade t ex att spegla sig. 

Det minns jag att mina fastrar sa, att det inte var bra att stå och spegla sig. Det är något jag 

tagit med mig. I mitt rum står en liten tavla som jag gillar ”Gud gör mig vacker inuti” 

(Lena).  
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Att hålla rent från beteenden som ansågs destruktiva för individen fanns även hos 

nykterhetslogerna i Ambjörnssons beskrivningar. Betoningen av bildning i studiecirklar 

skulle skydda ungdomen som ansågs mottagliga för tidens lockelser. Där ansågs biografen 

vara en moralisk fara då en företrädare menade att ”där får ungdomen lära sig att koppla av 

tankeförmågan och sitta som bättre djur endast, och i det finner den så stort behag, att den 

alltid vill göra det” (Ambjörnsson 2017:109). Således kan man urskilja ett liknande mönster i 

det Ambjörnsson återger från nykterhetslogerna i synen på beteenden som inte gillas i de 

mindre fostrande gemenskaperna.  

Skötsamhet kopplas till allt det som har med renhet att göra till att omfatta goda vanor som att 

gå till kyrkan och ta hand om sin medmänniska. Det yttre kan handla om att skilja 

söndagskläder från vardagskläder eller sköta om det som finns i hemmet. När det gällde 

klädsel så var det vanligt att kvinnor hade schalett i svart vid högtider och ljusare stråhatt på 

sommaren. (Sonja). I Hulda Tjörnes berättelser, skildras de schartauanska kvinnornas nit i 

vardagsarbetet med hushållet som något av tiden bortglömt. Den yttre klädnaden som 

kvinnorna bar var ett resultat av hårt arbete. Så även Huldas mors; ”Jag vill minnas att hon 

också hade spunnit ullgarnet till sina klänningar och själv färgat det” ( (Tjörne1970:68). 

Sådant tyg krävde varsam behandling och tygerna var ibland svåra att få rena.  

Det var viktigt att sträva efter att vara skötsam, säger de metodistiska informanterna. Till det 

yttre var det viktigt att skorna var putsade när vi skulle gå till kyrkan på söndagarna. Till 

skötsamheten hörde också till att vi skulle gå med till kyrkan, något som vi har uppfostrat 

våra egna barn till också (Elsa). Det var också viktigt att besöka de sjuka. Jag såg hur min 

mamma brydde sig om de sjuka och jag gör likadant. (Karin). Det framgår också av den 

metodistiska kvinnohistorien att kvinnors nit belönades med förtroende som i fallet med 

Amanda Bäckström : 

”I augusti 1921 tog Amanda Bäckström sin lokalpredikantexamen inför Kvartalkonferensen i 

Köping. Hon var gift med en metodistpastor och var »allmänt värderad för sina personliga 

egenskaper och för sitt nit och begåvning som talarinna” ( Gäreskog, Roland 2013:22)  

I Ambjörnssons undersökning av den skötsamme arbetaren, kan man konstatera att han inte 

finner stöd för att en sådan skötsam arketyp fanns i de norrländska byarna i Holmsund, men 

som hans historia förtäljer, fanns viljan att skapa ett sådant skötsamhetsideal inom 



 

 

 25(42) 

nykterhetslogerna. Hos Ambjörnsson finns många beröringspunkter med väckelserörelsernas 

syn på renhet och nit. De första nykterhetslogerna gjorde det möjligt för kvinnor att hjälpa till 

med fostringsprojektet att få männen att låta bli spriten (Ambjörnsson 2017). Ingrid berättar 

hur en modig kvinnlig metodist som såg hur familjer ”led under spriten”, i början av förra 

seklet gick in på en pub och sa; Nu stänger vi den här puben! Och det gjordes, berättar Ingrid. 

När männen blev omvända slutade superiet och alla övriga i samhället såg ju att familjen fick 

ett annat liv och ett välstånd! (Ingrid). Något som känns igen från Ambjörnsson beskrivning 

av det idoga nykterhetsarbetet som utfördes av den tidiga kvinnorörelsen i nykterhetslogerna 

för att främja ett skötsamt liv bland arbetarna i Holmsund. 

3.2.2 Modersrollen i familjen  

Kvinnans roll i familjen har hos schartauanerna en tydlig koppling till helgelsen och 

bibeltexterna, både i rollen som husmor och barnuppfostrare. Båda rollerna framträder tydligt 

som referens hos de schartauanska informanterna. I modersrollen speglas både en politisk och 

teologisk aspekt på uppgiften. Den kristliga kvinnan som skötte sin familj hade ju 

dopbefallningen att falla tillbaka på; I hem, församling, lär dem att hålla mina bud. (Sonja). 

