rRÅX
}.Af TIGVÅRD

TIIlIJ
FöRSÄMl,II{Gsv^[fiD

Utveckllngsllnj er
inarn fattigvård oah dlerkonl
i Sve::ige l$?i- - omkrlng 1895

GÖR.A],I

CEIIER$TÅII'

LIII'ID 19?I

+**
tklwMMWW

F,
,ä:

r.)
16 S

fi.

$
TEOI#CI$KÅ FÅl{Lrl i I ii:; ;'i
$EMIf.iÅ*i C iii ti i"iii; ed,
LLJId

å}

FRÅN

FATTIGVåRD

TILL
FöRSAJiII,INGSVÄRD

Utvecklingslinj cr
inom fattigvård och d-iakoni
i Sverige lBTt - omkring 1895

ÄKA}EMISK AVHANDTING

för avläggand.e' av teologie d.oktorsexarren
till offentlig granskning framlägges av
som

GöRAN GELLERSTAM,

T\i,

Gb

vid. d.isputation vilken, enligt beslut av
rektorsämbetet vid kungl. universitetet i
Lund., äger rum månd-agen d.en 2{ maj L/TL
kl. 10.15 fm å Universitetet, sal- VII.

HS#[.t*,,.i: ,, ,,
\ I. i.,

'r.r;,'a,fi;NS
.tj

5
I

rII.
rNNEHÅmspönrpcrmrnc

Fulls tänd.ig innehå1, ls f örte ckning

1

2

UPPGIFTEN

1

1.1

Inledning

I

r.2

Bakgrund.en

1

T,3

Problemet

3

r,4

Metod.en

4

1,5

Källmaterialet

4

FATTTGVÅmSrönoRDNriscEN 1871
D1

Obligatorisk och frivillig

)t

Fattigvård. och välgörenhet

2,3
2,4
2,5

fria välgörenheten
Kyrka och fattigvård.

6

fattigvård_

Don

Fattigvård-ens organisat ion

, tOKAt

ORGANISATIOI\T OCH DESATT

1,7
3.2
3.5
1.4
3.5

Lckalundors ökningarnas uppläggning
Uppsala
Gävle

).o
1.7

4

IV

l

11
L1

L4

IT
22
22

21
'7D
l1

Lund-

L?'

Göteborg

rB2

Falkenberg
Stockholm

228

SAMMANFATTNING

24r
AV

LOKÄLUNDERSöKNINGARI,TA

274

ZUSA]VN{ENFASST]NG

277

KÄI,LOR OCH TITTERATUR

286

IV.
FUttS TÄNDIG II{NEHÅIT,STöNr'NC ]NING

t

UPPGTFTEN

Inledning

1.1
L.2
T,J
L.4
L,5

Bakgrund.en

Problemet
Metoåen

Kä1lnaterialet

2

FATT IGVåXDST'öRORDI{ INGEN

2,7
2,2

Obligatorisk och frivillig

1B7

1

fattigvård.

Fattigvård. och välgörenhet

2.i

fria välgörenheten
Kyrka och fattigvård
Dcn

2.4
2.5

Fattigvård.ens organisation

1

LOKAI ORGANISATION OCTI

1,7
1,2

Lokalund-ers ökningarnas uppläggning
UPPSAIA

3.2.I

Krisen inon fattigvård-en och utbyggnad.en av

DESA IT

enskild-a välgörenheten
Dcn legala fattig:uård_en
Uppsala S ed"lighets f ören ing

d.en

3,2,r.L,
3.2,I.2
5.2,r.5 Kyrklig fattigvård"
7ao
Föreningen De fattiges
) o Lt

L

3.2,2,I

1,2.2,2
,2,2,1
3,2,5
1

t ,2.5,r

vd,nner och fattigvård.sd-ebatten or,rkring lBpO
Föreningens bildandc
Reforner L}9A-L891
Förcningen De fattiges vänner cfter 1B!J
Den kyrkliga fattigvård.en och församlingsvård.en

Fattigvården som kristlig eller kyrklig funktion
Prästernas d.eltaganclc i d_en lega1a fattigvård.en

1,2.1.2
5.2,1,3
5.2,3,4

Kyrklig expansion

3,1

GÄVttr

1,1,1

Den konmunala fattigvård-cn

77ö
)t)sL

Fattigvård och välgörenhet

,5,2,2.
5,J,2.1

Kristlig välgörenhet

77a1
)t)oLoI

5

3,1,1

j.J,4
5.3.4,I
j'5"4,2

Förs

aml-

ings d-iakonatc

t

Fattigvård.ens ekononi

Prästerna och fattigvård.en
Fattigvårclsd.ebatten 1B!O-18!2
Fattigvård-, cliakoni och försanlingsvård.
Fattigvård.en och d.iakonien
Diakonien och församlingsvård_en

u.

5,4

LUND

3.4,1
5,4,2
5,4.1
J,4.4

Den 1ega1a

3,4,4
5.4,4
5,4.4
3,4,5
1,4.5
3,4.5
). )

fattigvården
Fattigvård.en och d.cn frivilliga

a

1
2
J
I
2

Prästerskapet och fattigvårr1en
Debatten on l-cgal och frivillig
und-er 1B!O-talet

väIgörenhe-ben

fattigrrård.

Lunås frivilliga
förening för cle fattigas vård
Föreningens ställning till clen legaIa fattigvården
Föreningen som frivillig
organisation
Utvecklingen av cn kyrklig fattigvård.
01of Holmström och d.en kyrkliga fattigvården
Lund.s frivilliga
förening för försanlingsvård
GöTESORG

1,5.I

Den kommunala fattig"vård.ens gränser

5.5,2
7.5.5
5,5.4
J,5.5
3,5,7

nen cnskild.a välgörenheten
Prästerskapct och fattigvård.en
Biskop Rodhe och den kyrkliga fattigvård.en
Fattig'i/ård s d cbatt en
Diakonissfrågan
S a-nmanfattning: Göteborg

)rO

FÄLKENBERG

1.6,A
3.6.2
5,7

Den Iegala fa-btig-rrårclen och d"en fria välgörenheten

t.).6

1,7

.l

E, D. Heiiman och d.cr: kyrkliga fattigvård-en
STOCKHOLDT

Den

legala fattigvården

görenhetcns ord.nand.e

3,7 ,2

Vä1

).

Prästerskapct, fattigvård.cn och väIgörcnheten
Fattigvård. oeh församlingsvårc}
Sociald.emokrati, fattigvå,rd-, välgörenhet

l. )

3.7 ,4

J,7
4

,'

SAM{ÄNFATTNING

ÄV LOKA TIIND ERS OKN TI{GA

R]'TÄ

ZUSAJVI'/IEITFASSUNG

KALLOR OCH LITTERÄTIiR
1
?

2,r
1o1

0tryckta käI1or
Tryckta källor och anförd- litteratur
Officiellt tryck
Loka1t officiellt
tryek och föreningssnåtryck
Period.ica

2.4

övriga t::yckta källor och anförcl litteratur

I
1.

UPPGIT'TEN

1,1.

TNLEDNTIIG:

preliminär fixering av forskningsuppgiften

Onkring sekelskiftet 1!OO växte en reformrörelse fram inom svenska kyrkan. Denna har i litteraturen fåti beteckningen förfiaqli{Igsrörelsen.
Genom en nyorientering i synen på kyrkans funktion på försarnlingsplanet
skapad'e denna rörelse nya arbetsformer inom d.e svenska kyrkoförsanlingarrra' Vid' sid.an av d-et trad.itionella kyrkliga arbetet fick under d.enna
tid' bt a diakoni, ungd-omsvård. och sönd"agsskola genomslag som naturliga
kyrkliga funlctioner. Samtid.igt innebar försa^nlingsrörelsen ett försök
att aktivera lekmännen och att skapa former för d.eras med.verkan i d.en

sk

försa"url inEsvård.en

På riksplanet fick församlingsrörelsen sitt centrala organ i cen 1!lO
biId.ad.e s'renska kyrkans d.iakonistvre lse. Denna had"e ti1l uppgift att
i
sarnarbete mecl präster och l-ekmän och i sanförstånd med. stiftsstyrelserna verka för I'en rikare utveckling av församlingslivet och d.en kristliga kärleksverksamheten inom den svenska kyrkan".

Konturerna i församlingsrörelsens framväxt och utveckling är känd.a fr
genom E. M. Rodhes und.ersökningar. Någon mer omfattand.e
speci-alund"ers ökning exis terar d.ock irr.to. 1 )

a

Föreliggande avhand-ring har inriktats på att k1arlägga innovationsskede.t i församringsrörelsen, Den hJpote,q, som kommer att prövas på mate_
rialet, äT, att d-e mod.elIer och id.6er, som vid. l8pO-talets början lad.es
til1 grund- för en ny typ av församlingsvård., hämtats från d-en vid. d-erura
tid. intensiva lokala d.ebatten om fattievård_ens organr_sa tion. Metodnässigt kommer denna hypotes att prövas genom lokala und.ersökningar av
fattigvård-ens organisation och d.ebatten kring d.enna i ett antal vald.a
städ,er under peri.oden lBTl - omkring IBg:-,

L.2"

BÄKGRUNDtrN

Utvecklingen inom clet svenska sa^urhället und-er senare hälften av lB0Otalet visar på en ökad- polarisering me1lan kyrka och samhälle. Denna

1)

Rod'he

E. r[. 1p]0 s 16 tt

och senast Terget

ocb.

