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Sölve Anderzén 
 
 
 
 
 

”gubben gjorde sjelf allting”  
Något om grosshandlaren Gustaf Theodor Keyser – en central gestalt i 
sällskapen för mission, nykterhet och bibelspridning  
 
 
I våra öron – dagens människors – har citatet i rubriken kanske en nästan vanvördig 
klang. Allt beroende på vilken betydelse vi tillmäter ordet ’gubbe’ och att denne 
’gjorde sjelf allting’. Men användningen av ’gubbe’ kan också vittna om förtrolighet 
och ett kärleksfullt sätt att tala om en fryntlig och jovialisk herre – en farbror för vilken 
man har vördnad och respekt. Vare hur som helst. Citatet har sitt ursprung i ett brev 
författat av väckelsegestalten C.O. Rosenius adresserat till pastor George Scott och 
författat några dagar efter det att Grosshandlaren och Riddaren Gustaf Theodor Keyser 
(f.1785) avlidit den 8 juni 1853. Brevet är daterat den 30 juni samma år.  
 I brevet berättar Rosenius bl.a. om Keyser’s dödsläger och hädanfärd. Både 
brevskrivaren och adressaten hade varit nära vänner och medarbetare till ”gubben” 
som ”gjorde sjelf allting”. Scott hade under åren 1830-42 verkat i Stockholm och 
kretsarna kring Keyser i arbetet för väckelse, bibel- och traktatspridning, nykterhet och 
mission. Rosenius hade, efter att år 1840 avbrutit sin prästutbildning, även samarbetat 
med Scott fram till att denne p.g.a. motstånd lämnade Sverige år 1842. Ett brev två 
goda vänner emellan, vilket kanske förklarar uttryckssättet. Samtidigt ger det en bild 
av Keyser’s nit för kristendomen i Sverige och hans roll i de i rubriken nämnda 
sällskapen – en centralgestalt. Grosshandlaren och Riddaren Gustaf Theodor Keyser’s 
centrala roll belyses väl genom följande längre citat ur det ovan nämnda brevet från 
Rosenius: 
 

Ja, kära bror, vår vän sofver, utarbetad och trött och jag hoppas det bästa 
om hans själ. Det var en oförgätlig stund, då jag tog afsked af honom. 
Han talade som ett barn om sitt hopp på den enda salighetsklippan. Nu är 
en stor förlägenhet bland dem, som skola öfvertaga hans olika 
befattningar, ty gubben gjorde sjelf allting. Ja, du vet detta, huru det var 
Keyser, som var det stora drifhjulet i våra religiösa sällskap och derjemte 
sjelf skötte allt och de andra sade blott ja till hvad han föreslog. 

 
Avsikten med denna artikel är inte att presentera Scott eller Rosenius. Båda är väl 
kända gestalter inom 1800-talets väckelsereligiositet i Sverige. Däremot måste jag 
förklara varför mitt intresse fokuseras på grosshandlaren Gustaf Theodor Keyser – 
”drifhjulet i våra religiösa sällskap”. 
 



 

 

 

112

Hur gubben hittades 
Under en lång följd av år har jag arbetat med frågeställningar kring kyrkans 
undervisning och dopsed i Svenska Lappmarken främst under 1700-talet och det tidiga 
1800-talet. I det sammanhanget har miljön vid Forskningsarkivet i Umeå varit en 
ovärderlig resurs, dels för hantering av källmaterial i skilda format dels genom 
personalens kunnighet och dess alltid beredvilliga stöd till forskaren. De senaste åren 
har jag kommit att mer intensivt studera frågor om skolor och undervisning i 
lappmarken i anslutning till verkställandet av 1842-års Folkskolestadga och Kongl. 
Maj:ts Nådiga Reglemente för Ecclesiastik=Werket i Lappmarken år 1846. Undervis-
ningsverket i lappmarken hade varit föremål för flera omorganisationer under 1800-
talets första del. De nya regelverken var svåra att genomföra och undervisningen var i 
många områden eftersatt. Detta gav utrymme för frivilliga aktörer som med riktade 
insatser ville främja undervisningen för samerna. En av dessa aktörer var Svenska 
Missionssällskapet (SMS) och de missionsskolor som genom deras försorg inrättades 
främst i de södra lappmarkerna med början år 1839 i Lycksele lappmark.  
 All sådan forskning är förknippad med arkivstudier. Det är i källmaterialet som 
jag har mött grosshandlaren – gubben och drivhjulet – Gustaf Theodor Keyser. Till 
honom har många av lappmarkens präster, däribland bl.a. Lars Levi Laestadius, Gustaf 
Westerlund, Nils Johan Sundelin, adresserat sina brev i frågor som rör missionssaken, 
nykterhetssaken, skolor, bibelspridning, Missions-Tidning, Tidningarna Fosterlands-
vännen och Pietisten, olika  traktater m.m. Många är de handlingar i källmaterialet som 
har sammanställts och upprättats av Keyser. Av breven och handlingarna förstår man 
att personen Keyser hade en central roll och att ett ömsesidigt förtroendefullt 
samarbete fanns mellan honom och alla hans ’bröder’ i landsorten. Därmed var mitt 
intresse väckt och jag blev helt enkelt nyfiken på personen Keyser och vad som gjorde 
honom till drivkraft i så många företag. Informationen om Keyser är inte särskilt 
lättillgänglig, men nödvändig för att bättre ’förstå’ den historia som döljer sig i 
källmaterialet.  
 Bland handskrifterna som finns vid Forskningsarkivet i Umeå ingår Handskrift 
50. Svenska missionssällskapets verksamhet i Lappmarken (1830-1960). Handskriften 
tillfördes Forskningsarkivet som donation från Luleå stiftsbibliotek 1986. I denna 
samling finns ett rikt källmaterial från verksamheten vid SMS:s tidiga skolor i 
lappmarken. Detta källmaterial har kompletterats genom att kopior gjorts av delar ur 
SMS:s  arkiv (Dep. 169) vid Kungliga Biblioteket Stockholm. Avskriftssamlingen vid 
Forskningsarkivet har på detta sätt tillförts ett värdefullt material genom att digitala 
kopior gjorts av SMS:s Protokoll och handlingar för åren 1835-1866. Därmed finns ett 
komplett material tillgängligt lokalt, vid ’norrlandsuniversitetet’, för fortsatta studier 
av en omfattande verksamhet i lappmarken.  
 Uppdraget att närmare presentera grosshandlaren ”gubben” som ”gjorde sjelf 
allting” genomförs i två led. Först tecknar jag en biografi över Gustaf Theodor Keyser, 
därefter följer en kortare presentation av hans engagemang i de ”sällskap” där han var 
”drifhjulet”. 
 