Den teologiska uppfattningen och allvaret i modersrollen skiner igenom, likaså det politiska; 

Ja, jag har aldrig känt mig förnedrad som husmor och inte mina släktingar heller. Det är ju 

inte staten som har gett mig uppgiften utan högre makter. Som kvinna hade man en upphöjd 

ställning i moderskapet, inte av samhället men av Gud själv, beskriver Sonja. 

Lewis bekräftar denna schartauanska syn hos framförallt de äldre kvinnorna förr; ”Hon 

(modern) satte dem i arbete, lärde dem alla kvinnosysslor och inpräntade schartauanismens 

noga avgränsade kvinnlighetsbegrepp” ( Lewis 208:85). Arbetet för kvinnan som husmor och 

uppfostrare ställde höga krav på både barn och mödrar där tid för lek och smek inte alltid 

prioriterades.  

Sambandet mellan den yttre helgelsen och moderskapet hos de metodistiska kvinnorna 

framträder också men inte lika mycket kopplat till helgelsen som jag tolkar det. Däremot 

uppmuntrade mammorna till kristna vanor och rutiner. Det var oftast mamma som påminde 

oss om att vi skulle gå till kyrkan (Karin). Det framträder dock att det var modern som i 

huvudsak skötte om barnen hemma hos både Elsa och Karin. Susanna Wesley ses som ett 

föredöme än idag av de metodistiska informanterna.  
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3.3  Kvinnors yttre helgelse i samhället 

Den yttre helgelsen och dess konsekvenser för kvinnornas liv i förhållande till det omgivande 

samhället, kan kopplas till en teologisk uppfattning om en rätt tro. Här står den moderna 

kvinnans krav på emancipation och jämställdhet i bjärt kontrast till den syn på jämställdhet, 

moderskap och roll i hushållet som uppstod inom schartauanismen (Lewis 2008:146). Den 

schartauanska kvinnosynen var vid 1920 när kvinnors rösträtt diskuterades i samhället, att 

kvinnans plats var hemmet och uppfostran av barnen. ”Politiken skulle hon förtröstansfullt 

lämna åt mannen, som hon enligt Guds ord var skyldig lydnad” (Hörmander 1982:215). En 

misogyn och förlegad syn i det västerländska samhället men som de schartauanska 

informanterna minns när det kommer till förväntade normer både förr och senare i deras egna 

familjer.  

De metodistiska kvinnorna relaterar inte på samma sätt inför samhällets förändring då 

kvinnors rösträtt gav mer frihet i kvinnorollen. Då flera var missionärer när barnen var små, är 

deras upplevelse kring det minskade utrymmet för modersrollen inget som talas så mycket 

om. Ingrid såg inga svårigheter med att lämna ifrån sig modersrollen om det var på deltid då 

hon behövde arbeta. Det går att kombinera yrkesarbete med modersrollen. Det måste blivit 

problem om kvinnor har tagit modersrollen som ett heligt uppdrag. Den kristna fostran hinner 

man ändå med, menar Ingrid. Hon har också Susanna Wesley som en stor förebild för kvinnor 

för att hon just var lärd och uppmuntrade till utbildning för kvinnor (Newton 1998) 

3.3.1 Kvinnors emancipation - ett hot mot den rätta trons praktik? 

Den schartauanska kvinnosynen i början av förra seklet kan enligt Hörmander, sammanfattas i 

en predikan av Fredrik Wilhelm Rhedin, kyrkoherde i Krokstad i Hede och Sanne kyrkor i 

Bohuslän 1922, på temat ”En Herrens tjänarinna” (Hörmander 1982:211).  Den behandlar den 

yttre helgelsen och utgår från  Bibeln:  

”Sammalunda, I hustrur, underordnen edra män, för att också de män som tilläventyrs icke 

hörsamma ordet, må genom sina hustrurs vandel bliva vunna utan ord, när de skåda den rena 

vandel, som I fören i fruktan” (1 Petr. 3:1–4). 
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Denna vandel dvs livsföring, är något en av de schartauanska informanterna instämmer med; 

Kvinnorna var allt i produktionen och bar huvudet högt och samarbetade, fostrade sina barn 

och sin familj när männen var ute i veckor (Sonja). Gentemot samhället höll man rent från 

felaktiga värderingar som betraktades som värdsliga. De schartauanska prästerna var starkt 

emot grundlagsändringarna kring den kvinnliga rösträtten 1919 – 1921, som främst handlade 

om två stora frågor: Kvinnans rätt till prästämbetet och kvinnlig rösträtt. Hörmander menar att 

det var rätt klart att det skulle uppstå en klyfta mellan denna schartauanska kvinnosyn och den 

fortgående emancipationen, som präglade samhället under den här perioden. (Hörmander 

