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1. Inledning 

I mitten på 1800-talet upprättades ett flertal Magdalenahem i Sverige, som syftade till att 

religiöst omvända kvinnor som benämndes som ”fallna”. Hemmen stred mot en problematik 

som ansågs vara både tidlös och global, nämligen prostitutionen. Verksamheten grundade sig i 

de framväxande väckelse- och räddningsrörelserna, med målsättning att genom kristlig 

inverkan rädda de kvinnor som fallit utanför samhället.1 Räddningsrörelsens verksamheter blev 

ett möte mellan två kvinnogrupper, de borgerliga räddarna och de offentliga prostituerade.2 

Forskningsfältet om de svenska Magdalenahemmen är tämligen utforskat, dock har ett hem 

lämnats utanför tidigare studier: Magdalenahemmet i Jönköping. Intresset ligger därmed i att 

undersöka detta hem för att på en lokal nivå bidra till mer kunskap inom det filantropiska fältet. 

Hur var hemmet uppbyggt, går det att likställa med de andra Magdalenahemmen och vilka var 

aktörerna inom verksamheten? 

 

1.1 Syfte 

Uppsatsen syftar till att försöka kartlägga den Magdalenaverksamhet som under mitten av 

1800-talet fanns i Jönköping, för att fylla den lucka som tidigare forskning inte har kunnat 

studera. Fortsatt riktar sig uppsatsen även till att undersöka vilka de organiserande aktörerna 

bakom verksamheten var, då den genomsyrade alla sociala skikt i samhället. Utifrån dessa 

punkter görs sedan en jämförelse kring eventuella likheter och skillnader i relation till andra 

Magdalenahem under tidsperioden 1850–1880. 

  

1.2 Frågeställning 

● Vilka var aktörerna som organiserade Magdalenahemmet i Jönköping och vilken 

klasstillhörighet hade dessa? 

● Hur såg Magdalenahemmets verksamhet ut i Jönköping? 

● Vilka eventuella likheter och skillnader finns det mellan Magdalenahemmet i Jönköping 

och andra Magdalenahem i Sverige? 

 

1.3 Avgränsning 

I undersökningen görs en jämförelse mellan Magdalenahemmet i Jönköping och andra 

räddningsverksamheter. Dock var hemmet endast verksamt under åren 1869–1873, därför görs 

                                                 
1 Svanström, Yvonne. Offentliga kvinnor – prostitution i Sverige 1812 - 1918. Stockholm: Ordfront. 2006, 112f. 
2 Jansdotter, Anna. Ansikte mot ansikte. Räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920. 

Diss., Lunds universitet. 2004, 14. 
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en avgränsning i jämförelsen tidsmässigt. Anna Jansdotter som tidigare forskat om 

räddningsrörelsen och Magdalenahemmen i Sverige delar upp rörelsen i tre faser: 1850- och 

1860-talen som benämns som rörelsens uppbyggnadsfas, 1870- och 1880-talen som benämns 

som konsolideringsfasen samt från 1890 till en bit in på 1900-talet som benämns som 

professionaliserings- och moderniseringsfasen.3 Även jag har valt att använda mig av denna 

indelning och behandlar i jämförelsen därmed de Magdalenahem som var verksamma under fas 

ett och två. Vidare avgränsningar har gjorts i relation till kön i form av att de som benämns som 

“fallna män” inte förekommer i den tidigare forskningen eller materialet. Det anses således inte 

ha förekommit på Magdalenahemmen generellt. Därmed behandlas endast “fallna kvinnor”, 

vars definition återfinns under rubriken “Bakgrund”. 

2. Metod 

Uppsatsen har metodologiskt utgjorts av arkiv- och litteraturstudier i samband med en kvalitativ 

textanalys. Användandet av en kvalitativ metod innebär att forskaren gör en empirisk tolkning 

av den information som framkommer i ett material, som möjliggör en ökad förståelse för sociala 

sammanhang och processer. Den kvalitativa metoden används i samband med en textanalys 

således som en utgångspunkt i läsandet och analyserandet av handskrivna texter, arkiverade 

dokument och tryckta källor, vilket är det material som den här uppsatsen främst består av.4 En 

textanalys kan enligt Pär Widen, lektor i pedagogik, tolkas i olika analytiska dimensioner. I 

undersökningen har en av dessa dimensioner legat som grund för tolkningen, vilket har varit 

textens innebörd i relation till ett sammanhang utanför själva texten.5 Fokus har primärt legat 

på texternas uttalanden om det omgivande samhället och kontexten som texten har producerats 

i. Det innebär att syftet med metoden är att genom texterna skapa förståelse för Jönköpings 

samhälle och dess värderingar i mitten av 1800-talet, men också för den institution som kallades 

för Magdalenahemmet och aktörerna bakom detta hem. Det kan i sin tur påvisa olika 

samhällsstrukturer, som värderingar och samhällsnormer, som Magdalenahemmet och dess 

aktörer påverkades av.6  

 

Eftersom frågeställningarna är av varierande art och kräver olika sorters källmaterial, har både 

kvarlevor och berättande källor bearbetats. Utifrån materialet gjordes sedan ett urval av det 

                                                 
3 Jansdotter, 44. 
4 Bernt Krohn, Solvang & Holme Magne, Idar. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Lund: Studentlitteratur. 1997, 76f; Widén, Pär. Kvalitativ textanalys. I Handbok i kvalitativ analys, Andres Fejes 

& Robert Thornberg (red.), 136-152. Stockholm: Liber. 2009, 136f. 
5 Widén, 138f. 
6 Ibid, 140. 
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textmaterial som ansågs kunna besvara frågeställningen. Den grundläggande idén var att 

kartlägga Jönköpings Magdalenahem och dess aktörer som tidigare inte blivit kartlagt. Därmed 

genomförs undersökningen genom att materialet läses och tolkas djupgående. Därefter görs ett 

utplock av de delar som anses vara relevanta och som ligger i intresse för undersökningen. Då 

styrelsen för ”Inrättandet af ett Magdalenahem i Jönköping” inte började föra protokoll förrän 

år 1878, då under namnet ”Jönköpings barnhem”, har materialet kring Magdalenahemmet i 

Jönköping varit begränsat.7 Det har i sin tur lett till att insamlingen av material främst kunde 

ske på olika geografiska platser, vilket medförde en ekonomisk problematik i relation till mig 

som student. Eftersom frågeställningen formulerades tidigt under arbetsprocessen hade jag 

förslagsvis kunnat undersöka utbudet av material tidigare. Det material som har funnits har 

emellertid fungerat väl utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar, men det hade dock kunnat 

vidgas ytterligare. Det ligger därför i intresse inför vidare forskning att utforska materialet 

genom reglementeringens bevarade källor om Jönköping, eftersom Jönköping var en av de 

städer där den infördes.8 

 

2.1 Material 

Materialet har främst utgjorts av handskrivna källor funna på Jönköping stads- samt Ersta 

diakonis arkiv. Insamlingen av material har gått i flera steg och hittats genom olika ingångar, 

där ett spår har lett till ett annat. Till exempel fanns den första riktlinjen i GudmundsGillets 

årsbok, som nämner att det på Lövingstorp startades ett vårdhem av ”Sällskapet för inrättandet 

af ett Magdalenahem för sedligt förkomna quinnor” år 1869.9 Det första steget blev därmed att 

söka efter Lövingstorp i Jönköpings stadsarkiv. Det gav resultat i form av bland annat kvarlevor 

som behandlar olika föreskrifter för föreståndarinnan på Magdalenahemmet, en inköpslista och 

andra noteringar som bekräftar betalningar kring objekt för hemmets skötsel. Bland dessa 

anteckningar fanns också två källor i form av minnestal, författade 50–70 år efter att hemmet 

var verksamt. De behandlar Lövingstorps barnhems historia, men nämner inledningsvis 

Magdalenahemmet och två av dess aktörer. Minnestalen har således bearbetats som berättande 

källor där tendens, äkthet och sanningshalt har ifrågasatts. Eftersom materialet stämde väl 

överens med andra funna källor, ansågs minnestalen uppfylla de grundläggande källkriterierna. 

Vidare har aktuella tidningar under tidsperioden bearbetats, så som Jönköpingsposten och 

                                                 
7 Jönköping stadsarkiv: G1:1. Lövingstorps barnhem. Förteckningar över barnhemsbarn, 1877-1928. Minnes-

bok. 
8 Reglementeringen av prostituerade kvinnor infördes år 1859 i syfte att förhindra spridningen av veneriska 

sjukdomar. Reglementerad prostitution. Nationalencyklopedin. (Hämtad 2017-01-04) 
9 Jönköpings hembygdsförening. GudmundsGillet årsbok. 1999, 51. 
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Jönköpingsbladet, då dessa ofta författas i relation till den samtida opinionen.10 

Tidningsartiklarna anses således bidra till en bredare kontextuell förståelse, samtidigt som de 

även bidragit med annan information om Magdalenahemmet. Ytterligare material har funnits 

utanför arkiv, bibliotek och söktjänster i form av personlig kommunikation med Ersta diakonis 

före detta museumansvarig, Gudrun Persson, som besatt material i relation till undersökningen 

i sitt privata hem. Den personliga kommunikationen mellan mig och Gudrun anses dock ur ett 

källkritiskt perspektiv inneha låg tendens, då syftet var att förmedla vad en av diakonissorna 

arbetade med under 1800-talet och inte att framhäva diakonissanstalten i sig. 

 

I bearbetningen av Magdalenahemmets bakomliggande aktörer har materialet utgjorts av 

husförhörslängder, kyrkoböcker och rundbrev men också av källor som beskriver aktörerna och 

deras liv mer ingående. Dessa källor har blivit publicerade och består av Svenskt biografiskt 

lexikon, GudmundsGillet årsbok och Jönköpings stads historia. I undersökningen betraktas 

detta material som källor eftersom det besvarar frågan om vilka aktörerna var, dock blir det i 

form av berättande källor. Med berättande källor åsyftas källor som har passerat ett subjektivt 

element och som har lämnats avsiktligt. De skildrar således en händelse genom att uttrycka den, 

vilket ökar risken till förvanskning.11 Det publicerade materialet är skrivet med både kvarlevor 

och berättande källor, men bedöms emellertid vara oberoende av varandra. Det ökar därmed 

trovärdigheten i dessa källor. GudmundsGillet och Jönköping stads historia är utgivna av 

Jönköpings hembygdsförening samt Jönköpings historiekommitté som arbetar i nära relation 

till Jönköpings stadsarkiv och museum. Jag anser följaktligen att dessa källor har författats med 

en låg tendens, då dessa organisationer syftar till att belysa Jönköpings historia och öka 

kunskapen om staden. I undersökningens tredje frågeställning som berör eventuella likheter 

och skillnader mellan Jönköpings Magdalenahem och andra Magdalenahem har tidigare 

forskning bearbetats. Utifrån den tidigare forskningen valdes sedan en avhandling som anses 

vara relevant i den utsträckning som krävs för att nå resultat av frågeställningen, vilket blev 

Ansikte mot ansikte: räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920. 

Avhandlingen är skriven av Anna Jansdotter, före detta historiker vid Lunds universitet, och 

behandlar som namnet förtäljer det räddningsarbete som förekom bland prostituerade kvinnor 

under tidsperioden. I avhandlingen har Jansdotter kartlagt alla verksamma Magdalenahem i 

Sverige, då de hade en större betydelse i själva räddningsprocessen bland prostituerade kvinnor. 

                                                 
10 Tosh, John. Historisk teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2011. 
11 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (3. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 2017, 160; Florén, Anders & Ågren, Henrik. Historiska undersökningar. Grunder i 

historisk teori, metod och framställning (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 2006, 73f. 



 8 

Dock har kartläggningen av Jönköpings Magdalenahem endast innefattat dess öppning och 

stängning, eftersom det enligt henne fanns en brist på material. Detta bidrar till att Jansdotters 

avhandling anses vara motiverad i jämförelsen.12  

 

Utöver det opublicerade materialet som funnits på olika arkiv, har även sökvägarna LIBRIS, 

SwePub, Primo och den fria webben använts för att finna annat material. Sökorden har bestått 

av: Magdalenahem, nätverk, fallna kvinnor, Lövingstorp och prostitution men även av 

namnsökningar på de aktuella aktörerna. Dessa sökord har vidare kombinerats genom 

frassökningar tillsammans med trunkering för att öka möjligheterna till ett bredare material.  

3. Forskningsläge 

Den tidigare forskningen inom området har främst behandlat det sociala arbetet och 

räddningsrörelsen under tidsperioden, i relation till prostitution och den reglementering som 

infördes av Prostitutionsbyrån under mitten av 1800-talet. Rebecka Lennartsson, docent i 

etnologi, har skrivit Malaria Urbana – om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen 

i Stockholm kring 1900 som syftar till att analysera den utvecklingsprocess som kom att 

generera den moderna prostitutionen. Författaren framhåller att utvecklingen under perioden 

benämndes som ”det stora sociala onda”, och använder sig av en diskursanalytisk metod för att 

belysa materialets samhälleliga kontext. Därigenom fortsätter Lennartsson med analysering av 

relationer och handlingars uttryck. Sammanfattat nämner skribenten att intresset ligger i att 

undersöka varför kvinnor blev tillskrivna begreppet ”prostituerad”, snarare än att undersöka 

varför de blev prostituerade.13 Resultatet visar att kvinnorna inom prostitutionen, styrda av 

reglementeringen och prostitutionsbyrån, sågs som en samhällelig nödvändighet i ett 

Stockholm som låg under modernisering samtidigt som de nedvärderades. Lennartsson menar 

att kvinnorna blev tillskrivna en identitet i relation till begreppet ”prostituerad”, som grundar 

sig i den historiska, kulturella och sociala kontext som fanns i den växande och moderna 

staden.14 Avhandlingen är relevant för den här uppsatsen eftersom att reglementeringen och 

Magdalenahemmet i Jönköping var aktiva under samma tidsperiod och tog sig båda an 

prostituerade kvinnor. Samtidigt sågs även Magdalenahemmen som ett alternativ bort från 

prostitutionen, där de som benämndes som ”fallna” kvinnor kunde få hjälp. Vidare är 

reglementeringen intressant i samband med dess syfte att kontrollera de könssjukdomar som 

                                                 
12 Jansdotter, 43. 
13 Lennartsson, Rebecka. Malaria urbana. Om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm 

kring 1900. Diss., Uppsala universitet. 2001, 15f. 
14 Ibid, 279f. 
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under 1800-talet spred sig, eftersom att det kontextuellt även kan anses vara en statlig 

hjälpverksamhet som arbetade med att hålla kvinnorna fria från sjukdomarna. Skribentens 

uttryck om prostitutionen som ”det stora sociala onda” övergår till en diskussion om makt och 

sedlighet i relationen mellan könen, vilket även speglades inom Magdalenahemmen. 

