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KAPITEL 8  
Den fostrande moralvården1 
Predikningar och kristendom i fängelsetidningen  
Solglimt år 1913 

Viktor Englund 

När fängelsetidningen Solglimt kom ut med sitt första nummer till julen 1912 
innebar den ett stärkande av en form av fångvård som i samtiden hade hunnit bli 
tämligen gammal. Dess innehåll gav uttryck för en praktik som huvudsakligen 
byggde på en viss form av lärande nämligen fostrande genom kristendomen. 
Denna form av fostran var inget unikt för fängelset och Solglimt, utan hade allt 
sedan 1686 års kyrkolag varit ett krav på befolkningen för att kunna ingå som 
medlemmar i den kristna församlingen.2 En kristen fostran kom också senare att 
utgöra ett grundläggande inslag i folkskolan, där det i folkskolestadgan framhölls 
att man med folkundervisningen syftade till: ”det uppväxande släktet danande 
till kristliga och gagneliga samhällsmedlemmar”.3 Genom att ta upp detta vill jag 
understryka hur Solglimt i detta kapitel kommer att kopplas till, och är av rele-
vans för, ett vidare forskningsläge rörande fostran. I detta ingår också en stor del 
av den forskning om olika institutioner som använt sig av Michel Foucaults teo-
rier, där begrepp som styrning och disciplinering är centrala.4 Förutom den fäng-
elsehistoriska forskningen blir det särskilt relevant att förhålla sig till det ganska 
omfattande utbildningshistoriska forskningsläget som ägnat sig åt fostran, varav 

                                                
1 Forskningen för att kunna skriva artikeln har finansierats av Ridderstads stiftelse för historisk 
grafisk forskning. 
2 Bernhard Salqvist, Folkskolans kristendomsundervisning: Med särskild hänsyn till 1919 års under-
visningsplan: Prästmötesavhandling (Stockholm 1947) s. 28–29. För information om praktiken 
gällande denna fostran och det lärande den innebar och hur det hela utvecklades längre fram se: 
Daniel Lindmark, ”Folkundervisning och läskunnighet.” i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg 
(red.), Utbildningshistoria: En introduktion. (Lund 2019). 
3 Bernhard (1947) s. 32. Se också följande artikel där Henrik Edgren framhåller att en av folkskolans 
viktigaste uppgifter var att fostra barnen till troende kristna: Henrik Edgren, ”Kungsådran av den 
lilla läroanstaltens bildning – 1870-talets pedagogiska förväntningar på Läsebok för folkskolan” i 
Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund 
(red.), Utbildningens revolutioner: Till studiet av utbildningshistorisk förändring (Uppsala 2017). 
4 Tre svenska avhandlingar som kan vara värt att nämna här är följande: Roddy Nilsson, En väl-
byggd maskin en mardröm för själen: Det svenska fängelsesystemet under 1800-talet (Lund 1999); 
Frans Lundgren, Den isolerade medborgaren: Liberalt styre och uppkomsten av det sociala vid 1800-
talets mitt (Hedemora 2003); Lars Garpenhag, Kriminaldårar: Sinnessjuka brottslingar och straff-
frihet i Sverige, ca 1850–1930 (Uppsala 2012). 
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ett flertal arbeten också influerats av Foucaults teorier.5 Det är främst som ett 
bidrag till dessa två forskningslägen som detta kapitel ska förstås. Det källmaterial 
som används i artikeln har i stort sett inte uppmärksammats överhuvudtaget 
inom tidigare forskning. Inriktningen på den andliga fostran i svenska fängelser 
under tidigt 1900-tal utgör också något vi vet väldigt lite om. Den religiösa be-
arbetningen av fångarna summerade i stort sett det reformeringsarbete som be-
drevs i fängelserna.6 Detta betyder att vår bristande kunskap om den andliga 
fostran till stor del också innebär att vi vet lite om den fångvård som bedrevs. 
Det här kapitlet syftar till att bidra med nya kunskaper och en bättre förståelse 
inom de nämnda områdena. Mer specifikt är syftet att komma med svar på frå-
gan om hur den andliga fostran tog sig uttryck i praktiken? Till denna övergri-
pande fråga har jag en underfråga: Vilka argument och metoder användes för att 
övertyga fångarna om de budskap som framfördes? 

Solglimt och kristendomen – en fängelsehistorisk 
bakgrund 
Religionen som ett centralt reformerande och fostrande verktyg inom fängel-
serna fick i Sverige sitt genomslag i och med cellsystemets, även benämnt Phi-
ladelphiasystemet eller ensamhetssystemet, successiva intåg i Sverige från och 
med 1840-talet. Fängelsesystemet som importerades från USA gick ut på att 
fången skulle hållas helt isolerad från andra intagna. Tiden som en fånge kunde 
spendera i isolering var som längst från och med 1893, då den uppgick till de 
tre första åren av straffet.7 I isoleringen skulle fången fostras utifrån kristna 
skrifter och besök av fängelsepredikanter.8 Runt 1800-talets mitt fanns det 

                                                
5 Det utbildningshistoriska forskningsläget som berör fostran består exempelvis av: Esbjörn Lar-
sson, Från adlig uppfostran till borglig utbildning: Kungl. krigsakademin mellan åren 1792–1866 
(Uppsala 2005); Jonas Larsson Kraus, Att odla ett samhälle: Råby räddningsinstitut och 1840-talets 
sociala ingenjörskonst (Uppsala 2009); Esbjörn Larsson, En lycklig mechanism: Olika aspekter av 
växelundervisningen som en del av 1800-talets utbildningsrevolution (Uppsala 2014); Ulrika Nor-
burg, Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem? Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 
1876–1940 (Linköping 2015); Germund Larsson, Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningssyste-
met i de svenska läroverken 1905–1961 (Uppsala 2018); Anne Berg, ”En demokratisk revolution: 
De tidiga arbetarorganisationerna och formandet av demokrater från 1840-tal till 1880-tal” i 
Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund 
(red.), Utbildningens revolutioner: Till studiet av utbildningshistorisk förändring (Uppsala 2017) s. 
61–93; Anne Berg, ”Disciplinens politiska funktion: Den tidiga arbetarrörelsens sanktionssystem 
och medborgarskapande, ca 1845–1885”, i Historisk tidskrift, 140:1 (2020) s. 66–94; Norlin, Björn 
(red.), Nordic Journal of Educational History: Special Issue: Education and Violence, 5:2 (2018). 
6 Yngve Levenskog, Institutionssjälavård i Sverige 1932–1989: Med särskild hänsyn tagen till fäng-
elsesjälavården (Stockholm 1997) s. 20. 
7 Nilsson (1999) s. 280. 
8 Nilsson (1999) s. 310–312, 328–330. 
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fångvårdspredikanter vid alla fängelser i Sverige.9 År 1846 kom instruktioner 
för fångvårdspredikanter, vilka till sina principer blev desamma under resten 
av seklet.10 Anders Arner, som skrivit om kyrkans roll inom fångvården, har 
gällande de aktuella instruktionerna från 1846 framhållit den genomgående vikt 
som lades vid den religiösa omvårdnaden i dessa instruktioner.11 

Religionens centrala roll inom ensamhetssystemet har också framhållits på 
flera håll inom den tidigare forskningen.12 Yngve Levenskog skriver i sin av-
handling som handlar om institutionell själavård att ”[d]et är berättigat att säga, 
att det var prästerna, som stod för den egentliga vården, den vård som skulle 
upprätta och förbättra fången.”13 Solglimt ligger helt i linje med detta. Den prak-
tiska formen av fångvård som vi hittar i Solglimt går enligt mig tillbaka till de 
ursprungliga tankarna med ensamhetssystemet, då det infördes i Sverige. 