1982:212). De schartauanska informanterna bekräftar denna klyfta när det kommer till frågan 

om kvinnans ställning:  

Om mannen är mallen så accepterar jag inte den synen! Kvinnans roll som söndagsskollärare, 

kvinnan i modersrollen har man förnekat genom att se till det som mannen är. Mannens ställning 

dyrkades men kvinnorna hade en lika viktig roll och det har jag fått lära mig, att vi har olika 

roller och grader men alla uppgifter är lika viktiga för Gud. Det var ju inte självklart med 

studenten och rösträtt förr och kvinnorna hade sina begränsningar i samhället men inte i det 

kristna hemmet (Sonja). 

Om de schartauanska kvinnornas syn på emancipation, har Lewis tecknat bilden av en 

annorlunda sådan i förhållande till det vi i allmänhet tänker oss kring kvinnor som är fria, 

jämställda, har lika lön för lika arbete i modern tid. Istället tecknas det schartauanska idealet 

för en kvinna som ”den födande, fostrande, hemarbetande modern, som är en förebild för sina 

barn genom sitt sätt att vara” menar Lewis (2008:146). Och precis som informanten Sonja 

beskriver, så är denna typ av kvinnans emancipation kopplat till kallelsen ett av alla exempel 

på en tolkning av vad begreppet emancipation kunde betyda i en schartauansk kontext.  

I det metodistiska materialet framgår det av både informanter och av andrahandskällor att 

kvinnorna inte var lika bundna till traditionella hushållssysslor kopplat till helgelsepraktik. 

Två av informanterna hade arbetat som missionärer och andrahandskällorna berättar om 

kvinnors kallelse till pastorer och i samhällstjänst. Det som framgår är att synen på en rätt 

helgelse inte på samma sätt hoptvinnas med kvinnorollen eller verkar stå i konflikt med den 

dåvarande familjepolitiken där kvinnor erbjöds barnomsorg. Det förefaller också vara en mer 

jämlik syn på könen vad det gäller arbetet med det sociala ansvaret i samhället.  
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4. Diskussion  

Min slutdiskussion vill förtydliga det som framkommit i analysen där jag genom en 

jämförelse av schartauanismen och metodismens syn på renhetsbegreppets betydelse för 

kvinnors helgelse, har gett svar på mina forskningsfrågor. I relation till de teorier jag testat på 

mitt empiriska material, ämnar jag fördjupa diskussionen kring de likheter och skillnader som 

jag funnit i de båda rörelserna. 

 

4.1 Rena hemmet eller rena världen 

Hos metodismen fanns ett puritanskt arv från John Wesley och hans mor, Susanna Wesley 

som de metodistiska informanterna väl kände till. Hos de schartauanska kvinnorna fanns det 

pietistiska arvet från Henric Schartau. Båda strömningarna påminde om varandra i sin syn på 

renhet genom att avskilja sig från det som ansågs värdsligt. Kvinnorna i den schartauanska 

uppväxtmiljön förefaller på ett naturligt och medvetet sätt ha kopplat helgelsen till uppgiften 

att hålla hemmet rent. Där har det dagliga livets betoning på renhet handlat om att ”förbli vid 

sin läst” dvs i kallelsen till det dagliga arbetet. I denna uppsats beskrivet som mycket hårt 

arbete med städning, renhållning och yttre skötsamhet.  

Trots att det fanns en allmän syn på att ett rent hem var viktigt hos de metodistiska kvinnorna, 

så kopplade de inte helgelsen till städning och renhållning i första hand. För dem framstod 

helgelsen som något som har med det andliga kristna livet att göra och att ”rena världen”, en 

metafor för att bekämpa ett orättfärdigt samhälle utanför hemmet och där helgelsen kan ses 

som en pådrivande rörelse mot fullkomligheten, Guds rike.  