”En grosshandlare i biblar” 
Citatet ”en grosshandlare i biblar” är hämtat från titeln till en av E. Alfr. Jansson gjord 
minnesteckning över Gustaf Theodor Keyser (1785-1853). Minnesteckningen, publi-
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cerad i Stockholms Julbok 1941, är en av de längre och mer kompletta. Den ansluter 
nära till Gustaf Theodor Keysers egenhändiga självbiografiska anteckningar lämnade i 
brev till Peter Wieselgren 1841. För den följande framställningen använder jag även 
ett bredare material vilket framgår av förteckningen över referenser.  
 I ett norrlandsperspektiv med kyrkohistorisk inriktning klingar måhända det 
Keyserska namnet bekant eftersom den första kyrkohandboken på samiska – Manuale 
lapponicum major – är ”Trycketom Stockholmisn Henric Keysarild” år 1648. Bok-
tryckarfamiljen Henrik Keyser (d. 1663) med sonen Henrik K. (1640-99) och 
sonsonen Henrik K. (1672-1707) är välkända för de många officiella trycken, den 
första finska helbibeln 1642, ’drottning Kristinas Bibel’ 1646, förarbetet med Karl 
XII:s bibel etc. Den förste Henrik K:s härkomst och födelsetid är okända. Däremot vet 
man att han som soldat följde Gustaf Adolfs härar under de ryska och polska fälttågen. 
Enligt sägen skall det ha ingått ett boktryckeri i det byte konungen vann i Lifland år 
1625 och att konungen då han erfor att Henrik K. var kunnig i boktryckarkonsten 
skänkte detta till denne. Boktryckeriet återfinns i funktion uppsatt i Stockholm 1633. 
Kanske någon tänker att en ’grosshandlare i biblar’, som vi kallar Gustaf Theodor 
Keyser här, kunde härstamma från dessa ’henrikar’ och så att säga i ’rakt nedstigande 
led’ fortsätta i upptrampade spår. Så är inte fallet!  
 Enligt Ny svensk släktbok var köpmannen Jakob Keyser (d. 1680), med ursprung 
från Hamburg och borgare i Stockholm där han tillhörde den tyska församlingen, 
stamfader i den Keyserska släkt, till vilken vår ’grosshandlare i biblar’ hör. Gross-
handlaren och Riddaren av Vasaorden Gustaf Theodor Keyser (forsättningsvis kallad 
endast Gustaf K.) var son till lärftskramhandlaren Abraham Keyser (1745-1811) 
vilken var sonsonson till ’stamfadern’ Jakob Keyser. 
 Gustaf K. föddes i Stockholm den 8 december 1785. Fadern Abraham och 
modern Johanna Christina Halling (1747-97) var inflytelserika medlemmar av den 
Evangeliska brödraförsamlingen – Brödrasocieteten i Stockholm. Abraham K. hade 
arbetat sig upp till en ansedd plats i borgerskapet och var en av de borgare som Gustaf 
III 1789 ville få vald till riksdagsman. Valet omintetgjordes till följd av en handelstvist 
mellan hökare och kramhandlare. Abraham K. invaldes 1792 i borgarståndets kansli-
direktion. Hans handel var framgångsrik och skapade en betydande förmögenhet. 
Abraham K. byggde det s.k. Keyserska huset vid Rödbotorget (på vilken plats senare 
Centralpalatset uppfördes) och hade som sommarställe Johannelund (inköpt 1863 av 
EFS att användas till missionsinstitut) med Svartvik och Traneberg i Bromma. Enligt 
Sundkler (1937) var Abraham K. en av de mest inflytelserika männen i den herrn-
hutiska stockholmskretsen. Abraham K. deltog även som byggnadsledare när brödra-
societeten i början på 1780-talet efter kungligt tillstånd uppförde sin stora ’sal’ på 
bergsrådinnan Hjärnes tomt (vid Kungsträdgården). Bergsrådet Erland Fredrik Hjärne 
(1706-73) – son till den kände läkaren och skalden Urban Hjärne i dennes tredje 
äktenskap och hans hustru Christina Charlotta Rudbeck (1722-1804) – hör till den 
evangeliska brödraförsamlingens främsta gynnare, bl.a. genom att änkefru Hjärne 
1801 testamenterade all sin fasta egendom till församlingen. När den ’stora salen’ 
byggdes hade brödrasocieteten ca 100 medlemmar. Den stora salen var en samlings-
lokal, som rymde över 1000 personer. Salen fylldes ofta vid de gudstjänster och 
sammankomster som anordnades, vilket är ett starkt vittnesbörd på det herrnhutiska 
fromhetslivets inflytande i Stockholm.  
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 Låt oss i korthet säga att vår Gustaf K. – 
som var den yngste av Abraham K:s tre söner – 
av allt att döma växte upp i en burgen och from 
miljö med ett rikt nätverk också inom höga 
samhällsklasser och genom faderns fram-
gångsrika ekonomiska förvaltning hade han en 
oberoende ställning. Men än viktigare för 
Gustaf K:s kommande gärning – som det ”stora 
drifhjulet i våra religiösa sällskap” – var säkert 
det förhållandet att han uppfostrades helt i 
herrnhutisk anda. Den herrnhutiska rörelsen har 
präglats av Zinzendorfs egen pietistiska from-
het – en kristocentrisk ’hjärtereligion’. Idealet 
är skapandet av en överkyrklig (interkon-
fessionell), odogmatisk sammanslutning av 
troende genom disciplinerat gemenskapsliv, 
mission och nyskapande pedagogisk verk-
samhet. Sommaren 1795, då Gustaf K. var 10 
år gammal anlände han till den herrnhutiska 
brödrakolonin Christiansfeld (Jylland). Där 
skulle han gå i skola och uppfostras i enlighet 
med herrnhutiska ideal. Vid denna tidpunkt var 
Gustaf K. inte den enda av familjen som vistades i Christiansfeld. En av hans äldre 
systrar vistades där i flickpension sedan tre år. Familjen Keyser’s band med 
Christiansfeld förstärktes ytterligare då Gustaf K:s syster Johanna Maria år 1801 
ingick äktenskap med Johan Herman Mankell, verksam som musikdirektör, lärare och 
organist i kolonin. När Gustaf K. avslutade sin utbildning (=uppfostran) och tio år 
senare, sept. 1805, återvände till Stockholm skedde detta i faderns sällskap. Fadern 
hade rest ner till Herrnhut där det enligt Brödrasocietetens konferensprotokoll finns 
antecknat att Gustaf K. utbildats till köpman i Dürningers handel. Dürningers 
affärsföretag hade grundats av den herrnhutiske brodern Abraham D. under 
Zinzendorfs (d.1760) tid. Enligt D:s testamente hade både företaget och annan 
egendom inte tillfallit brödraförsamling, utan Frälsaren. Brödrasocieteten bildade då 
en särskild stiftelse för att fortsatt driva affärsverksamheten och Düringers handel blev 
en utbildningsanstalt där många herrnhutiska bröder utbildades till köpmän.  
 När Gustaf K. efter tio års utbildning/skolgång i Christiansfeld och Herrnhut 
återkom till Stockholm upptogs han som medlem i Brödrasocieteten. Han finns då 
antecknad som ’ledig broder’, d.v.s. ogift. Flera vittnesmål talar om att Gustaf K:s 
medlemskap i första hand grundades på personlig kristen tro och önskan om livs-
gemenskap med Kristus. Från 1811 inträdde Gustaf K. som ledamot i brödra-
societetens styrelse – ’Conferensen’ – och från 1839 hade han ansvar för kassa och 
ekonomisk förvaltning.  
 För att vidga kunskapen om Gustaf K:s herrnhutiska engagemang har jag, vid 
besök i Evangeliska Brödraförsamlingens arkiv i Stockholm i deras nuvarande lokaler 
vid Sibyllegatan, förgäves sökt efter någon Gustaf K:s ’självbetraktelse’ eller hans 
’levnadslopp’. Olika omständigheter har framtvingat församlingens flyttning från 