Tillkomsten av Solglimt var nära kopplad till fångpredikantsämbetet, då ini-
tiativtagaren till tidningen var kyrkohedern Arvid Salvén, som hade haft en 
sådan tjänst.14 Han hade också senare i sin prästgård följt upp detta arbete med 
att ta emot frigivna fångar.15 Genom sådana kontakter hade tankarna på en 
fängelsetidning väckts. Som han själv senare skrev ”behöfde [fångarna], för att 
icke falla i apatisk slöhet något samband med och underrättelse från yttervärl-
den, de behöfde ett väckande ord i ensamheten och en hoppets solglimt i sin 
dystra tillvaro.”16 I citatet kan vi se inslag av flera syften som stimulering, hopp, 
tröst och en förbindelse med omvärlden. Utifrån det innehåll som utrymmes-
mässigt dominerar Solglimt, saknas dock det som bör ses som det mest centrala 
med tidningen, nämligen att fostra och reformera fången utifrån predikningar 
och moraliserande berättelser, där det överordnade syftet kan summeras med 
att skapa en skötsam kristen medborgare. Utgångspunkten för mina analyser är 
en definition av fostran som ”att forma individer till att bli människor som inte 
bryter mot normer och värden som hålls för viktiga.”17 De normer och värden 
som fokusen ligger på i denna undersökning är de religiösa. 

                                                
9 De var dock bara heltidsanställda vid de större fängelserna, vid mindre sådana var detta bara 
en bisyssla. Anders Arner, Kyrka och fångvård i Sverige 1846–1946: Historiska och principiella 
undersökningar (Lund: 1963) s. 126–127. 
10 Levenskog (1997) s. 19; Nilsson (1999) s. 310. 
11 Arner (1963) s. 186–187. 
12 Se t.ex: Levenskog (1997) s. 19–20; Nilsson (1999) s. 305, 309–310; Peter Scharff Smith, Mo-
ralske hospitaler: Det moderne fængselsvæsens gennembrud 1770–1870 (Köpenhamn 2003) s. 92, 
133–135. 
13 Levenskog, (1997) s. 20. 
14 Arvid Salvén, Boken om Högsjö: En norrländsk sockenkrönika: Kulturbilder: Sägner och minnen 
(Stockholm 1918) s. 177. 
15 Salvén (1918) s. 110. 
16 Salvén (1918) s. 110. 
17 Joakim Landahl, Auktoritet och ansvar: Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning 
(Stockholm 2006) s. 8. 
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Bild 1. På bilden ovan visas kyrkan vid Centralfängelset på Långholmen som stod fär-
digt år 1880. Fotograf: okänd. 

Källa: Wikimedia Commons. 

I första numret av tidningen kom Salvén in mer på den kristna omvandlings-
processen då han uppmanade tidningen att ”Väck hopp om och tro på Guds 
kärlek i Jesus Kristus, som är världens ljus.”18 Predikningarna är ofta skrivna 
utifrån ett perspektiv som tar fasta på att målgruppen är i behov av andlig 
vägledning och frälsning, att de befinner sig i ett tillstånd av moraliskt förfall 
och att de även har en mängd mer världsliga problem som exempelvis alko-
holmissbruk. Många predikningar saknar uppgifter om vem som skrivit dem. 
Utifrån de fall där det finns uppgifter om det är det tydligt att Salvén skrivit 
den överväldigande majoriteten av dem. 

18 Arvid Salvén, ”Solglimt”, Solglimt 24/12 1912. 
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Bild 2. Att kristendomen präglade fångarnas vardag blir tydligt på denna dagordning 
från Långholmen där såväl morgonbön som kvällsbön tas upp tillsammans med helg-
dagarnas gudstjänster. Fotograf: okänd. 

Källa: Wikimedia Commons. 

Omfånget på Solglimt var kanske inte så imponerande, med fyra sidor men ut-
givningsfrekvensen måste betraktas som relativt hög, då ett nytt nummer gavs ut 
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varje vecka. Till innehållet upptogs den huvudsakligen av predikningar, mora-
liska berättelser, artiklar och nyheter. Därtill publicerades det även en hel del 
dikter och sångtexter. Predikningarna, som utgör det viktigaste källmaterialet för 
analysen i denna text, fanns med några få undantag med i alla nummer som gavs 
ut första året, och de omfattade ungefär en fjärdedel av tidningens utrymme.19 
Utöver predikningarna kom den religiösa fostran även till uttryck i en del artiklar 
med religiöst innehåll, även dessa används i denna undersökning. 

De nummer av Solglimt som gåtts igenom för denna studie utgörs av den 
första årgångens 52 nummer. Rent metodmässigt har undersökningen genom-
förts på så sätt att jag har upprättat en databas över innehållet i tidningarna och 
sedan identifierat teman utifrån sådant som varit återkommande och bildat 
mönster i relation till den religiösa fostran, vilket kan beskrivas som en sorts 
tematisk analys. Resultaten från denna analys har också till stor del strukturerat 
texten, där olika teman behandlas under egna rubriker. Innehållet i predikning-
arna och de moraliska berättelserna betraktar jag som en del i en praktisk fång-
vård eftersom de vid läsning innebar en moralisk bearbetning av fångarna. I 
denna artikel inriktar jag mig framförallt på den andlig fostran i form av kristna 
moraliska budskap. 

Predikningar och andra religiösa texter – en gammal 
form av fångvård  
Predikningarna som finns med i varje nummer av Solglimt utgår huvudsakligen 
från olika delar av Bibeln och dessa bibelstycken används framförallt för att lära 
fångarna något. Ibland handlar det mer om kristendomsundervisning än om att 
predikningarna redogör för hur de bör tänka och agera. Andra gånger varnas 
det för ett visst beteende och i ytterligare andra presenteras dygder och normer. 
Om tyngdpunkten ligger på mer allmän kristendomsundervisning eller ett fost-
rande där man explicit saluför ett sätt att tänka och agera på varierar, men ofta 
finns båda delar med. 

Att reformera och styra de intagna på det här sättet utgjorde en gammal 
form av fångvård som hänger ihop med Philadelphiasystemets idémässiga röt-
ter. De problem och lösningar som tillsammans med många av de mer sekulära 
moraliska berättelserna utmärker predikningarna är till stor del ungefär des-
amma som när cellfängelserna började byggas i Sverige. Gällande religionen 
som den centrala lösningen med inslag som tro, bekännelse, ånger, förlåtelse 
och frälsning finns det en stark kontinuitet mellan dessa äldre idéer och det 

                                                
19 I två andra artiklar som jag håller på att skriva undersöker jag nyhetsdelen av tidningen och de 
moraliserande berättelserna. 
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som kommer fram i Solglimt.20 Baserat på undersökandet av cellboken Andakts-
bok för fångar (1849) skriver Roddy Nilsson att ”[i] läsningen och begrundandet 
av Guds ord fanns grunden till återupprättelsen.”21 Salvén skulle med största 
sannolikhet inte haft något att invända mot detta. Nästan 70 år senare framhöll 
han att ett av fängelsestraffets centrala syften var ”att genom fostrande medel 
åstadkomma förbrytarens förbättring under inverkan af en kristen moral.”22 Att 
Solglimt var ett redskap för att åstadkomma just detta blir extra tydligt i jul-
numret 1913, där det första året avrundas med en kortare artikel om tidningen. 
Här redogör Salvén för ambitionerna med tidningen: 

Så vill då tidningen alltid komma som en ’solglimt’ och såsom en sådan skingra 
mörkret i dystra, hopplösa hjärtan och säga dem, att Guds fadershjärta alltid 
står öppet för alla, som vilja låta sig ledas in på det eviga lifvets väg, som så ofta 
är bortskymd af otrons och syndens och okunnighetens svarta moln.23 