Henric Schartaus senare lärjungar var de som predikade den rätta tron till kvinnorna i 

Bohuslän och som senare utvecklade den helgelsepraktik som Lewis bok och mina 

informanter bekräftar. Kanske hade den frikyrkliga påverkan dock större påverkan på 

schartauanerna än vad som beskrivs av Lewis. I denna uppsats har det visat sig att de 

schartauanska kvinnorna har en syn på det dagliga arbetets helighet på samma sätt som 

puritanerna förhöll sig till livet i stort och kring upphöjandet av de små tingen, som Marilynne 

Robinson beskriver utifrån sin beskrivning av flera kända puritaners förhållningssätt till livet i 
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sig, att de ”delar en fascination för livets mest allmänna beståndsdelar” (Robinson, Marilynne 

2018:386). Kanske skulle det kunna tolkas som den fromhetspraktik som syns främst i de  

schartauanska kvinnornas helgelse i hemmet, där själva arbetet med det mest elementära 

upplyfts till något heligt?  

  

4.2 Kvinnokroppen som en metafor för det rena hemmet. 

Hemmet är inom schartauanismen djupt förknippat med kvinnan där Lewis kommit 

underfund med att kvinnornas syn på sina kroppar och modersfamn ”symboliseras av 

hemmet, huset, det välkomnande, välordnade hemmet, som ger en föraning om hur man 

tänker sig det himmelska hemmet” (Lewis 2008:173). Butler ställer sig frågande till en inre,  

föreställning som formar den yttre könsrollen när hon uttrycker; ”Hur synliggör en kropp sitt 

dolda djups osynlighet på sin yta?” (Butler2007:212). Butler menar att det är precis tvärt om! 

Att ”bilden av själen inuti kroppen först skapas genom att ristas in på kroppen, även om den 

från början framträder genom sin blotta frånvaro, sin laddade osynlighet” (Butler 2007; 213). 

Med andra ord förefaller det som Butler menar att själva jaget som sådant, skapas i själva 

handlingen. Här kan Balle-Pedersen komplettera Butlers syn då hon både pekar på en 

inifrånrörelse just från en hos individen, teologisk inre föreställning, som blir till handlingar, 

inte tvärtom som jag uppfattar att Butler menar.  

Även om Butler vill utmana och avslöja styrande praktiker som subjektet underkastas för att 

kunna yttra legitima meningar inom kulturen, praktiker som producerar den rådande köns och 

sexualitetsregimen som något naturgivet (Butler 2007:18), så uppfattar jag inte att Butler helt 

bortser från kontextens kulturella påverkan för hur det könsnormativa agerandet uppstår. 

Enligt Balle-Pedersens teori; ”[t]he cultural forms also help to maintain the world of belief. 

Belief has to be lived for it to become reality” (Balle-Pedersen 1993:19-26). Är det detta som 

Butler vill utmana? Det kanske skulle kunna vara Butlers syn på kvinnornas uppfattning om 

det rena, välordnade hemmet som en kvinnlig kropp, där normer och praktiker inte i första 

hand har formats utifrån en yttre kultur utan redan är förutbestämd utifrån hur kvinnan har lärt 

sig att uppträda, performa, efter de förväntningar som kontexten har på kvinnans roll och som 

i själva agerandet skapar jaget. Både Butler och Balle-Pedersen kan öka förståelsen för hur en 

renhetspraktik kan bli en del av helgelsen även om Butlers teori mer handlar om det som 
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kommer utifrån och Balle-Pedersen det som formas inifrån människans kulturella förståelse. 

som jag tolkar det.  

 

4.3  Den ”helgade skötsamheten” 

Ambjörnsson beskriver bland nykterhetslogerna och arbetarrörelsen i Holmsund, ett beteende 

som egentligen skulle kunna betecknas som en ”helgad skötsamhet”, då dess renhetsivran 

liknar kvinnornas syn på helgelsen och renhetsbegreppets uppfattning som både en yttre och 

en inre karaktärsförändring. I tolkningen av helgelsen och fullkomlighetstanken hos John 

Wesley, så ligger Ambjörnssons beskrivning av skötsamheten och bildningskravet i de första 

nykterhetslogerna, inte långt bort från vare sig de schartauanska eller metodistiska kvinnornas 

syn på bildning, karaktärsdanande undervisning och medvetandegörande läsning. Det är ju 

egentligen samma sak som arbetas för hos frikyrkorörelsen men det teologiska motivet går till 

viss del förlorat, menar Ambjörnsson (Ambjörnsson2017:134).  

Till skillnad från väckelserörelsernas fokus på grundidén dvs tron som blir handling, så 

handlar nykterhetsrörelsen mer om att lära ut attityder och mentalitet som jag tolkar 

Ambjörnsson. På en fråga om hur omgivningen i det Bohuslänska arbetarklassamhället 

reagerade på den schartauanska livsstilen och familjernas syn på renhet och skötsamhet, 

svarade Sonja att det var värre utanför i de andra arbetarhemmen. Där var det bara strängt. 