JJg tt. se även Hellsten rg44 s 50 ff

l)6) s 71 tf.

T
i
:

2.

process,

sina rötter i 1J00-tafets naturrättsliga teorier,
skulle få sitt egentliga genombrott först vid- lBOO-talets mitt. Genorn
reformer i lagstiftningen upphävd-es omkring 1860 stora d.e]ar av enhetskyrkans I'skyd.d.slagstiftningr'. Den kollektivistiska och av lagar omgärd.ad.e äld.re sarnhällsintegrerade kyrkan svarade inte tängre mot d-en bil6
av förhållandet mellan kyrka och stat, som väckelsekretsar och politisk
Iiberalism kämpacle för. Soskillnad-en mellan I'kyrkl-igt och borgerligti'
skulle på riksplanet markeras genom tillkomsten av en kyrkans egen representation - kyrkomötet. Även på d.et kommunala planet genomfördes d-enna uppd.elning. Den borgerliga konimunen gavs ett mera effektivt organ
genom fullnäktigei_ns titutionen.
som harLe

Kyrkoniötets tillkomst och ind.el-ningen i kyrklig och borgerlig konunun
behöver ernellertid. inte ses enbart som ett resultat av religiösa och
Ideologiska övervägand-en. Den strukturella omvand-lingen av sanrhä11-et
stäIld"e alIt större krav på ekononniska, politiska och ad"ministrati.ra
resurser båd-e på riks- och kommunalplanet.

från 1Bl0 tilt omkring 1B!O utrnärks av en snabb utveckling och
föränd.ring aY samhället. Industrialisering, urbanisering, emigratj-on
och ökad.e id-eologiska och politisica motsättningar skapad-e oro i samhäl1slivet' Genom cle vikand-e konjunkturerna und.er IBBO-talet och genom d.en
radikala sociald.emokratiska samhä]lskritiken skärptes problemen. Den s lc
sociala frågan blev för en lång period- framåt ställd- i centrum för sanPeriod.en

hä11sd-ebatten.

Parallellt

motsättningarna inom samhällslivet gick f.."i:.
sen inom svenska kvrkan . Ett växand.e antal frikyrkosanfund-, en vikand.e
kyrklig sed" i stora d-elar av l-and.et, en allt hård-are kritik från radikalt och politiskt hå11- stältde hel-a frågan om kyrkans funktion i samhället und"er debatt.
med. d.e växand.e

hela d-enna prccess behö11 svenska kyrkan sin territoriellt
grund-ad.e församlingsorganisation. För den ky:rkliga kommunen innebar konmunal-reformen 1862 ingen avgörand.e organisatorisk föränd-ring. Den borgerliga fullmäk'bigeinstitutionen fick inget motsvarand-e organ inom d-en
kyrkliga försanling:en, Detta innebar ett konserverand.e av den äIdre
sockenstyrelsemod-ellen, varvid- d.en al-lmänna kyrkostämman fick fungera
som försarnlingens ekonomiskt beslutand-e organ. Vid. pastors sid.a stodUnd-er

kyrkoråd.et som bered_and.e och verkstälJ-and.e mynd-ighet.

I slcarp motsättning tiIl

offentliga och sanihällsintegrerad.e för*
samlingsrnod.ell stod. d.en av väckelsen och d-e frikyrkliga samfund"en land.enna

r
)t

serade associati-va församlingstypen. r med.veten kritik mot d.e territoriella kyrkoförsamlingarna uppstäl]-de nan i stälIet kravet på ntroend.e-

församlingarrr, där församl-ingstillhörigheten avgjorc.es genom 1en enskild-es frivilliga
anslutning. Til1 d.etta kom d-en av väcicelsen hävd.ad.e
uppfattningen om rekmannens principierra rätt att pred.ika.
Spänningen mel_lan d.essa båd.a grundlrinciper i synen på församlingen
skulle under hela senare d.elen av IBOO-ta1et utgöra ett ständ.ig.b problem i d-en inornkyrkliga d.ebatten" Till d.etta skulle d"essutom fogas

en

nera rad-ikal kritik. För d.en framväxand-e frilcyrkligheten och för d.en
s k kulturrad-ikalismen sarnnanföll, om än ur d-el-vis skild.a motiv, kritiken mot vad man uppfattade sorir en ins'i;itutione1l, auktoritär prästkyrka. En ytterligare skärpning innebar d.en sna'obt växand.e sociald.emokratiens d-elvis aggressiva kyrko- och religionskritik och ifrågasättand-e av d.et beståend-e samhäl1ets sociala och moralislca principer.

T.5.

PROBLET/iET

Då försarrrringsrörelsen

i början av 1B!o-talet växte fram, stod. problemet om förhålland-et rnellan kyrkan och sociald-emokratien i centrum
för
d'en inonkyrkliga d.ebatten. Vid prästmöten och konferenser
behand.Iades
detta problern. T nära samband- härrned. övervägd.es kyrkans rnöjligheter att
ge ett d'irekt eller ind-irekt bid.rag till lösning:en av d,en
sociala frå-

gan.

r stor utsträckning riktad.es cletta religröst-social-a intresse på fattigvård'ens probrern, på d-iakoni och på behovet av frivirliga
kyrkliga insatser på d'etta,-,område. En franträd.and.e tanke var kravet på en.kyrklig

fattigvå1'6rr.å/

Denna samrnankoppling mellan fattigvård.
- d.iakoni - försar:rlingsvård- är
intressant. Ien synes peka på att d-et legat ett starkt social_t intresse bakom d'en franväxand-e församlingsrörelsen. rd.6erna om ei1 d.irekt
kyrk-

lig fattigvård- visar även, att en viss motsättning förelegat gentenot
samhällets offentliga fattigvård, eftersorn d.enna inte val-ts
sorii instrunent för d.en ref igiöst-sociala a.lctiviteten.

En angreppspunlct för en und.ersökning om församlingsrörelsens
balcgrrrnd.
synes sålund-a fattigvård.en och d.ess situation vid. d.enna tid- ge.
En cen-

2)

Rodhe

E. M, L)Jo s i6 f,t, Se även Duhne lp6!

160 ff.

4.

tral fråga,

som

i detta

måste ställas, rör följaktfigen förhålland.et mellan svenska kyrkan och fattigvården. Detta förhålland.e
kompliceras d-essutom av förekomsten av ytterligare ett uttryck för d"en
tid.ens sociala vård-former, nämligen d.en s k fria välgörenheten.

let

sammanhang

grund-läggande problemet

för avhandlingen blir al1tså frågan on
förhålland.et rnellan samhällets, d.en fria välgörenhetens och d"en svenska
kyrkoförsamlingens fattigvård.and.e funktioner under period-en före och i
samband- med.

L.4,

församlingsrörel-sens framväxt.

METODEN

naturlig startpunkt för und-ersökningen utgör fattigvård.sförord-ningen lBJl, som und.er en mycket lång tid" framåt kom att reglera d.en av
kommunerna organiserad.e fattigwårclen. De förutsättningar d.enna förord-ning skapat på fattigvård.ens områd.e und.ersöks i avsni"t_t 2.
Enligt svensk trad.ition 1åg ansvaret för d.e fattigvård.and-e åtgärd.erna
på d.et lokala fattigvårdssamhället. En analys av clen sociala omvård.nad-ens organisationsformer, praxis och principer måste d.ärför utgå från
förhållandena på d-et lokala planet. Ty'ngd.punkten i avhand-lingen har d.ärför lagts vid- analysen av fattigvård"ens utvecklin.E fram till omkring
fB95 i ett antal valda städ-er. Detta utförs i avsnitt J. Denna begränsning och urvalsprincip har d-ikterats av flera skäI. Fattigvård.sfrågan
synes vid d-enna tid. ha varit huvud-sakligen ett städ.ernas problem. Även
här har emel-lertic1 ett urval inåst göras. Då rnålsättningen för framställningen är att påvisa fattigvård.sd-iskussionens påverkan på försanlingsrörelsens framväxt, har d.e lokala und,ersökningarna koncentrerats
fr a till d-e städ-er, d.är innovationerna på församlingsvård-ens områd.e
varit nest påtagliga. Dessutom har en såvät geografisk som kyrkogeograf isk spridning ef tersträvats, ävensom en förd.elning ifråga orn städ.ernas storlek. T avsnitt j behand-las sålund.a sex svenska städ.er - Uppsala,
En

Gäv1e, Lund, Göteborg, Falkenberg och Stoclcholm,

slutligen ges i avsnitt 4 en sammanfattning av resultaten.