 

En diskussion om makt, klass och genus återfinns även i Ansikte mot ansikte - Räddningsarbete 

bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920, som syftar till att belysa mötet mellan två 

kvinnogrupper: de som räddade och de som skulle räddas. Jansdotter beskriver mötet som en 

sammandrabbning mellan två klasser. Den ena är den “bildade klassen”, ofta tillhörande 

borgerligheten och överklassen, som fått en bra uppfostran och uppmanades till att rädda de 

som hade det sämre ställt. Den andra är de prostituerade kvinnorna som främst härstammade 

från underklassen. I relation till sexualitet beskrivs den borgerliga kvinnan enligt samtidens 

kristna ideologi besitta en ärbarhet som kopplades samman till det privata hemmet, emedan de 

prostituerade tillhörde offentligheten. Räddarnas ärbarhet kunde förstärkas ytterligare, genom 

att lämna sin privata sfär och rädda de som kallades för “fallna” - de prostituerade.15 I ett 

smalare perspektiv inriktar sig Jansdotter på att undersöka maktrelationerna mellan kvinnorna 

och den sociala kontrollen i relation till omsorg, samtidigt som den samtida religionen används 

som en tolkningsram i analysen.16 Vidare lägger hon sin teoretiska grund i det forskningsfält 

som följt Michel Foucaults forskning om skapandet av avvikare i relation till de normala - de 

andra. Hon menar att skillnader skapas mellan människor som på olika vis är relaterade till 

maktrelationer, och belyser att centralt för avhandlingen är att mötet mellan kvinnorna skapade 

skillnader mellan kvinnogrupperna. Fokus läggs även på räddningsrörelsens ideologi 

kompletterat med diskurs.17 Resultatet visar att kvinnorna som räddade blev respekterade, 

medan kvinnorna som räddades blev ringaktade. Båda parterna var delaktiga i 

räddningsarbetets formande, men premisserna grundades av räddarna. Relationerna inom 

omsorgsarbetet präglades av intimitet och makt och genomsyrades av en evangelisk kristen 

världsbild, som bildade skillnader i form av “äkta” kristna och de andra.18 

 

Eftersom uppsatsen inte enbart behandlar själva Magdalenahemmet utan även dess 

organiserande aktörer, anses forskning rörande sociala nätverk vara kvalificerad för att få en 

förståelse för aktörernas sammankoppling till varandra. Anders Karlqvist, adjungerad professor 

                                                 
15 Jansdotter, 13f.  
16 Ibid, 15f. 
17 Ibid, 22f. 
18 Ibid, 387f. 
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i systemanalys, behandlar olika sociala nätverk bland människor i sin bok Nätverk - Teorier 

och begrepp i samhällsvetenskapen. Karlqvist framhåller att boken syftar till att ge avstamp i 

den fortsatta forskningen genom att försöka identifiera ett gemensamt perspektiv bland flera 

forskningsgrenar med vars hjälp en kan bygga tvärvetenskapliga nätverk. Detta ska visa att 

nätverksbegreppet kan ha en förändrande roll som även uttrycker något väsentligt om 

samhällsutvecklingen under 1900-talet, vilket är tidsperioden som boken avgränsar sig till. 

Vidare menar han att begreppet ”nätverk” inom den statsvetenskapliga traditionen syftar till en 

mer beskrivande och reflekterande karaktär om hur en uttrycker och identifierar fundamentala 

samband om till exempel inflytande och makt, till skillnad från användningen inom det 

exempelvis ekonomiska perspektivet där begreppet används inom kvantitativa modeller, som 

matematiska kalkyler.19 Ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv definieras begreppet ”nätverk” 

som rumsliga relationer mellan aktörer som består över tid, samtidigt som 

kommunikationsnätens betydelse för historiska processer betonas.20 Denna definition av 

begreppet kommer att användas i den här uppsatsen när det skrivs om nätverk, dock med 

ytterligare kompletteringar då definitionen anses vara något bred. Anders Florén, före detta 

historiker, framhåller även att begreppet innefattar att aktörerna utnyttjar sin bekantskap av 

varandra, en bekantskap som också delvis är informell. Han menar att relationerna inom ett 

nätverk är jämlika och inte kräver likvärdiga utbyten mellan aktörerna, utan fokus ligger snarare 

på att stärka kontakterna mellan sig själva och andra. Begreppet bidrar således till att aktörernas 

relationer kan uppmärksamma eventuella betydelser för grupper i samhället.21 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I samband med definitionen av nätverk som angetts ovan utgår uppsatsen teoretiskt från 

sociologen Nan Lins teori om socialt nätverk. Lin hävdar att en aktörs position i ett socialt 

nätverk avspeglas på aktörens sociala status och kontroll över resurser, vars informella 

interaktion även styrs av regler och normer. Interaktionen i nätverken sker indirekt eller i direkt 

sammankoppling mellan länkade aktörer som besitter olika typer av resurser. Resurserna, 

menar Lin, kan utgöras av tre varianter. Den första är personliga resurser (humankapital), det 

vill säga där människor och deras kunskap och färdigheter ses som en ekonomisk resurs. Den 

andra är resurser som återfinns i andra aktörer som den enskilda aktören har kontakt med. 

                                                 
19 Karlqvist, Anders. Nätverk – idé och metod. I Nätverk. Teorier och begrepp i samhällsvetenskapen, Anders 

Karlqvist (red.), 9-22. Värnamo: Gidlunds bokförlag. 1990, 9f.  
20 Sörlin, Sverker. Vetenskapens vägar – idéhistoriens nätverk. I Nätverk. Teorier och begrepp i 

samhällsvetenskapen, Anders Karlqvist (red.), 152-180. Värnamo: Gidlunds bokförlag. 1990, 154. 
21 Florén & Ågren, 156. 
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Slutligen är den tredje resurser som är inbäddade i strukturella positioner, som den enskilde 

aktören är i kontakt med eller innehar. Resurserna utgör därmed socialt kapital för aktörerna i 

nätverken. Inom nätverken sker sedan en medveten social handling, för att antingen införskaffa 

sig mer resurser eller för att behålla de en har.22 Resurserna ger en aktören en social status, som 

i sin tur medför att aktören tilldelas en identitet och ytterligare resurser som förstärker aktörens 

ställning inom strukturen.23 Teorin blir således relevant i analyserandet av Magdalenahemmets 

organiserande aktörer och det sociala nätverk som de var delaktiga i, i form av deras motiv för 

att vara delaktig i det och omfattningen av det. Det finns en möjlighet att synliggöra vilken 

position aktörerna har i detta och eventuellt andra nätverk och varför de innehar den positionen, 

men också hur de var sammankopplade till varandra såväl som till Magdalenahemmet.  

 

Då Lin menar att resurser ger social status, tas ytterligare ett avstamp i Jansdotters inriktning 

på makt i relation till klass. Hon framhåller, med inspiration från Foucaults teorier om 

skapandet av avvikare i relation till de normala - de andra, att skillnader skapas mellan 

människor som på olika vis är relaterade till maktrelationer.24 Hon bygger sin maktanalys på 

två maktmodeller. Den första utgår från att det finns en över- och underordning mellan individer 

eller grupper, som kan innehålla en relation mellan män och kvinnor, klasser eller räddaren och 

den prostituerade. Den andra maktmodellen är att makten är diskursiv, eller sammankopplad 

till kunskapsproduktion.25 Den sistnämnda är även här inspirerad av Foucaults teori, om att där 

makt utövas bildas kunskap. Bevarandet av kunskapen förstärker sedan styrkeförhållandet och 

försäkrar en fortsatt maktutövning, som leder till nya kunskaper.26 Jansdotter tar därmed sin 

utgångspunkt i att en kan arbeta med flera maktbegrepp i samma studie.27 Hennes maktanalys 

och tes om att maktrelationer är grunden till att skillnader skapas mellan människor, är i 

undersökningen av betydelse för analyserandet av de bakomliggande aktörerna och de 

prostituerade som vistades på Magdalenahemmet. Detta eftersom att det fanns en klasskillnad 

mellan räddarna och de som skulle räddas, vilket bildade en maktrelation mellan alla delaktiga 

parter. Ur det diskursiva synsättet på makt finns det således även en ledande tankeprocess kring 

räddningsrörelsens ideologi och dess inflytande över individerna på hemmet. Genom att 

                                                 
22 Lin, Nan. Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Cambridge, 2001. Hämtad ur Nilson, Tomas. 

Framgång och vår herre. Industriellt företagande, social struktur och karriärmönster i två svenska städer: Borås 

och Örebro 1890-1920. Diss., Göteborgs universitet. 2001, 175f. 
23 Ibid, 178. 
24 Jansdotter, 22. 
25 Ibid, 26.  
26 Hörnqvist, Magnus. Foucaults maktanalys. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 1996, 151f. 
27 Jansdotter, 26.  
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applicera dessa teorier i uppsatsen anses kontexten som undersökningen förhåller sig till 

analyseras i ett större sammanhang.  

5. Bakgrund 

5.1 Redogörelse för begreppen Magdalenahem och magdalenor 

Begreppet Magdalenahem är enligt Nordisk familjebok en allmän benämning på 

välgörenhetsanstalter, som syftade till att ta hand om fallna kvinnor för att sedan få dem att 

återgå till ett sedligt liv och arbeta som till exempel tjänsteflickor.28 Namnet kommer från den 

bibliska synderskan Maria Magdalena som i den kristna traditionen hade levt ett syndfullt liv 

som prostituerad, men som genom att tvätta Jesus fötter och sedan torka dem med sitt hår blev 

fri från sina synder och förlåten genom sin tro.29 Magdalenahemmen ansågs vara en form av 

räddningshem, som skulle vara en del i processen att rädda kvinnor som på ett eller annat sätt 

stod utanför samhället.30 De kvinnor som befann sig i hemmet för att återgå till ett sedligt liv 

benämndes därför som magdalenor, vilket de som en historisk referens även kommer att göra i 

den här uppsatsen. Begreppet är också här kopplat till Maria Magdalena från bibeln, som var 

en symbol för räddningsrörelsen. Det var främst hennes roll som botgörerska som namnet 

refererade till.31 
 

  

5.2 Fallna kvinnor 

En fullständig definition av begreppet ”fallna kvinnor” är svårfunnet och anses ligga i läsarens 

egna tolkning utifrån den kontextuella diskursen. Den huvudsakliga beskrivningen i relation till 

tidigare forskning har innefattat prostituerade kvinnor, kvinnor vars sexuella heder blivit 

ifrågasatt eller kvinnor som ansågs leva ett icke-sedligt liv. Dock innefattade begreppet inom 

den samtida ramen även kvinnor som var alkoholiserade eller som hade begått brott. Den 

sexuella hedern är även den största skillnaden gentemot ”fallna män”, som främst åsyftade 

fattiga män och därmed inte sexuella fall.32 Begreppets vida mening anses innebära att 

användningen skiftade bland individer i olika sammanhang. 

 

                                                 
28 Magdalenahem. Nordisk Familjebok. 1912, 450-451; Jansdotter, 63. 
29 Nordisk Familjebok, 450-451; Svanström, 112. 
30 Svanström, 112. 
31 Jansdotter, 68. 
32 Jansdotter, 35.  
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5.3 Väckelse- och räddningsrörelsen 

Väckelserörelsen inträdande i Sverige brukar dateras till 1700- och 1800-talen, men framförallt 

till 1800-talet då svenskarna kom i kontakt med anglosaxiska väckelser genom bekantskaper i 

Amerika, kopplade till utvandringen. Den kännetecknades av omvändelse, biblicism i relation 

till fundamentalism, preciserade etiska föreskrifter och förändring av livsmönster. Frikyrkliga 

grenar och frikyrkosamfund bildades, och vann förtroende inom alla folkskikt. 

Väckelserörelsen nämns vidare ha varit som starkast under 1800-talet, där den även hade en 

betydelsefull roll för religionsfrihetens och demokratins framväxt.33 I mitten på 1800-talet 

påbörjades större räddningsarbeten som låg i anknytning till den nyevangeliska inomkyrkliga 

väckelsen. Räddningsverksamheter i form av Magdalenahem, räddningshem och hem för 

frigivna fångar öppnades upp, ofta av initiativtagare som var sammankopplade till 

organisationer eller individer inom väckelserörelsen. Diakonissanstalten i Stockholm är ett 

exempel på en sådan organisation som 1849 bildades på initiativ av en grupp med människor 

inom väckelsen, som utöver sitt egna räddningsarbete kom att vara delaktig inom alla dåvarande 

aktiva Magdalena- och räddningshem under tidsperioden. Räddningsarbetet, speciellt inom 

Magdalenahemmen, syftade till att i en nära förbindelse med Gud rädda förlorade syndare i 

betydelsen för omvändelse.34 

 

5.4 Reglementeringen av prostituerade 

Utöver räddningsrörelsens räddningsverksamheter fanns det en ytterligare ordning med avsikt 

att kontrollera och organisera prostituerade: reglementeringen. Reglementeringen i Sverige 

sanktionerades officiellt 1859, i syfte att stävja spridningen av veneriska sjukdomar. Kvinnor 

som ansågs leva i lösa sexuella förhållanden registrerades enligt regelverket av polisen, 

övervakades och blev tillskrivna regelbundna läkarbesiktningar för gynekologiska 

undersökningar.35 Inledningsvis var reglementeringen diffus kring vilka kvinnor den gällde och 

beskrev att det var de ”otyglade” och ”lösa” kvinnorna som skulle registreras, vilket inte 

behövde innefatta pengar i utbyte mot sexuella tjänster. Senare under 1870-talet reviderades 

dock regleringen till en definiering av prostituerad, så som en kvinna som bevisligen idkade 

skörlevnad som yrke. Reglementeringen kontrollerade inte endast kvinnornas hälsotillstånd, 

utan även hur de såg ut, vart de fick röra sig och hur de skulle bete sig.36 Om det uppgranskades 

                                                 
33 Bergsten, Torsten. Väckelserörelser. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se (Hämtad 2017-01-03) 
34 Jansdotter, 44f. 
35 Reglementerad prostitution. Nationalencyklopedin. (Hämtad 2017-01-04); Jansdotter, 43. 
36 Svanström, 80f.  
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att en kvinna hade en könssjukdom sändes hon till ett kurhus eller specialavdelning på ett 

sjukhus och om hon bröt mot regelverket blev hon varnad, vilket kunde leda till tvångsarbete. 

Reglementeringen som system användes fram till 1918 i tretton svenska städer, varav det i sex 

av dessa fanns räddningshem för prostituerade: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, 

Norrköping och Jönköping.37  

 

5.5 Aktörerna bakom Magdalenahemmet i Jönköping i korthet 

Nedan följer en lista på de aktörer som undersökningen kommer att möta och som hade en 

betydande roll i relation till Magdalenahemmet i Jönköping. 

 

Herr Thor Hartvig Odencrantz. Född inom Ljungarum församling i Jönköping 1817, död 1886 

inom samma församling och stad. Erhöll titlarna riksdagsledamot, häradshövding och 

missionsförbundsledare samtidigt som han var styrelsen för Magdalenahemmets ordförande.38 

 

Fröken Aurore Storckenfeldt. Född inom Varnum församling i Älvsborg 1816, död 1900 inom 

Jönköpings Kristina församling. Flickskolegrundare, missionsförbundsledare och högt aktad 

inom Magdalenahemmets styrelse.39 

  

Fröken Hilda Hedenstierna. Född 1815 inom Vallsjö församling i Jönköping, död 1898 på Eksjö 

Hovgård. Stiftsjungfru. Styrelsemedlem för Magdalenahemmet. 