Alla skulle bara göra som de sa. Man skulle vara skötsam men ingen förklaring varför. Något 

som Ambjörnsson bekräftar på något sätt i ovanstående beskrivning där grundidén om varför 

skötsamheten var viktig, på sätt och vis tonades ned och ersattes med ett fokus på beteendet 

som i Sonjas fall, upplevdes hårdare eftersom det inte fanns en förklaring till varför 

skötsamhet förväntades vilket det teologiska, om än ibland hårda budskapet inom hennes 

kontext, det schartauanska, alltid kopplades till.  

 

4.4 Helgelsens konsekvenser för kvinnorollen 

Utan att undanhålla det faktum att helgelsens teologiska innebörd för många kvinnor blivit 

sammankopplad med kvinnligt kön och traditionella kvinnliga hushållssysslor, så är denna 
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uppsatsens syfte i första hand kyrkohistorisk men vill också peka på kristna kvinnors levda 

vardagsliv och dess konsekvenser. Detta innefattar en diskussion om hur och varför vissa 

mönster uppstått hos just kvinnorna. Hos Lewis finns tanken om att essensen i de 

schartauanska kvinnornas identitetsskapande, är synen på moderlighet – biologisk och social 

samt en komplementär syn på könen. Rollen som kvinna anses inte socialt konstruerad där 

kvinnligheten uppfattas som en huvudsakligen socialt förvärvad könstillhörighet” (Lewis 

2008:29). Lewis ser istället stora likheter mellan den schartauanska kvinnosynen och 

kvinnosynen hos Ellen Key (1849–1926), som förespråkade en särartsfeminism där 

kvinnlighet ansågs vara biologiskt och socialt betingad (Lewis 2008:29). Inte socialt 

konstruerad som hos Butler m.fl. 

Judith Butlers poäng med sin teori är att blottlägga att det vi tror är en orsak- ett biologiskt 

givet kön och en synkron sexualitet, egentligen är en effekt av diskursiva praktiker. Enklare 

uttryckt; ”[g]enom att upprepa vissa sanktionerade tal- och kroppshandlingar instiftas på ett 

performativt sätt idén om kön och sexualitet som något på förhand givet av naturen” (Butler 

1990:19). Teorin anser jag är relevant i synen på genusfrågorna och rollfördelningen i 

hemmet och familjen, där hennes idé om performativitet, dvs att uppträda i en viss könsroll, 

utmanar oss att fundera på om det är vissa idéer som formar ett visst beteende i en kristen 

kontext eller om det är det i förväg förväntade kulturella beteendet som formar idéerna om 

hur tankegods ska uppfattas och utföras t ex vem som gör vad i ett hem och varför det är så vi 

uppfattar ett rätt beteende.  

De schartauanska kvinnornas syn på sin egen identitet i modersrollen skapar en förståelse för 

det empiriska materialet, då det förklarar varför de schartauanska kvinnorna mer än de 

metodistiska kvinnorna inte ville lämna barnen på daghem då ansvaret skulle tas över av 

människor som inte hade en förståelse av barnet som evighetsvarelse och behov av rätt 

vägledning. Margaretha Balle-Pedersens beskrivning om hur gränser skapas mellan olika 

religiösa grupper då de inte kan förstå varandras livsstil och handlingar, kan tjäna som god 

teori och förståelse för detta då hon använder sig av Peter Berger och Thomas Luckmanns 

teori där tron sammankopplar ett symboliskt universum till det vardagliga livet” (Bringeus 

1993:22). Jag tolkar Balle-Pedersen som att människor måste förstå vad begrepp som Gud har 

för betydelse för människor när ett samhälle ska formas i en demokratisk anda.  
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Enligt Butler är själva grunden för en handling inristat på kroppen innan jaget tar form, 

utifrån en viss kontexts normer och förväntningar. Hos Balle-Pedersen är den kulturella 

förståelsen viktig för vad som förs vidare genom en trostradition, men Butlers syn kan 

uppfattas mer befriande i det att genusperspektivet inte är låst vid ett biologiskt kön. Hos flera 

av informanterna beskrevs mannen göra de traditionella sysslorna som kvinnor vanligtvis 

gjorde i hemmet och att de ibland valde att vara den som serverade, tjänade och städade, trots 

den omgivande patriarkaliska schartauanska omgivningen. Jag uppfattar det som att Butler 

skulle kunna säga; The performance is free! Jag har valt att tolka henne som att det är den 

omgivande kulturella förväntningen som prejar in människor i en viss könad roll. Christina 

Grenholm belyser jämställdhetsproblematiken och menar att moderskapsrollen ofta skapat 

jämställdhetsproblem (Grenholm, Christina 2005:166). Även om genus som schabloner på 

vad kvinnor och män är och gör, ofta är förenklingar och ofta innehåller fördomar och dåligt 

underbyggd argumentation och reflektion kring mäns och kvinnors väsen, så menar hon att 

dessa schabloner underlättar kommunikationen och ”[p]åverkar senare kunskapsinhämtning 

och reflektion” (Grenholm: 2005:91).  

