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Abstract 

Social care is something that has been subject for debate both in historical times as in the present day. 

This thesis study the power struggle between the social care organized by the government versus the 

private charity by doing a case study about John Hedberg, a baptist preacher subject for much debate in 

public media around the start of the 20th century. This period in history was a time of change, especially 

when it came to politics revolving around social welfare, which was a subject that would bring about 

some conflicts. It will follow the debate and then analyze it by using Bourdieu’s theories about symbolic 

capital. Keywords: social care, conflict, Bourdieu 

 

Sammanfattning 

Den här uppsatsens syfte är att ge en bild över den maktkamp som kunde uppstå mellan privat och 

offentlig social vård i början på 1900-talet, detta genom att göra en fallstudie på pastor John Hedbergs 

verksamhet inom social barnavård och de konflikter den gav upphov till i media. Uppsatsen studerar 

artiklar och insändare och analyserar resultatet genom att applicera Bourdieus teorier om symboliskt 

kapital.  

Den här tiden i historien var en tid av förändring då den industriella revolutionen och den tilltagande 

urbaniseringen hade stor påverkan på samhället. Då städerna växte fanns inte arbete till alla utan antalet 

socialt utslagna ökade. Socialpolitiken var under uppbyggnad och ansvaret för socialvården var uppdelat 

mellan det offentliga och privata aktörer. Sannolikt togs en del inspiration från Storbritannien, där 

liknande problematik uppstått tidigare då den industriella revolutionen påbörjats där. Den outtalade 

tanken var att ansvaret skulle fördelas jämnt för att man skulle komplettera varandra. Det här ledde till 

konflikter, vilket visas i analysen. Det offentliga krävde mer kontroll, vilket kunde uppröra privata 

aktörer, som John Hedberg, som själva tyckte att de gjorde ett gott arbete.  

I Hedbergs fall ledde maktkampen till en långsam erodering av hans symboliska kapital, vilket i sin tur 

ledde till en avveckling av större delen av hans verksamhet.  
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1. Inledning 

 

Socialvård och olika typer av lagstiftning som rör detta har i alla tider varit något som gett upphov 

till starka åsikter. Inte sällan blir media antingen en form av aren för olika inblandade parter, eller en 

grävande mullvad som lyfter upp olika missförhållanden och skandaler i ljuset. Ibland rör det mindre 

omfattande skandaler som Elgströmska huset i Örebro där demenspatienter bland annat tvingades 

ligga sängar våta av urin och inte fick sina mediciner1, men det går även att hitta mindre skandaler på 

lokal nivå. Exempel på detta är HVB-skandalen i Åmål där anställda drack alkohol och festade med 

minderåriga boende på hemmet.2  

Ibland är det dock större och mer omfattande skandaler det handlar om, som missförhållandena i 

svenska barnhem och institutioner under 1900-talet. Något regeringen beslöt att göra en stor 

utredning om 2006 efter stora påtryckningar från media. Resultatet från den utredningen blev 

chockartat då den kom fram till att en stor del av de placerade barnen vanvårdats, misshandlats och 

utnyttjats sexuellt.3 

Det är med tanke på de här sakerna den här uppsatsen kommer att titta närmare på den typen av 

konflikter som kan uppstå i samband med social vård, och då främst när det kommer till 

barnavården. Den kommer att göra det under början på 1900-talet för att ge en bild över hur det 

kunde se ut vid den tiden då detta var en tid för rejäla förändringar. Industriella revolutionen och 

urbaniseringen löste en del problem men skapade andra som hanterades dels genom lagstiftning, dels 

genom privata eldsjälars engagemang. Det här kunde ge upphov till en del konflikter och den här 

uppsatsen ska studera detta genom att göra en fallstudie av pastor John Hedberg, en vid den tiden 

relativt känd eldsjäl inom privat social barnavård, och de konflikter som uppstod kring honom och 

hans verksamhet.  

Man kan på detta sätt se om man kan dra några paralleller till dagens sociala vård, och de debatter 

kring den, som exempelvis den om vinster i välfärden eller om huruvida personer och organisationer 

som arbetar med välgörenhet skor sig själva på verksamhetens och donatorers bekostnad. 

 

 

 
1 Gustavsson, Louise. Missförhållanden på Elgströmska huset. SVT Nyheter. 2017-06-15. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/flera-missforhallanden-pa-elgstromska-huset. Hämtad 2019-12-03. 
2 Youcefi, Fouad. Här ger personalen den minderårige en lapdance. SVT Nyheter. 2017-06-05. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/har-ger-personalen-den-minderarige-en-lapdance. Hämtad 2019-12-03. 
3 Lo Skarsgård, Åse. Vanvårdschock. 
 https://socialpolitik.com/2017/12/06/del-4-vanvardschock-och-ett-forsta-erkannande/. Hämtad 2019-12-03. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/flera-missforhallanden-pa-elgstromska-huset
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/har-ger-personalen-den-minderarige-en-lapdance
https://socialpolitik.com/2017/12/06/del-4-vanvardschock-och-ett-forsta-erkannande/
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Den här uppsatsens syfte är att ge en bild över den maktkamp som kunde uppstå kring social 

barnavård genom göra en fallstudie som studerar artiklar och insändare rörande kritik och försvar 

mot och av pastor John Hedbergs verksamhet vid 1900-talets början och analysera detta med hjälp 

av Bourdieus teorier om symboliskt kapital. Detta med hjälp av frågeställningarna: 

Vilka var parterna i konflikten? 

Vad var orsakerna? 

Hur försöker de olika parterna öka sin makt? 

Hur porträtterades detta i dåtidens media?  

 

2. Bakgrund  

2.1  Pastor John Hedberg och hans stiftelse 

 

 

Pastor John Hedberg föddes 1854 i Ör socken, Askersund. Till att börja med arbetade han som 

skräddarlärling, men 17 år gammal intresserade han sig för det andliga och ansökte om medlemskap 

i Askersund baptistförsamling. Det dröjde inte länge innan han gav sig ut på vägarna som 

resepredikant, där han rönte stora framgångar. När baptistsamfundet höll en konferens 1872 visade 

det sig att Hedberg ordnat 150 nya medlemmar till tre olika församlingar. Det ledde till att han blev 

biträdande predikant vid Norrköpings baptistförsamling. Pastorn vid den församlingen jobbade på att 

få Hedberg intresserad av vidare studier och han började till slut vid predikantskolan 

Betelseminariet.  

1877 blev Hedberg utexaminerad med så pass bra betyg att han omedelbart fick platsen som pastor i 

Göteborgs första baptistförsamling. Åren vid predikantskolan hade dock Hedberg inte uteslutande 

spenderat på studier utan han var även ute i Stockholm och predikade vid ett antal mindre möten, 

samt göra en del hembesök hos socialt utsatta människor. Det här gjorde att han fick upp ögonen för 

de sociala förhållanden som existerade i Stockholms slumkvarter, samtidigt som han kom i kontakt 

med flera av de människor och organisationer som arbetade för att så gott de kunde avhjälpa 

situationen.  
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Hedberg arbetade i Göteborg i drygt två år innan han 1881 blev förflyttad till Stockholm för att 

förestå den nystartade Salemförsamlingen på Södermalm. Dock fungerade inte det här länge, då 

Hedberg hade ett häftigt humör, vilket ledde till en splittring som delade församlingen i två delar. 

Hedberg blev ledare i den ena, som tog namnet Ebeneserförsamlingen och de lät uppföra 

Ebeneserkyrkan på Brännkyrkagatan.4 

Hedberg hade tidigt efter ankomsten till Stockholm återupptagit sitt sociala arbete och som en 

lycklig slump kom han i kontakt med en viss Lars Olsson Smith, en känd brännvinsfabrikör som vid 

tidpunkten kallades för ”brännvinskungen”. Denne ville ironiskt nog skänka en summa för att bistå 

Hedberg i hans arbete, bland annat med barn till alkoholister. Det är sannolikt att detta var på grund 

av att Smith själv blev omhändertagen och placerad i fosterfamilj vid åtta års ålder.5  

Summan som Smith donerade uppgick till 30 000 kronor och Hedberg föreslog att man skulle 

använda pengarna till att anförskaffa fosterhem på landet åt barn som var i behov av det. Man 

lyckades med sitt uppdrag och ett hundratal barn fick nya hem. Det här ledde till att Hedberg fick ny 

energi i sitt sociala arbete och han började lägga ännu mer tid på det. Det var runt den tidpunkten han 

startade Kristna sedlighetsföreningen. Han använde sin förmåga till att knyta kontakter och det 

dröjde inte länge innan han gjort sig känd som ”Fattigprästen på Söder” och donationer från de högre 

samhällsklasserna började strömma in. Till och med kung Oscar och drottning Sofia skänkte gåvor 

till hans arbete.  

Inom sin baptistförsamling gick det dock sämre och 1905 lämnade Hedberg sin post som pastor efter 

ännu en konflikt med en nära medarbetare. Istället började han på heltid ägna sig åt socialt arbete. 

Han startade det året John Hedbergs Stiftelse för värnlösa.  

Stiftelsen hade en expedition på Söder i Stockholm som tog emot fattiga och andra människor i 

behov av hjälp. På expeditionen fanns också möjligheten att göra överenskommelser om 

omhändertagande av barn. Dessa barn sändes sedan ut till något av stiftelsens olika barnhem, varav 

tre var belägna i Stockholm, Malmberga, Dagmarshemmet och Hagalunds barnkrubba.  

Verksamheten, och faktiskt hela stiftelsen, låg under Hedbergs styre då han låtit registrera stiftelsen 

hos Överståthållarämbetet i skrivit in i stadgarna att:  

 

 
4 Tjerneld, Andreas. P Johan (John) Hedberg. Svenskt biografiskt lexikon. https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/12689. 
Hämtad 2019-11-18. 
5 Tjerneld, Andreas. Lars Olsson Smith. Svenskt biografiskt lexikon. https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=6071. 
Hämtad 2019-11-08. 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/12689
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=6071
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Pastor John Hedberg äger att, så länge han lefver, ensam förestå stiftelsen, förvalta 

dess tillgångar samt besluta öfver alla dess angelägenheter, äfven som att förordna 

en eller två personer att i händelse af hans frånfälle efterträda honom.6 

 

Hedberg köpte, för medel från stiftelsen, ett antal mindre gårdar i Kristinedal i Fröskogs socken för att 

husera barn i väntan på fosterfamiljer. Valet av plats kom sig av att hans svärfar ägde en herrgård där, 

som Hedberg senare övertog och använde som tjänstebostad. Dessa fastighetsaffärer var något han fick 

motta en del kritik för, och likaså bidrog Hedbergs envåldsstyre till att skapa problem och funderingar.  

Kristinedal kom att bli den delen av stiftelsens verksamhet där mest fokus lades, och i slutet av Hedbergs 

levnadsår var Kristinedal det enda kvarvarande barnhemmet i stiftelsens skötsel.7  

Strax innan sin död 1916 utsåg Hedberg pastor David Edén till sin efterträdare att driva Kristinedal och 

en interimstyrelse bestående av greve Bengt Oxenstierna, pastor David Edén, kamrer Hugo Wallström 

och Frida Hedberg, änkan till Hedberg, tog över ansvaret för stiftelsen.8  

Stiftelsen skötte sedan verksamheten fram till 1971 när Älvsborgs landsting tog över driften. Kristinedal 

fungerade då som ett elevhem och stiftelsen bidrog fortfarande genom att skänka medel till olika projekt 

och eventuella inventarier som verksamheten var i behov av.9 

Numera drivs verksamheten på Kristinedal av Gryning vård, ett företag ägt av ett samarbete mellan flera 

kommuner, och fungerar som ett HVB-hem för familjer och ensamkommande. 

 

 2.2 Barnavårdslagen 

 

Barnavårdslagen från 1902 fick ganska omgående ta emot kritik för att den egentligen inte var riktad till 

barnen, för deras bästa, när de råkat ut för vanvård eller misshandel. Istället var lagen mer utformad för 

ett större samhällsmål, där vissa element inte skulle finnas. Det fanns heller inte några ordentliga 

riktlinjer för hur allt skulle organiseras ordentligt. Kravet på barnavårdsnämnder i varje kommun kom 

inte förrän 1924 då barnavårdslagen uppdaterades. 

De tre lagar som främst kom att kallas barnavårdslagarna 1902 var som följer:  

 
6 Åmåls kommunarkiv. Pastor John Hedbergs Stiftelse för värnlösa. A1:1 Protokoll. Protokoll 1906 – 1928. Utdrag från 
Överståthållarämbetets sammanträde 23 juni 1916. 
7 Carlsson, Björn. Verksamheten på Kristinedal – Åren 1905 – 1975. Åmål: Tryckeri Dalsland AB, 1975, s.3 - 6. 
8 Åmåls kommunarkiv. Pastor John Hedbergs Stiftelse för värnlösa. A1:1 Protokoll. Protokoll 1906 – 1928. 
9 Carlsson, Björn. 1975, s. 9. 
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Lagen angående minderåriga förbrytare, som innebar att barn och ungdomar mellan 15 och 18 års ålder 

nu kunde dömas till uppfostran på anstalt istället för fängelse.  