Med etablerandet av Solglimt stärks den här formen av fångvård som satte re-
ligionen i centrum. Det är intressant att detta sker i en tid som betecknats som 
”ett bottenläge” för den svenska kyrkan.24 Nu är det visserligen inte den svenska 
kyrkan som står bakom tidningen, utan Salvén, men det kristna budskapets 
förmåga att nå fångarna stärktes onekligen med Solglimt. Kristendomen som 
den generella lösningen är det mest genomgående inslaget i tidningen. Predik-
ningar går framförallt ut på att visa för fången hur denne kan räddas genom att 
bli frälst.25 Gällande Bibeln skrevs det exempelvis följande: 

Hvem det än må vara, konung eller tiggare, rättfärdig eller genomfördärfvad af 
synden, för alla finnes vägledning och hjälp i lifvets mest skilda förhållanden i 
denna underbara bok26  

Det finns alltså hjälp för fången att få om denne vänder sig till Bibeln och följer 
dess budskap. Det är uppenbart att en viktig ambition med Solglimt var att ge 

20 Att så är fallet är bland annat uppenbart utifrån vad Roddy Nilsson skrivit om Andaktsbok för 
fångar (1849) och de undersökningar han gjort av fängelsepredikanternas årsberättelser. Nilsson 
(1999) s. 317–318, 320–321, 324, 326, 328–329. 
21 Nilsson (1999) s. 329. 
22 Salvén (1918) s. 15. 
23 Arvid Salvén, ”Solglimt”, Solglimt 24/12 december 1912. 
24 Sven Thidevall, Kampen om samhällsreligionen: Dagens nyheters djävulskampanj 1909 (Skell-
efteå 2016) s. 14. 
25 Se exempelvis: ”Tankar i juletid”, Solglimt 24/12 1912; Arvid Salvén, ”Nyårstankar. Hvad be-
höfver du?”, Solglimt 2/1 1913; ”För söndagen. Gudsordets underbara värde.”, Solglimt 13/2 1913; 
Arvid Salvén, ”För söndagen. I storm.”, Solglimt 6/3 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. Jag hafver 
något att säga sig.”, Solglimt 27/3 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. Jesus är vår förlossare.”, 
Solglimt 15/5 1913; ”För söndagen. Förtrösta på Herren!”, Solglimt 12/6 1913; Arvid Salvén, ”För 
söndagen. Besökelsetiden”, Solglimt 2/10 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. Din konung kommer 
till dig!”, Solglimt 27/11 1913. 
26 ”För söndagen. Gudsordets underbara värde.”, Solglimt 13/2 1913. 
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hopp och tröst till fångarna. Sådana budskap var inte ovanliga i tidningen.27 Det 
är inte svårt att tänka sig att det kunde vara just tröstande att läsa, som det står 
i en predikan, ”[d]et finns nåd, det finns upprättelse äfven för den djupast 
fallne.”28 Denna nåd förutsätter dock att fången blir en god kristen, eller som 
det står i en predikan: ”Vill du hafva frid, samvetsfrid, så nekas dig aldrig en 
sådan, men villkoret är: lyft dina ögon upp mot den korsfäste, böj ditt hjärta 
och dina knän i verkligt ödmjuk bön om nåd för allt.”29 Det yttersta målet med 
den här typen av fostran var dock evigheten. Salvén är särskilt tydlig gällande 
detta då han skriver ”ty den, som tror på det eviga lifvet, den tror ock, att detta 
lifvets mål är att fostras för evigheten.”30 Utifrån denna målsättning är det tyd-
ligt att Salvén förenar sig med något som varit predikanters ambitioner ända 
sedan medeltiden – att rädda själar för livet efter detta. Som exempel på detta 
kan framhållas Eva-Marie Letzers studier av heliga Birgittas och svenska predi-
kanters fostringsarbete under senmedeltiden, vilka visar att de ”ville fostra sina 
adressater till goda kristna medmänniskor och vägleda dem till himmelsk frid 
i livet efter detta.”31 Att mer eller mindre samma strävan utgjorde en praktisk 
fångvård i början av 1900-talet är intressant att uppmärksamma. 

Synden och brottsligheten 
I Solglimt läggs nästintill ingen fokus på brott i den moraliska fostran av fången. 
Istället är det synden och andra moraliska dilemman som hamnar i förgrunden. 
Synden framstår som det problem som fången måste inrikta sig på att lösa för 
att ta sig ur den situation som denne befinner sig. Synden har bara mer lidande 
och fördärv att erbjuda och för att få frid måste fången få syndernas förlåtelse. 

Ditt inre, din själ känner måhända den oro, som saknaden af hjärtefrid medför. 
Och hvarför saknas då hjärtefrid, om icke därföre, att du icke mottagit förlåtelse 
för de många, många fel du begått, de synder, hvarmed du sårat ditt samvete 
och brutit emot Gud och medmänniskor.32  

Här argumenteras det för att fångens lidande i form av oro och avsaknad av 
hjärtefrid beror på att denna inte fått syndernas förlåtelse. Tilltalet är personligt 
genom den återkommande användningen av du. Syndernas beskrivs som ett 

27 För exempel på predikningar som har ett tröstande och hoppfullt budskap se: Arvid Salvén, 
”Nyårstankar. Hvad behöfver du?”, Solglimt 2/1 1913; ”För söndagen. Gudsordets underbara 
värde.”, Solglimt 13/2 1913; Paul Nilsson, ”För söndagen.”, Solglimt 19/6 1913; Martin Luther, ”För 
söndagen. Bedjen, söken och klappen!”, Solglimt 31/7 1913; Paul Nilsson, ”För söndagen.”, Solglimt 
30/10 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. Din konung kommer till dig!”, Solglimt 27/11 1913. 
28 Paul Nilsson, ”För söndagen.”, Solglimt 19/6 1913. 
29 Arvid Salvén, ”Nyårstankar. Hvad behöfver du?”, Solglimt 2/1 1913. 
30 Arvid Salvén, ”För söndagen. Hvarför tviflade du?”, Solglimt 16/1 1913. 
31 Eva-Marie Letzter, Med öga för publiken: Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska 
predikanternas exempelberättelser, cirka 1340–1500 (Stockholm 2018) s. 33. 
32 Arvid Salvén, ”Nyårstankar. Hvad behöfver du?”, Solglimt 2/1 1913. 
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brott inte bara mot medmänniskorna utan också Gud. Kontrasten mellan till-
varon i synd och den som en troende kristen som fått förlåtelse är högst påtag-
lig. Skillnaden utmärks här av en närmast total polarisering. Religionen erbjuder 
själens räddning, frid och att få slippa ångest och oro.33 Det hela kan presenteras 
på följande sätt: 

Guds ord är slutligen underbart därför, att det kan omskapa en i synder och 
öfverträdelser död människa till ett lefvande Guds barn, det förmår omskapa 
våra hem från syndanästen och af världslustan behärskade, till i sann mening 
goda hem, där kärlekens, fridens och tuktighetens goda andar råda.34 

De beteenden som fördöms här påverkar alltså en människas tillvaro så pass 
att den liknas vid att vara död. Religionen framställs som något livgivande som 
kan återföra individen till en tillvaro som symboliseras med det goda hemmet 
där kärlek, frid och tukt råder. Synderna kunde också få en tämligen dramatisk 
inramning som en kamp mellan gott och ont där det hänvisades till besatthet 
av onda andar och satan. I en sådan kontext blev den kristna fostran också en 
del av något större än den enskilde individen. Det hela kan framstå som en 
kosmisk kamp: ”Allt lidande, all nöd är ytterst följden af den ondas välde i 
världen, men i samma grad, som det goda segrar öfver ondskans makter, skall 
ljusets rike vinna herraväldet.”35 Både brottslighet och synder kunde ytterst till-
skrivas ”den ondes” inverkan på själen.36 

Den ondes skuld i det hela verkar dock inte påverkat fångens egen skuld. 
Fången skulle inte hysa några illusioner om att komma undan med vad denne 
gjort och man var noga med att sticka hål på sådana tankar. I Solglimt kunde 
man läsa om att ingen undgår konsekvenserna av sina handlingar – ingen undgår 
Gud och den gudomliga domen.37 Den här typen av budskap syftade sannolikt 
till vad som i Foucaultiansk mening kan beskrivas som en inre styrning hos 
fången.38 Ett givande sätt att förstå religionens funktion inom ensamfängelser, 
och som ligger i linje med tankegången om en inre styrning, har framhållits av 
Roddy Nilsson. Han skriver att den fungerade både som ett förbättringsmedel 
och ”som ett medel för att internalisera och upprätthålla själens kontroll över 
kroppen.”39 Att budskapet i Solglimt kunde få sådana effekter framstår som 
högst sannolikt. 