 Jag är benägen att hålla med Grenholm om att förenklingsproblematik kring mäns och 

kvinnors väsen innehåller fördomar men att schabloner kan hjälpa till att frigöra invanda 

könsroller i en omtolkningsprocess kring könsroller. Jag uppfattar det som att det är lättare att 

också kritisera ett patriarkaliskt samhälle om vi vet vilket kön som varit förtryckt historiskt 

sett. Hur kvinnor uppfattar helgelsen i förhållande till moderskapet har i min uppsats varit en 

del av undersökningen kring den rena och rätta trons tillämpning. Genusfrågan behandlas av 

Grenholm där hon, som tidigare nämnts, menar att genus påverkas och styrs av den troslära 

som människor anammat och som är kopplat till en livsåskådningsreflektion, en förklaring 

som jag också fann i Balle-Pedersens teori. 

Denna typ av emancipation som enligt Lewis pekar på en ”oföränderlig kärna av pietistisk, 

individcentrerad tro” (Lewis:2008:172), yttrar sig på ett annat sätt hos kvinnor inom 

metodismen som minnesskriften från Metodist-Episkopalkyrkans missionssällskaps 

hundraårsjubileum 1919, förtäljer; ”Rätt många svenskfödda män och kvinnor ha ock under 

seklets lopp ägnat ett fruktbringande arbete i sällskapets tjänst på de världsvida fälten” 

(Gustafson 2019:7).  
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En konsekvens av handlingen i helgelsen kan finnas i Lewis tes om det allmänna prästadömet, 

menar Lewis. Hon citerar Carl H Thölens prästmötesavhandling där han tydliggör innebörden 

av det allmänna prästadömet hos schartauaner när han kritiskt skriver (Lewis 2008:27); 

”Om en skomakare sköter sitt hantverk som en from kristen och i ord och föredöme vittnar om 

sin Frälsare, talar man icke mycket om hans andliga prästadöme. Men om han lämnar sin läst 

och går ut och predikar, så heter det strax att han utför det andliga prästadömets gärning” 

Citatet förtydligar vad Lewis menar är en styggelse för schartauaner, just att ”lämna sin läst”, 

dvs att gå utanför sin kallelse. Det är just genom att förbli i sin kallelse som schartauanerna 

anser att en kristen kan utöva det allmänna prästadömet, menar Lewis.  

För de schartauanska kvinnorna var städning, tvätt och barnuppfostran en naturlig del av 

kallelsen som inbegrep den införlivade tron, helgelsen. För de metodistiska kvinnorna var 

helgelsen något som i första hand gick inifrån hjärtats tro och vidare ut i social handling för 

medmänniskan. En helgelse längre bort från enbart hemmet, modersrollen och den ”dagliga 

städningen” som det framgår av de metodistiska informanterna.  

 

4.5 En jämförande slutsats 

Syftet med uppsatsen var delvis komparativ vilket betyder att kontrasterande resultat ska 

uppmärksammas. Likaså var syftet att få en förståelse för hur en viss trosform uppstår i en 

bestämd teologisk kontext och vilka konsekvenser det kan få. En brist i den komparativa 

designen har varit svårigheten att utläsa ett kontrasterande resultat. Det metodistiska 

intervjumaterialet blev inte lika omfattande. Det i sig själv kan vara en del av svaret. 

Nämligen att medvetenheten kring de vardagliga renhetssysslorna som en naturlig del av 

helgelsen inte är lika uttalad som hos de schartauanska kvinnorna. Det kan också ha berott på 

att intresset för det mer obekanta som schartauanismen, fått mer uppmärksamhet än det som 

för skribenten var mer bekant, metodismen. Det begränsade empiriska materialet och den 

valda metoden har enligt skribenten ändå tjänat uppsatsens syfte väl för att belysa en tendens 

till skillnad i kvinnornas syn på sin egen roll i helgelsen.  
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5.  Slutsatser  

På den övergripande frågan på vilket sätt de två olika fromhetstraditionernas teologi och 

kyrkohistoriska arv har uppmuntrat till ett renhetstänkande, där kvinnornas helgelse kan har 

format en yttre renhetspraktik i förhållande till hemmet, familjen och samhället, så finns det 

inga tydliga eller enhetliga svar. Däremot förefaller det som pietismen och puritanismen som 

fanns såväl inom schartauanismen som metodismen, kan ha påverkat synen på renhetsivran 

inte bara till det inre utan också, som Wesleys predikan On Dress visade, även till det yttre. 