I.5,

KÄLLMATERIALET

Det primära materialet för und"ersökningen har häntats huvud.sakligen ur
kommunala och kyrktiga arkiv. Huvud-d.eten av ået tryckta materialet ut-

q

/a

officiellt småtryck, broschyrer och lokal tidningspress" r
viss utsträckning har även officiella översikter och statistik utnyttz\
g:cirs av

7ats,) /

Ett problem utgör kä1-1äget för d.en fria välgörenheten. Detta rör även
d.en fria kyrkliga välgörenheten eller d-iakonien. Materialet är på detta onråd"e spritt över ett stort ante"l- arkirrmynd.igheter, i d.en nån kä11material härom över huvud. finns bevarat eller ti1lgäng1igi. I vj-ss mån
kan d.ock officiella uppgifter, tryckta verksarnhetsberättelser, press
och lolcalhistoriska översikter ge en konpletterand.e bild..

J) För den officiella fattigvårdsstatistiken
qvist t965 s 247 ff,

som

källmateriat se IIult-

t)

o
L

FAT T IGVÄ-RDSF öRORDNTNGEN

1871

Fattigvård-slagstiftningen und,er 1800-talet har i mcrlern forskning tilldragif, sig stcr uppmärksamJret. I fokus för d.etta intresse har utan, tvekan tBJl års fattigvård.sförordning stäl1ts. Bakgrunden till detta är
f ö1j and.e.

års förordning innebar en inskränkning av d-en ol:ligatorislca fa+"tigvården jämfört nned. tid-iga,re författning. Saintid.igt upphävdes i viss
mån den fattiges besvärsrätt. I{ommunerna €iavs d-ock rätt att kompletteDenna lagkonstrukiion
ra d-en obligatoriska vård-en med en frivillig.
hade emetlertid f öregåtts av en riksdagsskrivelse 1869, d.är riicsd.a{Ien,
utifrån principen att 'tall hjälp är ett kärleksverk och måste hava sin
g::und. i frivillighet,
medlidand-e och kristlig kärlek" had-e förespråkat
en långtgåend-e neclskärning av samhäIlets obligatori ska fattigvår'dsåtagand.en. Denna inställning sku-lle dock under utredningsarbetet mod.ifieras. Då fattigvårdsförord.ningen utfärd-ad-es 18J1, innebar den nya författningen en kompromiss mellan o'bligatorie- oeh frivilligleetsprinciperna. Genom c)-en nya förord-ningen hacle emeltertid" ur rättssynpunkt d.e
hjälpbehövand.es situation försäinrats. Först 19lB utfärdades en ny fattigvård-slag. Under industrialismr:ns genombrotti;tid" i Sverige slculle sålunda lB?i årr: fattigvårdsförord-ning utgöra den rättsliga grunden för
1)
samhällets fatti gvård-and.e åtgär<ler,
Bakgrund.en till denna skärpning av socialrätten, fr a 1B6p års riltsd-ags agerande, har i forskningen tolkats olika. Genom G. 0. Nilssons
grunclläggand.e rrndersökning om svc.nsk fattigvårdslagstiftning I.855-TB7L
och S. Oreclssons analys av problenet 'rsanl:Iä}lelig e1ler enskild- fattig'vård"t' i d"ebatten inför 1Bl1 års fattigvård-slagstiftning har emelfertid"
en betyd.ande konsensus uppnåtts. För åen föreliggand,e framställuingen
innebär d"etta ett gott utgångsläge.
1871

angivits utgör inålsättningen för clenna undersökning att ki-ar1ägga framväxten av den s k försanlingsrörelsen inolt svenska kyrkan.
Eniigt vad" son kommer att visas i åcnna framstäl}ning, utgjord-e den onkring 18!O intensiva lokala fattigvård-sd-ebatten d-et avgöraLnåe incitarnentet för d.enna rörelse, Genonförantlet av uppgiften kräver emellertiden und-ersökning av den offentliga fattigvårdens crofång och utformni-ng.
Ramen för denna gav fattigvård-sförordningen 1-871-.
Som cvan

-\
1)

Denna översikt bygger
s 159 ff,

fr a på I'{iisson 1!61 s 58 ff cch Oredsson 1tJ}

lc

Måtsättningen för d.etta inl-ed.ande avsnitt blir följaktligen att med
utgångspunkt från fattigvå::d.sförord-ningen lBJI på vissa punkter ge en
bakgrund. till- r1e följand-e lokala und.ersökningarna. Det sorn här i korthet slcall und-ersökas är d-en syn, son legat till gru.nd- för 1871 års fattigvårdsförordning ifråga om förhålland.et mellan obligatorisk och frivilIig fattigvård samt hur d"etta reglera'i;s i lagtexten. Vicla.re kommer
förhålland.et mellan fattigvård. och välgörerrhet att beiöras, liksom d.et
för fraroställningen naturliga problemet vad gäl1er relatione:. mell-an
kyrka och fattig-rrård-. Slutligen ges en kort skiss arr fattigvård.ens organisationsformer i städ.erna i tid-en före 1-BJl års fattigvård-sföroråning,

2.I

OBLIGATORISK OCH FRIVILLTG FÄTTIGVÅFJ

Soclcnarnas skyld.ighet att försörja sina fattiga är i sven.sk trad-ition
av gailrmalt d-atum. I s'bor r-rtstr:äclcning had.e emellertid. d.et sätt, på vilket soclcnarna fullgjord-e clenna skyld.ighet, Iämnats åt socknarnas eget
avgörand-e. Efter lfingvariga d.iskussicner u-nd-er IBOO-talets första hälft

av en mera generell fattigvårdsförfat'tningooch utformningen
fastställdes LE47 ärs fattigvårt1sförord.ning.'/

om behovet

av clenna

förord.ning fastslogs socknarnas skyldighet att lämna rinöd-torftig vårC. och försörjningrt eit hjätpbehövande. Samtid-igt förbjöd.s
tiggeri. I d.en nrån fattigvård.ens ordinarie inkomster in'be förs1og, s-bacl-gade förord.ningen om utta:rering av fattigskatt, I städ-e::na inr-ättad-es
fattigvård.sstyrelse::, på land.sbygclen la,1cs fat'bigvårclsärend-ena på sockennämnden. Virl klagomål i fattigvård-särend-e fick besvär anföras hos
Genom d-enna

Iänsst.r,'relse och Kung1. It[aj:t. Dessutom starlgades om fullstänc]ig flyttnin6;sfrih nt,) )

!.

Fattigvårdsobligatoriet had-e genom d-enna förorclning utökats till skyld'igheter även för d.en enskifde sockenmed-lenmen. I praktileen had-e även
rätten för den enskilde tilt fattigvårc. erkänts, fr a genom att den
kund.e göras utkrävbar genom besvär hos högre nynd.igheter. I viss motsättning till d-enna rättighetsaspeki si;od- d-ock förorriningens principiella uttalancle om att'tund.erstöd.et var en nöd-hjälp av lcrrstligt d-el-

tr

2) se senast ored-sson 1971 s r4g ff. För äld-re översikter av svensl<
fattigvårdslagstiftning se Dahlberg 18!J och Lindsted.t I9L5o Se även
Jägerskiöld. 1955 samt d-iskussionen av d-ennes id.6historiska tolkningar hos Nilsson I)6J s 4 ff,

a

:

i)

sFs tB4T;2J.

o.

tagande", Denna oklarhet i laglconstruktronen skapade en viss spänning
i den obligatoriska fattigvårclen, vilket u-tsatte d.en för kritik fr a
frän gruppere som menad"e att lagstrftningen gjort fattigvården til1
.barmhärtighetsett jurid.iskt åliggande i stä1let för ett kristligt
--^
VUIXTI
-1-

1)
t /

ärs fattigvårdsförordning rubbad.es i princip inte 1847 års
författnlng. Den j-nnebar d-ock på en d-eI punkter ett effektivare skyd.d-

Genom L851

för fatt igvård ssamnattena.