Lagen om uppfostran av vanartiga och i sedligt avseende försummade barn, som innebar att barn kunde 

omhändertas från sina hem och placeras i fosterhem. Den lagen tillkom efter påtryckningar från 

skolvärlden som ville ha fram en lösning på hur man kunde ta bort bråkiga eller på annat sätt 

problematiska barn från den ordinarie skolundervisningen. Det här rörde dock inte barn som blev 

misshandlade av sina föräldrar, utan fokus låg på syftet att barnen inte skulle växa upp och bli vanartiga, 

alltså missanpassade. 

Lag om fosterbarns vård, vilken kom till på grund av att det krävdes en reglering av hur verksamheten i 

fosterhem bedrevs. Vid den här tidpunkten hade man börjat få upp ögonen för att barn i fosterhem hade 

en högre dödlighet än andra, och man ville därför ha bättre kontroll över vilka som egentligen skulle ha 

rätt att bedriva fosterbarnsvård.  

Barnavården vid tidpunkten för lagstiftningen 1902 var inte enhetligt organiserat kommunalt sett, utan 

uppdelad mellan fattigvården, hälsovårdsnämnden och skolnämnden.10 

 

3. Tidigare forskning     

3.1 Sverige i förändring – socialpolitisk tillväxt 

 

Social vård, och här då främst barnavård, är ett ämne som ofta lett till olika typer av konflikter. Inte helt 

sällan med media som antingen en plattform för kritiker eller olika typer av offer, eller tack vare 

grävande journalistik och undersökningar. Även statliga utredningar gällande barnavård har utförts, och 

då främst gällande vanvård av barn i fosterhem. 

Även om det sedan länge funnits olika former av barnavård i Sverige, som till exempel kyrkorna och 

klostrens arbete redan på medeltiden, eller olika välgörenhetsorganisationers arbete, har inte samhällets 

ansvar direkt reglerats via lagstiftning förrän 1902 då de första barnavårdsreformerna tillkom.11 

Tommy Lundström, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, beskriver i sin 

doktorsavhandling introduktionen av den svenska barnavården runt sekelskiftet som ett nytt element i 

den svenska socialpolitiken. Han hävdar att de faktorer som spelar in i tillkomsten av den är 

 
10 SOU 2009:99. Utredningen om vanvård i den sociala barnavården. Vanvård i social barnavård under 1900-talet: 
delbetänkande, s.53 - 54. 
11 Nationalencyklopedin, barn- och ungdomsvård. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/barn-och-
ungdomsvård. Hämtad 2019-11-26 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/barn-och-ungdomsvård
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/barn-och-ungdomsvård
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industrialiseringen, vilken är relevant då den tilltagande industrialiseringen skapade en del av de 

problem som barnavårdslagen kom till för att lösa.  

En annan faktor, enligt Lundström, är en institutionaliserad bild av barnavården som skapats 

internationellt. Där fastslås de normer och värderingar som formar det svenska sociala arbetet. 1902 års 

lagstiftning handlar till stor del om en form av social kontroll. Problemet är arbetarklassen och dess barn. 

Istället för att i efterhand arbeta med bestraffningar i form av fängelse skulle man ta hand om problemet 

tidigt, och omhänderta de barn som riskerade att växa upp till samhällsfarliga medborgare på grund av 

sina arbetarklassföräldrars felaktiga uppfostran. 12 

Även Roddy Nilsson, professor i historia vid Göteborgs universitet, skriver om industrialiseringens 

framväxt och den ökade urbaniseringen som två faktorer vilka satte stor press på det existerande 

fattigvårdssystemet, med följden att tiden runt 1900-talet var en tid fylld av olika reformer och ny 

lagstiftning.  

Urbaniseringen, i kombination med en sjunkande barnadödlighet och relativt höga födelsetal ledde till 

att gruppen barn och ungdomar blev en betydande grupp i samhället. Ett exempel på detta är Stockholm 

år 1890, då mer än en fjärdedel av befolkningen där var unga under 15 år gamla. Det här började 

uppmärksammas mer och mer och ledde till en sorts moralpanik då det allmänt ansågs att det fanns 

alldeles för många barn som inte uppfostrades tillräckligt eller på rätt sätt. 

Det i sin tur, ledde till en explosion av olika barnhem och skyddshem och vid tiden precis innan andra 

världskriget fanns det uppemot 350 olika institutioner avsedda för omhändertagande av barn och unga.13 

Det var inte helt ovanligt att dessa institutioner kunde ligga placerade på olika öar, speciellt om barnen 

som bodde där hade blivit omhändertagna på grund av kriminella handlingar. Man ansåg att när de var 

avskilda på det sättet kunde de inte ”smitta” någon annan med sitt osedliga beteende. Det här skulle 

kunna tolkas som ett tecken på hur samhället i stort såg på den typen av barn och att det först och främst 

var samhället man lade fokus på. Något liknande kan kanske utläsas ur en journal från Edvard Welander, 

mannen bakom Lilla Hemmet på Kungsholmen i Stockholm, ett av världens första barnhem för barn 

med syfilissmittade föräldrar. I journalen finns en formulering som lyder: ”sjukdomar som kan ge sådan 

invaliditet att de för sin återstående lifstid komma att ligga samhället till last”. Även där ligger samhället 

i fokus, inte barnen.  

 
12 Lundström, Tommy. Tvångsomhändertagande av barn: en studie av lagarna, professionerna och praktiken under 1900-

talet. Diss., Stockholms universitet, 1993. http://su.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A681314&dswid=6591. Hämtad 2020-01-04. 
13 Nilsson, Roddy. Kontroll, makt och omsorg – Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780 – 1940. Lund: 
Studentlitteratur, 2003, s. 114 – 138. 

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A681314&dswid=6591
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A681314&dswid=6591
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Dock ska inte för mycket utläsas av det, då Welander trots allt drev Lilla Hemmet genom välgörenhet, 

och han kan lika gärna ha formulerat sig på det sättet för att lättare få in medel från privatpersoner. 14 

Många av dessa hem drevs av olika stiftelser, välgörenhetsorganisationer eller privatpersoner då det 

dröjde innan staten spelade huvudrollen inom barnavården. Man ansåg att det offentliga och det privata 

filantropiska arbetet skulle dela på ansvaret och på så sätt komplettera varandra, men det var oklart om 

vilken del som skulle vara dominant över den andra, även om staten så sakteliga förändras mot en 

välfärdsstat och börjar ta över kontrollen. 

 Det är inte helt osannolikt att detta kunde leda till konflikter mellan de två då en del ansåg att om 

balansen rubbades för mycket åt det offentliga fanns det risk för att det skulle bli för mycket byråkrati 

inblandat, med en försämrad hjälp som följd. 

Inom den filantropiska sfären hade tankar på att effektivisera och organisera välgörenhetsarbetet bättre 

börjat bubbla, vilket ledde till att det 1889 grundades en förening i Stockholm, Föreningen för 

Välgörenhetens Ordnande, FVO. Man ville få på plats en ”hjälp till självhjälp”-modell så att de 

människor man hjälpte så fort som möjligt skulle klara sig själva och inte behöva vara ständigt beroende 

av någon annan.  

Nilsson skriver även att den här tiden var en tid då olika typer av folkrörelser tog fart, bland annat 

nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen. Just väckelserörelsen gav upphov till ett antal olika frikyrkor, 

som till exempel Baptistsamfundet och Svenska Missionsförbundet, där det senare var det med flest 

medlemmar. Baptisterna ansågs ha en mer radikal image vilket ledde till konflikter både med 

myndigheter och andra frikyrkor. Många av frikyrkorna var involverade i olika typer av socialt 

välgörenhetsarbete.15 

 

3.2 Brittisk inspiration 

 

Föreningen för Välgörenhetens ordnande hade troligtvis tagit sin inspiration från London, där det 1869 

bildades en liknande förening i samma syfte, Charity Organisation Society. Just Storbritannien kan vara 

intressant att titta närmare på då den industriella revolutionen trots allt började där och de problemen 

Sverige upptäckt i samband med industrialisering och urbanisering existerat där tidigare.  

Även i Storbritannien förekom det en viss balans mellan det offentliga och det privata, då fattiglagarna 

inte gav något större skydd åt de som behövde det, skriver Harry Hendrick, lektor i historia vid Södra 

 
14 Dahlgren, Eva F. Vad hände med barnen?. Stockholm : Bokförlaget Forum, 2017, s 22 – 23. 
15 Nilsson, Roddy, 2003. 
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Danmarks universitet. Precis som i Sverige växte en hel del privata institutioner upp och synen på barn 

var i princip samma som i Sverige. Syftet med att uppfostra barn på institutioner var inte för att rädda 

barnen, utan för att rädda samhället från moraliskt förfall. Samarbetet mellan privat och offentligt i 

Storbritannien kan till exempel ses i Poor Law Certified School act från 1862, vilken innebar att barn i 

den offentliga barnavården kunde skickas till olika privata institutioner frivilligt så länge de var 

godkända av staten.  

En av de största institutionerna var Dr Barnardo´s, startad 1870 av Dr John Barnardo, en evangelisk 

kristen läkare och missionär som startade upp flertalet olika hem och skolor åt fattiga barn. Likt John 

Hedberg var han omgiven av kontrovers och uppmärksamhet i media.16 

Att man har liknande synsätt på hur social vård ska bedrivas i båda länderna tyder dels på att Sverige 

inspirerats av Storbritannien men det ger också en intressant bild av en form av organisering som i sig är 

bäddad för konflikter. Både Nilsson och Hendrick ger ju en bild av ett relativt laddat läge, där 

organiseringen av social vård inte riktigt följer en direkt mall, utan grundar sig i en form av outtalat 

samarbete mellan det offentliga och det privata. Samtidigt finns konflikten mellan de frikyrkliga som 

Nilsson talar om, vilket blir intressant för uppsatsen då Hedberg ju var baptistpastor, kyrkan med den 

mest radikala framtoningen.  

 

4. Metod och källmaterial 

Källmaterialet som använts under denna uppsats består av tidningsurklipp, trycksaker och protokoll från 

den aktuella tiden som undersökningen görs i. Jag har begagnat mig av det arkivmaterial som finns 

tillgängligt i Åmåls kommunarkiv. Delar av materialet från arkivet har bestått av brev, fullständiga och 

ofullständiga, protokoll från John Hedbergs stiftelse för värnlösa, blandade tidningsurklipp från 

dagstidningar och lite blandat material. En del av det har varit svårt att tyda på grund av svårigheter att 

tyda handstilar och en del har även varit utsatt för tidens tand.  

Jag har även använt mig av det historiska arkiv som Dagens Nyheter mot prenumeration erbjuder på sin 

hemsida. Det här består av inskannade tidningar från 1864 och framåt.  

Under arbetets gång har jag upptäckt att det kommer bli svårt att ge en helt och hållen fullständig bild, 

då mycket arkivmaterial troligtvis finns i Stockholm och på grund av den begränsade tiden inte haft 

möjlighet att företa en resa dit för att begrava mig i det ordentligt. Det hade varit intressant för både mig 

 
16 Hendrick, Harry. Child Welfare – England 1872 – 1989, s. 67 – 116. https://epdf.pub/child-welfare-england-1872-
1989.html. Hämtad 2019-12-30. 

https://epdf.pub/child-welfare-england-1872-1989.html
https://epdf.pub/child-welfare-england-1872-1989.html
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och uppsatsen att exempelvis ta del av material från barnavårdsnämnden, hälsovårdsnämnden och 

fattigvårdsnämnden i Stockholm. 

De källkritiska glasögonen bör verkligen vara på då merparten av materialet är mycket tendensiöst. Det 

betyder inte per automatik att det är ett problem, utan något man kan använda sig av för att se hur de 

kunde uttrycka sig vid den här tiden. 

Jag har försökt se på källmaterialet med en kvalitativ textanalys för att försöka analysera och förstå vad 

det är parterna vill få fram med sina inlägg. Jag har försökt se på vilket sätt de olika inblandade uttrycker 

sig, viket språk de använder och vem det är som säger vad, för att på så sätt koppla samman det med 

Bourdieus teorier om kapital. Det är även intressant att se efter vad de olika parterna i konflikten väljer 

att lägga sitt fokus på. Bourdieu skriver ju om språket, inte direkt som ett språk, utan en form av 

”lingvistisk marknad” där människor hela tiden utbyter varor med varandra och då gäller det att vara 

uppmärksam på både vad man säger och vad man lyssnar på. I den här uppsatsen kommer det enbart 

handla om det skrivna ordet, vilket dock kan behandlas på samma sätt. 