                                                
33 Se t.ex. Arvid Salvén, ”Nyårstankar. Hvad behöfver du?”, Solglimt 2/1 1913; Arvid Salvén, ”För 
söndagen. Hvarför tviflade du?”, Solglimt 16/1 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. Om du för-
stode…”, Solglimt 27/2 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. I storm.”, Solglimt 6/3 1913; Arvid 
Salvén, ”För söndagen. Älskarens slag äro trofasta.”, Solglimt 13/3 1913. 
34 ”För söndagen. Gudsordets underbara värde.”, Solglimt 13/2 1913. 
35 Arvid Salvén, ”För söndagen. Syndens makt och vanmakt.”, Solglimt 23/1 1913. 
36 ”För söndagen. Det ondas makt.”, Solglimt 21/8 1913. 
37 ”För söndagen. En not kastad i hafvet.”, Solglimt 5/6 1913. 
38 Se t.ex. Michel Foucault, Övervakning och Straff (Lund 2003) s. 35. 
39 Nilsson (1999) s. 305. 
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Om vi övergår till temat brottslighet är det uppenbart att det i Solglimt görs 
gällande att synd leder till brottslighet. Salvén är också tydlig med denna upp-
fattning i sin bok Ensamma stunder som kom ut år 1916. Det var en religiös 
bok som fångarnas celler utrustades med. Innehållet i den liknar till stor del det 
vi hittar i Solglimt. Det personliga tilltalet används för att få fången att tänka 
kring sitt liv och sina gärningar. Med hjälp av Bibeln försöker Salvén i boken 
lära fångarna att leva ett kristet och rättfärdigt liv, vilket precis också är vad 
han gör i predikningarna i Solglimt. Orsaken till brottslighet får en religiös för-
klaring i boken: ”i ditt innersta medgiver du säkerligen, om du vill vara ärlig, 
att det varit din bortkommenhet från Gud, som vållat din olycka.”40 Det här 
sättet att se på vad som leder till brott är på inget sätt unikt för I ensamma 
stunder och Solglimt. Roddy Nilsson har framhållit att ”förbättringsdiskursen” i 
Fångvårdsstyrelsens årsberättelser under 1800-talets andra hälft ”satte i prakti-
ken likhetstecken mellan brottslighet och moraliskt fördärv och mellan laglyd-
nad och moral.”41 Mot en sådan bakgrund blir det inte konstigt att kristendo-
men och dess frälsning saluförs som något av en universallösning för alla fångens 
problem, och i förlängningen då även brottsligheten. Det gällde att fostra och 
lära brottslingar om det som stod i Bibeln och hur den skulle tolkas. Den här 
synen på brottslighetens orsaker och hur den ska åtgärdas är heller inget unikt 
för svenska förhållanden. Under 1800-talets första hälft i England låg inte fo-
kusen så mycket på att straffa som att korrigera defekter hos individen som 
kriminaliteten ansågs vara ett symtom på. Förståelsen av orsaken till dessa de-
fekter var att det hade uppstått en problematik tidigare, vilken vanligen ansågs 
ha att göra med en bristande religiös utbildning.42 

Utifrån innehållet i Solglimt och de lösningar som återkommande presente-
ras för fångarna framstår det som om Salvén hade ett liknande sätt att se på 
brottslighet och hur fångvård skulle bedrivas. Om man kan säga att tidningen 
ger utryck för en mer sammanhängande teoretisk förståelse av brottslighetens 
orsaker och hur fången kan reformeras är det just att problemen ligger i ett 
allmänt syndigt leverne och att kristendomen och dess frälsning är den gene-
rella lösningen. 

Dygder, det goda hemmet och syndernas 
varierande omständigheter 
I predikningarna får fången också ta del av mer konkreta instruktioner till hur 
denne ska agera och tänka. I en predikan framhålls betydelsen av arbetandet, 
att den sanna glädjen kommer genom en strävsam insats: ”Arbetsglädjen är en 

40 Arvid Salvén, I ensamma stunder (Stockholm 1916) s. 3. 
41 Nilsson (1999) s. 324. 
42 Christopher Harding, Bill Hines, Richard Ireland & Philip Rawlings, Imprisonment in England 
and Wales: A Concise history (London 1985) s. 177. 
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sund, naturlig lifglädje, men den kostar något; utan ett redbart arbete, intet 
resultat att glädjas öfver.”43 Betydelsen av att arbeta är även något som skymtar 
fram på annat håll än i denna predikan. I en artikel beskrivs till och med arbetet 
som ”mänsklighetens största välsignelse”. Arbetet ska enligt texten vara både 
”förädlande” för själen och ”välgörande” för kroppen.44 I en annan text skrivs 
det om hur viljan byggs upp ”genom att vara i full verksamhet.”45 Arbetet är 
sällan huvudtemat i texterna, men kommer relativt ofta upp som ett sidospår. 
Som dygden har arbetet djupa historiska rötter, kopplat till protestantismen är 
det inte minst viktigt att framhålla den stora vikt som Martin Luther tillskrev 
arbetet.46 På 1800-talet utgjorde också fliten ett viktigt budskap inom ”de folk-
reformerande projektens tidskrifter och böcker”.47 Solglimt anslöt sig här alltså 
till en gammal tradition. 

En annan moralisk lärdom som fångarna får ta del av gäller självrannsakning 
och att de ska avstå från att döma andra människor. Flera inslag i predikan 
”Ogräset i åkern.” för tankarna till bibelcitatet ”[d]en av er som är utan synd 
kan kasta första stenen”.48 Just denna referens till Bibeln nämns inte i predikan 
men andemeningen är liknande: 

Tänk om Herren Gud icke skulle hafva låtit nåd gå före rätt med afseende på 
dig själf! Hvilka böjelser finnas väl icke i ditt eget hjärta? Finnes icke där hög-
mod, afvund, själviskhet, orenhet m.m. Borde icke medvetandet härom göra oss 
ödmjuka, förlåtande, kärleksfulla och hjälpsamma emot våra medmänniskor. 
Måtte vi sålunde lägga bort att döma andra och i stället lämna domen åt honom, 
som rätt dömer,49 

Den självrannsakan och självinsikt som förespråkas ska leda till en bättre för-
ståelse för ens egna brister.50 När de egna felen och synderna blir uppenbara är 
förhoppningen att det ska förmå läsaren att avstå från att döma och istället ska 
de nya insikterna föra med sig en rad olika önskvärda förhållningssätt till andra 
människor som att vara ödmjuk, förlåtande, kärleksfull och hjälpsam. Gällande 
de senare förhållningssätten gentemot andra människor är det inte ovanligt att 