  

Fru Rydén. Styrelsemedlem för Magdalenahemmet. 

 

Demoiselle Ottilia Holm. Initiativtagare för Magdalenahemmet och styrelsemedlem.  

 

Grevinna Sara Wrangel, född Dedel 1808, död 1876 i Jönköping. Styrelsemedlem för 

Magdalenahemmet. 

 

Herr Johannes Ljungqvist. Född 1815 inom Ljungarum församling i Jönköping. Blev änkling 

1873. Skomakare och styrelsemedlem för Magdalenahemmet. 

  

                                                 
37 Jansdotter, 43. 
38 Se bilaga 1.  
39 Se bilaga 2. 
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Herr Johan Blomgren. Född 1821 i Segerstad, flyttade till Jönköping 1847. Skräddare och 

styrelsemedlem för Magdalenahemmet.  

  

Fru Ekström. Pastorsfru. Inledningsvis suppleant, men inträder som styrelsemedlem för 

Magdalenahemmet istället för Hilda Hedenstierna 1869.  

 

Herr Pettersson. Vaktmästare och suppleant inom Magdalenahemmets styrelse. 

  

Herr Nilsson. Bagare och kassaförvaltare inom Magdalenahemmets styrelse.  

 

Diakonissan Bengta Nilsson. Född 1842 i Sniberub i Skåne, död 1912 i Chicago. 

Föreståndarinna för Magdalenahemmet i Jönköping mellan 1869–1871.40 

 

Diakonissan Lovisa Carlsson. Född 1830 i Västergötland, död 1873 i Jönköping. 

Föreståndarinna på Magdalenahemmet i Jönköping mellan 1871–1873. 

6. Undersökning 

Nedan följer undersökningen där aktörerna som organiserade Magdalenahemmet i Jönköping 

presenteras och analyseras mer ingående, medan verksamheten och dess jämförelse mellan 

andra räddningsverksamheter i Sverige kommer att ske genomgående. 

 

6.1 Styrelsen 

Magdalenahemmet i Jönköping var organiserat som en förening, som sköttes av en grupp 

individer (styrelsen) som arbetade mot ett gemensamt ändamål (religiös omvändelse för 

prostituerade kvinnor). I minnesanteckningarna för Lövingstorps barnhem, ett barnhem som 

sedan kom att flytta till byggnaden Lövingstorp, framhålls Magdalenahemmet och dess aktörer 

som en del av barnhemmets historia. Skribenten belyser där att de mest väsentliga personerna 

för barnhemmets start år 1869, vilket framkommit även vara startskottet för Magdalenahemmet, 

var häradshövdingen Thor Odencrantz och fröken Aurore Storckenfeldt.41 Odenctrantzs och 

Storckenfeldts delaktighet i Magdalenahemmet bekräftas även av ett dokument med titeln 

”Bestyrelsen för sällskapet till inrättandet af ett Magdalenahem i Jönköping”, där deras namn 

                                                 
40 Se bilaga 3. 
41 Jönköping stadsarkiv: F1:1. Lövingstorps barnhem – diverse handlingar 1869-1947. Minnesanteckningar. 
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toppar listan.42 Redan i minnestalet kring Lövingstorps barnhem går det alltså att utläsa att dessa 

två aktörer var engagerade i minst två sociala räddningsverksamheter under tidsperioden, som 

även var sammankopplade med varandra.  

 

6.1.1 Thor Odencrantz 

Häradshövding Thor Hartvig Odencrantz är den man som nämns flest gånger när det skrivs 

eller talas om Jönköpings historia i mitten på 1800-talet. Han föddes in i det översta sociala 

skiktet inom Ljungarums församling i Jönköping 1817, med en far som satt i hovrättsrådet. Han 

skrevs in i Göta hovrätt och fick således enligt seden titeln som vice häradshövding. Odencrantz 

sociala ställning kom sedan att förstärkas ytterligare genom giftermål med hovrättspresidentens 

Lars Herman Gyllenhaals dotter, Jacquette Gyllenhaal, som besatt ett adligt namn.43 Som 

försörjning livnärde sig dock inte Odencrantz på juridiken. Istället var han aktiv inom olika 

föreningar, där bland annat Jönköpings traktatförening är den mest framstående. Under ett möte 

hållandes av Svenska nykterhetssällskapet, bildade Odencrantz tillsammans med fyra andra 

män föreningen 1853 vilket blev den första lokala sammanslutningen i sitt slag i Sverige. Syftet 

med föreningen var att sända lekmannapredikanter och präster omkring staden och ut på 

landsbygden via kolportörer, för att sprida evangeliet genom bland annat biblar, men också för 

att framföra väckande och vårda det kristna livet.44 Eftersom konventikelplakatet inte 

avskaffades förrän 1858 tolkas det som att föreningen fann ett hål i förordningen som 

möjliggjorde att den kunde vara verksam genom andakt, eller så var det till och med en olaglig 

förening.45 Odencrantz satsning anknyter således till väckelserörelsens framväxt under 

tidsperioden genom en form av gudstjänst i hemmen utifrån ett nytt perspektiv inom 

kristendomen, men även till nykterhetsrörelsen som föreningen grundades i. Efter 

konventikelplakatets upphävande 1858 bytte föreningen namn till Jönköpings 

missionsförening, där Odencrantz efter sina medkollegors avhopp förblev ordförande med 

obestritt inflytande fram till sin död. Med sin starka ställning förde han en omfattande 

                                                 
42 Jönköping stadsarkiv: F1:1. Lövingstorps barnhem – diverse handlingar 1869-1947. Handlingar rörande 

Magdalenahemmet Löfwingstorp. Bestyrelsen för sällskapet till inrättandet af ett Magdalenahem i Jönköping.  
43 Bexell, Oloph. Thor Hartvig Odencrants. Svenskt biografiskt lexikon. 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=7635 (Hämtad 2017-12-06) 
44 Bexell; Åberg, Göran. Folkväckelsen i Jönköpings län. Jönköpings läns museums serie för småskrifter nr 6. 

1978, 14; Sallnäs, Birger. (red.). Jönköpings stads historia del II. Värnamo: Jönköpings historiekommitté. 1965, 

486. 
45 Konventikelplakatet var en kunglig förordning från 1726 som förbjöd konventiklar i hemmet, med undantag 

för husandakt. Konventikelplakatet. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se (Hämtad 2017-12-19) 
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korrespondens med missionsledare runtom i Europa, vilket bidrog till ett starkt kontaktnät men 

också till att resurser fördelades mer jämlikt till missionen utåt.46  

 

Missionen som efter Odencrantz skedde både inåt och utåt, kan ses som en typ av 

räddningsarbete utifrån en kontextuell förståelse kring väckelserörelsen. Möjligen ansåg 

Odencrantz att samhället, inte enbart i Sverige utan även i Europa, behövde frias från den 

enhetliga religionen och strävade således efter en form av religionsfrihet, dock nödvändigtvis 

inte den religionsfrihet vi känner till idag. En annan förändring som Odencrantz införde i 

samband med hans befordran till ordförande var ett brytande av det högre samhällsskiktet inom 

styrelsen. Tidigare under Jönköpings traktatsällskap bestod styrelsen av ämbetsmän, präster och 

rektorer, men under Odencrantz ledning insattes istället en blandning av människor, till 

exempel skomakare, gästgivare, hemmansägare och skräddare.47 Utöver sin roll som 

ordförande inom sin egenstartade förening, besatt han även 1874 rollen som ordförande i H. 

Halls AB boktryckeri i Jönköping där han reorganiserade företaget till att inrikta sig på 

skolböcker och uppbyggelselitteratur.48 Även här anses det finnas en förbindelse till 

väckelserörelsen som gav uppbyggelselitteraturen en stark ställning under 1800-talet genom 

den inom- och utomkyrkliga väckelsen, men också genom skolböckerna då långkatekesen 

användes i skolundervisningen på 1870-talet.49 Odencrantz kan således ha använt sin post som 

ordförande i tryckeriet till Jönköpings missionsförenings vinning, genom tryckande av böcker 

med det nyevangeliska budskapet som föreningen ville förmedla.  

 

Samtidigt som Odencrantz ledde Jönköpings missionsförening var han 1869 delaktig i 

uppförandet av två räddningsverksamheter i Jönköping, ett Magdalenahem och ett barnhem. 

Materialet visar att en kvinna vid namn Ottilia Holm, som presenteras nedan, antagligen 

kontaktade Odencrantz med en förfrågan om styrelsemedlemskap. Odencrantz accepterade 

förfrågan och kom att bli ordförande för Magdalenahemmets verksamhet, som sedan placerades 

i ett hus på Bymarken kallat Lövingstorp.50 Det verkar som att barnhemmet och 

Magdalenahemmet uppfördes i samverkan av samma styrelsemedlemmar, då styrelsen i 

                                                 
46 Bexell. 
47 Sallnäs, 488. 
48 Bexell. 
49 Ibid; Uppbyggelselitteratur. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se. (Hämtad 2017-12-20); Katekes. I 

Nationalencyklopedin. http://www.ne.se. (Hämtad 2017-12-20) 
50 Räddningshemmet för fallna qwinnor och uppfostringshemmet för fattiga barn. Jönköpingsposten. 1873-05-

24. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 2017-12-15); Jönköping stadsarkiv: F1:1. Lövingstorps barnhem – diverse 

handlingar 1869-1947. Handlingar rörande Magdalenahemmet Löfwingstorp. Bestyrelsen för sällskapet till 

inrättandet af ett Magdalenahem i Jönköping. 
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materialet anses vara förknippad med byggnaden ”Lövingstorp” snarare än de två enskilda 

verksamheterna. Dock framhålls det att barnhemmet startade i Aurore Storckenfeldt skolas 

källare, där hon anordnade ett rum för ett mindre antal skyddslingar. 1872 renoverade styrelsen 

byggnaden Lövingstorp, dit barnhemmet sedan kom att flytta.51 Barnhemmet och 

Magdalenahemmet kan därmed ha funnits i byggnaden under samma tidsperiod, eller möjligen 

bytt av varandra. I vissa artiklar där andra styrelsemedlemmars namn återfinns i relation till 

donationer, nämns även barnhemmet heta Missionsföreningens barnhem.52 Barnhemmet tolkas 

således även vara drivande av Jönköpings missionsförening.  

 

Odencrantz skifte av styrelsemedlemmar inom missionsföreningen anses även ha präglat dessa 

verksamheter som också erhöll olika medlemmar i dess styrelse. Möjligen kan Odencrantz, 

medvetet eller omedvetet, ha arbetat mot ett mer jämlikt samhälle i frågan om klass och kön, 

då han i dessa verksamheter bröt den överklass- och mansdominerande styrelsen och istället 

införde kvinnor och människor från flera samhällsskikt. Dock tolkas det som att styrelsen, 

åtminstone inom Magdalenahemmet, grundade sig i en hierarkisk relation bestående av 

Odencrantz i överläge. Hans namn och signering framkommer först i korrespondens och 

kontrakt, samt flest gånger. Styrelsen anses därmed inte representera ett nätverk i Floréns 

definition av begreppet, då han framhåller att en nätverksrelation är jämlik.53 Materialet funnet 

i samband med Odencrantz har främst berört hans roll inom Jönköpings traktat- och 

missionsförening. Det tolkas således som att han under tidsperioden besatt en högre roll inom 

den religiösa rörelsen, vilket möjligen även gör honom till den främsta mannen därtill i 

Jönköping. Hans engagemang inom Magdalenahemmet och barnhemmet påvisar också 

väckelserörelsens starka sammankoppling till räddningsarbeten och dess religiösa prägel att 

rädda människor i samverkan med Gud. Odencrantz dör 1886, inom Ljungarums församling i 

Jönköping.54 

 

6.1.2 Aurore Storckenfeldt 

Vid sin sida inom flera sociala organisationer hade Odencrantz en kvinna vid namn Hedvig 

Amalia Aurore Storckenfeldt. Hon föddes den 26 december 1816 i Varnum i Älvsborgs län, 

och tillhörde till en början Varnums församling. Som ung utbildades hon inom allmänt rådande 

                                                 
51 Jönköping stadsarkiv: F1:1. Lövingstorps barnhem – diverse handlingar 1869-1947. 50-årsfesten 1919. 
52 Se till exempel Missionsbidrag. Jönköpingsposten. 1889-06-17. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 2017-12-15) 
53 Florén, 156. 
54 Bexell. 
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ämnen som var passande för hennes samhällsklass: den bibliska historien, katekesen, 

konversationsövningar och fransk grammatik.55 Under sin konfirmationsutbildning erbjöds hon 

dock utbildning i ett vidare fält av sin konfirmationspräst, däribland naturvetenskap, vilket hon 

sedan studerade i flera år framöver.56 Det var ovanligt att kvinnor, oavsett social bakgrund, fick 

studera i den utsträckning som Storckenfeldt fick möjlighet till då den svenska folkskolan inte 

infördes förrän 1842.57 Hennes utbildning ledde möjligen till den framgång inom socialt arbete 

som Storckenfeldt senare kom att engagera sig i, då hon var mer bildad än andra kvinnor i 

allmänhet. Familjen hade ingen god ekonomi, vilket bidrog till att hon vid hennes faders död 

riktade in sig på att bli lärarinna. Detta var enligt den lutherska tron ett yrke som var socialt 

accepterat för kvinnor under tidsperioden.58 I samband med kvinnors utbildningsmöjligheter 

ansågs Storckenfeldt vara väl bildad, då hon fick ta arbete som lärarinna. Möjligen behärskade 

hon i relation till sina ämneskunskaper någon form av pedagogisk kompetens som gjorde henne 

lämplig för arbetet. Det tolkas även som att Storckenfeldt inledningsvis inte tillhörde 

borgerligheten, men att hon senare i och med sin utbildning föll inom den ”bildade klassen” 

som Jansdotter framhåller.59 Hon anses därmed ha tagit sig från ett lägre samhällsskikt till ett 

högre.  

 

År 1840 flyttade Storckenfeldt till Jönköping tillsammans med sin mamma, där hon 

undervisade borgerliga flickor privat i sitt hem. Den privata undervisningen utvecklades av 

begäran från omgivningen till att hon grundade en skola för flickor. Skolan döptes efter 

Storckenfeldt till den Storckenfeldtska skolan och kom att bli den första högre skolan för 

kvinnor i Jönköping. Med Storckenfeldt som ledare blev skolan eftertraktad och hade 

ansökningar från hela landet, vilket nådde sin kulm på 1870-talet då skolan hade 175 elever. 