 

5. Teori 

Konflikt. Själva ordet konflikt härstammar, som så många andra ord vi använder, från latinets 

conflictus, som betyder sammanstötning, att kollidera, råka i strid. En konflikt definieras som ett 

möte mellan sådant som är oförenligt och om man vill studera konflikter skulle man kunna använda 

sig av Bourdieus teorier om kapital. Detta då begreppet makt i högsta grad är relevant när man 

diskuterar en konflikt.  

Hur ska man då koppla samman de olika begreppen konflikt, makt och kapital? Man kan börja med 

att fråga sig hur en konflikt löses. Antingen kan de båda sidorna i konflikten kompromissa och 

komma fram till en lösning som kanske inte är helt tillfredsställande, men trots det avslutar 

konflikten. Ett annat sätt är att de olika parterna i konflikten försöker skaffa sig mer makt, antingen 

makt över den andra sidan, eller mer personlig makt som ger en annan tyngd åt ens argument eller 

person, så att den andra sidan antingen inte vågar, eller har möjlighet att gå vidare längre. Man kan 

på olika sätt bygga på sitt kapital.   

Bourdieu diskuterar, bland annat i boken Language and symbolic power sina teorier om att själva 

språket kan tillskrivas en form av makt, beroende på vem det är som säger något. Samma sak kan 

sägas av olika personer, men ha olika tyngd och konsekvenser beroende på vilken person det är som 
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säger något. Han pratar om språket som ett sätt att skaffa sig, vad han kallar, symboliskt kapital, 

kapital som man sedan använder för att tillskansa sig en form av makt.17  

Det är detta som den här uppsatsen ska försöka titta närmare på, hur de involverade personerna 

använder media och hur de yttrar sig för att uppnå sina mål.  

 

 

6. Undersökning 

Pastor John Hedberg verkar ha varit en person som inte alltid skrädde orden. Diplomati var inte hans 

starka sida om någon sagt eller gjort något som han inte hade likadan åsikt om. Ett exempel på detta, 

och även ett tecken på att de personer runt omkring honom är fullt medvetna om saken är ett brev 

från Hedbergs advokat och samarbetspartner Bengt Oxenstierna, där Oxenstierna gav uppmaningen 

till Hedberg att:  

nog tycke man får vara mjuk i ryggen, när man skall ha med allmänheten att göra, 

och det är väl det pastorn måste lära sig, äfven om lektionerna blifva obarmhärtigt 

grundliga.18 

I början av 1900-talet blåste det upp till flertalet mediala stormar kring John Hedberg och hans 

verksamhet. Både han och hans fru fick motta stora mängder kritik för olika saker. Det handlade om 

bristande kontroller, vanvård, nyttjande av inkomna medel för egen vinning och diverse annat. I de 

flesta fallen användes Dagens Nyheter och Stockholmstidningen som arena för de olika inblandade 

att framföra sin kritik och sina åsikter, även Göteborgsposten tog självvalt på sig ansvaret att vid ett 

tillfälle agera objektiv undersökare gällande några anklagelsers riktighet.19 

 

 

 

 

 
17 Bourdieu, Pierre. Language and symbolic power. 1991, s. 163. 
18 Åmåls Kommunarkiv. Pastor John Hedbergs Stiftelse för värnlösa. F2:25 Diverse handlingar. Brev från B. Oxenstierna till J. 
Hedberg. 3 juni 1911. 
19 Åmåls Kommunarkiv. Pastor John Hedbergs Stiftelse för värnlösa. L1:6 Trycksaker. Urklipp från Göteborgsposten 1909-04-
15. 
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6.1 Den första stormen, 1904 – 1905 

Sammanfattning: De olika parterna i den första stormen bestod av John Hedberg på ena sidan och 

fattigvårdsinspektören och dennes assistent på andra. Det fanns även en frikyrklig part, här i form av 

en doktor Svensson och pastor Blomqvist, en tidigare samarbetspartner till Hedberg. Kritiken beror 

på hur de olika parterna anser att Hedberg sköter sin verksamhet, främst på Dagmarhemmet, men i 

det frikyrkliga fallet är kritiken mer generell mot hela Hedbergs verksamhet. Konflikten porträtteras i 

en mediaföljetong där de olika parterna försöker få den motsatta parten att framstå som inkompetent 

och oärlig. Hedberg ger även ut en trycksak i syfte att försvara sig.  

 

Den 3 december 1904 publicerade Dagens Nyheter en intervju med fattigvårdsinspektören i 

Stockholm, vilken i artikeln namnges som herr Lindblom. Lindblom inleder intervjun med att berätta 

om sitt totalomdöme om Hedberg och hans verksamhet och sammanfattar det med att Hedberg 

troligtvis menar mycket väl, men att han tagit på sig alldeles för mycket arbete än han klarar av. 

Inspektören hävdar även att mycket av det arbete Hedberg sysselsätter sig med egentligen inte 

behövs eftersom fattigvården, barnavårdsnämnden och hälsovårdsnämnden redan existerar och gör 

enligt honom ett gott jobb med att hjälpa fattiga, sedligt försummade, vanvårdade och värnlösa. 

Vidare anser Lindblom att Hedbergs arbete med att placera ut barn hos olika fosterfamiljer i landet, 

samt till kolonin i Kristinedal har bidragit till en försummelse av verksamheten i Stockholm och han 

använder Dagmarhemmet i Sundbyberg som exempel. Han säger att hemmet ”vid företagna 

inspektioner visat sig i ett allt annat än tillfredsställande skick”.20 

Efter ett par dagar, närmare bestämt den 12 december, publicerades ett svar ifrån Hedberg gällande 

kritiken om Dagmarhemmet. Hedberg skriver i sin insändare att ”jag vet inte vilka ”inspektioner” hr 

Lindblom talar om, men sänder gentemot dessa anonyma undersökningar bifogade intyg af tre 

ansedda läkare”. Hedberg förklarar att han av läkare blivit varnad för att ta emot vissa barn då de var 

så pass sjuka att de skulle ge en mycket negativ statistisk bild av hemmet, men att han trots detta 

ville ta emot dem. Han säger att ”det finge jag finna mig i, blott barnen, om de nu skulle dö, finge 

litet sol övfer sina sista dagar”. Han hävdar att allt som kunnat gjorts när det kommer till 

läkarvetenskap och sjukvård är utfört och han hoppas att statistiken kommer se bättre ut framöver. 

Vidare ber han att kommande inspektioners resultat ska komma med någon slags motivering istället 

för att bara omnämnas med ett nedsättande, kategoriskt omdöme då han inte tycker det är ett ”ärligt 

 
20 Pastor Hedbergs välgörenhet – intervju med fattigvårdsinspektören. Dagens Nyheter. 1904-12-03. 
https://arkivet.dn.se/tidning/1904-12-03/12443a/2?searchTerm=pastor+hedberg 

https://arkivet.dn.se/tidning/1904-12-03/12443a/2?searchTerm=pastor+hedberg
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stridssätt”. Efter Hedbergs svar följer en notis från tidningsredaktionen som intygar de bifogade 

läkarintygens riktighet och att de bekräftar vad Hedberg skriver.21 

Ärendet var dock inte avslutat i och med Hedbergs svar och läkarnas intyg utan redan dagen efter 

släppte Dagens Nyheter ännu en artikel om verksamheten på Dagmarhemmet, där de publicerade en 

mer eller mindre fullständig rapport från en inspektion utförd av en här icke namngiven person. 

Rapporten gav ingen vidare positiv av verksamheten utan hade en hel del kritik att framföra, bland 

annat att föreståndarinnan arbetade ensam, att det var brist på vatten, inspektören fick vänta länge 

innan han släpptes in i ett rum och att luften i det rummet var skämd, verksamheten saknade torkrum 

och hängde därför tvätt i köket där mat skulle lagas, ett badkar fyllt av smutsigt vatten stod i ett av 

rummen och att Hedberg inte lyssnade när föreståndarinnan påpekade svårigheter.22 

Det förflöt några dagar innan ett svar på kritiken inkom till Dagens Nyheter, och den 22 december 

var det dags igen. Den här gången inleder DN med att berätta mer om vem det var som företagit 

inspektionen av barnhemmet, nämligen fattigvårdsinspektörens assistent, Hård af Segerstad, som 

även arbetade som notarie i hovrätten. Efter det är det Hedberg som tar över artikelskrivandet och 

han inleder med att retoriskt fråga sig om huruvida inspektionen har gått till på ett riktigt sätt. Ingen 

dokumentation gällande inspektionen har tydligen stått att finna hos fattigvårdsnämnden utan endast 

hos fattigvårdsinspektören. Efter, som Hedberg uttrycker det, viss svårighet och en hel del tid lyckas 

Hedberg, via sitt ombud få tag på inspektionsrapporten som saknar både rubrik och underskrift. 

Hedberg skriver att hans ombud även fått tag på assistenten som utfört inspektionen och att denne 

ska ha förklarat att han inte kunnat göra en officiell inspektion av Dagmarhemmet och inte heller 

författat och lämnat in en officiell rapport, utan bara lämnat ett privat meddelande till 

fattigvårdsinspektören. Det här, anser Hedberg, är inte seriöst utfört utan liknar mer en form av 

personlig vendetta mot hans person. Trots detta bemöter han den kritik som framförts i den tidigare 

artikeln. Han förklarar att bristen på vatten är generell i hela samhället och inget han kan ligga till 

last för, det smutsiga vattnet i badkaret berodde på att man badat barn däri och därefter torkat golvet 

och sköljt ur skurtrasorna i samma vatten. Hedberg hävdar även att det är osanning att 

föreståndarinnan arbeta ensam då hemmet aldrig haft färre än fem anställda ända sedan starten. Han 

går sedan vidare med att bemöta kritiken om bristande kontroll och inspektion av hela verksamheten 

genom att påpeka att senaste årets revisionsberättelse var undertecknad av bland annat Arvid Pallin, 

vilken var av överståthållarämbetet utsedd revisor. ”Är icke detta kontroll nog, eller hvad begär man 

mer?”, frågar sig Hedberg retoriskt.  

Artikeln avslutas sedan med en fullständig version av de läkarintyg som var bifogade till redaktionen 

gällande insändaren från 12 december. Tre olika läkare ger sin beskrivning av omständigheterna och 
 

21 Dagens Nyheter. 1904-12-12. 
22 Pastor Hedbergs barnhem. Dagens Nyheter. 1904-12-13 
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tillståndet på Dagmarhemmet och ingen av dem ger en liknande bild som inspektionen vill göra 

gällande. En av läkarna, provinsialläkare J Jonsson, ställer dock en intressant fråga som står ut lite i 

artikeln, nämligen varför så många barn i dåligt skick hamnade just på Dagmarhemmet. Var det en 

tillfällighet eller fungerade helt enkelt inte fattigvården så som man önskade att den skulle göra?23 

Året 1904 avslutades dock inte med lugn och ro för Pastor Hedberg utan på nyårsafton fanns en ny 

artikel att läsa i Dagens Nyheter som återigen tog upp Hedbergs verksamhet. Den här gången var det 

två damer som stod för kritiken, fru Ellen von Heland som lämnat sin skyddsling på Dagmarhemmet 

och fröken Isabella Carlsson, en tidigare anställd sjuksköterska, hade båda två saker att säga om 

verksamheten.  

Fru Heland berättar i artikeln att hon ofta brukade besöka gossen hon betalat Hedberg för att ta emot 

och att dessa besök oftast varade ett par timmar varje gång. Under dessa besök säger hon sig ha sett 

flertalet olika fall av misskötsel och inkompetens. Hon nämner bland annat att föreståndarinnan 

erkänt att hon inte hade någon erfarenhet av barnskötsel, och att det är alldeles för få sköterskor 

anställda, då tre stycken inte klarade av att ta hand om det trettiotal barn som bodde på hemmet. 

Vidare anmärker hon på att det är så kallt och dragit inomhus att gardinerna fladdrar.  

Maten är även den under all kritik, och kanske då främst att det inte görs någon som helst skillnad på 

diet till sjuka och friska barn. Alla äter likadan kost. Man använder även samma skedar att mata 

sjuka och friska barn, med resultatet att sjukdomar sprids. Fru Heland berättar även att de barn som 

är så små att de fortfarande får sin föda via nappflaska även de blir drabbade av misskötseln, då 

deras flaskor inte blir ordentligt rengjorda och mjölken de får är ofta kall. Hon hävdar även att 

barnkolera brutit ut på hemmet och bland medicinerna som delas ut ingår bland annat opium, men 

sköterskan som delar ut medicinen ger samma dos till alla barn och erkänner att hon inte så noga vet 

vad det är hon håller på med. Det finns heller inget isolerat rum för de barn som drabbats av 

epidemiska sjukdomar, utan de vistas tillsammans med de andra. 