Gustaf Keyser. 
Teckning av J Berger. Foto SPA 
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Sveavägen, där man under lång tid hade sin församlingslokal. Bristande resurser såväl 
ekonomiskt som personellt har inte medgett att arkivet ännu ordnats på ett tillfred-
ställande sätt. Dessa ’självbetraktelser’ och ’levnadslopp’ utgör ett ovärderligt 
historiskt källmaterial då de självbiografiska notiserna representerar individer med 
bakgrund i alla samhällsklasser men gemensamma trosupplevelser och fromhetsideal. 
Däremot finns i Jahresbericht för 1853 ett eftermäle ägnat Gustaf K. Det är 
föreståndaren vid Brödrasocieteten i Stockholm, Pastor Senft, som i korta drag tecknar 
den värderade medlemmens minne. Av detta framgår hur Gustaf K., som kom från de 
förnäma kretsarna i Stockholm, aldrig skämdes för att bekänna att han tillhörde den så 
ofta misskända och förkättrade brödraförsamlingen. Han såg det som en ära att dela 
den smälek som världen låter dem komma till del, som efterföljer Herren. Gustaf K. 
hade med särskild tacksamhet, kärlek och värme talat om de tio åren han levde i 
brödraförsamlingens hägn (Christiansfeld och Herrnhut). Senft lyfter även fram Gustaf 
K:s förtjänstfulla insats som församlingens skattmästare under en lång rad av år. 
Gustaf K:s natur var sådan att han aldrig ville höra talas om de tjänster han gjorde 
församlingen etc. Sådant tal avvisade han med orden: ”Tala ej därom … jag är en 
fattig syndare och Frälsarens nåd är mitt allt”. 
 Efter återkomsten till Stockholm överlät fadern Abraham K. en stor del av det 
framgångsrika familjeföretagets skötsel till sonen Gustaf K. Enligt tillgängliga 
biografiska lexika finns antecknat att Gustaf K. verkade som grosshandlare under åren 
1805-1830. Men efter det att fadern avled 1811 inskränktes Gustaf K:s verksamhet 
som grosshandlare och han ägnade sig främst åt att förvalta den ansenliga förmögenhet 
som skapats genom faderns framgångsrika verksamhet. Bl.a. blev Gustaf K. ägare av 
det s.k. Keyserska huset, en fastighet i fyra våningar, vid Röda bodarna. I fastighetens 
översta våning bodde Gustaf K. sedan han år 1810 ingått sitt första äktenskap. Efter 
första hustruns, Beata-Sofie L’Orange (1784-1838), frånfälle ingick Gustaf K. år 1850 
äktenskap med den 42 år yngre författarinnan Hilda Fredrika Almstedt (1827-1901). I 
det andra äktenskapet föddes två döttrar till vilket vi återkommer nedan.  
 I det första äktenskapet föddes 9 barn mellan åren 1811 och 1826. Av dessa levde 
fyra till vuxen ålder. Tre av dem var söner: Johan Fredrik Gustaf (1813-86), 
med.doktor; Abraham Anton Gustaf (1818-95) bankkassör; Klas Gustaf Teodor (1823-
1904) kommendörkapten. Det äldsta av barnen, dottern Johanna Sofia (1811-1875) var 
i sitt andra gifte (1841) förmäld med justitierådet Christian Nauman. Chr. Nauman, 
ledamot av Svenska Missionssällskapets direktion åren 1861-66, är en intressant 
personlighet och värd en mer omfattande behandling än vad som kan göras här. Låt 
oss bara antyda att Chr. Nauman, denne högt uppsatte ämbetsman, livligt intresserad 
av kyrkliga och kyrkorättsliga frågor, i mycket var sin svärfaders like med fromhetstyp 
i nära släktskap med svärfaderns varma religiositet och en förvaltare av arvet från 
denne bl.a. som motståndare till konfessionalismens påverkan av missionssällskapen 
vid 1800-talets mitt. 
 Då Gustaf K. ca 1830 lämnade handeln kom han att huvudsakligen ägna sig åt 
religiös och filantropisk verksamhet. Genom dessa uppdrag (varom mera nedan) blev 
det Keyserska huset där Gustaf K. hade sitt kontor, centrum för en omfattande 
förlagsverksamhet med tidnings- och traktatspridning. Där rymdes vårt lands första 
bibeldepå varifrån Gustaf K., tre månader före sin död, kunde meddela att efter 37 års 
verksamhet hade 1.281.026 ex. av biblar och testamenten distribuerats. Det Keyserska 
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huset blev genom Gustaf K:s engagemang också ett centrum för missions- och nykter-
hetssaken under en lång följd av år. Genom Gustaf K:s interkonfessionella grundsyn 
och visad tolerans för de flesta väckelserörelser välkomnade hemmet många besökare.  
 En tidsbild, som vittnar om det Keyserska hemmets öppenhet och välkomnande 
av väckelsens folk från skilda håll, lämnas i den dagbok som skrivits av den 
evangeliska finske prästen Victor Mauritz Roslin. Roslin var anhängare till den 
hedbergska väckelsen. Dagboken (publicerad i Kyrkohistorisk årsskrift 1929) skildrar 
Roslins besök i Stockholm, tillsammans med Fredrik Gabriel Hedberg, sommaren 
1846, och dessa mäns sammanträffande med väckelsegestalter i Stockholm, bl.a. Carl 
Olof Rosenius och Oscar Ahnfeldt. I vårt sammanhang lyftes enbart några små glimtar 
ur dagboken från besök i det Keyserska hemmet. Detta sker främst som en illustration 
av hemmet, ”gubben” och ”drifhjulet”. 
  