5)

Missväxtåren IS67-69 aktualiserad-e på nytt frågan om d.en samhäl-leliga
fattigvård-ens principer. Den spänning, som funnits inbyggd. i 1847 års
författning, utlöstes nu i den riktning ai;t riksd.agen 186! allmänt krigällande grundprincipen för d-en obligatoriska
tiserad-e d-en hittiils
fattigvård.en" I stä1let stäl-ld-e rnan kr:av på en 1ång.bgåenc1e frivill-ighet
för Jrommunerna att sjä1va ordna sin fattigvårcl, Den obliga'boriska fattigvård-en skulle onfatta endast mind"eråriga barn och sinnessjuka. I övrigt skulle fattigvård-ssamhäIlet självt bestämma gränserna för fattigvård-ens omfång genom s k frirriltig
fattigvård-. För de fall, d-är obligatorisk skyld-ighet till- fattigvårcl enligt ovan inte förelåg, skulle besvär i fattigvård-sinål endast l<unna anföras hos det egna fattigvårdssamhället. En konsekvens var d-essutom, att det generella t,tggeriförbud.et
inte längre kuncle upprätthållas. Tiggeri skulle dock bara tillåta.s inom lcommunens gränser. l{r,rvud"rnotirieiingen bakon f'örslage'b var att d-en
fati;ige enligt gä1land-e förorclning kunnat '?såsoni en honon tillleommand-e
rättighet ford.ra unclerstör1 octi rned- lagens brträde til-l-tvinga sig hjä1p,
clå enligt sakens natur, all hjälp är ett lcärleksverk och måste hava sin
g::und. i frivillrghet,
medlidancle ochrkristlig kärlek, och såled-es i sam-

vetslagen,

men

ej i

d.en borgertiga-rr or')

4) Sitssor' L)6J s B ff och Oredsson 1971 s L52 ff, lei sistnämnda argumentet hacle re1aiivt flitigt
använts i tid-igare fattigvårclsd-ebatter und-er 1B0O-tale-b, Från prästestånclets sid.a hade cletta varken
1B{J etler tirligare inneburit ett avståndstagancre från önskemålen
om en av samhäI-l-et bättre o::d-nad fattigvård.. Ored.sson 1!J1 s I50 ff
och ltrilsson 1965 s 9 f, Cf på denrra punkt Arner L923 s 57 tf, 121 ff
1-n
nD
^^t^
uulr
_Ll / rrr

-\ tsl a föreskievs plikten för f::iska och arbetsföra att fö::sörja sig
5)
och sina anhöriga. I sambanå med- cletta inskränkbes fvst:s plikt att
tillhanclaleålte arbetstil-Ifä]1en till att gälla endast vid. missväxt
eller annan allmännare olycka, Iessu-tom utsträcktes fvst:s husbonderätt. SFS LB5lz'59. Se äverr Nilsson L965 s L2 if, som även ger en
skild-ring av förord.ningens tillämpning, byggd på besvärsmynd-ighe'bernas material" Cf llansson-Preusler l)62 s l-29 ff ,
6) ru 1869 FKTU. cf Rskr rv 69"

9

Debatten kring fattigvårclsfrågan 1869^71 är utförtigt behandlad såväl
av G. 0. l{ilsson son S. O:led-sson. }Tilsson har fr a pelcat på d-en förebil-d., soin förelegat i norslc fatbigvårclslagstiftning.och som i sin tur

slculle vara utslag av d.en genomförda. l-iberalis*er"r/ Ored.sson har d-äremot und"erstrukit att f::rvil-Irghetslinjen vicl sid-an av' den liberala
noninterventionsprincipen även ]raft en inonsvensk konservativ gru1d.
att bygga pä, f:: a i d-en lconservativa pat::ia:nlialismen. Denna -bord-e
emellertid- ha förstärkts av liberala infl-uerruu". o/ Gemensamt för dessa båd.a und.e::sökningar är d.ock, att cle betraktat clen ekonomiska lcrissituationen vid- 1860-talets slu-b som d.en direicta förutsättningen för
ct\
frivillighetsiinjens
genomslag,''l r övrigt låter sig inte enligt ri-essa unclersökningar 1869 års riksd-ags agerand-e restiöst förklaras enligt gängse politiska, id-eologiskar religiösa eller yrkesbund-na åsikts.ro) Ored.sson
indel-ningar,-ansea d.oek att frivill-ighetslinjen uppburits
'
fr a av J-anclsbygd.srepresentante:rna, speciellt i kravet on slopandLet av
1^^---:'-0esvarsratten. ff)
Fattigvårdsfrågan korn emellertid inte att iösas förrän vid. lBJl års
riksd.ag. Under ilen me]lanliggancLe tid-en skul-le d,e'b raclikala riksd.agsförslaget 186! successivt öv'erges eller rnodifieras a-r d-ess tiilsklrndaTa, Då riksdagen l8ll tog stä,llning '1i11 en ny f at1;igvård.sf ör:orclning,

förslaget genom upprepacLe kommittdbearbe'uningar och remisskritik
genonrgått en kraftig föränclrr-ng" Då förorilningen i juni 1BJl utfärdad-es, hade författnj-ngen i de flesta avseenrlen al-berfö::ts til-t tidigare

had-e

gälland.e princ iper.

I frågan

12 )

fattigvårclens obl-igatorrska åtaganclen stad-gade föro::d-ning-.
ens pallagraf 1 att 'rnöd-'borfi;ig fattigr.ård-rr sirul-1e lämnas till "mind.erårig eller d.en, som trl-l följd- av å!-derclom, k::opps- el-ler sinnessjukd.om, vanförhet ei_l-cr lyte är oförinögen att genom arbete fö::värva vad-bill- livets uppeitål}and-e ou-nd-gängligen erford-rasr'" Föruisättning var
om

7) mirsson 1965 s 71 f , ro4 f ocl: i6J. Dei;ta i viss motsättning tirl
Tingsten 194f s {4 f och \8, sorn ta.ll,a:: c,m. en gemensam l-rbera't-konservativ id-eologi i socialar f::ågor vicl ctenna tid..
B) Oreclsson 1971 s 2OB f .
9) witsson L965 s r52 och oredsson t!11 s 2i,{. }etta gentemot Jä,gerskiöld- 1955 s 2lO ocl:L 2'i\, som franliäver d.e icleologiska och poli-

tiska faktorerna.
10) Nilsson 1!6! s 8! ff och Ored-sson l-!Jt s ZOJ tf
1i-) Oredsson llJt s 2J4 t.
t2) witsson L)6J s l4T ff och Ored.sson Lj]L s 116"

,

r-

tn

att clessa lcategorier saknade egna med-el samt vård. och und-erhåll
13)
av annan.-" Viå sid.an av ilenna obiigatoriska skyld-ighet för kommunen fanns emellertid. en annan möjJ-ighet till fattigvårrland.e åtgärd-er,
närnligen d-en frivilliga
fattigvård-, sor,r fattigvård-ssamhä}let eller fattigvårdsstyrelsen kund.e iämna ef'i;er eget avgO"*rra", 14)
d.ock

__

konstruktion speglar koinpromissen rneilan d.e frivillighetsoc5
obligatorieprinciper, som frainförts i d,elratter' LB69-7L" Järafört rnedt969 års rikso,agsskrivelse had.e d.en fattigvård., sorn kommunen var skyldig att ge, utökats väsentiigt, Santid.igt had"e i lagtexten införts bestämmelser om rröjlighet till en frivillig
vård.. son s. Oredsson på.pekat had.e emellertid innebörden i d,etta frivillighetsbegrep! .räsentligt
föränd.rats sed.an 1869. Från att ha inneburit ett krav på att återföra
fattigvården till derr enskitd.es f::ivi.l1iga avgörancLe had.e begreppet
överförts på komnunen för att beteclcna C,en kommunala självbestämmand.erätten i fattigvårdsfrågor, c1är någon explicit skyldighet ti11 fatiigDenna

var(r

t_n-De

lorel.åg. 15)

Ifråga om klagorät'ben gjord.es rräsentliga inskränkningar. Den tidrgare
rätten att över}:laga hos l-änss-byrelsen borttogs utom för cte fall, d-är
d"et kunde ifrågasäitas om bestut sliett i I aga ordning. I övriga fa]1
kund-e klagan över fattigvårtlsstyrelsens besiut endast anföras hos fattigvård-ssaurhället, sorn för d.essa är'cnd-en had.e nöjlighet att inrätta en
prövningsnämncl. Åt t:insstl'relsen gavs d-ock nöjligiret att iltillhålla rlei
fattigvårdssarnhä11e, som unclerlåter läurna fai;tigvård-, d-å såd.an enligt
$ r ror viss person erford.ras, a'"t sin slcyid.ighet full-göra,,.16)
Det gemensamma omclömet om fattig.iård.sföro::d.ningen 1BJl har i forskningen irarit , att d.en i förhåll-ancle till tid-igare författning inneburit en

för

derr. hjälpbehövand-e orynnsam

.LJ)

rB?lcJJ $ 1"
SI's 1871:lJ $ e, rtFör beviljand.e av fattigvård i and-ra fall än c1em,
vilka i $ f omförmäIas, äger fattigvårdssåmhälle bestdmma d-e grunder, som böra av samhällets fattigvård-sstyrelse iakttagas. IIar såd"ant bestämmanrle ej skett, ankommer på styrelsen att med-c1ela fattigvård- i den mån styrelsen prövar nödigt",

14)

skärpning av socialrätten.17) o"*t* to"-

SFS

15) Oredsson 1971 s 185 ff.
15) SFS IBTLzlj $ 46. Såvät llitsson 1955 s 158 son Oredsson LgTL s 2L4.
talar om besrrärsrättens avskaffand-e. Ä ven om lBJ1 års FI.O avslcaffad-e den tid.igare vanliga forrnen för }cla.gorätt och åe nya staclganclena

möj1i6ien i praletil<en innebar försämrade möjiigheier för ae njatplehövand-e, tord.e d-ock uttrycket t'avskaffart ur formell synpunkt vara
mis svisancle.
17) Se t ex lfontgornery L95L s 115 I1 , Jägerskiök1 1!15 s 325 ff , lTilsson l)6J s I5B, oredsson L97I , ftz,
G

l_1.