Heland avslutar sin kritik med att skriva hur orimligt det är att en sådan verksamhet som Hedberg 

bedriver inte styrs av en verklig styrelse, utan av Hedberg ensam. Hon hävdar också att det är 

oriktigt att Hedberg inte avlönas av föreningen, samt att det inte alls råder en tydlig uppdelning 

mellan föreningens egendomar och Hedbergs privata.  

Isabella Carlsson har inte lika mycket att säga som fru Heland, då hon bara spenderat tre veckor på 

Dagmarhemmet, anställd som sköterska av smittsamma sjukdomar. Hon hävdar dock att renligheten 

inte är den bästa. Att barnens sängar är enkla halmbäddar med ofta trasiga lakan. Inte sällan fick två 

barn sova i samma säng och det gjordes ingen åtskillnad på kön, utan pojkar och flickor kunde bo i 

 
23 Pastor Hedbergs barnhem. Dagens Nyheter. 1904-12-22.                                   
 https://arkivet.dn.se/tidning/1904-12-22/12462b/3?searchTerm=pastor+hedberg 

https://arkivet.dn.se/tidning/1904-12-22/12462b/3?searchTerm=pastor+hedberg
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samma rum. Barnen var även de smutsiga och torftigt klädda. Hon hävdar också att två barn, en 

flicka med syfilis och en flicka med alkoholförgiftning och hallucinationer inte stod under någon 

läkarvård. En 12-årig pojke rymde från hemmet och hon berättar att under hans tid där så fick han 

ingen skolundervisning. Hon anmärker också på att vanligtvis står barnhemmen under en inspektörs 

tillsyn, men så var inte fallet här. Intressant är att Carlsson motsäger Helands uppgifter om att det 

inte fanns ett rum avsett för att isolera smittsamma barn, då hon skriver att hon arbetade i ett sådant 

under sin tid på Dagmarhemmet. 

Efter Heland och Carlssons redogörelser tar Dagens Nyheter vid och skriver att den här typen av 

redogörelser pekar på att något verkligen inte står rätt till med den Hedbergska välgörenheten och att 

det måste till ändringar på en och annan punkt.24 

Det dröjde inte många dagar in på det nya året innan Hedberg skickade in ett svar till Dagens 

Nyheter, närmare bestämt den 3 januari 1905. Efter en artig inledning där han skriver ”er ärade 

tidning” så förklarar han att anledningen till att han svarar överhuvudtaget är att den här gången 

handlade det inte om anonym kritik. Om så varit fallet hade han endast hänvisat till de tidigare 

läkarintyg som redan publicerats, och som tydligt visade att det inte rått några missförhållanden på 

hemmet.  

Det som fru Heland och fröken Carlsson tagit upp handlar helt och hållet om misstag och 

missuppfattningar, förklarar Hedberg. Han förklarar att det aldrig funnits trettio barn samtidigt på 

Dagmarhemmet så han vet inte vart fru Heland fått det ifrån. Vidare anser Hedberg att hennes 

kommentar om att sjuka barn ej fick särskild kost, inte bara är orimlig, utan även en helt oberättigad 

beskyllning mot hemmets läkare. Han finner det, som han säger, bra underligt att några av dibarnen 

fått kall mjölk ur smutsiga flaskor då personalen varje dag tvättade flaskorna med soda och vatten 

och värmde mjölken i en för ändamålet avsedd apparat, på läkarens rekommendation.  

Sjuka och friska barn kunde absolut vistas tillsammans i samma rum skriver Hedberg och berättar att 

det viss finns ett isoleringsrum på hemmet. Han hänvisar till fröken Carlssons insändare för att 

styrka detta. Hedberg går sedan vidare med en viss ironisk ton när han berättar hur märkvärdigt han 

finner det att fru Heland upptäckt barnkolera fastän hemmets läkare och kollegor till denne ej kunnat 

finna spår av den sjukdomen på Dagmarhemmet. Hedberg ger även en pik till fröken Carlsson efter 

att ha förklarat att den lilla flickan Carlsson hävdade hade syfilis, undersökts av två olika läkare som 

inte kunnat fastställa den diagnosen. ”Men naturligtvis vet sköterskan bättre än läkarna”, skriver han, 

med samma typ av ironi han använt till fru Heland, efter att ha gett nyheten att flickan nu är frisk och 

kry. Vidare skriver Hedberg att fröken Carlsson ljuger när hon hävdat att den alkoholförgiftade 

 
24 Pastor Hedberg och Dagmarhemmet. Dagens Nyheter. 1904-12-31.             
 https://arkivet.dn.se/tidning/1904-12-31/12469b/2?searchTerm=pastor+hedberg 

https://arkivet.dn.se/tidning/1904-12-31/12469b/2?searchTerm=pastor+hedberg
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flickan ej fått vård, och att två olika läkare kan intyga att så inte är fallet. Den 12-åriga pojke som 

sagts ha rymt har heller ej gjort det berättar Hedberg, utan han hämtades av sina föräldrar. Han 

skriver även att fröken Carlsson kan gå till folkskolan i Sundbyberg och skolrådet i Bromma för att 

hitta intyg på att han sökt skolplats för ovan nämnda pojke men att sådan ej kunnat beredas än. 

När det kommer till beskyllningarna om att han uppehåller lön från verksamheten skriver han att den 

enda lön han mottager är den från baptistförsamlingen och att alla är välkomna att läsa senare års 

revisionsberättelser.25 

Med Hedbergs inlägg i debatten tystnade det en period i media kring den Hedbergska verksamheten 

förutom en artikel om ett föredrag han håller i Florakyrkan den 15 januari, men Hedberg passade 

även på att trycka upp skriften ”Hvad ont har jag gjort – redogörelse och försvar för 25 års arbete 

bland fattiga”, vilken han lade ut för försäljning för 50 öre styck. I denna 70-sidiga skrift diskuterade 

han mycket av den kritiken han mottagit i media, men även sådant som förekommit lite mer i 

kulisserna. Han inleder i förordet med en förklaring till varför han gav ut häftet överhuvudtaget:  

 

Från flera håll anfallen för mitt ringa arbete i barmhärtighetens tjänst, öfverhopad af 

arbete, har jag omöjligt haft tid och krafter att besvara angreppen mot mig och till 

deras rätta halt reducera dem, enär de varit nästan legio.26 

 

Han går vidare med att förklara att tiden inte räckte till även under det hållna föredraget och att den 

här skriften därför behövs så att allmänheten ska få klart för sig hur allt egentligen ligger till. Han 

avslutar förordet med stridsförklaringen: 

 

Att på grunden af skvaller, lögn och förtal rifva upp en verksamhet, som dock varit 

till välsignelse för tusental, och beröfva fattiga barn bröd och hem, det är mer än jag 

kan fördraga, och jag måste draga till strids för fridens skull.27 

 

Hedberg ger sedan en historisk förklaring över hur verksamheten startade och han ger även ett tack 

till media som omtalat verksamheten i, vad han kallar, vänliga ordalag. Han berättar att han aldrig 

 
25 Förhållandena vid Dagmarhemmet – Ett svar från pastor Hedberg. Dagens Nyheter. 1905-01-03. 
https://arkivet.dn.se/tidning/1905-01-03/12472B/1?searchTerm=pastor+hedberg 
26 Hedberg, John. Hvad ont har jag gjort – redogörelse och försvar för 25 års arbete bland fattiga. Stockholm: P Palmqvist 
AB, 1905, s3 – 44.  
27 Ibid. 

https://arkivet.dn.se/tidning/1905-01-03/12472B/1?searchTerm=pastor+hedberg


16 
 

särskilt bett tidningarna att skriva om verksamheten, men att han gärna svarar på alla frågor de kan 

tänkas ha om och när de besöker honom. Församlingen han tillhör tillägnas även de ett tack för att 

han fortfarande får uppbära avlöning av dem, trots att han inte längre har lika mycket tid att lägga på 

den.  

Ett stycke, som för uppsatsens syfte kan tänkas vara intressant är att Hedberg berättar att fattigvården 

flertalet gånger erbjudit honom understöd för verksamheten, under villkor att han infogar sig under 

hemortsrätten. Det var dock Hedberg inte ett dugg intresserad av, han skriver till och med att han 

hatar ”den eländiga hemortsstadgan”. I princip innebar hemortsrätten att man skulle hålla sig till att 

hjälpa personer som varit bosatta inom kommunen i minst ett år. Hedberg var kritisk till detta då han 

ville ha möjligheten att hjälpa vem det än var som dök upp och bad om hjälp, och han finner det 

ironiskt att fattigvården själva även de kritiserar hemortsrätten med jämna mellanrum. 

Det följer ett par kortare berättelse om människor Hedberg hjälpt, samt om en del kritik och 

klagomål han har fått motta innan han går in på det han kallar ”det stora generalanfallet på mig och 

min verksamhet”, som rör den tidsperioden när det stormar som mest i media kring honom. Enligt 

Hedberg börjar hela historien med en basar på Grand National den 15 - 17 november, där han 

kommer i konflikt med basaranordnarna, pastor Karl Blomqvist och fru Desirée Adlerkreutz. 

Konflikten handlar enligt Hedberg om en trappa till lokalen där han skulle hålla ett föredrag, och om 

den skulle användas eller ej. Det här ledde till att pastor Blomqvist dagen efter uppsökte Hedberg på 

dennes expedition för att underrätta honom att han nu stött sig med alla basardamerna, som aldrig 

mer skulle samarbeta med honom, och att han därför skulle bli attackerad av fattigvårdsinspektören, 

folkskoleinspektören och flera av dagstidningarna i Stockholm. Hedberg fann det besynnerligt att 

Blomqvist var så välunderrättad om vilka och vad de olika inblandade skulle komma med för kritik 

och när insändarna sedan började inkomma till tidningarna tog Hedberg detta som bevis för att 

anfallet måste ha varit planerat i förhand. Han fann det oärligt att inte komma till honom först så att 

han kunde ha rättat till eventuella existerande brister i verksamheten. 

Ett par dagar senare dök doktor Ivan Svensson upp tillsammans med byggmästare J Nordenström 

upp på Hedbergs kontor och krävde hans avgång, samt att han aldrig mer skulle få nämnas i 

samband med verksamheten, annars skulle Svensson dra tillbaka sina donationer. Han hade tidigare 

lovat att bidra med 20 000 kr till uppstarten av Kristinedal. Som enda skäl till detta angav de att 

Hedberg stött sig med basardamerna och uppträtt brutalt mot den ledande av dem. 28 

Som svar på den kritiken bifogar Hedberg i sin skrift en insändare i Dagens Nyheter från de ovan 

nämnda basardamerna, där de samstämmigt förklarar att de inte har eller har haft några som helst 

problem med Hedberg eller hans verksamhet och gärna ser ett fortsatt samarbete med honom. Som 

 
28 Ibid. 
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en notis kan nämnas att det verkligen inte är några arbetarklassdamer det handlar om, då insändaren 

är undertecknad av damer med namn som Natt och Dag, af Trolle, Sparre och Uggla.29 

Hedberg går sedan vidare och diskuterar kritiken som uppkommit efter inspektionerna av 

Dagmarhemmet. I en av artiklarna som inledde mediastormen skriver Dagens Nyheter att hemmet 

inspekterats på grund av att det drivs av allmänhetens gåvor, samt att alla barnhem inspekteras, både 

offentliga och privata. Hedberg ifrågasätter lagligheten i de inspektioner som fattigvårdsinspektören 

och dennes assistent företagit sig. Han berättar att Dagmarhemmet och liknande inrättningar bedriver 

sin vård kostnadsfritt och ses därför inte som vårdanstalter av myndigheterna, utan som privata hem. 

Myndigheterna har därför vägrat befatta sig med dem med, och grundar sin vägran på §1 i lagen om 

fosterbarnsvård från 1902, där barnen på Dagmarhemmet inte omfattades av de kategorier 

myndigheterna skulle ansvara för.  

Enligt Hedberg skulle eventuella rapporter om missförhållanden tas till Kunglig Befallningshavare, 

nuvarande länsstyrelsen, inte lämnas till det offentliga genom insändare i dagstidningar.  