Efter … gjorde vi en kort visit hos den öfver hela norden ryktbare Keyser, 
ombudsman för flera religiösa sällskap (Missions- och Bibel-Sällskap, 
Nykterhetsföreningen m.m.). Gubben, en ganska fryntlig, okonstlad och 
anspråkslös borgesman, hade varit grosshandlare, men nedlaggt all handel 
och egnade nu sin tid och verksamhet till omnämnde sällskaps ändamål. 
Han egde ett stort och ståtligt palats med 4 våningar och bodde själv i 
öfversta våningen med ganska låga fenster i sitt rum. (1 augusti 1846) 
 
På middag hos Grosshandlar Keyser, der allt var så utmärkt propert, att vi 
knappt spisat någon middag med sådan pomp och ståt. (12 augusti 1846) 

 
George Scott ger ytterligare färg till bilden av Gustaf K. med några rader i ett brev.7 
juli 1852: ”Vi förställa oss hur lycklig du ser ut, med pipan i mun och den dyra späda 
flickan på knät, under det att den älskade makan tillreder kaffet”. Den späda flickan är 
kanske den yngre av Gustaf K:s två döttrar födda i det andra äktenskapet. Den äldre av 
döttrarna, Hilda Elisabeth, var född i januari 1851 och den yngre av dem, Annie 
Tomeni Gustafva, var född i maj 1852.  
 Det nu presenterade biografiska materialet får anses tillfyllest för detta samman-
hang. Men det vore på sin plats att i något sammanhang låta det biografiska materialet 
få en mer fullständig behandling. Detta skulle då rimligen omfatta vidden av Gustaf 
K:s alla kontakter och en fullständig kartläggning av de omfattande nätverk där Gustaf 
K. ingick. Ytterligare kännedom om Gustaf K:s herrnhutiska bakgrund finns också 
tillgänglig genom Stambok från Gustaf K:s vistelse vid Christiansfeld (Uppsala 
universitetsbibliotek) och Gustaf K:s äldste brors, Abraham (1781-1832), dagbok från 
Besök vid den herrnhutiska kolonin i Christansfeld Sönderjylland 1805, resan 
företagen tillsammans med bl.a. föräldrarna (Kassmans saml. Vol 18, Riksarkivet 
Stockholm). 
 Samtidigt är det möjligt att vi gör bäst rättvisa åt Gustaf K. om vi följer hans eget 
exempel i de självbiografiska anteckningarna (26/2 1841 i brev till Peter Wieselgren) 
som vi nämnt här ovan. Wieselgren hade bett om dessa uppgifter till Biographiskt 
Lexicon öfver namnkunnige svenska män (Sjundet bandet, Uppsala 1841). Till skillnad 
från de flesta övriga artiklar i det biografiska lexikonet är de ’personliga’ biografiska 
notiserna om Gustaf K. sparsamma. P. Wieselgren presenterar Gustaf K. som den som 
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”har blifvit allmänt känd och värderad såsom en af landets verksammaste mennisko-
vänner”. Gustaf K:s egen text, som saknar varje upplysning om familj, bakgrund, 
utbildning etc., ingår ordagrant men har på några punkter kompletterats (varom mer 
nedan), är huvudsakligen en resumé över några sällskaps (Svenska Bibelsällskapet, 
Svenska Missionssällskapet och Svenska Nykterhetssällskapet) bakgrund och 
etablering. Följande längre citat ur brevets inledning och avslutning illustrerar med 
tydlighet hur ”gubben” såg på sin egen gerning. För honom gällde – ”Tala ej därom … 
jag är en fattig syndare och Frälsarens nåd är mitt allt”. 
 

Min Kära Bror! 
 
Ehuru jag hälst önskade att min ringa person icke behöfde omnämnas i 
Biogr. Lexicon, emedan derom ingenting är att säga vidare, än att Gud 
låtit mig fått vara med i bestyret vid några stiftelser för Hans Ords 
utspridande, och denna heder ehuru stor den anses af mig af mången icke 
torde särdeles högt uppskattas således icke heller förtjenar att omnämnas i 
ett arbete såsom det ifrågavarande, så vill dock härmed eftersom mitt 
namn  redan står på Registret, och således ej kan utelemnas, anföra något 
i svar på K. Brors skrifvelse af den 12 den[nes]. 
- - - 
Detta är hvad jag i korrthet kan anföra om min befattning med flera 
inrättningar härstädes, till ledning ifall K.Bror vill skrifva något om mig. 
Hälst önskar att det må blifva så korrt som möjeligt. Att jag vid de många 
bestyren för alla dessa Sällskaper m.m. icke har någon tid öfver, men ofta 
är i saknad deraf för att rätt sköta det som bör, torde lätt inses af den som 
vet hvad som allt bör ihågkommas i detailjerna hos hvardera, samt den 
dryga Bokföringen och redovisningen som måste iakttagas jemte en 
vidsträkt Correspondens öfver hela riket. 
 