Den teologiska medvetenheten och inre övertygelsen om renhetspraktikerna som helgelse, är 

mer uttalad hos schartauanerna som kopplar det vardagliga bestyren med tvätt, städning, 

barnuppfostran som en del av den dagliga kallelsen. Att ”förbli vid sin läst”, oftast i hemmet, 

var något som förekom mer förr enligt de schartauanska informanterna.  

De metodistiska kvinnorna såg inte sin kallelse i hemmet som primär utan såg sin helgelse 

mer förlagd utanför hemmet, främst i det sociala arbetet eller i församlingsverksamheten, det 

”andra hemmet”. Hos Ambjörnsson fanns en slags motbild till den schartauanska livsstilen 

”att förbli vid sin läst” och som mer stämde med det metodistiska materialet och de kvinnliga 

missionärernas helgelsesyn, nämligen samma reformistiska strävan för en bättre värld, utanför 

hemmet, beskriven i nykterhetslogens syn på hyfsning, moral och bildning där världen inte 

kunde passera som den var utan skulle förändras (Ambjörnsson 2017:104). 

För att svara på uppsatsens andra delfråga på vilket sätt kvinnors helgelse med betoning på 

den yttre renheten har utmanat eller stämt med det framväxande samhällets syn på renhet och 

skötsamhet i hem, familj och samhälle, så visade mitt material på att kvinnor inom 

metodismen var förkämpar inom samhället för att fostra till skötsamhet och nykterhet. Något 

som både Ambjörnsson och en av informanterna bekräftar. Ambjörnssons teori påvisade att 

kvinnornas specifika roll i nykterhetsrörelsen också blev en kvinnorörelse där kampen för 

jämställdhet fördes. Ett perspektiv som är viktigt för min forskningsuppgift (Ambjörnsson 

2017:12). Genom analysen påvisades att frikyrkans kvinnor generellt (innefattande 

metodister), kan ha varit drivande för att forma renhetstänkandet och skötsamhetsidealet ut till 

samhället. 
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Svaret på uppsatsen tredje delfråga handlade om på vilket sätt kan betoningen på yttre renhet 

som en konsekvens av helgelsen, ha skapat en förväntad modersroll som hindrat kvinnornas 

frigörelse och emancipation? Här har jag utifrån bakgrundsmaterial och informanter dragit 

slutsatsen att de schartauanska kvinnorna i sin uppfattning om den rena trons tillämpning och 

levda liv, helgelsen, har sett sin roll som moder på ett sätt som avviker mot de metodistiska 

kvinnorna. Att vara en förebild för sina barn är tydligt hos båda grupperna men med en viss 

skillnad där de metodistiska kvinnorna inte finner modersrollen lika förknippad med en 

kallelse att vara den som vårdar barnet som de schartauanska har. En både rörande men också 

problematisk syn för kvinnor som inte hade möjlighet att stanna hemma med barnen av 

ekonomiska skäl. På så sätt måste den teologiska innebörden av den rena trons tillämpning 

också blivit en klassfråga för många kvinnor, vilket denna uppsats inte hade utrymme för att 

diskutera vidare men som bör beaktas i vidare forskning. Likaså har modersrollen förknippats 

med hemmet som en plats för barnuppfostran och trygghet, en slags ”Mini-kyrka”. De 

schartauanska kvinnorna visade en stark övertygelse i sin kallelse och agerade annorlunda än 

det samhälle som omgärdade henne socialt och politiskt, i synnerhet när det gällde att t ex 

lämna barnen på daghem (Lewis i Bringéus 1993:62), vilket också de schartauanska 

informanterna bekräftar. Detta var inget som de metodistiska kvinnorna hade erfarenhet av. 

 Lewis beskriver de schartauanska kvinnornas upplevelse av frihet utifrån begreppet 

särpräglad emancipation. (Lewis 2008:174–177). Om denna typ av emancipation skriver 

Lewis att trosformen ger kvinnorna en paradoxal befrielse och erbjuder en komplicerad form 

av emancipation (Lewis 2008:175).. 