Han anser att tillvägagångssättet enbart visar att inspektörerna inte är intresserad av något annat än 

att smutskasta hans verksamhet, speciellt eftersom flertalet läkare intygat att verksamheten på 

Dagmarhemmet inte är i det skick som inspektörerna vill framhäva.30 

Vidare bifogar Hedberg intyg från alla läkare som arbetat på barnhemmet, samma intyg som bifogats 

till insändarna han gjort i Dagens Nyheter. Han förklarar senare att de upprepade påhoppen inte 

påverkar bara honom, utan att de även är påhopp och underkännanden av de hårt arbetande 

människor som hjälpt till i verksamheten. Han frågar sig retoriskt vart angreppen har kommit ifrån 

och hävdar att det är en maktlysten, jesuitisk klick från stats- och frikyrkolägren som förenat sig för 

att angripa honom. Hedberg avslutar skriften med en relativt dramatisk utläggning:  

 

Hvad har jag under slika förhållanden att göra? Det är för hem, för ljus, för hopp och 

räddning åt fattiga som jag kämpat, om än icke i enlighet med 

fattigvårdsprinciperna. Jag har dristat mig att gå min egen väg. Skall jag krossas 

under lavinen? Skall jag slå dörren i baklås till mitt eget verk och kasta bort 

nycklarna? Eller ska jag stå kvar ensam och kämpa en ojämn strid, under min 

mästares fana? Faller jag, så skall jag dock segra, ty idén dör icke, äfven om den 

 
29 Ett inlägg i den Hedbergska frågan. Dagens Nyheter. 1905-01-25.                   
https://arkivet.dn.se/tidning/1905-01-25/12493B/1?searchTerm=hedberg 
30 Hedberg, John. Hvad ont har jag gjort?, s. 69. 

https://arkivet.dn.se/tidning/1905-01-25/12493B/1?searchTerm=hedberg
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kräver människolif! Gud hjälpe mig, Stockholms fattiga och erkannerligen deras 

barn!31 

 

Som tidigare nämnts lugnande kritiken kring Hedberg och hans verksamhet ner sig i media efter 

hans sista inlägg i debatten i januari, men helt tyst i förblev det inte en längre period utan i maj var 

det återigen dags för skriverier. Denna gång rörde det sig om ett årsmöte Kristna 

sedlighetsföreningen haft den 15 maj, i vilken Hedberg satt som ensam styrelsemedlem. Detta 

årsmöte blev stormigt då samma Ivar Svensson som är omnämnd i ”Hvad ont har jag gjort?” även 

var medlem i föreningen, och höll ett långt anförande gällande Hedbergs förehavanden. Den största 

delen av kritiken berodde på en inteckning i fastigheten för barnkrubban vid Hagalund, och 

Svensson föreslog dels att det borde tillsättas en granskningskommitté för att utreda föreningen och 

Hedbergs ekonomi, men även att det kanske borde väljas in fler styrelsemedlemmar så att inte 

Hedberg ensam satt på all bestämmanderätt.  

Hedberg försvarade sig med att inteckningen var gammal och hade gjorts av den förra ägaren, men 

att ett lån hade varit tvunget att ta ut då barnkrubban fått ökade omkostnader. När det kom till 

tillsättandet av granskningskommittén drog debatten ut så pass mycket på tiden att resterande delen 

av mötet fick skjutas upp till en obestämd tid, vilken skulle beslutas av Hedberg.32 

Kristna sedlighetsföreningens årsmöte återupptogs fredagen den 2 juni och den här gången hade 

mötesdeltagarnas antal ökat från dryga trettio till uppemot hundra närvarande personer. Flertalet 

olika talare hade sitt att säga gällande frågan om huruvida en granskningskommitté skulle tillsättas 

eller ej, men redan vid öppningsanförandet av en överste Melander stod det relativt klart åt vilket 

håll det lutade. Melander förklarade i sitt tal att det vore ett slag i ansiktet på de av 

överståthållarämbetet tidigare utsedda revisorerna om man skulle påbörja en ny granskning och 

dessutom skulle en sådan granskning vara emot föreningens stadgar då begäran inkom för sent inpå 

årsmötet. Han ansåg även att en kommitté skulle göra arbetet besvärligt för Hedberg och att för 

mycket kontroller av en verksamhet kan göra så att den inte längre fungerar.  

Endast en talare, en redaktör Magnusson, tyckte att en kommitté borde tillsättas. Detta för att 

allmänheten skulle tycka det såg konstigt ut om Hedberg var rädd för att granskas noggrannare. 

Hedberg svarade att han inte var rädd för att han inte hade något att dölja. Han hävdade även att 

allmänheten inte blev avskräckt av den kritiken som förekommit i media, för att donationerna i hans 

namn hade nätt och jämnt blivit påverkade av mediastormen. Den i princip obefintliga debatten 

 
31 Ibid. 
32 Pastor Hedberg och välgörenheten – Stridigheterna börja ånyo. Dagens Nyheter. 1905-05-16. 
https://arkivet.dn.se/tidning/1905-05-16/12601B/2?searchTerm=hedberg 

https://arkivet.dn.se/tidning/1905-05-16/12601B/2?searchTerm=hedberg
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slutade med att det mer eller mindre enhälligt beslutades att en granskningskommitté inte skulle 

tillsättas. Inte heller blev det någon ytterligare diskussion om Ivar Svenssons förslag om att välja in 

fler styrelsemedlemmar. Överste Melander gick så långt som att säga att så länge man hade en bra 

envåldshärskare var det inga problem med att ha ett envälde. 

Det var dock en punkt kvar på mötet, ett yrkande om att Hedberg skulle få en bestämd lön för sitt 

arbete. Hedberg motsatte sig dock detta bestämt, med orden:  

 

Den Gud som uppehållit mig hittills, och gifvit mig mat skall nog också hädanefter 

försörja mig och min hustru. Öfverflöd har jag ej begärt, utan jag får vara glad om 

jag, när morgonen gryr efter mitt trägna arbete, får lite fisk och bröd, den mat som 

Gud bereder åt mig. Nog skall Gud försörja oss, mig och min hustru! 

 

De församlade föreningsmedlemmarna biföll Hedbergs begäran om att ej få bli avlönad och årsmötet 

avslutades.33 

Efter detta lugnade det ner sig kring Hedberg och under resterande 1905 framkom det ingen 

ytterligare kritik mot hans verksamhet. Dock så kunde man den 29 juni läsa i Dagens Nyheter att han 

blivit avsatt som ledare för baptistförsamlingen. Inte på grund av något större missnöje, utan på 

grund av att han lade ner så mycket arbete på sin välgörenhetsverksamhet att det knappt blev någon 

tid över för hans plikter som pastor i församlingen.34 Ett par år senare, i boken ”Förföljelsen mot 

fattigprästen” som Hedberg låter trycka upp 1909 hävdar han dock att han själv valde att avgå på 

grund av att han tröttnat på några medlemmars intrigerande mot honom. Främst pastor Blomqvist 

och dennes fru.35 

Den 2 juli inkom även en insändare från pastor Blomqvist, som förekommit i den broschyr Hedberg 

lät trycka upp, och som tidigare nämnts. Blomqvist hävdar i sin insändare att hela den mediastorm 

som handlat om Hedberg i grund och botten beror på Hedbergs hänsynslösa sätt i tal och skrift. Han 

hävdar att Hedberg börjar prata om förföljelse och konspirationer så fort någon som helst kritik 

framkommer mot honom, oavsett om den är befogad eller ej. Kritiken är ju inte avsedd att förstöra 

Hedbergs verksamhet, utan har tillkommit på grund av hur den är skött, samt att verksamheten blivit 

för omfattande för en ensam person att sköta om. Blomqvist tillbakavisar även de beskyllningar 

 
33 Pastor Hedberg och välgörenheten – Ingen granskningskommitté. Dagens Nyheter. 1905-06-03. 
https://arkivet.dn.se/tidning/1905-06-03/12618A/2?searchTerm=hedberg 
34 Pastor Hedberg utesluten. Dagens Nyheter. 1905-06-29.                            
      https://arkivet.dn.se/tidning/1905-06-29/12641A/2?searchTerm=hedberg 
35 Hedberg, John. Förföljelsen mot fattigprästen. Stockholm: P Palmqvist AB 1909, s. 33 – 36. 

https://arkivet.dn.se/tidning/1905-06-03/12618A/2?searchTerm=hedberg
https://arkivet.dn.se/tidning/1905-06-29/12641A/2?searchTerm=hedberg
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Hedberg gjort om att Blomqvist skulle försöka ta hans plats. Han avslutar insändaren med att hävda 

att Hedberg blivit utesluten ur sin församling på grund av ”hans bristande sanningskärlek och hans 

okristliga uppträdande på såväl diakonmöten som församlingsmöten”.36 

Hedberg gav aldrig ett svar på den insändaren och nu dröjde det ett par år innan det åter satte fart i 

media kring hans verksamhet, närmare bestämt 1909. 

 

6.2 Det blåser upp igen, 1909 

Sammanfattning: När det blåste upp igen var de olika parterna i konflikten Hedberg och hans fru på 

ena sidan och tidigare anställda vid Kristinedal på andra sidan. På kritikersidan anslöt sig sedan även 

en anonym person som visar sig viktig senare. Även här framfördes kritik mot hur den Hedbergska 

verksamheten bedrevs men kritiken var den här gången utökad till att även innefatta hans fru. Även 

den här gången utspelade sig en dramatisk mediaföljetong där Hedberg försvarade sig genom att i 

princip kalla kritikerna för sladdertackor som skvallrat för mycket. Som sist så gav Hedberg även ut 

en trycksak i syfte att försvara sig.  

Den 8 april gör Dagens Nyheter ett reportage om Hedberg, hans fru och hans verksamhet. Artikeln 

inleds med en tillbakablick på den kritik som uppstod par år tidigare kring Hedberg och hans 

verksamhet. Vidare hävdar artikeln att trots det goda arbete som verksamheten bedriver bör detta 

inte innebära att den inte undersöks, speciellt med tanke på alla de senaste anmärkningarna på den, 

vilka enligt artikeln var så många att det ”synts Dagens Nyheter orätt att undertrycka dem”.  

Efter denna inledning börjar man redogöra för en del av den kritik som framförts. Verksamheten vid 

Hedbergs expedition kritiseras för att dela ut pengar till ”löst slödder” som köpte öl och brännvin för 

pengarna. De sägs egentligen inte vara i behov av hjälp, utan gick till Hedberg för att de var för lata 

för att skaffa sig ett hederligt arbete. Artikelförfattaren anser att bristen på kritik och kontroll på 

expeditionen är påtaglig och frågar sig om det är genomgående för hela den Hedbergska 

verksamheten. Som källa till en del av kritiken i artikeln använder man en herre vid namn Axel 

Karlsson, som råkar vara svåger till Hedberg då han är gift med dennes syster. Karlsson intervjuas 

även om förhållandena vid verksamheten på Kristinedal, och han har en hel del att säga om den. 

Bland annat berättar han att paret Hedberg har sina privata kor tillsammans med kolonins boskap, 

trots att kolonin måste betala för mjölk från dessa kor. Han fortsätter med att berätta hur Kristinedals 

trädgårdsmästare fått arbeta i Hedbergs privata trädgård och att kolonin även fått betala för 

reparationer på Hedbergs privatbostad. Intervjun med Karlsson avslutas med att han uttrycker sin oro 

 
36 En upplysning gällande den Hedbergska striden. Dagens Nyheter. 1905-07-02. https://arkivet.dn.se/tidning/1905-07-
02/12645B/2?searchTerm=hedberg 

https://arkivet.dn.se/tidning/1905-07-02/12645B/2?searchTerm=hedberg
https://arkivet.dn.se/tidning/1905-07-02/12645B/2?searchTerm=hedberg
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över barnen på Kristinedal och deras välmående. Han anser att det omgående borde göras en 

inspektion och använder barnens sängplatser som ett exempel, de var stoppade med halm och på så 

sätt bra platser för ohyra att frodas.  

Artikeln går sedan vidare med att redogöra för en tidigare grannes, en herr Lindblom, vittnesmål 

angående barnen. Lindblom anser att omvårdnaden av barnen inte är korrekt då han beskriver dem 

som smutsiga, med oklippt hår och trasiga kläder. Han kritiserar fru Hedberg för att hon brustit i sitt 

ansvar att se till att kolonins olika mammor37 inte skött tillsynen av barnen ordentligt.  

Lindblom berättar även att han ryktesvägen fått höra att en flicka vid kolonin fått sitta en hel dag 

med bakbundna händer som straff för att hon stulit kakor. 

Efter Lindblom går stafettpinnen i artikeln vidare till en före detta bokhållare vid Kristinedal, herr 

Falk, som hävdar att fru Hedberg är elak mot barnen och ofta använder liknande bestraffningar som 

den Lindblom fått höra rykten om. Han berättar att det finns ett rum på kolonin avsett för detta 

ändamål, att straffa olydiga barn genom att binda dem och spärra in dem. Falk säger att han fått 

sparken på grund av att han kritiserat detta. Likaså har, enligt Falk, flera andra personer slutat på 

Kristinedal under en kort tidsperiod och han frågar sig om det kan bero på att verksamheten fått otur 

med dåligt folk eller om det beror på att fru Hedberg för, som han beskriver det, ”ett hänsynslöst 

regemente”. 