För all del tror jag att detta mitt egenhändiga icke lemnas i andra händer 
utan måtte förblifva oss emellan, derom jag är förvissad såsom 
 
   M. K. Brors tillgifnaste vän 
    K. 

 
Sällskapen  – ”stiftelser för Hans ords utspridande” 
Citatet ”stiftelser för Hans ords utspridande” är hämtat från Gustaf K:s ovan refererade 
brev till Wieselgren. När det gäller dessa stiftelser – sällskap/associationer – skall vi i 
en kortfattad presentation följa den kronologi som Gustaf K. själv använde. (Om inte 
annat anges är de längre citat som nedan anförs i den löpande texten hämtade från 
Gustaf K:s självbiografiska notiser 26/2 1841.) Utrymmet medger inte plats för någon 
utförlig analys eller ingående behandling av de olika sällskapen där Gustaf K. var ett 
”drifhjul”. Vi måste inskränka oss. Samtidigt vill jag påpeka att Torkel Janssons 
Adertonhundratalets associationer är ett utmärkt hjälpmedel till en djupare förståelse 
av sällskapens/associationernas natur och funktion.  
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 Gustaf K:s roll som ”drifhjul” i/för några sällskap är väl beskriven i det inskott, 
som P. Wieselgren gjorde i Gustaf K:s ovan relaterade text till biografiskt lexikon:  
 

Huru högt han [Gustaf K.] i dessa hänseende af allmänheten värderas, 
kan man sluta af 5§ i Protocollet vid årsmötet för N. Sveriges Nykterhets-
föreningar i Hudiksvall den 27 Aug. 1840: ”Herr Secreteraren (Contracts-
Prosten, Pastor i Söderala, Scherdin) erinrade ock om den betydliga möda 
och uppoffring, som Sv. N. S. Skattmästare, Hr Grosshandlaren och 
Riddaren af W.O. Gustaf Th. Keyser i Stockholm nedlaggt på nykterhets-
skrifters spridning till hela Sverige, och föreslog, att till honom frambära 
nykterhetsvännernas aktningsfulla tacksamhet derföre. Det anfördes att 
detta var så mycket billigare, som bemälte Grosshandlare skall hafva 
nedlaggt sin handelsrörelse, för att hafva desto mera lägenhet att verka för 
framgången af det goda fäderneslandet, att befordra Nykterhets-, Bibel- 
och Missionssaken m.m.    

 
Det finns ett vitalt inbördes förhållande mellan de sällskap som det här är fråga om. 
Biskop Carl Fredrik Wingård, som med stor energi uppmuntrade missions- och nykter-
hetsrörelserna, formulerade ett eftersträvansvärt mål. I brev till Wieselgren 24/4 1838 
är af Wingård närmast visionär när han skriver: ”att, bibel-, nykterhets- och 
missionssaken i Sverige skulle – såsom i England och Amerika – bli en Trias 
harmonica”. 
 1800-talet är i många avseenden ett omvälvningars och folkväckelsens 
århundrade. I vårt sammanhang – och i de sammanhang där Gustaf K. driftigt agerade 
– är det fråga om ett djupt engagemang för mission och nykterhet. Men förhållandet 
komplicerades genom att flera av de ivrigaste förkämparna för nykterhet var 
’främmande trosbekännare’ som t.ex. de två metodisterna pastor George Scott och 
industrimannen Samuel Owen. Detta blev ett argument för motståndarna till nykter-
hetsarbetet. Med god effekt beskyllde de nykterhetsivern för att vara metodism och 
läseri. Liknande kritik drabbade missionssaken och SMS:s interkonfessionella fram-
toning under sällskapets första årtionden. Ett exempel hur samtiden såg på förhållandet 
ges av komminister Anders Sefström i Bjuråker, den förste med biträdes-
missionsförening (1836) på landsbygden. För Sefström var det fråga om ”triumviratet 
(1) Methodism, (2) Missions- och Läserifeber och (3) nykterhetsväsende”. Han drog 
konsekvensen av sin syn på sambandet mellan missionsväckelse och nykterhetsrörelse 
och bildade en fristående nykterhetsförening (1838).  
 
Gustaf K. och Evangeliska Sällskapet. 
Det första sällskap där Gustaf K. engagerades och var en av stiftarna är det Evangeli-
ska Sällskapet (EvS). Bakgrunden kan ses i de besök Dr. Paterson, på vägnar av 
Brittiska och Utländska Bibelssällskapets och The Religious Tract Society i London, 
gjorde i Sverige fr.o.m. 1807. Patersons uppdrag var att undersöka behovet av biblar i 
landet. Detta gjordes delvis mot bakgrund av de sonderingar som Brittiska och 
utländska bibelsällskapet gjort 1804. Genom legationspastorn i London, doktor G. 
Brunnmark, hade kontakt tagits med sällskapet Pro Fide et Christianismo, bildat 1771 
för att främja kristen tro och sedlighet bl.a. genom skriftspridning. Pro Fide hade då 
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bedömt att tillgången till biblar var tillfredsställande. När Dr. Paterson anlände till 
Sverige var det förmodligen med avsikt att undersöka om det verkligen förhöll sig med 
bibel- och skriftspridning på ett så tillfredsställande sätt som Pro Fide några år tidigare 
låtit meddela. Dr. Paterson vände sig först till ”sådana Personer som han förmodade 
främst borde framstå dervid”. Här måste vi förstå ”Personer” med stort ’P’ som en 
signal att kyrkliga dignitärer och höga ämbetshavare förhöll sig avvaktande till 
nymodigheten att stifta sällskap för traktatspridning i Sverige. Dr. Paterson tvingades 
därför vända ”sig åt ett annat håll samt försöka medverkan af ett litet antal ibland de 
mindre ansedda i Staden, till större delen Lekmän”. Bland dessa var presidenten i 
Bergskollegium Gustaf Adolph Leyonmarck (1734-1815) som sedan 1788 var 
upptagen i den herrnhutiska brödraförsamlingen. Under Leyonmarcks ordförandeskap 
stiftades det Evangeliska Sällskapet ”som år 1808 sökte och den 31 januar 1809 erhöll 
Kongl Stadfästelse”. Den 7/2 1809 höll sällskapet sitt första sammanträde. I skaran av 
”de mindre ansedda i staden” fanns Gustaf K. och flera av hans herrnhutiska vänner 
och medbröder: församlingsföreståndaren Stählin, grosshandlare Hambræus, fabrikör 
Richter, ålderman Lindgren, kassör Wik och boktryckare Rumstedt. Till dessa kom 
också två prästmän, med herrnhutiska sympatier, kyrkoherde Häggman och bataljons-
predikant Wætterdahl. Gustaf K., som vid sällskapets stiftande endast var 24 år 
gammal, hade till en början ingen särskild funktion inom styrelsen men hade förklarat 
sig villig att hjälpa till med expeditionsgöromål. Detta innebar att han fick axla 
uppgiften att packa och avsända paket och överta ”en del af det Ekonomiska bestyret 
derwid samt dermed fortfor till dess år 1814 Svenska Bibel-Sällskapet stiftades”. Från 
1810 var Gustaf K. Evangeliska Sällskapets arkivarie fram till 1813 då han begärde att 
befrias från uppdraget. Flera orsaker fanns till denna begäran: Gustaf K. hade övertagit 
ansvaret för familjens affärsverksamhet efter att fadern hade avlidit 1811; Gustaf K. 
var oenig i en ekonomisk fråga som rörde sällskapets utgivning; Gustaf K. gillade inte 
EvS:s beslut att även trycka och utge bibelns apokryfiska böcker. Sällskapets 
ordförande Leyonmarck lämnade också sitt uppdrag p.g.a. sin avvikande uppfattning 
beträffande apokryferna.  
 