43 ”För söndagen. Den bedröfvelse som leder till glädje, och den glädje som framgår ur bedröfvel-
sen”, Solglimt 2/5 1913. 
44 ”Arbetets välsignelse.”, Solglimt 2/10 1913. 
45 ”Viljans makt.”, Solglimt 12/6 1913. 
46 Göran Collste, Inledning till etiken (Lund 2010) s. 103. 
47 Anne Berg, Kampen om befolkningen: Den svenska nationsformeringens utveckling och sociopo-
litiska förutsättningar ca 1780–1860 (Uppsala 2011) s. 221. 
48 Bibeln Joh 8:1–11. 
49 Arvid Salvén, ”För söndagen. Ogräset i åkern.”, Solglimt 30/1 1913. 
50 Två exempel på texter där självrannsakningen förespråkas är följande, gällande texten ”Var 
det du?” så publiceras den i två nummer i rad: ”Dig själf.”, Solglimt 16/10 1913; ”Var det du?”, 
Solglimt 16/10 1913;”Var det du?”, Solglimt 23/10 1913. 
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det vänliga, kärleksfulla och hjälpsamma beteendet saluförs i Solglimt.51 Bud-
skapet om förlåtelse och att inte döma var inte heller begränsade till predik-
ningarna utan förekommer också i de moraliska berättelserna. I en sådan be-
rättelse kan vi exempelvis läsa ’”Det är saligare att förlåta än döma, ljufvare att 
älska än förakta!’”.52 De här idealen ska inte bara förstås som något som fångarna 
skulle utöva utan också något som de skulle kunna vara föremål för. När det 
handlar om dygderna att vara förlåtande och att inte döma blir det tydligt att 
Salvén tillmätte omständigheterna kring synderna betydelse. Ett förhållnings-
sätt som han också ville förmedla till fångarna. Ett längre citat där han bland 
annat tog upp betydelsen av arv och anlag får belysa hans hållning: 

Vi tänka oss en människa, som t.ex. fått i arf det eller det syndiga och lastfulla 
anlaget, förhvars frestelser han gång efter annan fallit. Du anar icke frestelsens 
våldsamhet ej heller känner du den tysta kamp, som den olycklige gång efter 
annan fått utkämpa och du ser ej hans dolda längtan efter att kunna bli en ny, 
en bättra människa; du vet icke, att han innerst inne ropar efter frälsning och 
frigörelse från sina onda böjelser – allt detta ser du icke, men du såg hans fall 
och du dömde honom så hårdt och du har måhända visat honom ditt förakt och 
att du ej vidare tror på möjligheten af hans förbättring.53 

Salvén visar här sympati för den här fiktiva personen och förmanar den som 
dömt honom för hårt. Det hela utgör en kombination av den fostran vi tidigare 
sett exempel på i att inta ett visst förhållningsätt till andra som begår synder 
och överträdelser och att Salvén visar förståelse för en person som många fångar 
i olika grad antagligen kunde känna igen sig i. 

Ett annat område som Salvén tillmätte betydelse och visade förståelse för 
var hur levnadsomständigheterna inverkade på människors förmåga att hålla 
sig borta från synder och brott. Det är särskilt i en predikan som den här typen 
av perspektiv blir tydliga. Under titeln ”För söndagen. Fariséer och publikaner” 
fick fången läsa en text som kunde tolkas som att denne förtjänade förlåtelse 
och förståelse: ”Du kanske hårdt dömer den olycklige, som brutit emot Guds 
och samhällets lagar och du känner alls icke, till hvilka svåra frestelser bragte 
den olycklige på fall.”54 Budskapet är här något annorlunda gentemot det vi 
tidigare tagit del av där läsaren uppmanades att se till sina egna brister och 
därmed avstå från att döma, här handlar det om att visa en förståelse för om-
ständigheterna och att utifrån det inte vara för hård i sin dom över andra. Salvén 
som skrivit denna predikan kan också här sägas ge uttryck för en mer sociolo-
gisk syn på vad som kan leda till kriminalitet och synder, synsätt som annars är 
ovanliga i Solglimt: 

                                                
51 Se t.ex. ”Tankens makt.”, Solglimt 13/2 1913; ”En behaglig röst.”, Solglimt 10/4 1913; ”Den gamle 
prästen.”, Solglimt 2/5 1913; ”Artighet i hemmen.”, Solglimt 29/5 1913; ”Ett småleende.”, Solglimt 
14/8 1913; ”Själbehärskning”, Solglimt 23/10 1913. 
52 A.v.E, ”När själens öga fick sin syn.”, Solglimt 20/3 1913. 
53 Arvid Salvén, ”För söndagen. Ogräset i åkern”, Solglimt 30/1 1913. 
54 Arvid Salvén, ”För söndagen. Fariséer och publikaner”, Solglimt 7/8 1913. 
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Huru har icke för mången ett godt hem, en god och öm uppfostran och omvård-
nad, timliga tillgångar och lyckliga yttre förhållanden — för hvilket allt du kanske 
aldrig på allvar tackat Gud — varit som ett skyddsvärn emot de djupaste fall i 
synden, som bragt så mången i dessa afseenden misslottad i sorg och förnedring.55 

Här blir det åter igen tydligt att de omständigheter som individen växer upp 
under spelar roll för sannolikheterna gällande hur det kommer gå i livet; Att 
gynnsamma förhållanden innebär att individen inte behöver utsättas för samma 
lockelser och risker. 

Ett annat tydligt budskap i tidningen är idealiseringen av hemmet och för-
äldrarna, där särskilt modern blir föremål för hyllningar och tacksamhet. I en 
vistext kan vi exempelvis läsa följande hedrande innehåll: ”Och skulle jag 
sjunga en visa om mor, det blefve den skönaste på jorden, en hymn om kärle-
kens makt, för stor för brutna och stapplande orden.”56 Ett annat exempel på 
hur dessa texter kan vara utformade är taget från en moraliserande berättelse 
med titeln ”Mor.”. I denna kan vi bland annat läsa följande: ”Mors kärlek och 
mors böner äro röster som aldrig tystna, krafter, som aldrig upphöra. De sträcka 
sig genom allra djupaste djup af förnedring och smuts och upp genom oanade 
rymder af sällhet och lycka.”57 Ett sätt att förstå dessa texter är att de handlar 
om att fostra fångarna så att de skulle hedra sin moder och fader i linje med 
det fjärde budordet. Ett annat sätt att se på dem är att de utgör en metod för 
styrning, där fången kan påverkas genom att användandet av karaktärerna mo-
dern och fadern som väcker skuld och ånger. Sådana texter kan också innehålla 
ett tilltal som gör att texterna får en mer personlig och tankeväckande karaktär: 

huru far och mor gjorde allt för att du skulle bevaras för det onda. Du kanske 
mången gång såg din fader djupt bedröfvad öfver dina onda böjelser, som gång 
efter annan blefvo dig till fall, och din moders tårar bränna ännu på ditt förhär-
dade hjärta. Säg, minns du barnaåren och ungdomstiden i det goda hemmets 
skydd, men frestelsen kom i olika gestalter.58 

Salvén som skrivit denna predikan ger i denna del av texten ett tydligt uttryck 
för en moraliserande förståelse av varför fången hamnat snett i livet, skulden 
läggs vid de egna moraliska tillkortakommandena eftersom det gick som det 
gick trots det goda hemmets skydd. I samma predikan visar dock Salvén också 
den medvetenhet som vi sett prov på innan om att alla inte haft det goda hem-
met och den lyckliga barndomen. Detta är något som tillmäts betydelse i för-
ståelsen av vad som orsakat fångens situation.59 