Artikeln avslutas med ett brev från en Anna Widén, tidigare anställd vid Kristinedal, till Axel 

Karlsson där Widén beskriver fru Hedberg som en hänsynslös lögnerska och avslutar med 

formuleringen ”Givfe Gud att det blevfe snar förbättring i förhållandena på Kristinedal!”38 

Ett par dagar senare, den 13 april, publicerades en ny artikel i Dagens Nyheter. Den här gången 

baserad på två insändare från Mattias Widén, tidigare bokhållare på Kristinedal, och herr 

Hillerström, tidigare inkasserare åt Hedberg i Stockholm. Widén inleder sin del av artikeln med att 

tala om Kristinedal som ganska förfallet men möjligt att få ordning på så länge ordentlig 

arbetsledning finns, något som han anser verksamheten sakna. Efter detta framför han dock kritik av 

det allvarligare slaget när han hävdar att en av mammorna inte drog sig för att slå barnen och han 

säger sig ha sett en 1-årig flicka med ”inte mindre än 7 blågula märken, 4 om en half hands storlek 

och 3 mindre”. Paret Hedberg ska ha blivit uppmärksammade om detta men svarat att flickan ramlat 

från en soffa och slagit sig, vilket Widén hävdar är osant. 

 
37 Kristinedal bestod av ett antal olika stugor, i vilka föreståndarinnan kallades ”mamma”. 
38 Pastor John Hedbergs verksamhet kritiserad. Dagens Nyheter. 1909-04-08.  
https://arkivet.dn.se/tidning/1909-04-08/13987c/2?searchTerm=john+hedberg+. Hämtad 2019-12-04. 

https://arkivet.dn.se/tidning/1909-04-08/13987c/2?searchTerm=john+hedberg+
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Hillerström talar även han om vanvård av barnen, att de saknar ordentlig läkarvård samt att de inte 

får en tillräckligt varierad kost eftersom de enligt honom livnär sig på sill, potatis och välling. Han 

anger en trolig brist på pengar som orsak, men att få av kolonins mammor har mod nog att gå och 

diskutera saken med fru Hedberg. Hillerström berättar att fruktan för fru Hedberg är stor och att hon 

har en revolver liggande på sitt skrivbord, något han även själv säger sig ha sett vid ett möte med 

henne. Även i den här artikeln beskrivs fru Hedberg som hänsynslös och otrevlig att ha och göra 

med.39 

10 april 1909 publicerade Stockholmstidningen en insändare från signaturen ”Rolf”. Det är oklart 

vem denne Rolf var, men han kan ha arbetat inom tidningsbranschen då han i insändaren skriver att 

han är en tidningsman. Han skrev dock även kolumner i Samariten, den tidning Hedberg gav ut till 

förmån för sin verksamhet. I ett nummer av tidningen gratuleras han på sin 50-årsdag, men han 

namnges aldrig som något annat än just Rolf. Hur som helst så hävdar han i insändaren att Axel 

Karlssons inlägg i debatten inte är något annat än lögner från början till slut och kallar honom en 

föredetting som ska vara tacksam över att hans svåger försökt hjälpa honom med sysselsättning. Han 

förklarar att Hedberg är på resa och själv kan svara på kritiken när han kommer tillbaka. Kritiken 

Rolf benämner som ”löjlig”. Han förklarar att hans skäms som tidningsman över att Dagens Nyheter 

nedlåter sig till att publicera den typen av okontrollerat trams.40 

Kring den här tidsperioden hade Hedberg ansökt om tombolatillstånd i syfte att dra in pengar till 

förmån för sin verksamhet men fått ansökan avslagen. Stockholmstidningen tog då ett initiativ till en 

penninginsamling till förmån för den Hedbergska verksamheten. Detta var föremålet för en artikel i 

tidningen den 13 april, där man talade om att insamlingen var populär både bland allmänheten och 

pressen. Dock såg inte Stockholmstidningen med blida ögon på att Dagens Nyheter öppnat sina sidor 

för publicering av vad de ansåg vara ett obefogat, grovt och lömskt angrepp på Hedberg och hans 

verksamhet, i syfte att störa insamlingen. Det var inte förrän efter denna formulering som 

Stockholmstidningen förklarade att de kanske skulle kunna uppfattas som partiska, och att de därför 

var tacksamma att Göteborgs Aftonblad publicerat en egen artikel om saken.41 

14 april publicerade Stockholmstidningen en artikel om ett par, av överståthållarämbetet utsedda, 

revisorers, Lagercrantz och Ekenberg, besök på Kristinedal i samband med årets revision av 

räkenskaperna och förvaltningen. De fann ingenting att anmärka på utöver att de ansåg mammorna 

vara i behov av löneförhöjning och en aning lindrigare arbete. Barnen på kolonin tycktes vara friska 

och väl närda. I slutomdömet från besöket beskrev de verksamheten som utomordentligt 

 
39 Pastor Hedbergs verksamhet. Dagens Nyheter. 1909-04-13.                             
https://arkivet.dn.se/tidning/1909-04-13/13990b/2?searchTerm=john+hedberg+. Hämtad 2019-12-05. 
40 Åmåls Kommunarkiv. Pastor John Hedbergs Stiftelse för värnlösa. Ö1:1 Pressklipp. Tidningsurklipp från 
Stockholmstidningen 10 april 1909. 
41 Tidningsurklipp från Stockholmstidningen 13 april 1909. 

https://arkivet.dn.se/tidning/1909-04-13/13990b/2?searchTerm=john+hedberg+
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behjärtansvärd, och de ville verkligen ge sitt erkännande till det arbete ledaren och medarbetare lagt 

ner. Artikeln avslutades med att artikelförfattaren uppmanade Dagens Nyheter att ta det omdömet 

under övervägande i kontrast till de vittnesmål de själva publicerat.42 

Dock så utelämnades i Stockholmstidningen en del av det revisorerna Lagercrantz och Ekenberg 

velat framföra, specifikt gällande fru Hedberg. Om detta kunde man istället läsa i Göteborgs-Posten, 

i deras egen granskning av Kristinedal de kände sig tvungna att göra då de ansåg att det behövdes en 

opartisk undersökning.  

Revisorerna ansåg att hon visst var energisk och intresserad men att hon gav ett hårt och kallt intryck 

och inte hanterade relationerna med kolonins mammor på ett bra sätt. Lagercrantz tyckte att en 

person med den arbetsuppgiften fru Hedberg hade borde ha en varmhjärtad och expansiv natur så att 

man gör ett intryck som förmedlar värme och hemtrevnad. Fru Hedberg däremot, gav ett kallt och 

deprimerande intryck. Utöver detta gav artikeln en god bild över verksamheten på Kristinedal och 

beskrev, efter en gudstjänst Hedberg lett, Hedberg som en mycket god talare som verkligen kunde 

fånga sin publik.43 

Det dröjde ännu ett par dagar innan Hedberg kom tillbaka från sina resor och författade ett svar på 

den senaste kritiken, men den 19 april publicerade Stockholmstidningen ett svar från honom. Han 

inleder sitt svar med att ifrågasätta trovärdigheten hos de vittnesmålen Dagens Nyheter publicerat då 

han frågar sig varför man på allvar ska tro på några personer som blivit avskedade från sina jobb på 

grund av olämplighet och oduglighet. Hedberg skriver: ”Hvarje erfaren arbetsgifvare, husbonde och 

matmoder torde nog af egen erfarenhet känna till pigskvallers värde för att förstå, hvad den kan få 

dragas med, som nödgas ha en stor mängd tjänare”. Han tar även upp att många har ropat efter 

inspektioner av olika myndigheter men att dessa myndigheter känner till lagen så att de inte kommer 

klampande hur som helst. Dessutom nämner han att han sitter med i Fröskogs skolnämnd, där han 

naturligtvis gör sin plikt utan att det behövs påminnelse från Dagens Nyheter. Vidare talar han om att 

hemtrevnaden blivit störd på Kristinedal tack vare all kritik, att varken barnen eller mammorna fått 

vara ifred från främmande människor som frågat om alla möjliga och omöjliga saker. Hedberg ger 

även en form av varning till Dagens Nyheter när han berättar att juridiskt utbildade människor har 

varit på besök och erbjudit sig väcka åtal mot tidningen för dess artiklar de funnit brottsliga enligt 

svensk lag.  

Nära slutet på sin insändare berättar han att de största penningbeloppen på länge skänkts till honom 

under förutsättning att han förvaltar dem, vilket han har för avseende att göra.  

 
42 Tidningsurklipp från Stockholmstidningen 14 april 1909. 
43 Tidningsurklipp från Göteborgs-Posten 15 april 1909. 
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Till sist skriver han som avslut ”Den här stormen går väl också öfver i sinom tid, och torde det nu 

som fordom visa sig, att ur lejonets as kommer än en gång honung”.44 

Han tryckte även upp ett häfte han döpte till ”Förföljelsen mot fattigprästen – 1900 – 1909 – I 

sanningens ljus” där han mer utförligt beskrev alla fel i kritiken som uppkommit kring Kristinedal. 

Det här häftet avlutade han med att ge sin bild över vad all kritik och alla stormar kring hans 

verksamhet egentligen berodde på, nämligen en, som han uttryckte det, ”kamp på lif och död” 

mellan ett byråkratiskt fattigvårdssystem och ett frivilligt barmhärtighetsarbete. Han ansåg att 

fattigvården var mer intresserad av byråkrati och organisation än att faktiskt hjälpa någon, medan 

den frivilliga verksamheten grundade sig på kristligt föredöme om barmhärtighet och att personligen 

ge hjälp åt de som är i behov av det.45 

Avslutet på Hedbergs insändare gav honom rätt då mediastormen återigen blåste över och det blev 

tyst i media kring honom och hans verksamhet, dock endast ett par månader innan det var dags igen. 

Även den här gången startade stridigheterna med en insändare till Dagens Nyheter. 

Insändaren publicerades den 3 november 1909, med rubriken ”Hur skötes pastor Hedbergs 

verksamhet?”, signerad ”Intresserad”. Skribenten framförde en rad klagomål över hur Hedbergs 

verksamhet styrdes ekonomiskt och hävdade att det var det, vad han kallar, misslyckade köpet av 

fastigheten Kristinedal som huvudanledning till att verksamhetens omkostnader var alldeles för höga 

i jämförelse med de medel som gick till välgörenhet. Han hävdar också att Hedbergs försäkran om 

att han och hans fru inte tar ut någon lön för sitt arbete inte kan vara sant. Han använder dramatiska 

formuleringar som: ”Det är en verklig skam att en sådan verksamhet skall kunna existera och gå 

under namnet af kristlig kärleksverksamhet!” och texten avslutas med en uppmaning till allmänheten 

att omedelbart upphöra med alla doneringar till verksamheten och att det vore bättre om Kristinedal 

helt enkelt skänktes till Hedberg så att han kunde sitta där i sin ensamhet och styra och ställa.46 

24 november gav Hedberg skribenten ett svar med en insändare i samma tidning där han med hjälp 

av olika intyg från olika ingenjörer och hantverkare förklarar värdet på Kristinedal och dess 

tillhörande skog och jordbruk. Han hävdar att uppgifterna från ”Intresserad” är slarvigt ihopsatta och 

saknar ordentlig grund och avslutar insändaren med att be honom att avslöja sin identitet så att 

allmänheten fick veta med vem man hade att göra. Som Hedberg skriver: ”Krypskytte kan ju ge god 

förtjänst, men det har alltid ansetts, minst sagdt, som mindre hederligt.”47 

 
44 Tidningsurklipp från Stockholmstidningen 19 april 1909. 
45 Hedberg, John. Förföljelsen mot fattigprästen 1900 – 1909 – I sanningens ljus. Stockholm. P Palmqvist AB, 1909, s.69. 
46 Åmåls Kommunarkiv. Pastor John Hedbergs Stiftelse för värnlösa. F2:25 Diverse handlingar. Tidningsurklipp från Dagens 
Nyheter. 2 november 1909. 
47 Ett genmäle från Pastor Hedberg. Dagens Nyheter. 1909-11-24.                   
  https://arkivet.dn.se/tidning/1909-11-24/14212/7?searchTerm=hedberg 

https://arkivet.dn.se/tidning/1909-11-24/14212/7?searchTerm=hedberg
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Skribenten avslöjade sig dock inte, även om Hedberg senare kommer trycka upp ett häfte där han 

misstänker att den anonyme egentligen är en herre vid namn Berglind, och det tystnade återigen i 

media under en period. 

 

6.3 Ännu en storm, 1911 

Sammanfattning: Sista gången det stormar kring Hedberg är det dels en tvist med missionskyrkan, 

via agenten Berglind och den lokala Betesdaförsamlingen, men även en tvist med 

fattigvårdsnämnden i Stockholm. Kritiken handlar här om missionskyrkans misstroende för Hedberg 

efter all kritik han fått motta, samt kritiken Berglind framför att Hedberg fuskar ekonomiskt. Även 

här sker en stor mediabevakning då tvisten med missionskyrkan urartar till en rättegång där Hedberg 

anklagar Berglind för ärekränkning.  