Vid sidan om det praktiska arbetet som lärarinna arbetade hon även aktivt med att utöka 

lärarkåren med kvinnliga lärare, som vid det högre allmänna läroverket till större del var 

manlig.60 Storckenfeldt kan således ha varit engagerad inom kvinnoemancipationen, eftersom 

hennes arbete genom flickskolan och en mer jämlik fördelning bland lärarkåren omfattar en 

                                                 
55 Den lilla katekesen är en bok som av kyrkan framställdes i undervisningssyfte och består av en 

sammanställning av kristendomens centrala trosinnehåll. På 1800-talet hade katekesen en stor betydelse för 

folkfostran då den utgjorde underlag för skolundervisningen, men även för predikningar som sedan 

kontrollerades vid husförhör. Katekes. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se (Hämtad 2017-12-08) 
56 Skog-Östin, Kerstin. Hedvig Amalia Aurora (Aurore) Storckenfeldt. Svenskt biografiskt lexikon. 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=7635 (Hämtad 2017-12-17) 
57 Marklund, Sixten. Folkskola. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se (Hämtad 2017-12-08) 
58 Skog-Östin. 
59 Jansdotter, 13f. 
60 Skog-Östin.  
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form av frigörelse från könsdiskriminerande strukturer. Hon levde även under den första vågens 

kvinnorörelse vars huvudsakliga krav främst var kvinnors och mäns lika rätt till förvärvsarbete 

och utbildning, men där också sexualmoralen mellan kvinnor och män i den privata relationen 

debatterades.61 Detta anses avspeglas på Storckenfeldt, främst inom det arbete vi sett hittills, 

men även inom det arbete inom Magdalenahemmet som hon kom att intressera sig för senare.  

 

Även väckelserörelsen anses ha påverkat Storckenfeldt, som i större vidd började engagera sig 

i religiösa sammanhang efter sin flytt till Jönköping. När Jönköpings traktatsällskap bildades 

på 1850-talet, var hon tillsammans med Odenctrantz en av de främst ledande aktörerna inom 

verksamheten. De samlades och hade styrelsesammanträden på Storckenfeldts skola på 

Fridhem, där eleverna sedan bildade barnens missionsförening med syfte att samla in resurser. 

Också inom barnens missionsverksamhet agerade Odencrantz och Storckenfeldt som ledande 

aktörer. I vidare religiösa sammanhang öppnade Storckenfeldt en söndagsskola, reste inom 

Europa för att knyta kontakter med ledare inom olika kristna sammanhang och översatte kristen 

ungdomslitteratur.62 Storckenfeldts engagemang inom framför allt Jönköpings traktatförening 

påvisar att hon möjligen var den främsta kvinnan inom den religiösa rörelsen, åtminstone i 

Jönköping, som med sitt engagemang knöt föreningen till ett kristet nätverk samtidigt som hon 

aktivt arbetade med praktiska uppgifter inom föreningen. I de religiösa sammanhangen var hon 

dock mindre aktiv offentligt, vilket kan tolkas bero på att hon var kvinna. Idag återfinns 

Storckenfeldt tillsammans med hennes nära vän Lina Sandell-Berg som en staty utanför 

byggnaden på Västra Fridhem, där flickskolan har legat i Jönköping.63 Statyn restes på 1990-

talet till minne av väckelserörelsen.64 

 

Utöver att driva en flickskola och vara ledande inom traktatsällskapet, var Storckenfeldt under 

1860-talet delaktig i uppförandet av både Jönköpings barnhem och Magdalenahem tillsammans 

med Odencrantz. Inom båda verksamheterna besatt hon en ledande roll inom styrelsen, då 

hennes namn på namnlistor och i styrelseprotokollen framkommer direkt under Odencrantz, 

som ofta står först.65 Storckenfeldt skötte även korrespondensen med diakonissanstalten när 

                                                 
61 Manns, Ulla & Jyle, Gunhild. Kvinnorörelse. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se (Hämtad 2017-12-08) 
62 Skog-Östin. 
63 Se bilaga nummer 4. 
64 Skog-Östin.  
65 Se till exempel Jönköping stadsarkiv: F1:1. Lövingstorps barnhem – diverse handlingar 1869-1947. 

Handlingar rörande Magdalenahemmet Löfwingstorp. Bestyrelsen för sällskapet till inrättandet af ett 

Magdalenahem i Jönköping; Jönköping stadsarkiv: G1:1. Lövingstorps barnhem – diverse räkenskaper 1870-

1947. Minnes-bok. 
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Odencrantz var ute på andra uppdrag samtidigt som Odencrantz och hennes signatur återfinns 

på anställningskontraktet mellan diakonissanstalten och Jönköpings Magdalenahems styrelse.66 

I relation till barnhemmet hade Storckenfeldt erfarenhet i form av sin titel som lärarinna och 

hennes arbete inom skolan. Hennes roll som lärare och som medlem i styrelsen för Jönköpings 

barnhem sågs möjligen som erfarenhet även i relation till Magdalenahemmet, där magdalenorna 

ofta refererades till som barn. Själv erhöll Storckenfeldt inga barn och förblev ogift fram tills 

sin död, 1900. Då bar hon även titeln “fröken”, vilket kan sättas i relation till hennes arbete som 

lärarinna, men som också kan ha syftat till Storckenfeldt som borgerlig ogift kvinna i en högre 

samhällsställning.67 På hennes dödsdag och framåt rapporterar tre icke-lokala tidningar om 

Storckenfeldts död, Svenska dagbladet, Dagens nyheter och Aftonbladet, som beskriver att 

dödsfallet skedde till följd av ett slaganfall. I dödsnotiserna belyser de även den 

Storckenfeldtska skolan.68 De tre rikstäckande tidningarnas publikationer kring Storckenfeldt 

anses påvisa att hon inte endast var lokalt känd, utan även rikskänd, eftersom att dessa tidningar 

likt idag ofta åberopar personer som är allmänt kända. 

 

6.1.3 Hedenstierna, Holm och Wrangel 

Inom styrelsen satt även andra högt aktade medlemmar: Hilda Hedenstierna, Ottilia Holm och 

Sara Wrangel. Hilda Hedenstierna föddes 1815 inom Vallsjö församling i Jönköpings län, in i 

den adliga ätten Hedenstierna. Som barn blev hon inskriven i ett jungfrustift som stiftsjungfru.69 

Ett jungfrustift är en äldre form av pensionsinrättning som krävde att personen som skrevs in 

skulle vara dotter till en adelsman och förbli ogift, för att i utbyte senare kunna erhålla en årlig 

pension av stiftet.70 Hedenstierna blev med andra ord tillskriven en ekonomisk försäkring som 

ogift kvinna i 1800-talets Sverige, då lika arvsrätt för kvinnor och män inte infördes förrän 

1845.71 Hon förblev ogift och mottog därmed pensionen under hela sitt liv, som hon utöver sin 

egna försörjning använde till att donera till behövande. I Jönköpingsposten återfinns hennes 

namn ett flertal gånger i samband med donationer till barnhem.72 Vid Magdalenahemmets 

                                                 
66 Ersta diakonis arkiv: Ersta diakonisällskap. ÄIc:1. Nr 110, Jönköpings Magdalenahem. Brev från Aurore 

Storckenfeldt, 1871.  
67 Fröken. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se (Hämtad 2017-12-12). 
68 Dödsfall. Aftonbladet. 1900-07-21; Dödsfall. Dagens nyheter. 1900-07-22; Döde. Svenska dagbladet.1900-07-

22. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 2017-12-22) 
69 Födelsebok: Vallsjö C:2 1760-1847; Anrep, Gabriel och Lewenhaupt Adam. Sveriges ridderskaps- och 

adelskalender för år 1898 - tjugoförsta årgången. 1898, 1189. http://runeberg.org/adelskal/1898/1201.html 

(Hämtad 2017-12-20). 
70 Jungfrustift. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se (Hämtad 2017-12-20) 
71 KvinnSam. Årtalslistor. http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/ (Hämtad 2017-12-20) 
72 Missionsbidrag. Jönköpingsposten. 1889-06-17; Missionsbidrag. Jönköpingsposten. 1890-01-10. 

https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 2017-12-13) 
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upprättande var hon en del av verksamhetens styrelse samtidigt som hon arbetade med 

Jönköpings kristliga ynglingaförening. Hon kom efter en kortare tid att lämna styrelsen, men 

fortsatte sitt arbete inom ynglingaföreningen. Föreningen tolkas vara en kristlig förening för 

ungdomar, möjligen en söndagsskola eller en verksamhet som tog emot ungdomar som hade 

det svårt ställt. Där deltog hon bland annat i försäljning för verksamhetens förmån och tog emot 

ekonomiska bidrag och gåvor fram till slutskedet i sitt liv.73 Hedenstierna dör 1898 på Eksjö 

Hovgård.74 

 

Till skillnad från Hedenstierna som var en styrelsemedlem som höll sig i bakgrunden, nämns 

en kvinna vid namn Ottilia Holm vara initiativtagaren till Magdalenahemmet i Jönköping. En 

skribent i Jönköpingsposten skriver: “Detta hem börjades 1869 genom den af många bland oss 

kända och wärderade diakonissan Ottilia Holms oförtrutna medwerkan, då hon lyckades 

bewoka några andra kristna att hjelpa till”.75 Holm var den individ som frambringade idén om 

ett Magdalenahem i Jönköping och som även möjligen kontaktade Odencrantz och 

Storckenfeldt med en förfrågan om intresse. Inom styrelsens anteckningar nämns hon dock inte 

som diakonissa utan som demoiselle, ett begrepp som ursprungligen användes för adliga 

jungfrur men som senare blev en beteckning för en ogift kvinna av ofrälse börd.76 Holm anses 

därmed vid hemmets inrättande ha befunnit sig i det borgerliga samhällsskiktet, men senare 

sökt sig till diakonissanstalten då artikeln i Jönköpingsposten är daterad 1873. Kort efter 

verksamhetens inrättning lämnar hon även styrelsen, eventuellt för diakonissanstalten. Citatet 

tolkas vidare framhålla att Holm är väl känd i Jönköping, vilket möjligen pekar på att hon efter 

sin diakonissinvigning arbetade i Jönköping med tjänster som diakonissanstalten utförde inom 

socialt arbete och sjukvård.  

 

Ytterligare engagemang inom Magdalenahemmet i Jönköping fanns i relation till grevskapet, i 

form av Sara Dedel (Wrangel). Dedel föddes 1808 och var dotter till ledamoten i 

generalstaternas första kammare, Jakob Vilhelm Dedel. 1831 gifte hon sig med Anton 

                                                 
73 En försäljning. Jönköpingsposten. 1891-02-13; Till förmån för Jönköpings Kristliga Ynglingaförening. 

Jönköpingsposten. 1889-03-11. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 2017-12-14) 
74 Adelsvapen. Hedenstierna nr 1753. Adelsvapen. 2014. 

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Hedenstierna_nr_1753 (Hämtad 2018-01-02)  
75 Räddningshemmet för fallna qwinnor och Uppfostringshemmet för fattiga barn. Jönköpingsposten. 1873-05-

24. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 2017-12-26) 
76 Jönköping stadsarkiv: FI:I.  Lövingstorps barnhem – diverse handlingar. Handlingar rörande 

Magdalenahemmet Lövingstorp. Bestyrelsen för sällskapet till inrättande af ett Magdalenahem i Jönköping; 

Demoiselle. Nordisk familjebok Uggleupplagan 6. 1907, 130. http://runeberg.org/nfbf/0083.html (Hämtad 2017- 

12-20) 



 23 

Reinhold, tillhörande den grevliga ätten Wrangel, och erhöll därmed titeln grevinna och 

efternamnet Wrangel.77 Wrangel var inledningsvis inte en del av Magdalenahemmet i 

Jönköpings styrelse, utan blev senare invald istället för Holm.78 Wrangel anses ha haft en 

betydande roll inom styrelsen eftersom hennes namnteckning framkommer på olika dokument 

som var viktiga i relation till hemmet. Hennes signatur går till exempel att finna på 

anställningskontraktet mellan diakonissanstalten och Magdalenahemmets styrelse, vilket 

påvisar att hon var engagerad i bestämmelserna kring diakonissanstaltens medverkande. Utöver 

deltagandet inom Magdalenahemmet tolkas det som att Wrangel inte var mer engagerad i något 

annat räddningsarbete under tidsperioden, däremot donerade hon pengar till 

Missionsföreningens barnhem på Lövingstorp och till stadens fattiga barn.79 Wrangel avlider 

sedan 1876 i Jönköping.80 

 

6.1.4 Övriga medlemmar 

Övriga medlemmar inom Magdalenahemmets styrelse har varit svåra att identifiera, vilket 

möjligen kan bero på deras plats i det sociala samhällsskiktet eller att de inte åstadkommit något 

vi känner till idag. Däribland finner vi Fru Rydén, skomakare Johannes Ljungqvist, skräddare 

Johan Blomgren, kassaförvaltaren bagaren Nilsson och vaktmästaren Pettersson. Däremot 

framkommer det att Fru Ekström den 14 april 1869 går upp i styrelsen istället för Hilda 

Hedenstierna. Fru Ekström är gift med pastor Ekström, en herre som inte satt med i styrelsen 

men som engagerade sig i verksamheten genom att hålla försäljning till Magdalenahemmets 

förmån.81  

 

6.1.5 Bengta Nilsson 

Inom Magdalenahemmet i Jönköpings vistades en föreståndarinna i form av en diakonissa, vars 

uppgift var att upprätthålla och driva verksamheten. Den första diakonissan som sändes till 

Jönköping med uppdrag att anordna Magdalenahemmet var Bengta Nilsson. Nilsson föddes 

den 14 maj 1842 i Sniberub i Skåne, där hon levde under enkla förhållanden med en far som 

                                                 
77 Elgenstierna, Gustaf. Svenska adelns ättartavlor. Band IX. 1936, 9. 
78 Jönköping stadsarkiv: FI:I.  Lövingstorps barnhem – diverse handlingar. Handlingar rörande 

Magdalenahemmet Lövingstorp. Bestyrelsen för sällskapet till inrättande af ett Magdalenahem i Jönköping. 
79 Redowisning. Jönköpingsposten. 1876-05-06; Redowisning. Jönköpingsposten. 1876-01-15. 

https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 2017-12-29) 
80 Elgenstierna, 9. 
81 Arbetsförenings-auktion. Jönköpingsposten. 1873-09-24. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 2017-12-30); 

Jönköping stadsarkiv: FI:I.  Lövingstorps barnhem – diverse handlingar. Handlingar rörande Magdalenahemmet 

Lövingstorp. Bestyrelsen för sällskapet till inrättande af ett Magdalenahem i Jönköping. 
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hemmansägare.82 Eftersom hon föddes under samma år som folkskolestadgan inrättades, hade 

hon större möjligheter till utbildning redan som ung än andra i hennes samhällsklass födda ett 

par årtionde tidigare.83 Hon fattade tycke för att studera och erhöll tidigt en stark kristen tro 

vilken fick henne som 23 år gammal, den 9 oktober 1863, att söka sig till diakonissanstalten i 

Stockholm för att bli diakonissa. Väl där mötte Nilsson först invändningar från prästen som 

ville att hon skulle klä sig i hatt innan hon fick ansöka. Året därpå inträdde hon dock på 

diakonissanstalten, som under tidsperioden innebar en tjänst inom socialt arbete eller sjukvård, 

att förbli ogift, arbeta utan lön och bära uniform. Nilsson verkade som provsyster fram till 1867, 

innan hon blev verksam som diakonissa.84 Därefter arbetade hon på anstaltens sjukhus och ett 

sinnessjukhus, innan hon i juni 1869 sändes ned till Jönköping för att arbeta som 

föreståndarinna på “...ett nyligen inrättadt Magdalenahem.”85 

 

Som föreståndarinna på hemmet arbetade Nilsson fram till 1871. I ett brev till 

diakonissanstalten skriver Aurore Storckenfeldt: “... vårt lilla Magd.hem som nu, till följd af 

Bengtas outtröttliga omsorg och möda, är i god ordning både inom och utom hus...”.86 Hennes 

arbete var det vill säga väl uppskattat av Magdalenahemmets styrelse, som ansåg att hemmet 

gick från oordning till ordning på grund av Nilssons engagemang. Trots att Nilsson var relativt 

ny inom diakonissanstalten framgår det att hon lyckades upprätta Magdalenaverksamheten, 

vilket möjligen även påvisar att hon var ambitiös inom arbetslivet. Föreståndarinna på ett 

Magdalenahem var dock inte nog för Nilsson, som istället ville missionera utanför Sveriges 

gränser. Fyra år senare utträde hon därmed diakonin för att missionera i Afrika där hon mötte 

Per Erik Lager, som hon sedan gifte sig med. Missionen bestod framförallt av arbete inom 

skolverksamheter men även inom sjukvård.87 Nilsson, efter giftermål Lager, använde sig av den 

utbildning som hon fått av både folkskolan och diakonissanstalten som missionär, framförallt 

inom sjukvården där hon besatt mer erfarenhet. Bengta hade således ett personligt intresse för 

räddningsarbeten även utanför diakonissanstalten, då hon valde att lämna det inhemska arbetet 

för mission utåt.  