Att kvinnorna i den schartauanska kontexten ser sig själv som frigjorda och jämlika i en 

patriarkalisk struktur och i en kvinnoroll som enbart erbjuder ett alternativ; Hemmet som 

arbetsplats, så kan det framstå som svårbegripligt med kvinnokampen för rösträtt och 

kvinnors emancipation, bara 100 år bort! Enligt Butlers teori om genus som konstruktion och 

de schartauanska kvinnorna som särartsfeminister med en biologisk syn på könen, så uppstår 

en avsevärd skillnad i hur könsrollen ska uppfattas mellan dessa båda synsätt. Hos 

schartauanerna är rollen som kvinna inte konstruerad. Den särpräglade emancipation som vi 

söker förklaringar till finner vi kanske inte i Judith Butlers sociala konstruktioner av könet 

utan i en teologisk förståelse av kallelsen som Balle-Pedersens teori betonar värdet i sin 

beskrivning av ett samhälle där människor inte förstår innebörden i en handling formad av en 
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inre tro. Däremot kan något av en hjälp till förklaring finnas i frihetsbegreppet som 

Ambjörnssons relaterar till i nykterhetslogernas Godtemplar litteratur: 

 

”Frihet är att verka enligt sitt sanna väsens lag. Eftersom människan är Guds avbild och Gud är 

kärlek så är de handlingar som dikteras av kärlek och omtanke om andra också fria. Att handla i 

kärlek kan visserligen innebära självförsakelse och därmed förutsätta ett visst tvång. Men det är 

ett tvång till frihet” (Ambjörnsson 2017:287). 

 

Frihetsbegreppet är en intressant parameter när frågor om kvinnors roll i hem, familj och 

samhälle ska diskuteras med kyrkohistorien som bakgrund. Tyvärr får det bli en annan 

uppsats. 

6.  Reflektion 

Den kyrkohistoriska uppgiften som förelåg i denna kyrkohistoriska uppsats handlade främst 

om att undersöka hur renhetsbegreppet har uppfattats och tillämpats i kvinnors fromhetsliv 

och helgelse inom schartauanismen och metodismen mellan 1880 – 2008, främst i Bohuslän, 

Stockholm. Att studera kvinnors levda fromhetsliv, inom ramen för kyrkohistorien, kopplat 

till idéer om yttre renhet som helgelse, har öppnat för flera möjliga förklaringar till hur en 

sådan renhetslära uppstår och vilka konsekvenser det kan få. Hushållsarbete förr var krävande 

på ett sätt vi idag inte förstår. Ändå har städning och helgelse förenats i det vardagliga levda 

livet hos schartauanska kvinnor såväl som hos de metodistiska om än med några små 

skillnader som denna uppsats velat belysa. 
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7.  Bilagor 

 

Intervjufrågor 

1. I Luthersk-evangelisk kristendom möter vi ibland begreppet den rena tron, renhet 

i ord(predikan) och handling. Hur skulle du säga att den yttre renheten har beaktats 

i din miljö/uppfostran/uppväxt? Har det varit viktigt? T ex att vara hel och ren, 

enkel, anspråkslös, skötsam mm. Om ja –när var det viktigt? Var någonstans var 

det viktigt? Hur syntes det till det yttre? Vem tyckte att det var viktigt? 

 

1. Jag intresserar mig för frågor om helgelsens utgångspunkt – den ”rena tron” och 

om predikan utifrån denna rena/rätta lära kan ha påverkat kvinnor förr i deras 

praktiska liv som handlade om att ”hålla rent i hemmet”, städa, uppfostra barn 

mm. Vilken är din erfarenhet av denna koppling? 

 

2. Berätta gärna lite om ditt kristna liv idag. Vad har varit viktigt och vägledande när 

du tänker på helgelsens konsekvenser i ditt liv? Vad har kvinnorna förmedlat till 

dig som du upplevt varit viktigt i fråga om den yttre helgelsen? 

 

3. Upplever du att dina värderingar kring moderskapets innebörd också är präglade 

av din syn på helgelsen? På vilket sätt? Har det funnits val som skapat 

problem/gränser gentemot övriga samhällets syn/värderingar? Vilka i så fall? 

 

4. Kvinnans frigörelse och emancipation- Hur uppfattades den i din trostradition? 

Fanns det något som skavde i förhållande till det omgivande samhällets 

värderingar? 

 

5. Vanor, rutiner eller upplevda normer och förväntningar på kvinnor i 

trostraditionen? 
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