1911 var det dock dags för Hedberg att dyka upp i medias rampljus ännu en gång och det börjar med 

en kort artikel i Dagens Nyheter som berättar att Kristna sedlighetsföreningen inte får hålla sitt 

årsmöte i Florakyrkan som de brukar. Detta på grund av att kyrkans ägare, Betesdastyrelsen i 

Stockholm, dragit tillbaka sitt tillstånd och de angav anmärkningar på Hedberg och hans verksamhet 

som anledning. Hedberg säger sig i artikeln aningslös om vad detta kan vara för typ av anmärkningar 

och ska skriftligen skicka frågan vidare till Betesdastyrelsen för att få ett svar.48 

1 maj publicerades ett svar till Hedberg i Svenska Morgonbladet. Det blev ett blankt nej. Hedberg 

fick inte veta vilka anklagelser som riktats mot honom utan han skulle få reda på detta vid ett senare, 

slutet sammanträde, där en opartisk granskningsnämnd bestående av personer med kristlig karaktär 

skulle närvara. Betesda beklagade att detta dragits fram i ljuset då man helst skulle velat hålla det 

konfidentiellt.49 

Redan dagen efter publicerades Hedbergs svar i Stockholmstidningen. Han tyckte det var en bra idé 

med en granskningsnämnd så att dessa felaktiga beskyllningar han anklagats för anonymt skulle få 

sin lösning. Han gav även ett par förslag på personer som kan tänkas ingå i ovan sagda nämnd. Dock 

fann han det ej tillfredsställande att hålla sammanträdet slutet, utan han krävde att ett par journalister 

från bland annat Stockholmstidningen och Svenska Morgonbladet skulle få närvara. Detta för att han 

klart och tydligt ville ta död på eventuella rykten för att hans verksamhet inte skulle ta skada. Han 

 
48 Tidningsurklipp från Dagens Nyheter. 1911-04-28. 
49 Tidningsurklipp från Svenska Morgonbladet. 1911-05-01. 
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avslutade med att hoppas att en granskningsnämnd kanske skulle sätta punkt för alla trakasserier och 

anfall han fått motta de senaste åren.50  

Även Dagens Nyheter publicerade en artikel om Hedbergs svar, och DN som förr varit den tidningen 

som givit Hedberg starkast kritik tyckte nu att han gjorde alldeles rätt i att kräva offentlighet av 

Betesdastyrelsen. Hedbergs verksamhet krävde ju fullt förtroende från allmänheten för att fungera 

och DN ansåg att allmänheten då hade rätt att veta på vilka grunder Hedberg stod anklagad, och inte 

minst vad anklagelserna var.51 

Nu följde en period av förhandlingar mellan Hedberg och Betesdastyrelsen, vid ett par gånger via 

media men de lyckades inte komma överens om hur de skulle gå vidare. Den 19 maj publicerade 

dock Dagens Nyheter en artikel som skulle komma att röra om i grytan ordentligt. I artikeln 

intervjuas Hedberg som nu säger sig tagit reda på vem den anonyme angivaren är, nämligen agenten 

E Berglind. Hedberg berättar att det även är Berglind som gömt sig bakom signaturen ”Intresserad” 

från insändarna till tidningen 1909. Dagens Nyheter intervjuar även Berglind och frågar om det 

ligger någon sanning bakom Hedbergs påstående och formulerar i artikeln svaret ”Hr Berglind 

förklarar att han hvarken vill svara ja eller nej, vilket ju betyder ja.” Berglind säger också att den här 

affären gäller så pass ömtåliga saker att man inte kan lägga upp dem offentligt utan vidare.52 

Redan dagen efter kom en ny artikel med nyheten att Hedberg nu sa sig ha så pass mycket bevis mot 

Berglind att han skickat över alla papper till sin advokat, greve Bengt Oxenstierna för granskning. 

Detta för att titta på möjligheterna att väcka åtal mot Berglind för ärekränkning.53  

Den 26 maj är Oxenstiernas granskning av det material Hedberg sänt honom färdig och resultatet blir 

en stämning mot Berglind för ärekränkning. Målet ska hållas nästföljande onsdag i Stockholms 

rådhusrätt och nu framkommer en del av de anklagelser som riktats mot Hedberg. Det visar sig att en 

av beskyllningarna gäller att Hedberg, förutom att ha skott sig på sin verksamhets bekostnad, ska ha 

haft ”ovärdiga” personer i sin närhet, närmare bestämt kamrer Hugo Wahlström och fröken Amelia 

Tull, vilka av Berglind anklagats för ”otillbörligt förhållande”.  

Sin vana trogen bifogar Hedberg en längre skrivelse tillsammans med sin redogörelse över 

anklagelserna där han förklarar vad han anser om de olika klagomål och beskyllningar som 

framförts. Han inleder med att berätta hur Wahlström är känd för ”sällsynt redbarhet och duglighet” 

samt att fröken Tulls caféverksamhet åtnjuter ”odelat godt anseende” innan han fortsätter med att 

 
50 Tidningsurklipp från Stockholmstidningen. 1911-05-02. 
51 Tidningsurklipp från Dagens Nyheter. 1911-05-02. 
52 Angifvaren mot pastor Hedberg röjd? Dagens Nyheter. 1911-05-19.  
https://arkivet.dn.se/tidning/1911-05-19/14736/1?searchTerm=hedberg 
53 Pastor Hedberg contra Hr. Berglind. Dagens Nyheter. 1909-05-20.  
https://arkivet.dn.se/tidning/1911-05-20/14737/7?searchTerm=hedberg 

https://arkivet.dn.se/tidning/1911-05-19/14736/1?searchTerm=hedberg
https://arkivet.dn.se/tidning/1911-05-20/14737/7?searchTerm=hedberg
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förklara hur beskyllningarna som riktats mot dem har så dålig grund att ”ingen rättänkande person 

synes mig böra lyssna till sådana skvallerhistorier”.54 

Rättegången rönte stor uppmärksamhet i media och flertalet tidningar rapporterade därifrån, bland 

annat Aftontidningen, Dagens Nyheter, Socialdemokraten och Stockholmstidningen. 

Åhörarplatserna i rättssalen var fulla, mestadels av åhörare medlemmar i Betesda missionsförening. 

Själva rättegången försenades med två och en halv timme då målet innan drog ut på tiden, men vid 

halv två på eftermiddagen förklarades rättegången Hedberg mot Berglind för öppnad. Hedberg var 

närvarande i salen men Berglind var ej på plats utan endast representerad av advokaten 

Waldenström. Förhandlingarna inleddes med att Bengt Oxenstierna gav en redogörelse över vilka 

anklagelser Berglind lagt fram mot Hedberg. Dels hade Berglind påstått att Hedberg stoppade gåvor 

från allmänheten i egen ficka, dels att Hedberg försökt gynna sin svärfar genom att betala ett 

överpris för egendomen Kristinedal. Efter detta fördes till protokollet ett antal brev från Berglind.  

Dessa brev behandlade Hedbergs verksamhet i Stockholm och kallade den överflödig och dåligt 

skött. Det stod även att Hedberg understödde ”lösaktiga kvinnor och dylikt folk”, syftande på fröken 

Tull. Ett antal olika brev med liknande innehåll lästes upp, varpå det var dags att förhöra de olika, av 

rätten kallade, vittnena. Gemensamt för merparten av dessa vittnen var att de allesammans hade 

dåligt minne av vissa händelseförlopp, vilket domaren i målet yttrar sig om: ”Nu skall jag säga er att 

jag finner det högst märkvärdigt att vittnena i vissa fall ha så dåligt minne att de inte erinra sig det 

minsta af hvad som bevisligen blifvit sagt, medan de i andra fall minnas så förträffligt att de till och 

med ha sifferuppgifterna i hufvudet”. Vittnesmålen drog ut på tiden och då rättegången även skulle 

behandla fallet Wahlström och Tull beslöt man skjuta upp resterande förhandlingar till den 12 juli. 

Vid förhandlingarna den 12 juli la Hedberg via sin advokat fram ett skadeståndskrav på 10 000 kr då 

donationerna till hans verksamhet minskat med samma summa sedan anklagelserna mot honom 

påbörjats. Domen dröjer tills den 8 november och Hedberg vinner målet. Berglind åläggs att betala 

böter samt rättegångskostnader och skadestånd till både Hedberg, Wahlström och Tull. Skadeståndet 

till Hedberg blev dock inga 10 000kr utan den mer blygsamma summan 600 kr. 

Under tidsperioden för den pågående rättegången anmodade Hedberg Evangeliska 

predikantförbundet att utse en granskningsnämnd, i samma syfte som diskuterats med 

Betesdastyrelsen, att undersöka hans verksamhet så att alla rykten lade sig. Hedberg hävdade att 

”man är alltså på väg att skvallra ihjäl hela stiftelsen” och att barnen skulle bli lidande på grund av 

detta. Som belägg för det visade han att gåvorna till verksamheten minskat jämfört med föregående 

år.  

 
54 Pastor Hedberg stämmer agenten Berglind. Dagens Nyheter. 1911-05-26.  
https://arkivet.dn.se/tidning/1911-05-26/14742/1?searchTerm=hedberg 

https://arkivet.dn.se/tidning/1911-05-26/14742/1?searchTerm=hedberg
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Styrelsen för predikantförbundet tillmötesgick först Hedbergs anhållan, med kraven att rättegången 

mot Berglind läggs ner och att undersökningens resultat inte skulle bli föremål för rättsliga åtgärder, 

men ändrade sedan sitt beslut med motiveringen att en sådan granskning inte föll under deras 

ansvarsområde. 55 

 

Under 1911 var det inte bara ärekränkningsmålet och stridigheterna kring en eventuell 

granskningsnämnd som bidrog till att Hedberg figurerade i media.  

Samma år avled även en grosshandlare vid namn Robert Thalin i Stockholm och han angav i sitt 

testamente att 50 000 kr skulle doneras till förmån för pastor Hedbergs Stiftelse för värnlösa. 

Stockholms stads fattigvårdsnämnd ansåg sig dock ha rätten att övervaka hur dessa pengar skulle 

förvaltas, eftersom Thalin i sitt testamente inte angivit Hedberg personligen och heller inte hans 

stiftelse, utan benämnt det som ”pastor Hedbergs verksamhet för barnen”.  

Det här ledde till en rättslig tvist mellan Hedberg och fattigvårdsnämnden med resultatet att 

rådhusrätten gav Hedberg rätt. Det i sin tur ledde vidare till att nämnden ville ha en 

överenskommelse med Hedberg om att han skulle få förvalta pengarna om det startades en särskild 

fond för dem, med egen kontroll och revision helt frånskild den övriga verksamheten. Hedberg 

vägrade och nämnden gick därför vidare till hovrätten som dock fastställde rådhusrättens dom, varpå 

fattigvårdsnämnden släppte ärendet.56 

I ett brev från Bengt Oxenstierna till John Hedberg, daterat 8 juni 1911, mitt uppe i tvisten med 

fattigvårdsnämnden i Stockholms stad uppmanade Oxenstierna Hedberg att gå till media för att 

uppmärksamma allmänheten på, vad han anser, exempel över hur myndigheter kan bete sig. Det är 

oklart om Hedberg följde detta råd, då det tillgängliga källmaterialet inte ger något svar.57 

 

Efter de olika stormarna 1905, 1909 och 1911 började det så småningom lugna ner sig efter 

rättegångar, tvister, ärekränkningar och mediala följetonger. Hedbergs verksamhet led dock av dålig 

ekonomi, 1910 stängdes Dagmarhemmet och året efter även Malmberga, vars barn flyttades över till 

Kristinedal. En icke namngiven bekant till Hedberg köpte Malmberga och barnkrubban vid 

Hagalund och pengarna lades på att uppföra en kvarn, en såg och en samlingslokal vid Kristinedal. 

 
55 Åmåls Kommunarkiv. Pastor Hedbergs stiftelse för värnlösa. Ö1:1 Pressklipp. Blandade tidningsurklipp från 1911-06-01.  
56 Dagens Nyheter. 1911-03-11 och 1911-04-01.    
https://arkivet.dn.se/tidning/1911-03-10/14669/3?searchTerm=fattigv%c3%a5rdsn%c3%a4mnden+hedberg+thalin                                                  
https://arkivet.dn.se/tidning/1911-04-01/14690/9?searchTerm=fattigv%c3%a5rdsn%c3%a4mnden+hedberg+thalin 
57 Åmåls Kommunarkiv. Pastor John Hedbergs Stiftelse för värnlösa. F2:25 Diverse handlingar. Brev från B. Oxenstierna till J. 
Hedberg. 8 juni 1911. 

https://arkivet.dn.se/tidning/1911-03-10/14669/3?searchTerm=fattigv%c3%a5rdsn%c3%a4mnden+hedberg+thalin
https://arkivet.dn.se/tidning/1911-04-01/14690/9?searchTerm=fattigv%c3%a5rdsn%c3%a4mnden+hedberg+thalin
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Kvar i Stockholm fanns endast ett litet barnhem, kallat Sparvboet, beläget i samma fastighet som 

expeditionen på Badstugatan.  