55 Arvid Salvén, ”För söndagen. Fariséer och publikaner”, Solglimt 7/8 1913. 
56 Viktor Myrén, ”Och skulle jag sjunga en visa om mor...”, Solglimt 13/11 1913. 
57 L. Lundgren, ”Mor.”, Solglimt 22/5 1913. För fler exempel på liknande texter se exempelvis: ”En 
moder.”, Solglimt 13/11 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen: Om du förstode...”, Solglimt 27/2 1913. 
58 Arvid Salvén, ”För söndagen. Frestelser till synd.”, Solglimt 6/2 1913. Ett annat exempel på en 
liknande text där skuld och ånger blir viktigt är: ”En sons kärlek till sin mor.”, Solglimt 20/3 1913. 
59 Arvid Salvén, ”För söndagen. Frestelser till synd.”, Solglimt 6/2 1913. 
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Ateismen, socialism och katolicism 
Då kristendomen och frälsningen presenterades som den generella lösningen 
på den situation som fången hade hamnat i är det kanske inte så förvånande att 
ateismen blev föremål för mycket kritik i Solglimt.60 Ateismen kopplas också 
tydligt i hop med socialismen och arbetarrörelsen i denna problembeskrivning. 
När det gäller beskrivningar av ateism i Solglimt kan det ibland vara ganska 
slarvigt med begreppsanvändningen. Exempelvis kan ordet fritänkeri användas 
på ett sätt som gör att det får samma innebörd. Fritänkeri behöver egentligen 
inte vara synonymt med ateism men det är tydligt att det används på detta sätt 
i tidningen.61 

Oavsett om det skrivs om ateism eller fritänkeri är det tydligt att tidningens 
dom över den som inte tror på Gud är hård. Problemen som icketroende män-
niskor stöter på tillskrivs just deras avsaknad av tro: ”[d]essa hafva tydligen ej 
förstått, att det är just deras otro och deras trotsiga sinnelag emot Herren, som 
varit orsaken till, att de så ofta dukat under, då lifvets stormar brutit ut öfver 
dem.”62 För de som inte är troende framställs situationen som hopplös. Männi-
skan behöver Gud och den skadliga inverkan som ateismen för med sig är bland 
annat att den berövar folk det hopp som religionen innebär.63 Salvén menar att 
människors syndande beror på att de saknar gudstro och ”icke hafva ett mål för 
evigheten.”64 Signaturen Z. Topelius65 förmedlar ett liknande budskap, vilket 
går ut på att den som inte tror på ett liv efter detta blir tvingad att ”söka hopp, 
lycka, lön och mål inom de trånga gränserna af de nuvarande, inom jordisk ära, 
makt, njutning och tillfredställande passioner.”66 

Eftersom människors syndande förklaras med att de inte tror på Gud ligger 
det nära tillhands att tolka orsaken till brottlighet på samma sätt.67 Någon riktig 
distinktion mellan synder och brott verkar heller inte göras i Solglimt, utan de 
flyter ihop. Om inte religionen finns där för att fostra folket framstår det helt 
enkelt som att det leder till kaos. Ett exempel på hur detta kan framställas kan 
vi läsa om i en artikel som handlar om den religiösa situationen i Frankrike. 
Här står det bland annat att: ”Öfverallt, där ungdomen växer upp utan religion, 

60 Se t.ex. ”Fritänkeriets faror.”, Solglimt 9/1 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. Hvarför tviflade 
du?”, Solglimt 16/1 1913; ”Ateisten måste tiga.”, Solglimt 23/1 1913; ”’Gud med oss.’”, Solglimt 20/2 
1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. Om du förstode…”, Solglimt 27/2 1913; Arvid Salvén, ”För 
söndagen. ’Ett är nödvändigt!’”, Solglimt 3/4 1913; Z. Topelius, ”Odödlighet.”, Solglimt 10/4 1913; 
”Bibelns värde.”, Solglimt 15/5 1913; ”Religiöst uppvaknande i Frankrike. 5 miljoner pilgrimer till 
Lourdes.”, Solglimt 4/9 1913; Sven Hedin, ”Den kristna studentrörelsen. Ord att tänka på.”, Sol-
glimt 18/9 1913; ”Måste naturvetenskapsmännen vara ateister?”, Solglimt 30/10 1913. 
61 Se t.ex. ”Fritänkeriets faror.”, Solglimt 9/1 1913. 
62 Arvid Salvén, ”För söndagen. Hvarför tviflade du?”, Solglimt 16/1 1913. 
63 ”Ateisten måste tiga.”, Solglimt 23/1 1913; Arvid Salvén, ”För söndagen. ’Ett är nödvändigt!’”, 
Solglimt 3/4 1913. 
64 Arvid Salvén, ”För söndagen. Hvarför tviflade du?”, Solglimt 16/1 1913. 
65 Möjligen skulle detta kunna vara en äldre text av den kände Zacharias Topelius som gick bort 1898. 
66 Z. Topelius, ”Odödlighet.”, Solglimt 10/4 1913. 
67 Arvid Salvén, ”För söndagen. Hvarför tviflade du?”, Solglimt 16/1 1913. 
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har tygellösheten och brottsligheten brand ungdomen tilltagit till den grad, att 
t.o.m. de franska socialisterna förfärade däröfver.”68 Religionen tillmäts här 
alltså en central uppgift i att förebygga och hålla nere ungdomsbrottsligheten 
som annars enligt artikeln verkar öka närmast lavinartat. 

Vad gäller argumenten mot ateismen finns det en längre artikel i tidningen 
som baseras på tanken att det inte finns någon motsättning mellan naturveten-
skap och krissten tro.69 Denna argumentation utgår från det faktum att flertalet 
av de största naturvetenskapsmännen genom tiderna inte alls var ateister utan 
troende. Exempel som tas upp i artikeln är bland annat Nicolaus Copernicus, 
Johannes Kepler och Isaac Newton.70 Författaren till artikeln, som inte har nå-
gon underskrift, framhåller att ”[d]et är ännu en ganska allmänt utbredd me-
ning, att en naturvetenskapsmans tänkande måste vara antireligiöst och an-
tikristligt. I verkligheten förhåller det sig nog icke så. De flesta verkligen stora 
vetenskapsmännen hafva trott på Gud.”71 Denna artikel kan ses i relation till 
det spända läge som kunde råda mellan det kristna perspektivet och det veten-
skapliga. Som Karl-Göran Algotsson framhållit i sin avhandling om religions-
undervisningen i skolan under 1900-talet fanns det inom ”statskyrkliga och fri-
religiösa kretsar” något som han beskriver som ”rädslan för, för att inte säga 
hatet mot, den vetenskapliga forskningen.”72 Gentemot en sådan bakgrund kan 
texten i Solglimt ses som ett försök att vända det som i samtiden kunde upp-
fattas som ett hot mot tron till att fungera som ett stöd för den. Det är också 
värt att nämna att ateismen och hot och angrepp mot kyrkan var föremål för 
mycket uppmärksamhet i samtiden även utanför fängelsemurarna.73 

Vad gäller socialismen är det något som bland annat relateras till ateism.74 I 
en artikel kopplas ”ungdemokratisk och ungsocialistisk agitation” till spridande 
av det som i texten benämns kristendomsfientlig propaganda.75 I en annan skrivs 
det om ”den missnöjde arbetaren, som tillropar socialisttalaren sitt bifall, då 