                                                 
82 Bro, Thomas. Diakonissan som blev medicinare arbetade i tre världsdelar. Läkartidningen. 2017-08-28. 

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/Kultur/2017/08/Diakonissan-som-blev-medicinare-arbetade-i-tre-

varldsdelar/ (Hämtad 2017-11-28) 
83 Folkskola. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se (Hämtad 2017-12-27) 
84 Innan kvinnorna fick erhålla titeln diakonissa krävdes det att de genomgick en utbildning i bland annat hygien, 

sjukvård och bibelkunskap. Bro; Ersta Diakonis arkiv: DIb:1a. Förteckningar över diakonissor. Ansökningar om 

inträde vid Diakoniss-anstalten. Från december 1865 till december 1872.  
85 Bro; Ersta diakonis arkiv: Ersta diakonisällskap. Rundbrev från John Christoffer Bring, 1869-06-29. 
86 Ersta diakonis arkiv: Ersta diakonisällskap. ÄIc:1. Nr 110, Jönköpings Magdalenahem. Brev från Aurore 

Storckenfeldt, 1871. 
87 Bro. 
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I Barometern, 9 september 1876, går det att läsa: 

 

- Dödad missionär. Enligt enskilda underrättelser skall det wara den wid de warma källorna i Gilet 

stationerade missionären Lager, som blivit mördad i Abbssinien. Han hustru, Bengta Andersson, som 

warit föreståndarinna för ett Magdalenahem i Jönköping, lär wara tillfångatagen.88  

 

Under missionen i Afrika blev paret Lager tillfångatagna i Abessinien, eller kejsardömet 

Etiopien, där hennes man sedan blev dödad. I annonsen nämns Bengtas efternamn vara 

Andersson, vilket dock tolkas vara en felskrivning som syftar till Bengtas reskamrat, Beata 

Andersson.89 Jönköpingsposten rapporterar om händelsen samma datum, men nämner där att 

Bengta blivit frisläppt.90 Efter sin mans bortgång och sin egna frisläppning lämnar Lager Afrika 

och flyttar hem till Sverige igen, där hon föder deras dotter som kort därefter dör av 

hjärnhinneinflammation. Hon arbetar sedan vid ett barnhem i Uppsala, innan hon emigrerar till 

Amerika och tar en medicinsk examen vid Hahnemann College 1885 och öppnar en egen 

privatmottagning. Där byter hon även namn från Bengta till Benedicta.91 Att som kvinna kunna 

ta en medicinsk examen var ovanligt i Sverige under tidsperioden, vilket möjligen var en av 

anledningarna till att hon emigrerade i relation till sin tidigare utbildning inom sjukvården. Det 

tolkas även som att Amerika var mer jämlikt när det kommer till frågan om utbildning, 

åtminstone inom det medicinska området. Dock erhöll hon ingen plats på något sjukhus då hon 

öppnade en privatklinik, vilket kan ha berott på hennes ställning som kvinna. Lager gifter och 

skiljer sig ytterligare två gånger innan sin död, varav i det senare giftermålet framkommer 

handlingar om hustrumisshandel. I den senare delen av sitt liv blir hon påkörd av ett tåg, vilket 

ledde till att hon inte längre heller kunde arbeta som läkare. Hon dör sedan 1912 i Chicago, 70 

år gammal.92 

 

6.1.6 Lovisa Carlsson 

Efter Bengtas tid på Magdalenahemmet övertog en annan diakonissa verksamheten vid namn 

Lovisa Carlsson. Carlsson föddes den 22 juli 1830 i Västergötland, där hennes far var 

hemmansägare.93 Hon levde således under enkla förhållanden under sin uppväxt, då hon i äldre 

                                                 
88 Dödad missionär. Barometern. 1876-09-09. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 2017-12-14) 
89 Bro.  
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91 Bro. 
92 Bro. 
93 Ersta Diakonis arkiv: Ersta diakonisällskap. D1B. Förteckningar över diakonissor. Nr 64 i Systerregistret, bok 

1. 
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ålder även tjänstgjorde som tjänarinna innan hon inträdde vid diakonissanstalten 1857. Väl där 

genomgick Carlsson, precis som alla inträdande vid anstalten, en utbildning som provsyster. 

Under sin utbildningstid deltog hon inom sjukvård och barnavård, samtidigt som hennes 

främsta intresse låg i behandling av kolera då hon aktivt deltog inom kolerasjukvården under 

epidemin i Stockholm samma tidsperiod. Som provsyster placerades hon på varierande platser 

som biträde vid Åmmebergs sjukhus, husmor vid Zinkgruvans sjukhus och slutligen på 

diakonissanstaltens sjukhus fram till sin invigning som diakonissa 1863.94 Lovisa erhöll det vill 

säga mycket erfarenhet redan som provsyster för anstalten och arbetade inom olika grenar inom 

sjukvården. Dock agerade hon som provsyster två år längre än Nilsson, vilket möjligen kan 

bero på att hon inte klarade de sysslor och kunskaper som krävdes för att få inträda som 

diakonissa.  

 

Som nyinvigd diakonissa sändes hon under ett par månader till Jönköping för enskild sjukvård, 

där hon även blev presenterad för staden. 1864 påbörjades dock det andra schleswigska kriget, 

vilket bidrog till att hon tillsammans med sju medsystrar sändes till Danmark för att arbeta inom 

sjukvården på ett fältlasarett i Augustenberg. Efter insatsen i Danmark återvände Carlsson till 

den enskilda sjukvården i Jönköping, innan hon tog tjänst på diakonissanstaltens 

Magdalenahem vid Ersta.95 Möjligen fick Carlsson smak för arbetet på verksamheten, eftersom 

hon i augusti 1870 reser till Jönköping för att leda stadens Magdalenahem som föreståndarinna. 

Hennes tid på hemmet överlappar dock Nilssons närvaro, vilket verkar grunda sig i att Nilsson 

den första tiden fick handleda Carlsson in i arbetet. Carlsson kom sedan att arbeta på hemmet 

fram sin dödsdag, 26 mars 1873. John Christoffer Bring, präst och diakoniman, skriver i ett 

rundbrev till diakonissanstalten att ”…Lovisa hela vintren varit synnerligen svag.” och 

fortsätter med att hon vid vinterns inträdande fått ett svårt bröstlidande som gjort henne 

sängliggande. Diakonissanstalten ville därmed föra hem Carlsson, men hon blev sämre och 

avled på Jönköpings Magdalenahem.96 Hon blev begravd i Jönköping, där en gravsten restes 

till hennes minne.97 Bengtas och Carlssons inträdande i diakonissanstalten anses ha givit dem 

                                                 
94 Ersta Diakonis arkiv: Ersta diakonisällskap. D1B. Förteckningar över diakonissor. Nr 64 i Systerregistret, bok 

1. 
95 Persson, Gudrun; före detta ansvarig för Ersta diakonis museum. Intervju 2017-12-05. 
96 Ersta diakonis arkiv: Ersta diakonisällskap. Rundbrev från John Christoffer Bring, 1873-03-28. 
97 Persson, Gudrun; före detta ansvarig för Ersta diakonis museum. Intervju 2017-12-05. Lovisa Carlssons 

gravsten har inte kunnat lokaliseras. 
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en plats i ett högre samhällsskick, eller åtminstone ett gott kristligt rykte som kan likställas med 

de högre klasserna, eftersom diakonissor var högt aktade under tidsperioden.98 

 

6.2 Magdalenahemmet  

-      Magdalenahem. Då andra tidningar redan åberopat Jönköping såsom ett följwärdt efterdöme, under 

antagande att en dylik anstalt redan håller på att inrättas härstädes, torde böra upplysas, att saken 

ännu blott är ett förslag, som har långt till sin werkställighet.99 

 

Citatet är ett urklipp ur Jönköpingsbladet 30 juni 1868, där skribenten framhåller att ett 

Magdalenahem i Jönköping bara är ett förslag som ännu inte hade verkställts. Skribenten 

fortsätter med att beskriva den grundläggande idén som god då den syftar till att lindra något 

ont, samtidigt som hen ställer sig kritisk till att ett Magdalenahem är den rätta vägen att gå. Hen 

menar att Magdalenahemmet endast är en själslig tillflykt för de svagas sinne, och att arbetet 

mot prostitutionen istället bör rikta sig mot alla parter: både köparen och säljaren.100 I likhet 

med vad Lennartssons forskning har visat, benämns även prostitutionen här som något ont som 

ska motarbetas. Dock anses skribenten uttrycka en negativitet gentemot reglementeringen och 

det faktum att den endast innefattade kvinnorna. Det fanns med andra ord en delad uppfattning 

kring Magdalenahemmens existens och verkan, som möjligen grundade sig i kvinnorörelsens 

framryckning. Bara ett år senare, i juni 1869, inrättas dock ett Magdalenahem på Lövingstorp i 

Jönköping som kom att bestå i minst fyra år fram till 1873.101 Artikeln ovan är skriven i juni 

1868. Det verkar således som att utvecklingsprocessen av Magdalenahemmet tog en längre tid. 

Det första materialet som funnits i relation till verksamheten är en inköpslista skriven under ett 

möte, daterad 14 april 1869, där Magdalenahemmets styrelse närvarade och förde inventarier 

på föremål som behövde införskaffas. Inventariet skrevs därmed i anknytning till hemmets 

öppnande. Där går det i första punkten att utläsa att hemmet behövde införskaffa fyra sängar 

med sängkläder.102 Då en föreståndarinna bodde på hemmet med kvinnorna, vilket 

framkommer senare i undersökningen, tolkas det i relation till antalet sängar som att 

Magdalenahemmet kunde ta emot tre magdalenor inledningsvis, förutsatt att en av sängarna föll 

i föreståndarinnans ägo.  

                                                 
98 Diakonissorna omtalades ofta med varma fraser, se till exempel Räddningshemmet för fallna qwinnor och 

uppfostringshemmet för fattiga barn. Jönköpingsposten. 1873-05-24. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 2017-12-

20) samt Ersta diakonis arkiv: Ersta diakonisällskap. ÄIc:1. Nr 110, Jönköpings Magdalenahem. Brev från 

Aurore Storckenfeldt, 1871. 
99 Magdalenahem. Jönköpingsbladet. 1868-06-30. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 2017-11-28) 
100 Ibid. 
101 Årtalen är baserade på ett flertal källor som kommer att presenteras i undersökningen; Se bilaga 5. 
102 Jönköping stadsarkiv: F1:1. Lövingstorps barnhem – diverse handlingar 1869-1947. Inventarier.  
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När hemmet blev verksamt 1869, drevs det av en föreståndarinna som styrelsen av 

Magdalenahemmet i Jönköping hyrde av diakonissanstalten i Stockholm. På ett 

anställningskontrakt mellan styrelsen och diakonissanstalten nämns det att diakonissan Bengta 

Nilsson sändes ned till Jönköping den 15 juni 1869, för att överta inseendet över det nyöppnade 

Magdalenahemmet under ett års tid för 150 riksdaler. Det var styrelsen över 

Magdalenahemmets ansvar att förse diakonissan med de medel som krävdes för att hon skulle 

kunna vistas på hemmet, så som boende, mat, tvätt, ljus och läkarvård om hon skulle bli sjuk.103 

För diakonissanstalten var det även viktigt att den syster som sändes ned inte tappade kontakten 

med anstalten eller blev distraherad av annat än det arbete hon var där för att utföra:  

 

Ingen må söka draga henne ifrån hennes plikter emot anstalten, utan i stället uppmuntra henne till att 

samvetsgrant iakttaga desamma, och vaka öfver att de personer, med hwilka systern kommer att umgås, 

icke må föra henne från hennes kall.104  

 

Styrelsen anses således inneha ett ansvar att själva inte umgås med diakonissan i annat syfte än 

i samband med verksamheten, samtidigt som det är deras uppgift att se till så att diakonissan 

inte blev påverkad av de magdalenor som hon hade sällskap av i hemmen. Det går även att 

utläsa att det fanns ett synsätt där magdalenorna möjligen kunde påverka diakonissan snarare 

än att diakonissan kunde påverka magdalenorna, vilket var den grundläggande idéen.105 

Diakonissan fick inte heller ta emot gåvor utan att givaren eller diakonissan själv meddelade 

detta till styrelsen på diakonissanstalten, som i sin tur beslutade huruvida gåvan fick mottas 

eller inte. Gåvor som godkändes direkt var i form av betalda resor till diakonissans hem eller 

diakonissanstalten, hjälp med sjukvård eller bidrag till systrarnas egna kassor.106  

 

Diakonissanstalten behöll även rätten att återkalla sin syster när de behagade, samtidigt som 

styrelsen för Magdalenahemmet hade möjligheten att byta diakonissa om de önskade. Så blev 

aldrig fallet på Jönköpings Magdalenahem, där brevväxling mellan diakonissanstalten och 

styrelsen förtäljer att de var mer än nöjda med Bengta som sändes ned för att upprätta 

hemmet.107 Bengta sändes dock kort därefter, år 1871, via diakonissanstalten ut på andra 