Gustaf K. och Bibelsällskapen. 
Svenska Bibelsällskapet (SBS) bildades 1815 och vid dess första styrelsesammanträde 
31/3 1815 utsågs excellensen greve Mathias Rosenblad till sällskapets ordförande. I 
huvudsak var Bibelsällskapets uppgift att verka för ett allmännare utspridande av 
bibeln. Bibelsällskapets karaktär skilde sig från det Evangeliska sällskapet så till vida 
att det redan från starten fick en tydlig officiell karaktär och en klar förankring i rikets 
högsta skikt. Konungen var dess beskyddare och kronprinsen dess första heders-
ledamot och frikostiga gynnare. Inslaget från den herrnhutiska gruppen var mindre, 
men där fanns tre av dem som var med vid Evangeliska sällskapets stiftande. Förutom 
Gustaf K. (arkivarie fr.o.m. 23/5 1815) fanns grosshandlare Hambræus (utrikes skatt-
mästare) och pastor Wætterdahl (vice sekreterare). Uppgiften som arkivarie var 
omfattande och innebar också att fortlöpande stå i kontakt med de många stifts- och 
lokalavdelningarna. Gustaf K. hade också ett ekonomiskt ansvar och förde sällskapets 
huvudbok alltifrån 1815. Emellertid kom fråga om apokryferna att påverka sällskapets 
verksamhet.  
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 Det Brittiska bibelsällskapet – The British and Foreign Bible Society (BFBS) – 
hade allt sedan starten frikostigt stött bibelspridningen i Sverige. BFBS beslutade år 
1826 att endast understödja de utländska bibelsällskap som förband sig att endast 
trycka och sprida de kanoniska böckerna. Detta beslut påverkade inte tryckning och 
spridning av nya testamenten. Genom beslutets natur rörde det enbart tryckning och 
spridning av helbiblar. SBS ville inte följa BFBS:s beslut varför de engelska anslagen 
för tryckning och spridning av gamla testamentet upphörde. Förlusten av det ekonom-
iska stödet från England innebar att den svenska bibelspridningen avtog. Det visade 
sig att det svenska bibelsällskapet saknade möjligheter att skaffa de medel som 
behövdes för att hålla bibelspridningen på den tidigare nivån. BFBS sökte efter 
möjliga vägar att stödja den svenska bibelspridningen. I detta ärende kom Dr. Paterson 
återigen till Stockholm år 1832. Gustaf K. hade goda förbindelser med Dr. Paterson 
vilket han själv också framhåller: ”med Dr Paterson förblef han alltid i vänskapsfull 
förbindelse”. Dr Paterson uppgift var att skapa en agentur för BFBS i Sverige. 
  

för att härstädes bilda ett Agentskap som för nämnde Sällskaps räkning 
öfvertog utgifvandet af Biblen med uteslutande af de Apocryphiska 
Böckerna, särdeles för att dermed bistå de fattigare i landet som saknade 
den H. Skrift. I denna angelägenhet vände han sig till K. [Keyser] såsom 
en af de få ännu lefvande eller i Stockholm ännu vistande, ibland dess 
äldre vänner. Nödiga förberedande öfverenskommelser träffades, ett 
agentskap bildades och K. [Keyser] öfvertog äfven härvid hufvudbestyret 
i detailjerna. (Dermed har alltsedan fortgått och resultatet är att öfver 
144,000 Biblar och Nya Test. kommit mäst i de fattigares händer, genom 
en uppoffring af nära 70,000 RD för Sällskapet.) 
 

 Härmed kom två bibelsällskap att arbeta i Sverige vilket skulle ha kunnat inne-
bära ett slags konkurrensförhållande mellan BFBS agentur och SBS. Detta blev inte 
fallet då de ledande männen inom SBS i stället med tillfredsställelse såg denna 
möjlighet till fortsatt stöd från det engelska sällskapet. Gustaf K. hade uppgiften som 
SBS:s arkivarie jämsides med agenturen BFBS och förenade i sin person – en 
grosshandlare i biblar – de två sällskapens verksamhet. Ovan i de biografiska notiserna 
om Gustaf K. har vi noterat att han tre månader före sin död, kunde meddela att efter 
37 års verksamhet hade 1.281.026 ex. av biblar och testamenten distribuerats. 
 
Gustaf K. och Svenska Missionssällskapet. 
Därmed har vi nått fram till det tredje sällskapet – Svenska Missionssällskapet – där 
Gustaf K. var med vid bildandet och under en lång rad av år helhjärtat verkade inom. 
När Gustaf K. beskriver bakgrunden till bildandet av SMS lyfter han fram Peter 
Fjellstedts besök i Sverige år 1829 och de influenser som följde av detta. Fjellstedt 
hade kommit till Sverige på besök från Basel ”där han varit i dervarande Missions 
Sällskaps Institut för Missionärers bildande”. Vid besöket medförde Fjellstedt 
inspektor Blumhardts i Basel uppmaning till svenska missionsvänner att bilda 
missionsföreningar, med resultat att det vid en sammankomst i brödrasocietetens sal i 
Göteborg bildades ett lokalt missionssällskap den 15/2 1829. Detta sällskap fick endast 
en kortvarig och marginell betydelse. Av större betydelse var att många enskilda 



 

 

 

121

berördes av Fjellstedts ”uppmuntrande underrättelser om Missionsverket därstädes 
[Basel] och i andra Protestantiska länder, hvilket gaf anledning att äfvenledes försöka 
om en dylik Stiftelse härstädes till understöd för detta verk kunde åvägabringas”. Vi 
kan tillåta oss att säga att missionsintresse var ett naturligt inslag i herrnhutisk miljö. 
Här är inte platsen att utreda vem som skall tillmätas initiativet till bildandet av SMS 
eller beskriva dess tillkomsthistoria, det har gjorts av bl.a. Bengt Sundkler, Gunnar 
Westin, Carl Anshelm och Olaus Brännström.  
 När SMS bildades i Stockholm 1835 hade detta föregåtts av många initiativ där 
också Gustaf K. aktivt deltagit. Ett sådant initiativ är utgivningen av Missions-tidning 
1834: 
 

för hvilkens bestånd några vänner hade förbundit sig och deribland äfven 
K. [Keyser], som öfvertog det materiela bestyret dermed jemte försänd-
ningen deraf, till undvikande af det, för en Tidning af en så låg 
Prenumerations afgift, nog högt fastställda Postförvaltar arfvodet, som 
skulle hafva gjordt dess utspridning ibland mindre bemedlade personer, 
nästan omöjelig. Huru denna Tidning alltsedan kunnat lemna ett 
betydande öfverskott såsom bidrag till det, året derpå under H. Ex. Gr. 
Rosenblads ordförande stiftade Missions Sällskap, derom vittna detta 
Sällskaps räkenskaper, hvilka af K. [Keyser] blifvit förde, såsom en af 
Sällsk. Stiftare och dess Skattmästare. 