                                                
68 ”Religiöst uppvaknande i Frankrike. 5 miljoner pilgrimer till Lourdes.”, Solglimt 4/9 1913. 
69 Detta är inget unikt för Solglimt utan vi vet sedan tidigare att teologer och präster försökte har-
monisera relationen mellan tro och vetenskap. Se: Jakob Evertsson, ”Anticlericalism and Early So-
cial Democracy in Sweden in the 1880”, i Church History and Religious Culture 97:2 (2017) s. 260. 
70 ”Måste naturvetenskapsmännen vara ateister?”, Solglimt 30/10 1913. 
71 ”Måste naturvetenskapsmännen vara ateister?”, Solglimt 30/10 1913. 
72 Karl-Göran Algotsson, Från katekestvång till religionsfrihet: Debatten om religionsundervis-
ningen i skolan under 1900-talet (Stockholm 1975) s. 139. 
73 Se t.ex. Thidevall (2016).  
74 I en artikel skrivs det inte rakt ut vilken politisk inriktning som avses, men det är med allra 
största sannolikhet socialismen. Det står bland annat: ”Att beröfva människorna dess tro på Her-
ren Gud och den Han sändt hafver, Jesus Kristus, detta hemska värf hafva i våra dagar hela 
partier satt som sitt mål för alla sina sträfvanden,”. Arvid Salvén, ”För söndagen. Frestelser till 
synd.”, Solglimt 6/2 1913. Gällande forskning som undersökt kritik mot kyrkan från socialist-iskt 
håll se: Evertsson (2017). 
75 Sven Hedin, ”Den kristna studentrörelsen. Ord att tänka på.”, Solglimt 18/9 1913. 
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denne i de råaste ordalag förkunnar himmelens Gud afsatt och hans rike upp-
löst.”76 Det som vi kan läsa i Solglimt om detta måste förstås utifrån att arbetsrö-
relsen var på frammarsch och att det skapade oro inom konservativa kretsar. Det 
är samtidigt viktigt att framhålla att även om kyrkan i början av 1900-talet var 
föremål för en hel del kritik från socialistiskt håll handlade det många gånger inte 
om ett angrepp på kristendomen i sig. Socialdemokratin krävde exempelvis en 
reformering av kristendomsundervisningen där den skulle bli ”konfessionslös”.77 
Detta innebar att det skulle undervisa om kristendomen på ett mer neutralt sätt, 
vilket hade sin grund i att socialdemokratin betraktade religion som en privat 
sak.78 Utifrån ett socialdemokratiskt håll handlade inte kritiken om ett bekäm-
pande av kristendomen, något som blir viktigt att framhålla i relation till Solglimt 
då det många gånger är otydligt vilken form av socialism eller del av arbetarrö-
relsen som det är som avses i texterna.79 

Socialismen och arbetarrörelsen var inte de enda ideologier och grupper som 
fångarna skulle fostras till att ta avstånd ifrån. Det var inte bara viktigt att 
skydda sig från de som inte var troende utan även de vars tro avvek från den 
”rätta kristendomen”. Dessa synsätt blev tydliga i hur katolikerna behandlades 
i Solglimt. I tidningen hittar vi något som vi skulle kunna benämna katolik-
förakt. Det var tydligt att dessa kristna inte räknades till den föreställda gemen-
skap som tidningen arbetade med att stärka. I en artikel står det om hur den 
katolska kyrkan i Spanien präglades av ”religiös likgiltighet och vantro.”80 I kon-
trast till detta framhålls det att protestantismen var på väg framåt i landet: 
”Många äro de, som i hemlighet äro protestantismens anhängare, men icke våga 
öppet bekänna sin tro.”81 Här fanns det alltså en föreställd gemenskap som i 
alla fall i viss utsträckning även omfattade protestanter i andra länder. Vikten 
av att det var ”rätt form av kristendom” känns också igen från Henrik Edgrens 
studier av de tidiga upplagorna av Läsebok för folkskolan. Han har också lyft 
fram ”det i samtiden så vanliga katolikföraktet”.82 Samtiden var här då tiden 
kring 1868 när den första utgåvan av Läsebok för folkskolan kom ut. Detta 
förakt höll dock i sig in på det nya seklet. Patrik Hall har exempelvis skrivit 

                                                
76 ”Fritänkeriets faror.”, Solglimt 9/1 1913. 
77 Algotsson (1975) s. 59, 122, 142. 
78 Algotsson (1975) s. 79, 141–142. Som exempel på vad kritiken kunde inrikta sig på har Karl-
Göran Algotsson tagit upp hur Kata Dalström, som var en av samtidens främsta agitatorer inom 
arbetarrörelsen, kritiserade kristendomsundervisningen utifrån två punkter, som vanligen fram-
hölls inom socialdemokratin: ”[den] stred mot vetenskapen och utgjorde ett överklassens vapen 
i klasskampen.” 
79 Algotsson (1975) s. 142. 
80 ”Protestantismen i Spanien.”, Solglimt 20/11 1913. 
81 ”Protestantismen i Spanien.”, Solglimt 20/11 1913. 
82 Henrik Edgren, ”Menige mans humaniora: Centrala budskap i den första upplagan av Läsebok 
för folkskolan.”, i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (red.), Utbildningens sociala och kultu-
rella historia: Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen (Uppsala 
2010) s. 145. 
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om ”[d]en extrema anti-katolicism som svenska historiker fortfarande vid se-
kelskiftet omfattade”.83 

Sammanfattande diskussion 

I den här artikeln har fängelsetidningen Solglimt undersökts utifrån ett perspek-
tiv som tagit fasta på den andliga och moraliska fostran som den avsåg att utöva. 
Den delen av tidningen som utgjort det huvudsakliga källmaterialet är de pre-
dikningar som vanligen upptog ungefär en fjärdedel av tidningen. Utöver dessa 
har även en del moraliska berättelser används då de haft ett innehåll som kan 
kopplas till de normer och ideal som predikningarna saluförde. Till att börja 
med är ett övergripande resultat av studien att den andliga fostran utgjorde det 
mest genomsyrande och återkommande inslaget i tidningen som helhet. Fång-
ens frälsning genom att väcka dennes tro utgjorde det överordnade målet. Pre-
dikningarna ger också en samlad bild av att detta utgjorde den främsta formen 
av fångvård, även om det inte formuleras explicit på detta sätt är det tydligt 
att det som verkligen ansågs kunna omvandla fången var kristendomen. 

I början av artikeln ställde jag frågan om hur den andliga fostran tog sig ut-
tryck i praktiken? Följt av underfrågan: vilka argument och metoder användes 
för att övertyga fångarna om de budskap som framfördes? Om vi börjar med 
att diskutera den mer övergripande första frågan är det inledningsvis värt att 
framhålla att tidningen är högst kompatibel med ett foucauldianskt seende som 
tar fasta på sådant som styrning, övervakning och disciplinering, teman som 
uppmärksammats inom såväl det utbildningshistoriska som det fängelsehisto-
riska forskningsläget.84 Styrningen och disciplineringen i predikningarna hand-
lar till stor del om att övertyga läsaren om vad det är som egentligen riskeras 
med det syndfulla levernet. Att det är dennes själ som kan gå förlorad och att 
inget undgår Gud. Tillvaron som syndare och tillvaron som frälst framställs på 
ett väldigt polariserande sätt där synden leder till den totala misären och fräls-
ningen till den totala lyckan. I relation till dessa budskap försäkras också läsaren 
om att det finns hopp, att det inte är för sent. Som det står i en predikan som 
tagits upp i artikel: ”[d]et finns nåd, det finns upprättelse äfven för den djupast 
fallne.”85 Denna nåd skulle ges till den fånge som tog till sig kristendomen. 