                                                 
103 Ersta diakonis arkiv: Ersta diakonisällskap. ÄIc:1. Nr 110, Jönköpings Magdalenahem. Anställningskontrakt. 
104 Ibid. 
105 Se exempelvis under rubriken ”Moralisk reformation och kontroll”. 
106 Ersta diakonis arkiv: Ersta diakonisällskap. ÄIc:1. Nr 110, Jönköpings Magdalenahem. Anställningskontrakt. 
107 Ersta diakonis arkiv: Ersta diakonisällskap. ÄIc:1. Nr 110, Jönköpings Magdalenahem. Brev från Aurore 

Storckenfeldt, 1871. 
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uppdrag. Ett byte av diakonissa genomfördes i form av Lovisa Carlsson.108 Lovisa var äldre än 

den tidigare föreståndarinnan, vilket bidrog till att hon ansågs behöva hjälp med att styra 

Magdalenahemmet. Aurore Storckenfeldt skriver i ett brev till diakonissanstalten: 

 

 ...kära Lov. C. på det allvarligaste erja vi bemöda oss att förekomma all öfveransträngning för henne, 

hvilket desto lättare kan ske, som vi bestämt oss för att förest. alltid skall hafva en kristligt sinnad 

tjänarinna till hjelp vid vårda om de andra qvinnorna, så det denna ej måtte blifva allt betungande för 

henne.109 

 

Styrelsen ville inte att Lovisa skulle överanstränga sig och anställde därmed en kristligt sinnad 

piga med syfte att arbeta vid Lovisas sida på hemmet. Vem pigan var förtäljer inte materialet, 

då det i husförhörslängderna inte skrivs in någon piga i samband med Lovisas ankomst. Det 

bildar däremot funderingar kring varför styrelsen var villig att ta en mot en diakonissa som inte 

ansågs klara av arbetet som föreståndarinna på ett Magdalenahem, utan en hjälpande hand. Var 

det brist på diakonissor under tidsperioden, ansågs det vara förolämpande mot 

diakonissanstalten att neka Lovisa eller ansågs Lovisa ha så pass mycket erfarenhet att det inte 

ansågs vara ett problem? Jansdotter framhåller i relation till hemmets nedläggning att det under 

tidsperioden hade skett en minskning av utbildade diakonissor i Sverige, vilket bidragit till att 

det fanns ett underskott av dem.110 Möjligen var Magdalenahemmets styrelse därmed 

tacksamma för den diakonissa de fick.  

 

6.2.1 Ovillkorlig lydnad och moralisk reformation  

Föreståndarinnan vid Magdalenahemmet fick inte sköta hemmet utifrån eget tycke, utan hade 

uppsatta föreskrifter som var bestämda av styrelsen. Det fanns ett flertal stadgar som 

föreståndarinnan skulle följa, förutsatt att “...kärleken till Herren och Frälsaren” bidrog till att 

hon ville hjälpa sina fallna medsystrar. Föreståndarinnan skulle behandla magdalenorna med 

allvar och kärlek samt hålla dem till ovillkorlig lydnad, eftersom hon skulle hålla i åtanke att 

en inte kan förvänta sig annat av kvinnorna än ouppfostrade och okunniga barn. Hon skulle 

även plikttroget undervisa i ett visst antal timmar i de ämnen som styrelsen tidigare hade 

bestämt.111 Vilka ämnen som föreståndarinnan skulle undervisa i nämns inte, dock framstår det 

                                                 
108 Ersta diakonis arkiv: Ersta diakonisällskap. Rundbrev från John Christoffer Bring, 1871-08-21. 
109 Ersta diakonis arkiv: Ersta diakonisällskap. ÄIc:1. Nr 110, Jönköpings Magdalenahem. Brev från Aurore 

Storckenfeldt, 1871. 
110 Jansdotter, 81.  
111 Jönköping stadsarkiv: F1:1. Lövingstorps barnhem – diverse handlingar 1869-1947. Handlingar rörande 

Magdalenahemmet Löfingstorp. Föreskrifter för föreståndarinnan wid Magdalenahemmet i Jönköping. 
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i relation till att Herren och Frälsaren inledningsvis nämns i brevet samt till att 

räddningsrörelsen var en inom- och utomkyrklig rörelse, som att ett ämne var bibelvetenskap. 

Styrelsens beskrivning av magdalenorna som ouppfostrade och okunniga barn blir även 

intressant i samband med Magdalenahemmets styrelses koppling till Lövingstorps barnhem, då 

de framkommer vara desamma. Möjligen ansågs dessa personer var lämpliga för arbetet med 

ett barnhem, när de erhöll erfarenhet från Magdalenahemmet där magdalenorna ansågs befinna 

sig på samma mentala nivå som barn. Även Jansdotter framhåller att magdalenornas jämförelse 

med barn stod i centrum under 1850- och 1860-talen, eftersom det ansågs att fallna kvinnor, 

likt barn, saknade självkontroll.112 

  

Vidare skulle magdalenornas sysselsättning vara omväxlande: 

 

Att omwexlande sysselsätta Magdalenorna så, att t. ex man icke låter samma flicka, hela dagen igenom, sticka på 

samma strumpa, eller sy på samma lintyg, eftersom allas erfarenhet har bewisat att enformigt handarbete är för 

Magdalenan det skadligaste af all sysselsättning, då hon derunder är aförhindrad att låta tankarna spela på skadliga 

och syndiga föremål och minnen.113 

 

Ett enformigt arbete för magdalenorna kunde bidra till att de blev uttråkade och därmed började 

tänka på syndiga minnen, vilket i relation till begreppet ”magdalena” och att hemmen generellt 

inhyste prostituerade kvinnor, tolkas innebära sexuella tjänster eller annan tankeprocess i 

relation till sexuella aktiviteter utanför äktenskapet. Föreståndarinnan eller magdalenorna fick 

inte heller hålla någon form av bjudning i Magdalenahemmets trädgård, eftersom det ansågs 

vara olämpligt på alla Magdalenahem.114 Möjligen ansågs även festliga tillställningar bidra till 

att magdalenorna blev mer utåtgående, vilket styrelsen ville förhindra. Den moraliska 

reformationen är synlig: kvinnornas syfte på hemmen var återupprättelse genom ett kristligt liv, 

utifrån vad som ansågs vara kristliga normer. Även sambandet mellan Aurore Storckenfeldt 

och Magdalenahemmet är här intressant då hon å ena sidan arbetade i relation till 

kvinnorörelsen och dess engagemang mot ett mer jämlikt samhälle, å andra sidan med ett 

Magdalenahem som anses ha fungerat som en form av kontrollerad bestraffning för kvinnor 

inom prostitutionen. Dock kan arbetet även förstås ur ett kontextuellt och religiöst perspektiv, 

då räddarna ansåg att religiös omvändelse var den enda räddningen för kvinnorna som syndat. 

                                                 
112 Jansdotter, 116. 
113 Jönköping stadsarkiv: F1:1. Lövingstorps barnhem – diverse handlingar 1869-1947. Handlingar rörande 

Magdalenahemmet Löfingstorp. Föreskrifter för föreståndarinnan wid Magdalenahemmet i Jönköping. 
114 Ibid. 
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Sexualmoralen mellan kvinnor och män som debatterades under tidsperioden i samband med 

folkrörelserna innefattade möjligen etiska perspektiv på den sexuella relationen mellan de 

prostituerade och köparna, och vilka åtgärder som skulle genomföras. 

 

Det var också förbjudet för föreståndarinnan att bestraffa magdalenorna i form av kroppslig 

aga, utan bestraffningen skulle istället ske i form av indragande av procent baserad på 

förseelsen.115 Föreskrifterna ger ingen antydan på vad procenten innebar, men kan möjligen 

spegla indragande av privilegier för kvinnorna, som en bit mat eller utegångsförbud, beroende 

på hur stor förseelsen var. Bestraffningen kunde eventuellt ske i vilken form som helst, utom 

just genom kroppslig aga. Det tolkas därmed även som att föreståndarinnan gavs större 

utrymme till att själv bedöma vad som ansågs vara en rimlig bestraffning. Jansdotter framhåller 

att kroppslig aga inte var vanligt förekommande på räddningsverksamheterna, utan att man 

använde sig av andra bestraffningsmetoder där den vanligaste innebar avvisning från 

hemmen.116 Det väcker tankar kring huruvida bestraffningen i relation till att den inte var 

kroppslig, var en själslig process. Möjligen var syftet att ge magdalenorna dåligt samvete, 

genom till exempel avvisning från de kristliga hemmen som även här inom den tidsmässiga och 

religiösa kontexten tolkas påvisa att kvinnorna inte skulle kunna hamna i himmelriket. 

 

Vidare har det inom tidigare forskning framhållits att syftet med Magdalenahemmen var att 

återupprätta de kvinnor som på något sätt hade fallit utanför samhället genom kristlig 

inverkan.117 Jönköpings Magdalenahem skiljer sig inte från detta syfte, då det i föreskrifterna 

nämns att det är föreståndarinnans, eller som tidigare nämnt diakonissans, uppgift att inverka 

på magdalenorna. Styrelsen nämner dock att det är omöjligt att inverka på kvinnorna om en inte 

är ibland dem hela tiden, övervakar dem och undervisar dem i deras arbete och uppförande. 

Därför önskar styrelsen att föreståndarinnan ska vara med magdalenorna hela tiden, följa dem 

i deras steg både innanför och utanför huset, i deras arbete och andra sysslor.118 Möjligen kunde 

magdalenorna som en del av en bestraffning mista deras rörlighet utanför hemmet i form av att 

föreståndarinnan inte följde dem ut. Varje kväll vid skymning skulle alla fönster och dörrar i 

hela huset låsas, samt den yttre grinden som leder in till tomten. Låsen skulle övervakas och 

                                                 
115 Jönköping stadsarkiv: F1:1. Lövingstorps barnhem – diverse handlingar 1869-1947. Handlingar rörande 

Magdalenahemmet Löfingstorp. Föreskrifter för föreståndarinnan wid Magdalenahemmet i Jönköping. 
116 Jansdotter, 205. 
117 Se begreppet ”Magdalenahem” under rubriken ”Bakgrund”. 
118 Jönköping stadsarkiv: F1:1. Lövingstorps barnhem – diverse handlingar 1869-1947. Handlingar rörande 

Magdalenahemmet Löfingstorp. Föreskrifter för föreståndarinnan wid Magdalenahemmet i Jönköping. 
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lagas genast om de var sönder, då styrelsen ansåg att de var bristfälliga.119 Vistelsen på 

Magdalenahemmen var frivilliga, då de enligt lag inte kunde hålla kvar magdalenorna mot sin 

vilja. Däremot behövde de stanna på hemmen under en längre tid för att anses vara renade och 

rehabiliterade, vilket skulle hjälpa dem att hitta arbete efter sin tid på hemmen.120 Vad som 

åsyftas med “ren” kan inom den religiösa ramen möjligen innefatta tillräckligt med 

undervisning i exempelvis bibelkunskap, eller när föreståndarinnan på hemmet ansåg att 

kvinnan återigen var anständig enligt de samtida kristna riktlinjerna. 

 

Den yttre grinden indikerar att det möjligen fanns ett staket runt huset, som syftade till att i 

någon form hålla kvinnorna avgränsade utåt samtidigt som det även kunde förhindra andra från 

att komma in på området. Stängsel runt verksamheten var vanligt förekommande på hem som 

inte låg i stadskärnan utan längre ut på landsbygden, eftersom de hade svårare att hålla kvar 

magdalenorna. Jansdotter menar att det var avsaknaden av staden som bidrog till att kvinnorna 

rymde från hemmen. Ett staket eller stängsel kunde därmed förhindra magdalenorna från att 

röra sig fritt ut och in i verksamheten.121 Trots att vistelsen var frivillig framhålls den vara 

mycket kontrollerad. En koppling till synsättet på magdalenorna som barn blir intressant då det 

kan liknas med en förskola: en inhägnad byggnad med grind och staket som förhindrar barnen 

från att ta sig från området, med förskollärare vars arbete är att se efter barnen samtidigt som 

de har större inflytande på barnens lärande och utveckling. Därmed går det även att påstå att 

magdalenorna inte bara sågs på som barn, utan även behandlades som barn. 

 

Några riktlinjer kring hur kvinnorna i Magdalenahemmet i Jönköping skulle klä sig nämns inte 

i föreskrifterna, mer än att föreståndarinnan skulle övervaka att de bar noggrant tvättade kläder 

och var snyggt kammade.122 Dock går det utifrån bilden på Bengta Nilsson och andra bilder på 

diakonissor under tidsperioden, utläsa att föreståndarinnan på hemmet bar någon form av 

uniform i relation till sin diakonisstitel. Bengta hade en sjal över huvudet, med håret kammat i 

en mittbena och uppsatt i en knut.123 Jansdotter beskriver utstyrseln mer ingående i relation till 

diakonissanstaltens dåvarande föreståndare, pastor Johan Bring, som instruerade hur 

diakonissornas dräkter skulle se ut och bäras. De skulle bära löst åtsittande långklänningar med 

                                                 
119 Ibid. 
120 Jansdotter, 84f. 
121 Ibid, 173. 
122 Jönköping stadsarkiv: F1:1. Lövingstorps barnhem – diverse handlingar 1869-1947. Handlingar rörande 

Magdalenahemmet Löfingstorp. Föreskrifter för föreståndarinnan wid Magdalenahemmet i Jönköping. 
123 Se bilaga 3. 
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långa ärmar och sjalar i svart eller grått. När de arbetade skulle de ha vita eller vitrandiga 

förkläden, och de fick inte heller ta på sig någon form av utsmyckning.124  

 

Kvinnorna skola pryda sig i höfvisk dräkt, med blygsamhet och tuktighet, icke med flätor och guld eller 

pärlor eller kostbar klädnad, utan, såsom det anstår kvinnor, som bekänna sig till gudaktighet, med goda 

gärningar.125 

 

Citatet är taget ur bibeln, med rubriken “Uppmaning till ett kristet liv” och är nedskrivet i 

Svenska diakonisällskapets dräktregler för provsystrar.126 Jansdotter nämner inte hur klädseln 

för magdalenorna på andra hem kunde ha sett ut mer än att de ofta bar sina egna kläder eller 

fick sy nya kläder på hemmen, samt att för “fåfänga” kläder under tidsperioden ansågs 

uppmuntra kvinnorna tillbaka till prostitutionen.127 Det anses således vara rimligt att kvinnorna 

på Jönköpings hem även fick sy sina egna kläder, i relation till deras arbete.128 Då föreskriften 

åtminstone nämner att magdalenorna skulle vara finkammade och bära rena kläder, tolkas 

föreståndarinnan även här agera som en förebild för kvinnorna med sitt hår och sin klädsel i 

deras arbete mot återupprättelse till goda kristna individer. Möjligen krävdes det inte heller mer 

av magdalenornas kläder och utseende.  