inte kunna ifrågasättas. ur rättssynpunkt , fr a genorrr d"en inskränkta klagorätten, innebar förord.ningen en avsevärd. försämring av d.e
hjälpbehövandes situation. Genom att prövningen av d.e hjälpbehövand.es
behov
överförts till fattigvård-ssamhällena sjä1va, had.e d.en statliga insynen
och kontrollen av fattigvård.ens irand.havand.e kraftigt inskränkts.
Frågan
är enellertid' hur f örorcLningen i praktilcen kom att tillämpas, iviedförordningens skriiming had-e fattigvård-ssamhället s"iälvt att bestämma
omfånget och gränserna för sin verksamhet. Någon mera omfattand-e
und.e::sökning av d-en kornmunala fattigvård.ens omfång efter IBJ1
års förordnings j-nförand.e existerar inte.lB) lut torcle c1ärför vara angeläge
t att
i d"e följande lokalund.ersökningarna hå1la d.etta problern i sikte, Tfrå_
ga om förhålIand'et mell-an d.en offentliga fattigvård.en
och d.en enskild-a
väIgörenheten utgör d-etta ett naturligt d.elprobrem.
d-e

2.2

I'ATTIGVÅRD OCH VÄr,CöNPUgNr

r fat'bigvård-sdeba-bten i riksdagen 186! framförd-es necl stor styrka
d.en
frivilliga fattigvårdens företräden framför en kommunernas obligatoriskt lagstad-gad fatbigvårrlsskylclighet, Eftersom fa-b.bigvård-en principieilt byggd'e på d-en kristliga barrnhärtigheten, 1åg det ett
fel i ilsjälva rättstvångetr,.,när d-etta inträd-er på d.etta d-eri frivilliga
barmhärtighetens områclerr,tY) 'r.run att fattigvård.en'bili sin yttersta
grund. vilad-e på den enskild-e mecl]:orgarens kristtiga
raed.känsl-a och villighet att
bistå de hjälpbehövande, synes hcl1er egentligen inte ha ifrågasatts
und-er d-e clebatter', som slmrre red.a fram tirl antagandet
av rBJr å::s
fattigvård.sförordni-n61. net problem, som korn att bli
föremål för d.iskussion, var frågan om hur denna princip sk'ulle kunna
omsättas i praktiken' Att inan rlärvid- korn att avlägsrra sig 1ångt från d-et principiella
r-rtgångsläget ä:: klart. llet har också ovan berörts,
hr-r-r frivillighetsbegreppet und-ergi-cl< en förvani[ing genom försöken
att överföra d.et på
lcommunens s jälvbestärnmanclerätt i fattigvårclsfrågor.
Detta förhållandc pekar på en betydande svårighet att
i fattigvård,s_
debatteri vicl d-enna tid. kl-art clefiniera innobörd.en
i begreppet fattig_
vård ' varken ur rättslig elIer prahtisk synpunkt
föreråg klart uttryskf
18) se dock l'Iilsson L965 s 158 ff för kammagättens
högsta domstolens lagtolknin6i i tvister rnellan fati;igvå"aus"rtoch
arr-"1"se
äverr
Fvkomm 1915 rr l:2 s zj tt ocrt ?s5 fz cf oredsson
lpJl
s
18!
och
Hansson-preusler 1962 s IZg f.
19) RD Le6g rK rr s 1r5 (ecklesiastikminister F. F,
carlsson),

d-istinktionen mellan å ena sid.an sarnhällets obligatoriska
fattigvård.såtagand.e och å and.ra sid-an den fria välgörenheten som uttryck för d.en enskild-es fria åtagande, Denna spänning .i fattigvård-sbegreppet fanns red-an i l-847 års fattigvård.sförord.ning och alctual-iserades på nytt i fattigr'ård.sd-eba'i:terna LB69-7L" Den torcle också gå titlbaka på den praxis, som utnärkte äIclre fattigvård., d.är gränserna me1lan samhäl1ets och d.en enskild.es åtagand.en, mel1an obligatoriska och
frivilliga avgifter och gåvor, nellan fattigvård och väl-görenhet i
2O )
s tor uts träckning var f lytu.r-rd," .
d.en moderna

I
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I d-ebatten i riksöagen 186! koin frågan oin fattigvårdens omfång att i
viss utsträckning sanmankopplas med. tanken att den enskild.a organiserad-e väIgörenhe-ben skulle ersätta cl-en kommunala fattigvård.en i clen
omfattning d.et var nöjligt. netta var d.ock en instälrning, som skar
gränserna me1lan obligatorie- och frivillighetsarrhärgu."". 2I) I cletta
sammanhang påvisad"es de fria associationernas betydelse sorn instrument
för en fri väIgörenhet och som komplemen-b till d-en kornmunaia fattigvårclen. I d-enna vård. fanns d-et, som den legala fattigvårclen saknad-e, nämligen d-en personiiga omvård-na d"n.22)
om d-en frivilliga
välgören""å"u.r.
hetens ro11 skuIle d.ock av natu-rliga skäl- inte närmare beröras r d-en
fortsatta fattigvårclsd.ebatten, eftersom problemet för riksd-agen enbart
"rar att reglera statens och lcommunernas befattning med- fattigvårclcn"
Att frågan om d.en fria välgörenheten införd-es i resonernangen orn sa:rrhällets förplilctelser, visar d-ock på en ytterl_igare oklarhet i ået av
riksdagen 186! kraftigt ]anserad.e friviltighetsbegrep pet.2J)
hela d.etta begrepp 1å.g emellertid- ci-en tanken förutsatt, a.bt fatti5gvård-en i betyd"ande utsträckning kuncle bygga på frivilliga
insatser,
förrned-lad"e antingen av enskjlCa e11er arr d-en kcmmunala organisationen.
Sakcrn

flJl- s T48, 208 f oc]n 2I2,
Se t ex RD tB69 FK rI s g9 von Otter') , s 112 (C. i'dörner) n s L66
(H.
s 5j9 (Sparre samt RD 1869 Ai( III s 52e (Sergström),
-Harnilton)
s 564
(von Troil).

20) Oredsson

2L)

22) RD 1869 AK rrr s 5ze (Bergström), s :r45 (s" A" Iied.luncl)" Bägge rlossår som förespråkaåe en u-uökad- obligatorisk vå::d-, hänvisade till
Th. Chalmers principer för d-en frivilliga välgörenhetens organisation. En!-igt Hed.luncl skul}e ett vård-arsystem kunna anknytas till
fattigvård.sstyrelsernas -rerksamhet. Äng Chalmers se Ma::tling 1!6,71

s lJ{ ff.
2J) Hasselrot, som var en av d-e d-rivand-e krafterna bakom frivill-ig1:etslinjen, synes enellerticl från bö::jan sett problemet enbart utifrån
frågan oin hur d-et ind"iviåu-elta fattigvård,sansvaret sku-il-e kunna
överföras på kommunen santirligt som frivilligheten bevarades. RD
1869 FK fI s 99 f , Ang Hassetrot se j{itsson 1g6S s )Z f'"
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Detta synes innebära, att motiven för fattigvårt1en och välgörenheten
i stort sett u-ppfattats som id-entiska. Probl-enet 1åg på d-et organisatoriska planet och gä1Id.e i praktiken hur kravet på r?nöd-torftig vård.rl
skulle kunna tillgod-oses inom ramen för synen på fattigvård.en som en i
grunden kristlig barmhärtighetsgär'ning. Genom d.en slcrivning 1871 års
fattigvård.sförord.ning erhö}l torcle i viss mån denna syn på fattigvärd-en ha bevarats. Frågan orn C.etta även inotsvaracle irraxis efter lBJl- tcrd.e cle föIjand-e lokalund.ersökningarna kunna belysa.

2.3

DEN FRrA VÄLGöRENHETEN

l8oo-talet har kall-ats *filantropiens århund.ra4",,,24) rd.6historiskt
tord.e d.enna t'rörelse'r ha sina rötier i upplysningens humanir^,25) o"rt
filantropiska tend"ensen som är framträd-and-e i svenskt borgerligt samhälls1iv från selclets början, kan emellertid, inte klart hänföras till
någon bestämd- kategori inom sarnhä11et eller till fixerad.e politiska e1ler religiösa partier. I stor utsträckning härntad.e man sina rcligiöst
färgad-e socialpolitiska id6er från utlarr.dct , frän engelslc och fransk
socialliberalism och från tysk inrc nissj.on. En höjd-punkt för dc fil-an*
tropiska id-6erna utgjord-e l8zfO-ta1ct, vareftcr en awnattning kom att

"

SI(C.