Tidningens grundare och redaktör Arvid Salvén deklarerade öppet att hop-
pet utgjorde en viktig del i tidningens syfte. I vilken utsträckning som fångarna 
var mottagliga för dessa budskap är svårt att säga. Läsandet av tidningens mo-
raliska budskap och den andliga fostran som den innehöll måste dock förstås 
utifrån det sammanhang den lästes i. Läsarna kom många gånger från fattiga 
och svåra förhållanden och befann sig i ett fängelsesystem som var tämligen 
                                                
83 Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige under sex sekler (Stockholm 2000) s. 189. 
84 Se exempelvis: Nilsson (1999); Landahl (2006); Larsson (2014). 
85 Paul Nilsson, ”För söndagen.”, Solglimt 19/6 1913. 
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inhumant i sina strävanden att totalt isolera fångarna ifrån varandra. I en sådan 
situation är det svårt att underskatta den del av fostranssträvandena som hop-
pet utgjorde. Att presentera möjligheter och hopp för fången framstår som 
välvilligt, men bör också ses som en viktig del i att påverka och styra fången i 
en önskad riktning. 

I nära anslutning till hoppet ligger budskapen om förlåtelse. Fången skulle inte 
bara vara förlåtande gentemot andra utan skulle också vara föremål för ett sådant 
bemötande. I Solglimt fanns det visserligen stora inslag av fördömanden gentemot 
olika former av syndfulla beteenden, men det fanns också texter som gav prov 
på ett mer förstående förhållningssätt. Salvén gav exempelvis uttryck för förstå-
elsen att inte alla kom från det så kallade ideala hemmet. Det moraliserande se-
endet var inte totalt utan lämnade också utrymme för förståelse. Exempelvis 
påtalades det att människors skilda bakgrund innebar att de frestelser de skulle 
komma att utsättas för varierade. Prövningarnas mängd och karaktär såg olika ut. 
Läsaren skulle också se till sina egna brister innan denne dömde andra. 

Innehållet i Solglimt speglade en gammal form av fångvård där den intagne 
skulle bearbetas och räddas genom predikningar och kristna skrifter. Metoden 
kom i Sverige att införas i samband med cellfängelsernas uppförande från och 
med 1840-talet och framåt, ett viktigt inslag i det hela utgjordes också av den 
isolering som genomsyrade ensamhetssystemet. Långt innan 1913 som är det år 
som studerats i denna artikel var det uppenbart att denna metod inte hade 
lyckats leva upp till de förhoppningar som funnits.86 Trots det fortsattes den 
att utövas och fick till och med en stärkt position genom tillkomsten av Sol-
glimt. Gällande de värden och normer som förmedlas i Solglimt så är det tydligt 
att det mest genomsyrande, något som skulle kunna beskrivas som själva fun-
damentet för den fångvård som bedrevs genom tidningen, var en kristen fost-
ran. Om detta skulle summeras till en mer sammanhängande teori skulle pro-
blembilden vara ett syndigt leverne och lösningen vara frälsning och vägledning 
genom kristendomen. En viktig del av anledningen till att innehållet i tidningen 
kom att se ut som det gjorde måste förstås utifrån kyrkoherdens Salvéns roll i 
dess tillkomst. Solglimt var hans idé och som redaktör och författare till många 
av texterna hade han ett minst sagt stort inflytande på dess innehåll. Det fram-
står som att han hade långt gående friheter i vad som förmedlades till sin nya 
församling bestående av Sveriges fångar. Även om Salvén måste betraktas som 
en mycket inflytelserik person inom den svenska fångvårdens historia är det 
också viktigt att se honom som en representant för samtidens konservativa 
idégods. Genom honom blev Solglimt ett forum för dessa idéer, en fångvård 
som kan beskrivas som en konservativ kristen moralvård.  

Med tanke på att Salvén var präst och kristendomen sågs som den centrala 
lösningen för fångarna är det inte så förvånande att skarp kritik riktades mot 
ateism i flera artiklar och berättelser. Det var också viktigt att demonstrera att 
det inte fanns någon motsättning mellan vetenskap och kristendom. Hotet från 
                                                
86 Nilsson (1999). 
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ateismen kopplades också till socialismen som det var viktigt att fången tog 
avstånd ifrån. 

Likheter gällande de fostransambitoner som vi hittar i Solglimt hittar vi även 
utanför fängelsevärlden. Särskilt påtagligt är detta då vi jämför med innehållet i 
Läsebok för folkskolan.87 De värden och normer som läseboken ger uttryck för 
hittar vi till stor del som fostran i form av fångvård i Solglimt. Henrik Edgren har 
framhållit att det som läseboken innehöll ”handlade huvudsakligen om att upp-
fostra de unga barnen till gudsförtröstande, lydiga, ödmjuka och förnöjsamma 
framtida ’medborgarundersåtar’ i staten Sverige.”88 Om man istället skriver ”fostra 
fångar till” skulle denna beskrivning också fungera för Solglimt, även om den inte 
skulle vara uttömmande för innehållet i tidningens fångfostran. 

Det kristna innehållet i Solglimt syftande till en slags fostran av själen där de 
världsliga funktionerna handlade om en styrning bort från synder och därmed 
i förlängningen brott. Brott i sig nämns knappast aldrig i tidningen, fokuset lig-
ger på synder. Men det är tydligt att andemeningen är att synd leder till brott. 
Även om Solglimt var ett redskap för fångvård fanns det också en annan och 
förmodligen viktigare målsättning. Det var en betydligt längre tidshorisont som 
den kristna moralvården också inriktade sig på, som Salvén uttryckte det hand-
lade den om ”att fostras för evigheten.”89 

 
 

                                                
87 Den forskning som jag använt här studerar framförallt äldre utgåvor av läseboken från slutet 
av 1860-talet och 1870-talet. 
88 Henrik Edgren, ”’Fosterlandets pulsar’ och införandet av Läsebok för folkskolan” i Henrik Ed-
gren (red.), med stöd av Lars M Andersson, Urban Claesson & Bo G. Hall, Nationen så in i 
Norden: Festskrift till Torkel Jansson. (Skellefteå 2013) s. 218. Se även: Edgren (2010) s. 146; Ed-
gren (2017) s. 98, 101–102; Henrik Edgren, ”Skandinaviskt och nordiskt i Läsebok för folkskolan 
under 1800-talets avslutande decennier”, i Norsk pedagogisk tidskrift 102:2 (2018) s. 160. 
89 Arvid Salvén, ”För söndagen. Hvarför tviflade du?”, Solglimt 16/1 1913. 



Fostran som ett sätt att överföra kunskap och erfarenheter över 
generationer är något som kan sägas ha varit ständigt närvarande i 
mänsklighetens historia och även varit en viktig del av dess utveck-
ling. Under de senaste århundradena har fostran i allt högre grad 
kommit att förknippas med utbildning även om fostran också före-
kommer i andra sammanhang.

I denna bok behandlas utbildningens fostrande funktioner ge-
nom en rad olika historiska undersökningar av såväl offentliga som 
enskilda utbildningsinsatser med fokus på hur de fungerat fostrande. 
Detta sker inom ramen för tolv empiriska kapitel som sträcker sig 
från 1600-talets fostran för svenska adelspojkar till hur användning-
en av diagram över politiska positioner i läromedel förändrats fram 
till och med 2010-talet. Vidare innehåller boken en rad undersök-
ningar vilka omfattar synen på fostran vid läroverken och dess före-
gångare samt studier av lärare, kristendomsundervisning, skolaga, 
fångvård, verksamhet för arbetarkvinnor, scouter, skolans ordnings-
regler och medborgarfostran vid tiden för 1980 års läroplansreform. 
Därutöver inleds den med en introduktion till historiska studier av 
fostran och avslutas med ett mer teoretiskt kapitel som sätter in de 
empiriska kapitlen i ett vidare sammanhang.

Dessutom ger boken också en översikt över den forskning som 
för tillfället bedrivs inom ramen för forskningsgruppen Uppsala 
Studies of History and Education (SHED) vid Uppsala universitet. 
Därigenom är den tänkt att vara av intresse för både utbildnings-
historiska forskare och personer med ett mer allmänt intresse av 
historia och utbildning.
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