 

6.2.2 En syförening i Jönköping  

Ekonomin var viktig för att hemmet skulle kunna vara verksamt och det var därför enligt 

styrelsen föreståndarinnans uppgift att sköta det ekonomiska arbetet inom hemmet. Hemmets 

ägodelar skulle inventeras ständigt och hållas i ordning så att räkenskaperna stämde. Om någon 

med våld eller uppenbarlig vilja tog sönder något i hemmet så var det även dennes uppgift att 

genast ersätta det objekt, så att styrelsen vid varje månadsslut kunde revidera inventariet och 

finna det fullständigt. Det var dock föreståndarinnans ansvar att se till att den som orsakat 

skadan betalade.129 Magdalenahemmen finansierades med hjälp av bidrag från privatpersoner 

och organisationer samt genom de tjänster och arbeten som magdalenorna utförde på hemmet 

eller hemma hos andra.130 Jönköpings missionsförening är ett exempel på en organisation som 

donerade pengar till Jönköpings Magdalenahem, möjligen med syfte att magdalenorna skulle 

                                                 
124 Jansdotter, 102f.  
125 1 Tim. 2:9-11. Jansdotter, 103.  
126 Ibid. 
127 Ibid, 107f 
128 Se under rubrik: ”En syförening i Jönköping”. 
129 Jönköping stadsarkiv: F1:1. Lövingstorps barnhem – diverse handlingar 1869-1947. Handlingar rörande 

Magdalenahemmet Löfingstorp. Föreskrifter för föreståndarinnan wid Magdalenahemmet i Jönköping. 
130 Jansdotter, 79f. 
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läsa den evangeliska riktningen som föreningen missionerade, som en inre mission.131 

Magdalenahemmets styrelses relation till Jönköpings missionsförening blir här synlig, därmed 

även sambandet mellan väckelse- och räddningsrörelsen. 

 

På Jönköpings Magdalenahem arbetade kvinnorna som en syförening vars arbeten 

annonserades ut i bland annat Jönköpingsposten och sedan såldes på olika evenemang i till 

exempel Missionshuset.132 Magdalenorna erhöll också en lön för sitt arbete som bestod av 25 

öre per 100 intjänade ören, vilket idag motsvarar cirka 14 svenska kronor.133 Lönen anses vara 

låg, vilket ur en kontextuell aspekt kan vara i samband med att verksamheten inte skulle ses 

som en arbetsplats då syftet med Magdalenahemmet var att uppnå religiös omvändelse. Vidare 

syftade syföreningen inte enbart till att finansiera verksamheten utan också till att bidra med 

arbetserfarenhet inför magdalenornas efterkommande liv. Jansdotter framhåller att kvinnorna 

ofta blev tillskrivna arbeten som skulle förbereda kvinnorna för ett arbetsliv som tjänsteflickor, 

och att de därmed fick arbeta med olika sysslor som de skulle kunna tänkas ha nytta av i ett liv 

efter vistelsen på hemmet. Däribland ingick även syarbeten och tvättning av kläder. Hon 

framhåller även att det emellanåt var svårt för magdalenorna att få ett arbete efter vistelsen, då 

det i flera årsberättelser vädjades om arbeten för kvinnorna.134 Kanske fanns det en rädsla för 

de som varit magdalenor och därmed moraliskt syndat, som bidrog till en ovilja att anställa 

dessa inom sina privata hem. Andra tankar väcks kring den privata relationen mellan kvinnan 

och mannen i hemmet. Möjligen ansågs det att magdalenorna kunde förföra deras män, eller så 

var den allmänna synen på magdalenorna nedsättande. 

 

Även de lokala tidningarna bidrog till Magdalenahemmets upprätthållande i form av 

annonsering som vädjade till allmänheten att skänka bidrag till verksamheten. På 

Jönköpingspostens huvudkontor kunde gemene man, efter förfrågan av en insändare 1873, 

lämna bidrag som sedan fördes vidare till hemmet.135 Vissa privatpersoner kunde donera en 

summa pengar till enskilda hem, eller ange i sina testamenten att en viss summa skulle fördelas 

                                                 
131 Jönköping stadsarkiv. Jönköpings läns Folkrörelsearkiv: GII:1. Jönköpings missionsförenings kassaböcker 

1861-1878.  
132 Arbetsförenings-auktion. Jönköpingsposten. 1873-09-24. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 2017-12-16) 
133 Räddningshemmet för fallna qwinnor och uppfostringshemmet för fattiga barn. Jönköpingsposten. 1873-05-

24ç); Edvinsson, Rodney och Söderberg, Johan. A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008. Review of 

Income and Wealth, vol. 57 (2). 2011, 270-292. 
134 Jansdotter, 85; 226. 
135 Räddningshemmet för fallna qwinnor och uppfostringshemmet för fattiga barn. Jönköpingsposten. 1873-05-

24. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 2017-12-20) 
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mellan alla verksamma Magdalenahem vid dennes död.136 Andra kunde skänka andra resurser, 

som tillgång till vatten från deras brunn, vilket en man vid namn André Carlsson utlovade till 

Jönköpings Magdalenahem utan ersättning under hela sin livstid.137 Jansdotter framhåller att de 

prostituerade kvinnorna uppfattades som en hotfull samhällsgrupp under tiden, vilket bildade 

en form av oro kring Magdalenahemmen och dess samling av fallna kvinnor på ett och samma 

ställe.138 Även Lennartsson belyser att det inom borgerligheten fanns en rädsla för att föra 

samman prostituerade på ett och samma ställe, vilket reglementeringen också syftade till att 

motverka.139 Donationerna från privatpersoner anses dock påvisa att det under ett så tidigt stadie 

som fas ett fanns ett större stöd för verksamheten, även från personer som möjligen inte var 

engagerade i själva räddningsrörelsen.   

 

6.2.3 En sorglig tafla ur liwet 

I Jönköpingsposten den 2, 6 och 9 mars 1872 återfinns en berättelse i tre delar med namnet 

Maria: En sorglig tafla ur liwet. Berättelsen handlar om en ung kvinna vid namn Maria som 

arbetade på en fabrik och som en dag fick fem riksdaler mer i lön än väntat, av en man som 

benämns som djävulen.140 Mannen fortsatte sedan att smickra Maria med fem extra riksdaler 

vid varje lön, vilket enligt skribenten gav Maria falska förhoppningar som han sedan inte kunde 

leva upp till.141 Förhoppningarna tolkas här vara att han ville inleda ett förhållande med Maria, 

genom att smickra henne. Snart började allmänheten uppmärksamma kvinnan som hade börjat 

bära finare kläder än vad hon ansågs ha råd med, vilket skapade rykten om att hon var 

prostituerad. Hon blev därefter förvisad av sin familj och födde ett dödfött och oäkta barn på 

ett hem, vilket bekräftade ryktena. Berättelsen avslutas med en beskrivning av Maria och två 

andra kvinnors dödsbäddar, där de är rädda för helvetet i relation till den synd de levt i.142 

 

Sammanfattningsvis framhåller skribenten en berättelse om hur lätt unga kvinnor kunde frestas 

i sin kärlek till granna kläder och teaterbesök, som männen använde som redskap för att smickra 

dem med. Dock var männens syfte enligt skribenten inte att gifta sig med kvinnorna, utan att 

                                                 
136 Ersta diakonis arkiv: A1. Diakonissanstaltens förvaltningsutskotts protokoll för åren 1871-1874, 1871.  
137 Jönköping stadsarkiv: F1:1. Lövingstorps barnhem – diverse handlingar. Brev från André Carlsson, 7 juni 

1871.  
138 Jansdotter, 73. 
139 Lennartsson, 116. 
140 Maria: En sorglig tafla ur lifwet. Jönköpingsposten. 1872-03-02. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 2017-12-

18) 
141 Maria: En sorglig tafla ur lifwet (forts). Jönköpingsposten. 1872-03-06. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 

2017-12-18) 
142 Maria: En sorglig tafla ur lifwet (forts). Jönköpingsposten. 1872-03-09. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 

2017-12-18) 
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utnyttja dem sexuellt. Magdalenahemmet framhålls som de fallna kvinnornas räddning: från ett 

liv i synd och skam, till en kär tillflykt.143 Jönköpingsposten publicerar en livsberättelse om 

Maria, som genom sin skuld till mannen kände sig tvungen att sätta sig i en situation där hon 

blev klassad som prostituerad. Berättelsen utspelar sig i Rochdale i England. Trots detta ansåg 

tidningen att det var en berättelse som var relevant att publicera. Under samma tidsperiod hade 

Magdalenahemmet i Jönköping etablerat sig, vilket bidrar till att syftet med berättelsen 

eventuellt var att skapa en skräckbild kring hur enkelt det kunde vara att hamna på 

prostitutionens vägar. Ett annat syfte var möjligen att uppmuntra prostituerade kvinnor i 

Jönköping att söka sig till Magdalenahemmet för att undvika reglementeringen, då det kunde 

hjälpa dem med återupprättelse. Jönköpingsposten gjorde alltså reklam för verksamheten.  

 

Jansdotter benämner dessa berättelser som omvändelseberättelser. Hon framhåller att dessa 

inom räddningsrörelsen syftade till att lyfta fram kvinnorna som offer, som likt oskyldiga barn 

hade lurats in i prostitutionen, för att därigenom legitimera sitt arbete.144 Magdalenornas 

liknelse vid barn är alltså återkommande även här. I en vidare betydelse anses berättelsen skapa 

förståelse för flera av de aktörer som var verksamma inom Magdalenahemmet, såväl räddarna 

som de som skulle räddas. Som Jansdotter framhåller bidrar berättelsen till att räddarnas arbete 

legitimeras, men också till en förståelse till varför de ansåg att de behövde rädda kvinnorna, 

som framställs som offer. Magdalenorna däremot erbjöds en väg ut från offentligheten. Det går 

även att föra samman magdalenornas lön med synen på kvinnor som ansågs bära för fina kläder 

för sin samhällsstatus. Möjligen erhöll magdalenorna, åtminstone på Jönköpings 

Magdalenahem, en låg lön eftersom att de inte skulle kunna spara den och lockas till att köpa 

finare kläder, som kunde leda till ett beroende som i sin tur kunde föra kvinnorna tillbaka till 

prostitutionen.  

 

6.2.4 Nedläggning 

Den 25 september 1873 publiceras en insändare i Jönköpingsposten, som vädjar efter resurser 

till Jönköpings Magdalenahem och som även redogör för hemmets ekonomiska situation, vilket 

var dålig. Skribenten uppger att hemmet under tiden det varit verksamt tagit hand om totalt 

arton kvinnor, varav fem är under hemmets vård när insändaren publiceras. Hen fortsätter: 

“...deribland twå knappast äro annat än barn ännu, föräldralösa, i werlden utkastade, bortkomna 

                                                 
143 Maria: En sorglig tafla ur lifwet (forts). Jönköpingsposten. 1872-03-06. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 

2017-12-18) 
144 Jansdotter, 64f. 
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barn”.145 Magdalenahemmet gick inte runt ekonomiskt och kunde inte heller förse de intagna 

med de medel som krävdes för att de skulle kunna bo där. Skribenten menar att hemmet är för 

litet, behövs byggas ut med ett ytterligare rum, tvättstuga och allrum, vilket kan vara till följd 

av barn på verksamheten som behöver mer utrymme.146 I samband med datumet som 

insändaren publiceras anses det således som att hemmet inte kom att klara sig mycket längre.  

 

När det kommer till frågan hur länge Magdalenahemmet i Jönköping var verksamt nämner 

Jansdotter i sin avhandling att hemmet skulle ha stängt ned cirka år 1875.147 Inga belägg för 

detta har funnits i det undersökta materialet, därmed verkar det som att hemmet la ned ett par 

år tidigare. I den fil där anställningsavtalet mellan diakonissanstalten och Jönköpings 

Magdalenahems styrelse går att finna nämns det till exempel att hemmet lades ned den 6 mars 

1873, vilket kan vara i samband med diakonissan Lovisa Carlssons död.148 Det är även det 

yngsta källmaterialet funnet i relation till Magdalenahemmet i Jönköping. Andra faktorer kan 

ha varit bristen på diakonissor, verksamhetens ekonomiska situation eller att styrelsen 

prioriterade barnhemmet framför Magdalenahemmet. Vad som hände med de magdalenor som 

befann sig på hemmet förtäljer inte det funna materialet, men möjligen placerades de ut på 

andra hem i Sverige, sökte arbete på annat håll eller återgick till prostitutionen. Jansdotter 

nämner att en annan metod under tidsperioden även innefattade att placera kvinnorna i kristna 

privata hem, som sedan tog hand om magdalenorna i liknande stil som Magdalenahemmen.149 

Skribenten till insändaren i Jönköpingsposten framhåller dock att verksamhetens resultat av de 

kvinnor som redan varit inackorderade på Jönköpings Magdalenahem var varierande. Hen 

skriver att somliga i borgligt avseende blev upprättade och började arbeta som dugliga 

tjänarinnor, medan andra återgick till prostitutionen. Däremot belyser hen att hemmet nog ändå 

lyckades så ett frö inom dessa kvinnors själar.150  

                                                 
145 Räddningshemmet för fallna qwinnor och uppfostringshemmet för fattiga barn. Jönköpingsposten. 1873-05-

24. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 2017-12-20) 
146 Ibid. 
147 Jansdotter, 396.  
148 Ersta diakonis arkiv: Ersta diakonisällskap. ÄIc:1. Nr 110, Jönköpings Magdalenahem. Anställningskontrakt. 
149 Jansdotter, 88. 
150 Räddningshemmet för fallna qwinnor och uppfostringshemmet för fattiga barn. Jönköpingsposten. 1873-05-

24. https://tidningar.kb.se/# (Hämtad 2017-12-20) 
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7. Slutsatser 

7.1 Aktörerna som organiserade Magdalenahemmet i Jönköping 

De aktörer som materialet har kunnat framföra, har främst bestått av kvinnor från ett högre 

samhällsskick: Fröken Aurore Storckenfeldt, Hilda Hedenstierna och grevinna Sara Wrangel. 

Hit anses också diakonissorna Bengta Nilsson, Lovisa Carlsson och Ottilia Holm tillhöra, 

eftersom diakonissorna under tidsperioden var högt aktade. Verksamheten präglades även av 

en manlig överklass, i form av häradshövding Thor Odencrantz. Under en tid där kvinnor inte 

arbetade i samma utsträckning som män eller åtminstone var begränsade till vissa arbetsplatser, 

blev räddningsarbetet ett alternativ för de kvinnor som inte ville avgränsa sig till hemmet. 