 
Vi vet också att missionsintresset i huvudstaden aktivt befrämjades genom de 
missionsböner som Georg Scott, verksam i Stockholm sedan 1830, höll i engelska 
kapellet. Vi vet också att missionsintresset påverkades av att Petrus Laestadius’ 
Journal för första året af hans tjenstgöring såsom missionaire i Lappmarken utkom 
1831 och diskuterades allmänt i alla samhällslager. Vi vet också att missionsintresset, 
under våren 1834, ingående dryftades i det Keyserska hemmet där Scott också deltog. 
Samtidigt kan vi inte komma förbi Gustaf K:s egenhändiga anteckning i marginal i 
brevet till Wieselgren 26/2 1841. Anteckningen är ett klarläggande: ”häraf synes att 
Scott egentligen icke gifvit första idéen till ett Missions Sällsk. Stiftelse, ehuru han 
sedan varit verksam befordrare deraf”. Gustaf K. kan ha haft flera skäl att göra 
anteckningen. Ett skäl kan vara att markera distans till metodismen så att SMS inte 
skulle lida skada och så att säga dömas med Scott i den religionsstrid som föregick att 
Scott tvingades lämna Sverige 1842, samtidigt vet vi att Gustaf K. förblev lojal med 
vännen Scott och bl.a. i brev (22/1 1841) till Wieselgren frågade sig varför ingen 
uppträder till försvar och ser orsaken därtill ”vara att man ängslas för att bli ansedd 
såsom sekterisk och derför heldre tiger still samt låter utlänning tala”. Ett annat skäl 
kan vara att helt enkelt framhålla att de missionsintresserade hade influerats från flera 
håll. Det slutliga steget till bildandet av SMS togs vid en sammankomst i justitie-
statsministerns greve Mathias Rosenblads hem trettondagen 1835 där förutom 
Rosenblad generallöjtnant greve Franc Sparre, biskop Carl Fredrik af Wingård, 
kyrkoherde A. Z. Pettersson och Gustaf K. deltog. Vid sammankomsten framhöll 
Gustaf K. Scotts synpunkt att eftersom trettondagen var firandet av Kristi uppenbarelse 
för hedningarna så fanns ingen lämpligare dag för bildandet av ett missionssällskap. 
Detta fick till resultat att excellensen greve Rosenblad förklarade SMS instiftat. Vid 
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tillfället fanns inga klart utarbetade stadgar, men när dessa efterhand förelåg, framstår 
SMS:s uppgift såsom fyrfaldig: 1) utgivande av skrifter för att främja missionssaken, 
2) stöd till missionsstiftelser i andra länder, 3) understöd för utbildning till missionär, 
4) stöd till missionärer och kateketer i Lappmarken.  
 Gustaf K. valdes till skattmästare i SMS och fungerade i denna roll fram till sin 
död 1853. För var och en som till någon del studerat SMS:s tidiga historia och tagit del 
av det rikhaltiga källmaterialet framstår Gustaf K. som särskilt betydelsefull. 
Kyrkoherde Lars Paul Esbjörn, en tid med SMS:s uppdrag predikant för svenska och 
norska emigranter i USA (åren 1849-64), sammanfattar Gustaf K:s betydelse för SMS 
i brev till George Scott (13/6 1842): ”Om Rosenblad och Keyser dö, hvart gå då Sv. 
missionssaken? Hvad blir af dess ’direction’? Den lärer ’dirigera’ hela verket till 
sömns. F.R.S. och Filialföreningarne I Stockholm, bibelspridningen etc. – allt mattas 
och aftynar”. Ett annat vittnesbörd om Gustaf K:s centrala roll blir uppenbart vid en 
genomgång av Sundklers 614 sidor digra avhandling om SMS åren 1835-1876. Trots 
att Gustaf K. var i livet endast halva denna tid, så förekommer han som den referent 
som Sundkler oftast återkommer till. Gustaf K. är omnämnd på 139 sidor i avhand-
lingen, närmast följd av Peter Fjellstedt som är omnämnd på 131 sidor och Peter 
Wieselgren på 113 sidor.  
 
Gustaf K. och Svenska Nykterhetssällskapet. 
Det fjärde större och rikstäckande sällskapet där Gustaf K. hade en central roll vid 
bildandet och för dess dagliga verksamhet är det år 1837 bildade Svenska Nykter-
hetssällskapet (SNS). Vid direktionens första konstituerande sammanträde (17/5 1837) 
deltog greve Franc Sparre (v.ordf. i SMS, se ovan), justitierådet Backman, stats-
sekreteraren von Hartmansdorff, professorerna Berzelius och Retzius, grosshandlare 
Keyser och kanslisten Carlheim-Gyllensköld. Samuel Owen och komminister P.A. 
Sondén var förhindrade p.g.a. sjukdom och pastor Scott förhindrad p.g.a. utländsk 
resa. Till ordförande utsågs greve Franc Sparre, till sekreterare komminister Sondén 
och hr. O. Carlheim-Gyllensköld. Sparres ordförandeskap blev inte långvarigt efter-
som han avled den 20/8 1837. von Hartmansdorff (1792-1856) axlade då ordförande-
skapet vilket han därefter innehade i flera årtionden. Gustaf K. blev sällskapets skatt-
mästare ”sedan han flera år förut varit ledamot och Skattmästare uti den förra s.k. 
Stockholms Nykterhets förening”, bildad år 1831 under namnet Kungsholms Nykter-
hetsförening på initiativ av industrimannen Samuel Owen. Gustaf K. var övertygad 
nykterhetsvän och förenade i sin person allvarligt nit för kristendom och nykterhet. 
Förbindelsen mellan kristendom och nykterhet samt nykterhet och folkbildnings-
principer var ett kännemärke för den svenska nykterhetsrörelsen under dess första 
skede.  
 I det Keyserska huset löpte många trådar samman – mission, nykterhet, traktat- 
och bibelspridning. Gustaf K. hade i sin egenskap som daglig ledare av de många 
sällskapen en omfattande korrespondens med nykterhets- och missionsvänner i 
landsorten. De nykterhetsföreningar som bildades i landsorten hade ofta sitt ursprung i 
de grupper som förenats genom sitt missionsintresse. Särskilt intressant ur ett 
norrlandsperspektiv är den långa berättelse om ”nykterheten i Vester- och Norrbotten” 
som sändes till Gustaf K. från brukspredikanten i Robertsfors Erik Andreas (Anton) 
Rosenius efter dennes långa ’undersökande’ resa, med uppdrag från SNS, under 



