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FOLKHEMMETS KYRKA - ERRATA: 

Innehållsförteckning: ”1.3. Teori- offentligheten, dess omvandling och kyrka.....20”
 ”22” 

s.12 Komplettering av förkortningslista: SSUH: Sveriges Studerande Ungdoms 
Helnykterhetsförbund 
s. 21 Sjätte raden underifrån: ”en historisk böjningsmönster”  ”ett historiskt”. Sista 
meningen i not 9 stryks 
s.22  Not 10: ”varsamhet [om] att”, ”företeelser [som] går”. Not 13: Aronsson 1995, 
s. 51-70: fel format 
s 27 Rad sex: ”en alternativt led”  ”ett”. Not 27: Lindmark 1992, s. 62: fel format 
s. 28 Rad sexton: ”Präster kunde började klaga”  
s. 29 Not 32, rad elva: ”sammansslutna” ”sammanslutna”
s. 42 Rad 22 ”kunnat”  ”kan” 
s. 46 Rad fem: Han[s] roll. Rad fem underifrån: ”upplysningsreligiositet”
s. 48 Rad tio: ”till att låta bondeväckelsen att finnas kvar” 
s. 50 Not 15: ”Ministeriets”  ”Ministeriet” 
s. 64 Rad fjorton: ”landboreformerna”
s. 69 Rad femton underifrån” tidsskrift”  ”tidskrift” 
s. 72 Not 59: ”med detta” ”med denna” 
s. 80 Not 93: sista meningen stryks 
s. 82 Not 103: ”formulerat” ”formulera” 
s. 83 Not 105: ”Berndt [Gustafsson] har presenterat...” 
s. 84 Rad åtta: ”ansåg”  ”ansågs” 
s. 91 Rad sjutton: ”Storgården”  ”Storgården”
s. 93 Not 158: ”Björck [har] påvisat att...” 
s. 96 Rad fem underifrån: ”1840-talet”  ”1840-talen” 
s. 99 Not 186: ”i sin kritik”  ”i dennes kritik” 
s. 105 Rad sju underifrån: ”Eklund stod dock som vi skall se för en helt annan typ av 
fosterländskhet” 
s. 119 Not 63: sista meningen strykes 
s. 123 Not 87: ”den andliga”  ”de andliga” 
s. 125 Not  97: ”Harald Hallén till Birger Hallén 25/9 1906 [Vol 4 HHS, FAV]” 
s. 128 Not 111: ”Harald Hallén till Birger Hallén 13/9 1905 [Vol 4] HHS, FAV”  
s. 134 Rad sjutton: ”denne”  ”Eklund” 
s. 136 Första raden e. första citatet: ” räddade själv i denna händelse”  ” räddade 
själv denna händelse” 
s. 141 Not 179: ”dualisktisk”  ”dualistisk” 
s. 147 Not 209: första meningen kan strykas 
s. 151 Rad 20: ”Lärt sig att underkastelse” 
s. 154 Not 231 ”Nya Wemlands Tidningen 137 1907”  ”Nya Wemlands Tidning-
en 26/11 1907” 
s. 155 Rad fyra underifrån: ” Värva flertalet av”  ”Värva flertalet inom” 
s. 161 Rad arton: ”Dessa var”  ”Dessa utgjorde”, not 261: ”klar” ”klara” 
s. 164 Första rad e. citat: ”upplevt det möjligt att studenter” ”upplevt det möjligt 
för studenter” 
s. 171 Rad två underifrån: ”Kristendom”  ”kristendom” 
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s. 175 Rad åtta underifrån: ”motreaktion Storbritanniens”  ”reaktion mot Storbri-
tanniens” 
s. 178 Rad fem underifrån: ”Under det tidiga nittonhundratalet fanns [alltså] en...” 
s. 179 Rad fem och ett underifrån: Dagens Nyheter Dagens Nyheter. Samma sak 
s. 180 rad på rad två och 25. 
s. 181 Not 16 bör kompletteras med Dagens Nyheter 10/6 1909 
s. 182 Rad tretton underifrån: ” tidsskrift”  ”tidskrift” 
s. 191 Rad sju e. rubrik: ”till samling av i syfte”, samma sidas sista rad: ”Svensk 
ungdom”  ”Svensk ungdom”
s. 198 Rad  fem ”återfinns fyra volymer”  ”återfinns fem volymer” 
s. 199 Rad fyra underifrån ”studentmöte[t]” 
s. 202 Rad tretton e. rubrik: ”Enligt tidningsrapporter hade sig pastoratets präster...” 
s. 203 Rad sexton: ”Dagens Nyheter”  ”Dagens Nyheter”
s. 210 Not 148: Bergslagernas Nyheter nr 53 [9/7] 1909 
s. 217 Rad ett: ” pansarbåt än [på] att”, rad fem underifrån: ”Inifrån partiet ville 
[han] predika” 
s. 219 Rad fem: ”Social-Demokraten”  ”Social-Demokraten”
s. 227 Not 215 ”till JA Eklund 7/4 [1914] JAES UUB” 
s. 242 Rad tio underifrån: ”Regeringen”  ”regeringen” 
s. 247 Not 58: ”AK  1928 3:11”  ”AK 1928:3, s 11” 
s. 253 Not 82: ”vilken vi nedan”  ”vilket vi nedan” 
s. 263 Not 16: ”AK 1918 59:90, 94”  ”AK 1918:59, s. 90, 94” 
s. 264 Rad tio e. rubrik: ”konflikt kontra”  ”konflikt mellan” 
s. 265 Rad nio e. rubrik: ”religionen i sig självt”   ”religionen som sådan” 
s. 270 Rad tolv: ”ej längre var ett fallet” 
s. 274 Sista raden: ”engagerade sig i de aktuella ”  ”engagerade sig i den aktuella” 
s. 284 Rad fyra i citatet: ”en religiösa samvetskultur”  ”en religiös samvetskultur” 
s. 313 Sista raden: ”Brilioth avslöjade [för Hallén] att” 
s. 325 Sista rad före rubrik: ”åslådning” ”åskådning” 
s. 329 Rad 21: ”hotbild som 1919 [och 1920] års motioner...” 
s. 334 Rad tolv o. tretton underifrån: ”kyrkofullmäktige partier visade...” 
s. 339 Rad tretton underifrån: ”bevara sin gamla”  ”sina” 
s. 347 Rad fjorton: ”var utformade för att ansvara för kyrkans ansvar för [över] 
s. 366 Not 34: Rehnberg [1965], s. 146-154 
s. 385 Not 50 ”Pastoraltidsskrift”  ”Pastoraltidskrift” 
s. 388 Rad sexton: ”kvinnliga”  ”kvinnlig” 
s. 396 Rad tre underifrån: ”1800-talet”  ”1880-talet” 
s. 403 Rad åtta underifrån: ”Exempelvis fördömde Hallén 1909”  ”1910” 
s. 412 Rad tre: ”en [av] de förmedlande...” 
s. 456 Komplettering av litteraturlista: Litteraturhandboken. 1984. Stockholm.  
s. 467 Komplettering av personregister: Engberg A. även på s. 234 

[komplettering]     : ändra till 