Aurore Storckenfeldts valmöjligheter till arbete var begränsat till den kristna samtiden, vilket 

bidrog till att hon valde ett yrke som lärarinna som även var socialt accepterat enligt den 

lutherska tron. Det kristna etiska regelverket och hennes ställning i samhället var en bidragande 

faktor till att hon engagerade sig inom räddningsarbetet, eftersom det var inom dessa 

verksamheter som hon knöt kontakter. Det går här att göra en sammankoppling mellan 

Storckenfeldt och Lins teori om sociala nätverk. Storckenfeldt anses ha besuttit en högre 

position inom Magdalenahemmet styrelses nätverk, vilket kan ha berott på hennes sociala 

nätverk med kristna ledare utanför Sveriges gränser. Hon erhöll personliga resurser i relation 

till väckelserörelsen i Sverige och i utlandet, samtidigt som hon även hade resurser utifrån Lins 

andra beskrivning: resurser som återfinns i andra aktörer som den enskilda aktören har kontakt 

med, det vill säg Odencrantz och hans sociala nätverk.151   

 

Genom väckelserörelsen och Jönköpings traktat- senare missionsförening mötte Storckenfeldt 

Odencrantz. Storckenfeldt utbildade sig och knöt kontakter vilket bidrog till att hon klättrade 

sig upp till ett högre samhällsskick, där hon erhöll ytterligare sociala nätverk. Odencrantz 

däremot föddes in i ett. Redan genom sin födelse in i ett högre samhällsskick fick han en social 

status och liknande sociala resurser som Storckenfeldt förvärvade. I relation till Lin tilldelades 

han således även en identitet som förstärkte hans ställning inom strukturen, och som möjligen 

bidrog till att han var verksam i flera nätverk sammankopplade till väckelserörelsen.152 

Storckenfeldt och Odencrantz arbetade sedan tillsammans i en nära relation, inom flera 

föreningar och sociala arbeten över en längre tid. Tillsammans bildade de ett nätverk i Sörlins 

betydelse av begreppet: rumsliga relationer mellan aktörer som består över tid, men också inom 
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Floréns tillägg om deras betydelse för grupper i samhället, genom Magdalenahemmet och 

barnhemmet.153 Utnyttjandet bekantskaperna emellan blir intressant i en fråga kring 

Magdalenahemmets styrelses bildande. Möjligen tog båda sig an sin position inom styrelsen 

genom sin tidigare förbindelse i missionsföreningen, som även går att förknippa med fler 

aktörer inom kristliga arbeten. Hilda Hedenstiernas donationer till missionen och arbete inom 

den kristliga ynglingaföreningen, Sara Wrangels donationer till missionsföreningens barnhem, 

fru Ekström som var gift med pastor Ekström och Bengta Nilssons samt Lovisa Carlssons 

relation till diakonissanstalten är några exempel på styrelsemedlemmar som genom annan 

aktivitet hade en förbindelse till missionsföreningen. Magdalenahemmets styrelse anses således 

ha grundat sig ur ett tidigare nätverk: Jönköpings missionsförening och dess samhörighet till 

väckelserörelsen. 

 

Många av aktörerna inom styrelsen för Magdalenahemmet var inblandade i fler sociala 

räddningsarbeten, samtidigt som undersökningen visar att de var sammankopplade till några av 

folkrörelserna under tidsperioden, som väckelse-, nykterhets och kvinnorörelsen. I likhet med 

Jansdotters framhållning i tidigare forskning om att en religiös ram bör användas i analysen 

kring räddningsrörelsen och dess verksamhet, visar resultatet att Magdalenahemmet och dess 

”räddande” aktörer var starkt sammankopplade till den religiösa kontexten, såväl moraliskt som 

fysiskt.154 Den moraliska infallsvinkeln yttrar sig i Magdalenahemmets verksamhet genom den 

bibelkunskap som magdalenorna ansågs behöva för att bli omvända ur en religiös mening, men 

också genom aktörernas legitimering av arbetet och tron kring att det skulle förstärka deras 

ärbarhet. Den fysiska infallsvinkeln yttrar sig dock i samverkan med den moraliska. 

Magdalenornas kläder skulle vara rena och hela, men de skulle inte utmärka sig eller vara 

oanständiga eller fåfänga.155 Innebörden av oanständiga och fåfänga kläder kan således ligga i 

den kontextuella omgivningen och dess tolkning av det religiösa regelverket. 

 

I återkoppling till maktrelationer mellan individer, visar resultatet att det fanns en maktstruktur 

genom flera sociala förbindelser. Jansdotters resonemang kring den samhälleliga synen på det 

högre samhällsskiktet som något ”finare” i relation till synen på den prostituerade kvinnan som 

                                                 
153 Sörlin, 154; Florén 156. 
154 Jansdotter, 15. 
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osedlig och oren, bildade skillnader i form av ”äkta” kristna och de andra.156 Det anses även 

vara intressant i relation till Lennartssons resultat som visar att kvinnorna, genom att vara 

prostituerade, blev tillskrivna en nedvärderande identitet.157 Samhällssynen som gav 

magdalenorna en nedvärderande identitet återspeglas i det faktum att de trots sin religiösa 

omvändelse inte alltid kunde få arbeten efter vistelsen på Magdalenahemmet. Det framkommer 

också en hierarkisk ordning mellan räddarna, eller styrelsen, i form av Odencrantz position som 

beslutstagare och offentlig person i relation till resterande styrelsens arbete i bakgrunden. Det 

förkastar således tanken om Magdalenahemmets styrelse som ett ”nätverk” i Floréns 

bestämmelse, eftersom han framhåller att nätverksrelationer är jämlika.158 Samtidigt går det 

utifrån Karlqvist tidigare forskning identifiera aktörernas inflytande och maktposition i 

styrelsen som nätverk, vilket visar att nätverksbegreppet har en förändrande roll.159  

 

7.2 Magdalenahemmet i Jönköping  

Magdalenahemmet i Jönköping öppnade år 1869 på Lövingstorp med syfte att hjälpa fallna 

kvinnor, även kallade magdalenor, som stod utanför samhällets normativa moral. Inledningsvis 

kunde hemmet inhysa upp till tre personer, förutsatt att föreståndarinnan hade sin bostad i 

samma hus. Antalet intagna kvinnor på verksamheten samtidigt kom sedan att utökas till fem, 

och totalt tog hemmet hand om arton kvinnor. Styrelsen för Magdalenahemmet samarbetade 

med diakonissanstalten i Stockholm som hyrde ut diakonissor till hemmet, vilket även påvisar 

verksamhetens koppling till den inomkyrkliga rörelsen under tiden som kom att prägla 

kvinnornas regelverk inom verksamheten. På hemmet arbetade diakonissorna som 

föreståndarinnor, vilket innebar en ledande roll för diakonissan. Hon kunde inte leda hemmet 

som hon själv önskade utan hade riktlinjer som Magdalenahemmets styrelse hade bestämt, 

samtidigt som hon även hade riktlinjer från diakonissanstalten. Föreståndarinnan skulle 

undervisa magdalenorna i ett visst antal ämnen, vilket ett av dem i relation till den religiösa 

omvändelsen innefattade bibelvetenskap. Utöver undervisning fick magdalenorna även arbeta 

som en syförening, där de sydde kläder som sedan såldes i Jönköpings missionshus till hemmets 

egna förmån. Kvinnorna erhöll en egen lön för arbetet de utförde, i form av 25 öre på varje 

intjänade 100 ören. Arbetet syftade inte enbart till att Magdalenahemmet skulle kunna drivas 

ur en ekonomisk vinkel, utan även till att magdalenorna skulle få arbetserfarenhet inom olika 
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sytekniker. Detta skulle även hjälpa dem att få arbete efter sin vistelse på hemmen. I en vidare 

aspekt finansierades Magdalenahemmet på flera sätt utöver dess egna försäljning, i form av 

donationer från privatpersoner och andra organisationer.  

 

Fortsättningsvis fanns det inga riktlinjer kring hur magdalenorna skulle vara klädda, mer än att 

de skulle ha rena och hela kläder samt vara fint kammade. I relation till den stadgan anses dock 

magdalenornas kläder vara en oskriven regel, även den grundad i ett kristet moraliskt regelverk, 

där diakonissan agerade som förebild för kvinnorna. Det fanns en pågående moralisk diskussion 

kring verksamheten, både i frågan om hemmets syfte och om kvinnorna inom dess väggar. 

Publiciteten av en prostituerad kvinnas historia i Jönköpingsposten tyder i samverkan med den 

historiska kontexten på att hemmet förde en inre mission i Jönköping, utifrån tre syften: 

legitimering av räddarnas arbete, locka kvinnor inom prostitutionen till hemmet och skrämma 

kvinnor från att leva vad som ansågs vara lösaktigt. Också förhållandena kvinnorna emellan 

avspeglas i materialet. Räddarna refererade till de som blev räddade som barn, eftersom de 

ansåg att man inte kunde förvänta sig mer av fallna kvinnor än att de var okunniga och 

ouppfostrade. Styrelsen sätter således även fingret på det som var en del av problematiken, att 

kvinnorna inom prostitutionen inte kunde eller fick möjligheten att utbilda sig, samtidigt som 

de kunde ha kommit från ostadiga familjeförhållanden. Även här blir Jansdotters religiösa 

referensram i analysen väsentlig. Verksamheten var starkt präglad av den kristna samtida 

religionen som var oundviklig, både genom de organiserande aktörernas arbete och genom 

regelverket. Det visar även i samband med Lins teori om socialt nätverk att aktörernas motiv 

med nätverket grundade sig i legitimering av sitt arbete genom den kristna tron. Kvinnorna blev 

i interaktion med det religiösa hemmet nedvärderade, vilket även bildade maktrelationer mellan 

parterna. Lennartsson beskrivning av prostitutionen som ”det stora sociala onda” och 

identitetstillskrivningen i relation till begreppet prostituerad reflekterar samhällets synsätt på 

magdalenorna generellt.160  

 

Den maktrelation som Jansdotter omnämner mellan räddarna och de som blev räddade anses 

vara synlig främst mellan föreståndarinnan och magdalenorna, där resultatet i samband med 

hennes maktanalytiska verktyg visar en över- och underordning mellan individerna.161 

Föreståndarinnan på hemmet är den person som umgicks mest med magdalenorna, då hon 

skulle övervaka dem både inom- och utomhus. Däremot skrev hon inte själv regelverket inom 
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hemmet, som snarare skrevs av verksamhetens styrelse och diakonissanstalten, vilket pekar på 

en maktrelation konstruerad av andra. Trots att Jönköpings Magdalenahem startade i den fas 

som Jansdotter benämner som räddningsrörelsens uppbyggnadsfas, var verksamheten präglad 

av ett diskursivt maktsystem.162 Vistelsen på Magdalenahemmet var strikt kontrollerad. 

Verksamheten var till exempel omringat av ett stängsel som syftade till att avskilja 

magdalenorna från världen utanför, vilket grundade sig i tidigare erfarenheter från andra 

Magdalenahem där kvinnorna hade flytt. Det förväntades även att de skulle utbilda sig i ämnen 

som redan var förbestämda av styrelsen, däribland sytekniker och bibelkunskap, vilket 

förutsatte att kvinnorna ville arbeta inom det yrket och tro på den religionen. Kvinnorna anses 

således ha blivit påtvingade ett yrke och en tro, utan möjligheten att välja. I slutet av 

Magdalenahemmets tid i Jönköping verkar det som att verksamheten kämpade med att få 

föreståndarinneplatsen ersatt och verksamheten finansierad. 1873 dör diakonissan Lovisa 

Carlsson, som under ett par år hade arbetat som föreståndarinna på hemmet. Hennes tjänst som 

föreståndarinna var antagligen svår att fylla, eftersom att det var en brist på diakonissor under 

tidsperioden. Två månader senare vädjades det i Jönköpingsposten om bidrag till verksamheten 

och om mer publicering i tidningen, för att upplysa samhället om hemmet och dess goda 

gärning. Dessa två faktorer är därmed troligen de främsta anledningarna till att hemmet läggs 

ner, 1873. 

 

7.3 Likheter och skillnader mellan Magdalenahemmet i Jönköping och andra 

räddningsverksamheter i Sverige 

Resultatet visar att det främst fanns likheter mellan Magdalenahemmet i Jönköping och andra 

Magdalenahem i Sverige, vilket berodde på dess nära samarbete med diakonissanstalten och 

den inomkyrkliga väckelsen som var sammanbundna med alla räddningsverksamheter under 

tidsperioden. Jansdotter framhåller till exempel att det första Magdalenahemmet som startade i 

Sverige var på initiativ av Emilia Elmblad, en av diakonissanstalten grundare.163 De regler och 

stadgar som infördes på Magdalenahemmen såg således någorlunda lika ut utifrån det religiösa 

syftet som räddningsrörelsen hade. Magdalenorna refererades ofta till som barn, vilket enligt 

Jansdotter var ett centralt begrepp under 1850- och 1860-talen. Fallna kvinnor eller magdalenor 

ansågs likt barn sakna självkontroll, som kunde ta sig uttryck genom aggressivitet, lathet, 

egensinnighet och frihetslängtan.164 Benämningen blir en form av nedvärdering av vuxna 

                                                 
162 Jansdotter, 44; 26. 
163 Ibid, 44f. 
164 Ibid, 116. 
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människor, i förhållandet mellan en bestraffningsform som grundar sig i en liknelse med något 

som anses vara ouppfostrat.  Däremot fanns det en skillnad gentemot bestraffningar på hemmen. 

I likhet med majoriteten av Magdalenahemmen var kroppslig aga förbjudet på Jönköpings 

Magdalenahem. Jansdotter framhåller att den mest vanligt förekommande 

bestraffningsmetoden istället var avvisning från hemmen.165 Jönköpings verksamhet hade 

således en annan form av bestraffningssystem, då de omnämner indragande av procent 

beroende på en förseelses omfattning snarare än att kvinnorna skulle avvisas från hemmet.  

 

Vidare var stängel eller staket vanligt runt räddningsverksamheter placerade utanför 

stadskärnan, eftersom det fanns en problematik rörande kvinnor som rörde sig fritt ut och in i 

hemmet i avsaknad av staden.166 Så var även fallet på Jönköpings Magdalenahem, som var 

placerat på området idag kallat Bymarken. Jansdotter framhåller att det under 1880-talet skedde 

en minskning av intagna på räddningsverksamheterna, vilket skulle ha berott på att de intagna 

inte fick röra sig i staden utan en diakonissa.167 Således verkar det som att föreståndarinnans 

stadga om att röra sig med kvinnorna i deras steg både inne och ute, var rikstäckande inom 

verksamheterna i Sverige. Magdalenorna i Jönköping behövde emellertid alltid vistas i sällskap 

av föreståndarinnan när hon lämnade hemmet, inte nödvändigtvis för att besöka staden, vilket 

möjligen var en regel som skiljde sig. Ytterligare likheter finns i relation till kvinnornas arbeten 

på hemmet, främst i form av syarbeten som var vanligt förekommande. Däremot var det 

ovanligt att kvinnorna erhöll en lön för sitt arbete. Jansdotter menar att ersättningsfrågan var 

debatterad, och att inställningen gentemot lön för magdalenorna varierade mellan hemmen och 

över tid.168 Sammanfattningsvis var Jönköpings Magdalenahem och andra Magdalenahem lika 

i relation till regler och stadgar, men även i frågan om att de bakomliggande initiativtagarna i 

någon form var sammankopplade till diakonissanstalten.   
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