26\

I fattigvårdsdebatterna under IB{O-talet spelad-e filantropien en viktig roll för lagstiftningens humana utformning. Det har d.äremot påvisats, att ifråga om stånd-punktstagand-ena för frivillig
eller obligatorisk fattigvård. vid. riksd.agen 1869 skiljelinjen inte gick efter den_filantropiska linjen. Humanitära alrgument använd-es från båd.a lä],l-en,zt )
iret tord-e finnas anled.ning att und-erstryka, att filantropiens intresse
und-er denna tid. inte primär-b var begränsat ti]1 ri"en enskild.a väIgörenheten.tU) Uru d.en svenska välgörerrhetskorlgressen i Stockholm lBlJ behand-lad-es i relativt liten utsträckning frågor av mera d.irekt välgörenhetsnatur. I centrum för programmet stod. i stäilet fattigvård.slagstiftl)22 passin. För termen fil-antropi se ibrn s B f"
25) JägerskiöIl L955 s 2!1 ff" Bramstång 1964 s 1 ff ocLt JZ.
26) Kjelt6n 1p)0 s L26 ff, Kjelldn finner dcck en viss tlominans för mocleratliberala samhällstänkare. se även Brams+,äng L954 s J ff . För
Geijers inflytand.e se Rodhe E. i\,I. 1942.
cz\
-t / 1{ilsson L)6J s 91 ff .
28) Cf Jörgensen 1t22 s B,
24) Jörgensen

r

i4,

t:

r

ningsfrå$or, varvid- någon principiell kritik mot clen offentliga fattigvården knappast frainförde =.29) Detta und.erstryker ytterligare 6en irrtegration mel]an fat'i;igvård. och välgörenhet, som red.an ovan berörts.
Aven på d.enna punkt kan d.etta förhålland.e sägas präglas av praxis inom
fattigvård-ens organisation. Detta kommer närmare att utvecklas i d.e lokala unders ökningarna.

2,4

KYRKA OCH FÄTTIGYÅRD

Ätt d.et i äld.re tid- funnits ett samband. mel-lan svenska kyrkan och fattigvård.en är helt klart. På denna punkt föreligger ingen oenigl:ei i
forskningen. Frågan är eniellertid-, irur d.etta samband skal1 förstås och
preciseras. I stor utsträckning synes d-etta vara ett d-efinitionsproblera.
Den äldre lags'biftningen på fattigvård-sområd.et vat-^ enligt moclerna beteckningar, av båd.e borgerlig och kyrklig karaktär. r såvät 1521 års
kyrkoord.ning son 1686 års kyrlcolag gavs vissa föresicrifter för prästernas och församlingarnas fattig'vård.sansvar, 50) r,"ån 1600-talet blev
clessa föresitrifte:: komplet'Lerad-e och utvid.gad-e Senom ett flertal- kungliga förorclningar, instruktioner och resolutioner. TJnd_er lJOO-talet rnarlcerad"es socknarnas skyld-ighet atb ansvalra för sina fattiga och samtid-igt reglerad.es förhållandena rnellan socknarna i fattigvårrlsavseende
genom införand.et av d,en s Ic hemortsrättsprincipen, Genom 1847 års fattigvårdsförord.ning gavs slutligen en enlr.etl-ig fa'btigvård.slagstiftning.'1 )

i

Ienna utveckling har i äId-re kyr:kohistorisk lit'beratur tolkats sorn ett
successivt undanträngancle av en ursprungligen kyrklig fattigrrård.. Med-an O. Hohnström sätter gränsen för detta uncler llOO-talet ined utgångspunkt från d.en d-å införda r?tr'ångsprincipenrr för sc,cknarna gentemot d.e
fattiga, vill- A. Arner sätta d-enna gräris till l-84?, eftersom först clå
fattigvård.ens "kyrkliga principer't ö.r*"gr."*, 12)

El;t problemr som d-essa und-ersökningar reser, är frågan om vad- som i
tid-en före representationsformen ]866 är att beteckna sorn r!yl@'r. r
prrncip sammanföl-l från refo:rmationstiden sanhä] ,-l-o och krrrka. Fran til-l
29) Protokoller IBIJ s 1? ff"
5C) KO 1571 s L9j tt och KL t6B6 rcap 24 $ 24, kap 28.

5r)
I

r,rnd"sted.t 1915 s t6 ff .
J2) Hormströin 1B!2 s 102. -Lrner L)2J s 159, r79 och ZzJ f För en mo"
d-ern framställning av den lutherskt reforma'borislca fattigvård-ssynen se Grinr-m 1970 s 222 ff',

L5"

1866 .atsjorde riksd-agens samtiiga ståncl kyrkans represen ta1ion,5l)
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För fattigvård-ens

torde d.enna integreraåe äld.r:e samhällssyn innebära bet;'cland.e svårigheter ifråga om att skilja ut 'tkyrkligt
och borgerligtr'. Det är ernellertid uppenbart , att IJCO-talets naturrättsliga resonemang skulle skapa förutsättningar fö:r en principiell
d-ebatt om vart fattigvård.en skulle föras,54) Ett delvis överraskande
resultat ger ur d.enna synpunkt en und.ersölcning av prästestånd-ets agerand-e i 1800-talets fattigvårdsd.ebatter i riksd.agen. Det visar sig härvid, att prästestånd.et vid. santliga ::iks.Jagar, d.å frågan on fattigvård.ens ord.nand-e t,:t **trererl 1ag var ulper positivt stöd-d.e förslagen i
d-enna riktning,tt)
Dutta innebar, att prästestånd.et u.ban egentlig kritik accepterad-e en av staten ord.nad- och reglerad- fattigvård-, d.är pastor end.ast fungerad-e som led.amot i fattigvård.sstyrelsen, En paralletl
till d.enna utvect<ling kan spåras i kyrkolagsa::bete t rBz4-L846 , där fat^
tigvård-en i d-et slutliga förslaget utmönstrats och förts till den borgerliga lagstiftningen.J6)
d.etta 1åg ett.liberalt färgat kyrkc"rr.or
program, d-rivet fr a av sed,ermera iunclabiskopen Johan Henrik Thomald-er" Till huvLrd.tankarna i d.etta program hörd.e markeringen av d.en prinsipiella åtskillnad-cn mellan clen kyrkl-iga församlingen och det borgerliga samhället. f detta 1åg även en ny betoning av prästänbetets anclliga karaktär och en kritilc av präs'i;elnas engagemang i borgerliga ämbctsvid-kommand.e

mannasys*Io". 57)

til1 en alltner rnarkerad" uppd-elning nellan borgerligt och
kyrkligt går även igen i clen kommunala o::ganisationens utveckling. I
181J års förord-ning utgjorcle sockenstän'ima och k;rrkoråd- gernensamma organ för såväl ttkyrkliga' scn ,kommunal-ar? angelägen6eter.Jol R"d-u,r. ,rrrd'er 1820-talet framlad-es emellertid. förslag orn att skilja d-essa frågor
i sockensty"elsor..'?/ I Thomanåers kyrkoord-ningsförslag togs d-enna linTend-ensen

IJJZ s 28 ff. Ahr6n 1955 s Lj tt,
34) Jägerskiö1d- ]95J s 2Q) ff, Jägerskiörds resultat, bygst på undersökningal: av franska upplysningsid-6e::, tord-e emellertid. inte utan
reservationer kunna överföras på d.en svenska situationen" Cf härtill lVilsscn I!6! s 5. Föl de naturrät.bsliga icldernas inverkan på
kyrkod.eba'tten se Ahr6n L9i6 s 14 ff och lrTormann L)6J s 7 ff .
JJ ) Arner L9Zj s 6j tt, s 12i ff och :-77 ft,
56) itippeL Lgr4 s i45.

JJ)

Normann

jl) österlin

1960 s 76 rr, ll8 f , t.61 och 1,7g ff .
58) Se fhomson I96i oc]n där anförcl litteratur.
i9) Swensson L919 s 20 f ,l,[otivet bakom d.etta förslag var närmast
minska prästernas inflytand.e.
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ie upp, varvid. fattigvård.en förd-es till soclcnens borgerliga angelägenheter. End-ast prästens d-elaktighet i fattigvård-en, vilken Thomand.er
fann angelägen, kund.e hänföras till d.e kyrkliga f"ågo"nu..40) r rl4j
å::s sockensjälvstyrelseförfattningar blev sockennämnden skild- från
kyrkoråd.et. I nämnd"en C.ettog pas'bor end.ast som l_ed.amot. på land.sbyg,d-en slculle fattigvård-en efter 184? bli en av sockennämnrtens viktigaste uppg'ifter. I städ-erna skapad-es särskilcla fattigvård-sstyrelser, där
pastor var självskriven leclamot, I kon"rmunallagstiftningen 1862 fu1lföljd-es d-essa linjer gencm tillskapand-et av separata olrgan för 6en
borgerliga och kyrkliga konrl;rr"rr. 41 )
En med liberalismen sanverkand.e