Hedberg själv var inte heller i fullgott skick. Han hade länge dragits med hälsoproblem som inte 

förbättrades av stormarna kring hans person och verksamhet. Redan 1905 hade Hedberg börjat få 

problem med hjärtat. Läkarna hade då diagnosticerat honom med hjärtförstoring, vilket ledde till 

problem med levern och vatten i kroppen som i sin tur ledde till en onaturlig viktökning.  

 

I mars 1916 skrev han för sista gången i Samariten och det blev nästan som en sista hälsning till 

avsked: 

 Och det är en stor tröst att veta, att allt vilar i vår himmelske faders händer, och att 

han för oss framåt genom sorg och glädje, medgång och motgång, så länge han 

finner det nödigt. När vi få sluta vårt dagsverke har han alltid någon annan att sätta 

in för att arbeta i denna del av hans vingård.58 

17 mars 1916 avled John Hedberg och den barnlöse fattigprästen på Söder med de tusentals barnen 

hade arbetat färdigt. 

 

6.4 Efter Hedbergs död 

Det slutade inte storma kring Hedbergs verksamhet efter att hans död, utan det blev fler 

mediaföljetonger. Det var då Frida Hedberg som ansvarade för att cirkusen satte fart ännu en gång då 

hon ansåg att styrelsen som tagit över efter Hedberg, och som hon själv satt som medlem i, grovt 

misskötte sitt uppdrag. Enligt henne hade styrelsen kört ekonomin i botten och inte handlat i enighet 

med stiftelsens syfte att enbart drivas genom välgörenhet.  

Det är intressant att efter ett styrelsemöte för John Hedbergs Stiftelse för värnlösa den 20 mars 1917, 

ett drygt år efter Hedbergs död, samtalade ordföranden Bengt Oxenstierna och sekreteraren David 

Edén, som Hedberg utsett till sin efterträdare som föreståndare av Kristinedal, en stund om 

förhållandena på där. De diskuterade att Hedberg under sin livstid ensam utgjort stiftelsen som ägde 

Kristinedal med tanke på hur stadgarna var utformade, men att han även, tillsammans med sin fru 

Frida Hedberg, ägde en del privat då en del av ägorna hade ägts av fru Hedbergs släkt. Det här satte 

honom i en minst sagt intressant position affärsmässigt sett då konsekvenserna av detta var att han 

kunde köpa och sälja till sig själv flertalet gånger. Edén fråntas en tid senare sin plats som 

 
58 Petterson, Bertil. Fattigprästen. Stockholm. Westerberg Boktryckeri AB, 1955, s. 110. 
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styrelsemedlem och föreståndare då det visade sig att han förskingrat pengar. Han fick skriva på ett 

kontrakt om att han inte fick prata med pressen om situationen.  

Frida Hedberg skickade senare ett brev till Oxenstierna där hon i skarpa ordalag framlade en hel del 

synpunkter på hur styrelsen misskötte ekonomin, med resultatet att verksamheten vid Kristinedal 

blev lidande. Till svar skickar Oxenstierna en förklaring om att han för första gången gått igenom 

alla de senaste årens årsberättelser och kommit fram till att det faktiskt låg viss sanning i de 

beskyllningar John Hedberg fått motta, vilket han finner fruktansvärt eftersom han gått i god för 

denne. Stridigheterna mellan stiftelsen och fru Hedberg avslutades så småningom med att de gjorde 

upp i godo och Frida Hedberg avgick som styrelsemedlem.59 

 

7. Analys/Diskussion 

Innan själva analysen och diskussionen påbörjas känner jag mig tvungen att påpeka att den här 

uppsatsens avsikt inte på något sätt är att komma med några former av beskyllningar eller att 

skuldbelägga någon. Det finns mycket mer källmaterial att gå igenom innan det är möjligt att avgöra 

vad det egentligen är som har hänt.  

Något som helt klart tydliggjorts för mig när jag arbetat med den här uppsatsen är att det behövs 

avsevärt mycket mer tid och arbete för att kunna sammanställa en mer komplett bild av alla stormar 

kring den Hedbergska verksamheten. Källmaterialet jag arbetat med har inte varit tillräckligt för att 

ge en bra helhet, utan det skulle behövas tillgång till allt arkivmaterial som kan tänkas finnas i 

Stockholm, som till exempel från Stockholms stads fattigvårdsnämnd, hälsovårdsnämnd och 

skolnämnd och material från Kristna sedlighetsföreningen. Den här gången fanns det inte möjlighet 

för detta utan jag behövde avgränsa mig för att ha en rimlig chans att bli klar, men det hade varit 

intressant att någon gång i framtiden göra en ordentlig djupdykning för att på så sätt bredda 

perspektivet. 

Det är inte helt osannolikt att alla de olika konflikterna kring Hedberg, hans person och hans 

välgörenhet i grund och botten handlar om konflikten mellan privat och offentlig verksamhet. Den 

här tidsperioden handlade ju om förändring och uppbyggnad i en tid då den industriella revolutionen 

skapat och förändrat olika problem som ibland inte tidigare existerat. Man skulle kunna dra 

paralleller med dagens samhälle där konflikter och debatt uppstår på grund av ökade privatiseringar 

av verksamhet som tidigare varit statens uppgiftsområde.  

 
59 Åmåls kommunarkiv. Pastor John Hedbergs Stiftelse för värnlösa. A1:1 Protokoll. Protokoll 1906 – 1928. 
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När en stat arbetar med att konstruera ett socialt skyddsnät för de behövande är staten själv i behov 

av något för att verksamheten ska fungera ordentligt. Staten behöver förtroende från allmänheten, 

vilket om man sätter på sig Bourdieus glasögon skulle kunna översättas med att staten behöver stärka 

sitt symboliska kapital genom att allmänheten sätter värde på deras ord och handlingar. En person 

som John Hedberg kan då lätt bli en nagel i ögat, ett hinder som måste övervinnas eftersom han själv 

driver den typ av verksamhet man vill bygga upp och reglera ordentligt. Den maktkampen 

återspeglas i de mediala konflikter Hedberg var fokus för, och syns särskilt tydligt i de exemplen när 

myndigheter och offentliga personer är de som står för kritiken. Det är, som i fallet med 

Dagmarhemmet där fattigvårdsinspektören och hans assistent står för den inledande kritiken, ett 

fokus på kontroll och organisation. Goda intentioner och ett stort hjärta räcker enligt dem inte till för 

att på ett tillfredsställande sätt driva en sådan verksamhet, utan det måste till en mer övergripande 

kontroll. Hedberg lider en brist på organisationsförmåga och borde ta hjälp av myndigheterna.  

Sett ur Bourdieus synvinkel skulle man kunna tolka det som om att kritiken i detta fall syftar till att 

bygga på sitt kapital för att få tillräckligt med makt att kunna bli den största auktoriteten inom 

verksamhetsområdet. Det är troligtvis av den anledningen man väljer att föra en del av maktkampen 

genom att skicka insändare till media, för att på så sätt nå ut till allmänheten på ett lättillgängligt sätt. 

Just när det kommer till insändare anser jag att det inte är helt osannolikt att de privatpersoner som 

var inblandade i de mediala stormarna antingen blev uppmuntrade direkt av myndigheter, eller 

åtminstone blev påverkade av att se kritiken som framförts att de själva tog mod till sig och skickade 

in egna insändare. Man skulle kunna uttrycka det som om att de tillskrev värde till det kapital 

myndigheterna försökte bygga på genom att framföra sin kritik. 

 

Hedberg var en person som redan var i besittning av kapital, både socialt och kulturellt, då han hade 

ett stort kontaktnät i alla olika samhällsklasser och var en utbildad pastor. Man kan se i sättet han 

yttrar sig på att han lutar sig tillbaka på sitt kulturella kapital i syfte att skaffa symboliskt kapital 

genom sitt dramatiska språk. Han är inte rädd för att både spela på människors samvete eller blanda 

in religiösa förtecken i sina yttranden, vilket naturligtvis faller sig naturligt med tanke på hans 

yrkestitel. Hedberg försökte ofta ta bort värde från motståndarnas ord genom att måla upp dem som 

falska, fega eller rakt ut illasinnade. Han stärker ofta sina ord genom att hänvisa till andra människor 

med ett stort kapital, som läkare och doktorer. Exempel på detta kan man se vid kritiken mot 

Dagmarhemmet 1904 – 1905, där han i sarkastisk ton skriver om motståndarnas ”inspektioner” och 

använder citationstecken för att visa hur högt de står i kurs hos honom, och ställer sedan detta mot 

omdömet från tre ansedda läkare som arbetat hos honom. När det påpekas att många barn dog under 

kort tid på hemmet, för att Hedberg tagit emot ett antal barn som var obotligt sjuka, talar han om att 
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han ville låta dem få avsluta sina liv med en smula sol, han spelar på folks samvete för att visa sin 

egen godhet. Han bygger på sitt symboliska kapital eftersom folk sätter värde på en ansedd persons 

ord när de används på det sättet Hedberg gör. Han möjliggör alltså detta genom att vara den han är, 

och hade han inte varit ”fattigprästen på Söder” så är sannolikheten hög för att hans symboliska 

kapital inte skulle ha ökat även om han uttryckt samma saker. Just Hedbergs identitet skapade 

svårigheter för hans motståndare. Det är inte lätt att kritisera en man av Gud, som dessutom vigt sitt 

liv åt att arbeta med välgörenhet för barn. Uppenbarligen anser han sig själv vara mer duglig än det 

offentliga, då han avböjt deras stöd med motivationen att deras byråkratiska organisation stjälper mer 

än hjälper.  

Till sist hjälpte det dock inte vad han sa eller vad han gjorde, och trots att han vann 

ärekränkningsrättegången mot Berglind så rasade hans verksamhet ihop bit för bit då han förlorat 

allmänhetens förtroende, med färre gåvor som resultat. Vad han sa och vad han gjorde tillskrevs inte 

längre samma värde då det helt enkelt blivit för mycket kritik mot honom under lång tid. Det känns 

för mig sannolikt att Hedbergs fokus på känslofyllda yttringar om konspirationer, Gud och 

lögnaktiga människor till slut föll platt gentemot myndighetspersoners fokusering och jakt efter kalla 

fakta. 

Vägen fram till rättegången visar även ytterligare en part i konflikten, nämligen en annan frikyrklig 

verksamhet. Missionsförbundet, genom Betesdastyrelsen, tillät ju inte längre Hedberg att låna deras 

lokal efter att de haft ett möte med agenten Berglind. Det är troligt att de ville ta en smula avstånd 

från Hedberg för att inte dras med i ett eventuellt fall. De tydliggjorde att de inte ville ha en 

långdragen debatt i media utan helst ville få till stånd ett privat möte med Hedberg. Det här skulle 

man kunna tolka som att de byggde sitt kapital på viljan att framstå som aningen mer civiliserade än 

sin motpart, att de tyckte det var under deras värdighet att strida offentligt. Det är intressant att 

Roddy Nilsson skriver om att det inte var ovanligt med konflikter frikyrkorna emellan, och då 

kanske främst på grund av vad Nilsson kallar baptistsamfundets radikala framtoning. Här har vi ett 

exempel på en konflikt som uppstått, om inte mellan samfunden, så åtminstone mellan en enskild 

baptistpastor och missionsförbundet. 

När det kommer till de olika tidningarnas val av ståndpunkter i konflikterna är det svårt att avgöra 

varför de valde den sida de gjorde. Både Dagens Nyheter och Stockholmstidningen, som var de 

främsta arenorna, var liberala tidningar så man kan inte tydligt säga att det har med politik att göra. 

Dock så kan den mystiske ”Rolf” ha något med saken att göra. Han arbetade ju inom tidningsvärlden 

och skrev även för Hedbergs tidning Samariten. Det är inte omöjligt att den andra tidningen han 

arbetade för var Stockholmstidningen, vilket i så fall skulle kunna förklara varför de valde Hedbergs 

sida, men det går inte att säga säkert utan mer information om vem han egentligen var.   
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Man skulle kunna sammanfatta konfliktproblematiken inom området social vård med att det lätt kan 

uppstå konflikter om det inte finns en klar förutsättning över vem eller vilka som ska göra vad. Det 

tar tid att bygga upp ett fungerande system för social verksamhet, som dessutom ska hållas vid liv 

vid strukturella och samhälleliga förändringar och skeenden. Den tysta överenskommelse som 

Roddy Nilsson skriver om, där det skulle råda ett slags samförstånd och samexistens mellan det 

offentliga och det privata för att de skulle komplettera varandra, fungerade inte riktigt i praktiken alla 

gånger. 
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