 

 

 

123

sommaren 1852. Denne Rosenius (äldre bror till C.O. Rosenius) sammanträffade 
under den månadslånga resan med de norrbottniska nykterhetsvännerna, bl.a. Kyrko-
herde Dahlberg i Råneå, handlanden Jonas Bodell i Luleå och Geschwornern Busch i 
Luleå. I berättelsen ingår även ett längre avsnitt med kommentarer till det av Lars Levi 
Laestadius med så stor framgång bedrivna nykterhetsarbetet i Lappmarken och dennes 
verksamhetsmetod, till vilken Rosenius förhöll sig kritisk. I SNS:s arkiv, inkommande 
skrivelser, finns ett stort antal årliga berättelser från L.L. Laestadius lämnade i brev till 
Gustaf K.  
 I november 1836 grundades av nykterhetsvännerna i Stockholm tidningen 
Fosterlandsvännen vars distribution sköttes av Gustaf K. ”på enahanda grunder som 
angående Missions Tidningen här ofvan äro nämnde, och att denna Tidning utgafs till 
förmån för Nykterhetssakens befordrande, hvartill den i dubbelt afseende ock 
bidragit”. 
 
Gustaf K. och  ytterligare uppdrag och sällskap. 
Ytterligare ett uppdrag åvilade Gustaf K. – traktatspridning. Genom sitt tidigare 
engagemang inom EvS var Gustaf K. väl införstådd med den uppgiften. På 1830-talet 
hade traktatspridningen genom EvS minskat i omfattning. Detta blev en orsak för 
George Scott att begära hjälp av The Religious Tract Society i London. Hjälp bevilja-
des och medel ställdes till förfogande för tryckning och spridning av traktater. I 
augusti 1834 föreslog Scott att Gustaf K. var lämplig person att handha denna uppgift 
och förmedling. Från 1835 blev det Keyserska huset centrum för traktatspridningen. 
Gustaf K. var en flitig distributör av traktaterna, vilka han gratis lät medfölja bl.a. alla 
de bibelpaket som sändes till skilda orter i Sverige och Finland. Verksamheten fick sin 
formella struktur först efter Gustaf K:s död då Evangeliska Traktatsällskapet i Stock-
holm bildades i slutet av 1853. 
 Ytterligare uppdrag hade Gustaf K. som: ordf. i Biträdesföreningen i Stockholm 
till missionsverkets befrämjande (sällskapet bildades 1840, i styrelsen ingick bl.a. 
George Scott, ombudsman och C.O. Rosenius, sekreterare), v ordf. och skattmästare 
(1850-51) i Svenska diakonisssällskapets styrelse, ledamot av styrelsen för Föreningen 
för Evangelii utbredande i Kina (bildat 1850)  
 Ytterligare ett sällskap där Gustaf K. deltagit är det under 1851 i Stockholm 
bildade religionsfrihetssällskapet. Under 1852 skulle en ny petition i religions-
frihetssaken, skriven av Aftonbladets utgivare Bergstedt, sändas till Kongl. Majt. Den 
tryckta petitionen skulle spridas i landsorten för underskrivande. Petitionen åtföljdes 
av en inbjudan till deltagande. Inbjudan var undertecknad av ’bestyrelsen för säll-
skapet för Religionsfrihetens befrämjande’, där Keysers namn ingick.  
  Ytterligare ett sällskap där Gustaf K., om också mer kortvarigt, engagerade sig 
var ”inrättandet af Småbarn skolor då år 1836 denna stiftelse började, hvarvid han 
öfvertog till en början befattningen såsom Skattmästare, den han dock, i anseende till 
så många redan hopade göromål, snart måste frånträda”. 
 
”gubben gjorde sjelf allting” – några slutord 
Uppdraget att närmare presentera grosshandlaren ”gubben” som ”gjorde sjelf allting” 
har genomförts. Presentation har gjorts i två led. I det första ledet har jag redovisat ett 
urval av det biografiska materialet för grosshandlaren och riddaren Gustaf Theodor 
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Keyser. I det andra steget har jag kortfattat presenterat hans engagemang i de 
”sällskap” där han var ”drifhjulet”. 
Gubben, med den herrnhutiska bakgrunden, har varit en verksam centralgestalt i mångt 
och mycket och verksam på skilda nivåer – i det mer privata umgänget och som aktiv 
part i sällskapen – en genuin sällskapsmänniska (i flera ordets tänkbara betydelser).  
Hans engagemang tycks ha varit en följd av ett personligt nit för evangelisation, 
väckelse, mission, nykterhet och folkundervisning. De yttre förutsättningarna som 
presenterats öppnade möjlighet för gubben i det Keyserska huset att verka som 
”gubben som gjorde sjelf allting” och var ”det stora drifhjulet i våra religiösa 
sällskap”. Om tid och utrymme medgett hade jag gärna önskat att skildra Gustaf K:s 
och sällskapens insatser i norra Sverige vid 1800-talets mitt. Den uppgiften måste 
anstå till ett annat och senare tillfälle. 
 Till slut vill jag anföra ännu ett citat. Citatet får tjäna som artikelns samman-
fattande slutord av det Keyserska huset. Följande rapporterades efter Gustaf K:s död 
genom BFBS representant H. Knolleke, som på sällskapets vägnar rest till Stockholm 
för att ordna med BFBS:s agentur (enligt Newman 1939, s. 510):  
 

And first as to the Depot. This necessary appendage to the Agency has 
hitherto been kept in an apartment in the lower part of Mr. Keyser’s 
house, in which at the same time, tho’ in other apartments, are the Depots 
of the Swedish Bible Society, of the Tract Society etc. – and upstairs in 
Mr. Keyser’s Office were transacted the affairs not only of our society 
but of the two societies already mentioned, and in fact of nearly all, if not 
all, of Religious Societies of Stockholm, for Mr. Keyser had the acting 
management of all … 
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