faktor i denrra utveckling utgjord-e en
väclcelseinspireracl lconfessionell teologi, sou från lBJO-taIet gjord-e
sig gä1land.e i sverige. let kyricobegrepp, som d-enna teologi hävd-ad.e,
ställde kyrkan scm ett eget organ, ett samfund- vid. si,Lan av sanhället,
Utifrån d.ylika uppfattningar kund-e man kräv? ur kyrkans egen representation vicl sid.an av folkrepresentation.n,4t / fitt,dessa id6er skulle
även komma reformförslag i presbyterial-synod.a1 riktning. Då kyrkornötet tillkom IB6J-66 i samband med. representationsrefornen, gä1ld-e d.ess
kompeterrs rtinretr kyrkliga angelägenhel:er,41)) Ti]l d-essa höro.e inte fattigvård.sfrågorna.
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net kan såluncla konstateras, att d.en kyrkliga organisationen und.er IBOOtalets gång successivt a-,,'kopplacLes från d.et direkta fattigvård.sarbetet.
Genom replresentationsreformen förloraC.e d-essutom lrästeståndet sin rnöjli.ghet att clirekt påverka lagstiftningsarbetet. Till d.enna u.tveckling
had.e d.e kyrkliga organen sjäIva aktirrt med_verkat.
netta innebar emellertid inte att clet helt saknad.es röster för en rnotsatt syn. Red-an .ric1 182J års rilcsdag had-e enstaka in1ägg gjcrts för att
anknyta d-elar av fattigvård-en ti1l den kyrktiga orgganisatio-n"r.44) Bor.tset'b från kravet på pastor som orclförand-e i fattigvård-ss'byrelsen och
önskemål-et on en särskild. fattigvårclssl;yrelse i stäl-let för sockennäin1d-en framkom

emellertitl- ingen nämnvärd- opposj-tion moi; fattigvårdsi:ommit-
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40) österlin I)60 s 2O7 t, Se även Thonandcrs kritik mot förelaget till
sockennämnd. vid. riksdagen tB4O-4i. Ibm s 265.
41) Kaijscr: L)QZ s QZ ff ,
42) Göransson L959 s 21, $Iaran T964 s L6, Göransson L967 s 115 f.
45) Lhr6n )-9j6 s 67 ff och Z2o f f .
{zi) Ärney L92j s 5g f ,
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t6ns förslag i prästeståndet vid t84o-41 års riksd ag.45) En motion vid
riksd.agen 1851 on pastor som fattigrrårdsstyrelsens ord.förand.e föranled.d.e heller ingen åtgeird från stånd.ets sid.a.46) l"*t" gä1ler även för
d.et förslag prosten 3. Runsten framlad.e vid l851-j4 ärs riksd.ag. r en
motion riktade han skarp kritik riot d.en rtimperativa form't fattigvåråen
fått genom lagstiftningen. Därigenom hacle fattigvård.en, som egentligen
var en kyrkans angelägenhet, d.elvis förlorat sin itkristliga and.emening'tr. Runsten krävde d.ärför att pastor skulle 1ed.a d-en loka]a fattigvård.en och att d-ornkapitlena skulIe ersätta länsstyrelserna som övervakand.e instans. f utskottet avslogs förstaget om pastors ord.förandeskap
i fattigvård.sstyrelsen med. ett flertal argument, Vid. sid.an av att pastor inte alltid kund.e vara lämplig, pekade man på att uppdraget skulle
vara ett hind,er i hans egentliga tjänst. Den stränghet, som krävd.es
hos en fattigvård-sstyrelsens ord.förand.e, kund.e ttej så väI förenasrr med.
prästänbetet. I d.ebatten i prästestånd.et betonad.e vissa led-amöter d.et
principieLlt riktiga i Runstens motion men menad.e samtid.igt att hans
pro8:ram var praktiskt ogenonförbe.rt. Prästens uppgift skulle vara att

i d.et

nuvarand.e

läget

å,

rtmjuka upprr lagen.47)
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1871 års fattigvård"sförordning inskrevs pastors rättighet att "i d-e
inom pastoratet för fattigrrård.s hand-havand.e utsed.d-a styrelsers för-

hand.lingar och beslut deltaga,,.48)
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FATTIGVÅRDEI'{S ORGANTSATION
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Det har ovan antytts, at,t d.e olika spänningarna i fattigvårdsbegreppet
torde spegla ä1dre tradition inon fattigvårdens organisation, I litteraturen har man även starkt frarnhåI1it den lösa organisation, som speciellt prägIad"e fattigvård-en på land"sbygd.en. 49) 11ay skall emellertid.
närmast städ.ernas organisationsformer beröras. Genom 184? års fattigvårdsförord.ning lad.es led.ningen av försanlingens fattigvård"sangelägen-
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45) ftn s

185.

46) Ibm s 186 f.
47) RD LB53-54 prp

I s 121 f och VII s 424 tt samt T,ABEU 20,
48) SFS 1871:r, $ IO mom J. Cf iiTilsson L)6J s 1!0 not J,
49) li-nastedt L9L5 s T4 f, Nilsson :1965 s 16 f och 48 ff. oredsson
1971 s 148, cf Fvkonin 1915 rr 1:z s 68, som angel att end.ast 166
fattigvård"ssanhällen hade regl-ementen vid lpOO-talets början. För
äldre praxis fr a på land.sbygd.en se l,evander L9j4 och Kumm L940,

18.

heter på d.en nyskapad.e fattigi,'ård-sstyrelsen, I d-e fall fattigvård.ssamhäl}et uppdelades i I'mind.re kretsar eller rotarrr, bord-e fattigvård.sstyrelsens led.amöter fungera son ord.ningsmän inom sina områd-en.5O) o"r,.na ind-elning synes även ha berört städ"ernas organisaticn för d-en öppna
qr \
fattigvården.t-/ Hd.r fanns emellertid. redan före lB4T en i vissa avseend-en utvecklad ad.ministration, som syftad.e til1 att vinna en bättre
kontroll över d-e fattiga, som inte var intagna på fattighus e1ler and.ra inrättningar.
I Stockholn had-e mot slutet av lJlO-talet bildats direktioner inom de
olika församlingarna för att biträd.a pastor. Led.amöterna i d.enna styrelse förd.elacle mellan sig försaillingen i d-istrilct, i vilket var och
en ansvarad-e för d.en öppna vård,en, bed.rev uppsökand.e och kontrollerand-e verksamhet och förd-elad.e understöd-. Gcnom stad.gan för Stockhol-ms
fattigvård. lBOJ utviclgad.es d.enna admj-nistrativa form ytterligare. Staden ind-el-acles i 14 d.istrikt med. val sin'd.irektörr. Till hjälp i d.en
öppna vård.cn had-e d-enne ett f lertal oavl-önad-e 'rf öreståndarer', vilka
var och en skulle taga hand. om ca 1! familjer. Denne skulle ha uppsikt
övor d-e fattiga inom sitt d.istrikt och var fjortond.e C.ag 1ämna rapport
till direlctören. Vid hiälpbehov skul]e de fattiga vänd.a sig till förestånd-aren. Under 1B{O-talet sicapad.es vid. sidan av fattigd.irektionen en
ord-ningsnämnd- inom varje församling rned- ord-ningsmän, som skulle hålla
uppsikt över det sociala och sedliga förhållandet inorr siti d"istrikt
och stå i personlig kontakt merL d.e fattig u,52)
Ivlod-ellerna för d.enna organisation hämtad"es från kontinenten, fr a från
Hanburg och Köpenfrt*n"55) Systemet med fattigd-irektioner och ord-ningsmän skul-le u-nd.er l-B0O-tal-et inf öras i ett flertal svenska utäd.u".54)

stark påverkan av kontinentala id6er utgav stockholmsprästen
C. A. Wenström 1857 ett reformförs1ag om fat-bigvårdens organisation
och uppläggning.55) r'O="fagct gäl1de inrättandet av ett frivitl-igt vår-

Und-er

50)
5f

)

SFS

184?zT 5 J

mom

2

oc:n J.

Ang roteind.el-ningsproblemet på landsbygd-en se Nitsson L965 s 24. ff.
Termen rtöppen .rård.'r använd.s i d.enna framställning för att karakterisera d-en d-el av vård-en, som inte är av anstal-tskaraktär - s l<
rrsluten vård't.

52) Miiller L)o6 s !1 ff , tOO ff och L\T tt,
55) Jörgensen L)22 s 7L. Cf Jörgensen t94O s 24.
54) Se följand.e lokalund-ersökningar.
55) Ane Vlenström se Kje}l6n 1950 s I19. Son frangår av Kje116n var
ström inne på liknand_e id-6er red-an und.e:r 1B4O-talet.

trVen-

F.-

L9,

darsystem i d"en offentliga fattigvård.en. Samtid-igt gav lVenström en relaiivt skarp kritik av vad. han ka1lade 'rtvångsfattigvård-en". net gälld-e
att återföra fattigvård.en till den rd.tta grund.en, "nämligen d.en krist-

liga, eller rent kyrkliga".56) *"rr"tröms förs1ag innebar enerlertid- inte ett övergivand.e av d.en lagstadgad.e fattigvård.en utan avsåg närnast
att komplettera den. Detta skulle ske genom ett organiserat frivilligt
vårdarsysten, anknutet till clen kommunala fattigvård-en. För d.etta gav,
enligt lliienström, d-en befintliga fattigförord-ningen genom sina bestäinmerser om krets- och roteind.elning en naturlig utgångspunkt, En såd.an
d-ecentraliserad. vård- skulle onöd.iggöra rrde hjätpbehövand.es inspärrande i fattighusil och d-eras bortauktionerand.e åt d.en rninstbjud-ancle. I
stället skulle fattigvård.en 'rutföras i henmenrt genom vård-are, En förebild för d-essa var d.e urkyrkliga försarnlingstjänarna - diakonerna, Dessa skulfe stå i personlig kontakt med. de fattiga, ge d.em råd. och leclning, uppmuntra till självhjälp och sparsamhet och i sista hand. ]ämna
understöd-. Vård-aren skulle också försöka engagera and.ra hjälpvi1liga i
sitt distrikt. Hela clenna verksamhet skulle ske i sarnarbete med- fattigvårdsstyrelsen. De försök, som gjorts i Stockholm fr a genon Skydd.sföreningen, had-e felat på d-enna punkt. Förutsättningen för att d.et skulle få framgång var att d.et råd"d.e enrrstor, orubblig och afl-män harmoni
. . . mellan den allmdnna oclt den enskild-a välgörenhetenrt. MåIsättningen
för arbete skulle vara att hind-ra d.en fattigc att bli ett ilfattighjonil.
Verksamheten måste också skc i en kristlrg and-a, vård.arna skulle vara
rrkyrkliga mänr'. Genom d"!!? systerrr skuLle pauperisrnen
motvcrkas och rrd.e
Iägre klasserna'r tyf tas, ) / i

j- sin skrift ingen hemlighet av varifrån han häntad"e
clenna organisationsmodell. Dels byggd-e han på d.en franske statsmannen
och filantropen d-e Gerand.o, d.e1s på slcotten Thomas Chalners. Hos Vfenströn had.e dessa på ett intressant sätt kornbinerats.
Den slcotske prästen Thonas Chahners had,e i Glasgow und.er tB2O-JO-talet
byggt upp en fattigvård.sorganisation på den kyrkliga församringens
grund' Möjligen had"e han rönt påverkan av d-et hamburgska vård.arsysternet.
Det karakteristiska för Chalme::s var d-ock hans principiella motvilja
liVenström gjord-e

!6)

tBlJ s J. tr'örslaget var föranlett av Välgörenhetsnötet i
Stockholni LB57 , där nan enligt ]trL inte visat belcantskap mecl id.e<erna
inorn den frivilliga
välgörenheten, Vrlenströrn, som cleltåg i nötet, had'e d-ock därvid inte spelat någon framträcland"e ro1l. Se protokoller
1857 s 6L,
J/) tlenströni IB)J s 5 ff .
Wenström

F-
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mot statlig inbland.ning i fattigvård.en. I anslutning tiII Ad.am Smith
och Thonas Malthus rnenad-c Chalmers att d-en legala fattigvård.cn var
demoraliserand.e, pauperiserand.e och skapad.e en osl:-nd. und-erstöd-stagarand-a. Genom att barmhärtigheten trängd.es tillbaka skapad-es motsättningar melian samhällsgrupper. Enligt Chal-mers var åen end-a rätta vägen att
återge fattigvård.en sin frivilliga karaktär. Detta skulle åstad.komrnas
genom att göra fattigvårclen tilI
en kyrklig angelägenhet byggcl på frivilliga men organiserad.e insatser. För detta änd-araål ind.elad.e Chalniers
sin församling i d-istrikt och utsåg vårdare-d.iakoner, som genom personlig kontakt med ett fåtal fattiga sku]le beclriva ett socialt-nroral-iskt
uppbyggnad.sarbete. Und"er tid.en fram till omkring 1B!O infördes d.etta
system i ett fl-ertal skotska för:sarnling^",)o)

till

franska liberalere

i relativt stor utsträckning påverkat d-en svenska samhällsd-ebatten und.er 18{0-talet. f fattigvårdsfrågan hävd-ad.e Gerand.o ett långtgåend-e samarbete mellan frivillig
välgörenhet och offentlig fattigvård., d.är barmhärtighetsprinciperna
gavs stort utrymme. vårclen om d-e fattiga skulte ske genom'rpatronage'
- ett system uppbyggt på vårdarprincipen och organiserat genom bl a
väIgörenhetsbyråer, d.är välgörenhet och fattigvård, skulle,a,m.r*"].u.. 59)
Gerand.o hörd.e

d.e

som

lllenströms id.6er skulle i vissa avseend.en komma igen i fattigvård-sd-ebatterna Ie69-7I. I d.en kyrkliga 'biclningen \4räktaren gavs våren 1868
ett referat av ett frivirligt
vård.arsystern i trdinnurgh,60) r en artike1 i ianL L)6) mecl titeln'rpauperismen och tio Gucls bud.'r menacLe författaren att orsaken till clet råd-ande nöd-ti}lstånc1et bI a var , att rrhusbond.e- oeh fad.ersväldetil kommit i föralct, Kärleken skulle upphäva skillnad-en mell-an d.e nöd-1id.and-e och kapitalisterna. rtKommer barmhärtigheten
till d-e nöd-lidande inte av kärlek, utan är framtvingad- av t ex fattigOr
vård-sförord-ningen,
så vid.gar en såd.an ba::mhärtighet i stä11et för att

5B)

5e)

60)

Martling 1969 s rt4 ff,
Se t ex 1{je}16n j.937 s tO6, IZ5 tt och ibm 1950 s tj6 te som pekar
på Gerand.os infiytande.på Geijer, p. A. siljeström, Jo Lunclell och
fr a'car1 af Forsell, se ärren Roclhe E" M. :*g4z s J1z t ccTt Jg) f
samt Bramstång L964 s 47, se även referat hos Tlcnströro lB5T s 37 tf.
Hos Navill-e 1842 föreligger en likartad ins'bäLlning ti11 fattigvård.sfrågan. Naville kritiserad-e fattigska-bt, arbetsinrättningar, hemortsrätt och den hjälpbehövand.es rätt tj-11 fattigvård- och förespråkad.e i stället fri eller kyrkligt organiserad- välgörenhet. ldaville
1842 s 49 tt, l-10 ff och fr a Z4g f f .
rVäktaren 23.4,1868 och jO,4.1868. Vrräktaren stödde emellertid "obligatorielinjenrr i fattigriård,sd-ebatten. Orcd.sson L9'tl s L6I.

2L,

upphäva svalget ,,. I' Bristen på en rätt "kristlig och kyrklig fattigvård-rt var en "sorglig anl-ed.ning till d.en råd.and-e pauperismenr?. Denna
artikel var signerad- av den lund.ensiske teoiogen S. L. lring,6l) lBTl
konstateracle tid.ningen i en led.are riktad. mot socialismen, att d.et end-a vapnet mot d.et rrhatt', som socialismen spred-, var d,en kristna kärleken. Den skap ad-e rersonli gheter som t ex den tyske inre-missionsmannc;r
llllichern, Chalmers och clen tyske fattigvård-sreformatorn Daniel von åer
Heid-t, Genon d-et system som d.en sistnämnde skapat i E1berfeld., gavs ett
rrvackert exempel" på en kristligt utformad" fattigvård". I Elberfeld- had.e ett vård.arsystera byggts in i clen cffentliga fattigvård-en, d-är d.en
personliga vård.en av d-e fattiga had.e ställts i centrum. Genom att låta

vårdaren koncentrera sin omsorg end.ast till ett litet fåtal fattiga
och genom en d-ecentralisering av und.erstöd-sverksamheten had"e d-en öppna vård.en reformerats. f stä1let för al-hnosor försökte man ge d.e fat-

tiga arbetsförtjän"t"".

62 )

I fattigvård,sföroråningen 1Bl1 gavs inga särskild.a föreskrifter orn fattigvård.ens personalorganisation under fattigvård.sstyrer"urr.6J) ,", ,rrnacles d.ock möjligheter för styrelsen att låta särskild- av styrelsen utsed.d" person mottaga anmä1an om behov av fattigvård..64) on"rgenom sanktionerades det ord-ningsmannasystem, son fanns i ett flertal städ.er. Av
intresse i d.etta sanmanhang är fr a, att d.et även öppnacle möjligheter
för en konbination av frivillig
och offentlig fattigvård enligt d.e mod-eller, som ovan skisserats.

61) Wäktaren l-7.6.I86t och 25,6.1869,
62) Vtlälctaren 2j..l-2. 1871 Bihang,
61) Ett undantag från d.enna regel var
64)

föreskriften om rrett behövligt
antal tillsyningsmän'r för bettlare. SFS 1871:5J $ zo
sFS 1871:JJ $ }1.

