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LTIND

fattigvårdsfrägan att b1i föremåI f'ör d.ebatt ourkring
1890. Under hela 1B!0-talet sku11e d.enna clebatt mellan företräd.are
för Iegal, frivillig
och kyrklig fattigvård- fortgå. Lund visar vissa
särdrag i jänförelse med. d"e hittills undersökta städerna. Detta gä1ler
d.els stad"ens storlek och stmktur, dels d.ess utveckling under den und-ersökta period.en. Dessutom, och d.etta tord.e vara av speciellt j.ntresse, utgjorde T.,und kyrkligt sett ett centrum för en teologisk och kyrkopolitisk riktning, som awek i flera avseenden från d"en mellansvenska. I vad mån dessa förhållanden gett utslag i fattigvård.sd.ebatten måste följaktligen ägnas speciell uppmärksa^mhet.
Även

1,4.I

i lund.

kom

)en legala fattigvården

Under hösten tBJl utarbetad.es i lund. ett nytt fattigvårdsreglemente
för att anpassa fattigvården til1 d.en nya fattigvård.sförordningen. Fat-

tigvårdsstyrelsens förslag anknöt i stor utsträckning tilI äldre reglementen, Frågan var emellertid. hur man skulle förfara med. föroröaingens
$ e, orn fattigvårdssamhälIets frihet till åtaganden utöver de obligatoriska skyld-igheterna. På d.enna punkt föreslog fattigrård-sstyrelsen,
... särskild-a föreskrifter om vilka grunder, som skulle gä1la för
att inga
fattigvård. enligt $ Z, skulle intas i reglementet, eftersorn d"essa faIl
red"an fanns utvecklad.e i and-ra moment av reglementet och anknöt till
.1) '
aldre plax].s.
Debatten i stadsfulluräktige kom i första hand att gailla denna fråga.
ne båd.a yrkand-en, som i d.etta sammanhang framställd.es, rörd.e problemet
om man explicit skulle uttrycka d.e fali, då frivillig
fattigvård- enligt reglemente kunde läggas tilt grund. för rättsanspråk på fattigvård..
Ful-lutäktige beslöt, att detta inte borde vara fallet och att fattigvård-sstyrelsen skulle förfara enligt gäIland-e reglemente. Det rnotsatta
yrkand.et synes ha avsett en mer 1ångtgåend.e skrirrning: av fattiguård"sstyrelsens skyld-igheter. Förslagsställaren reserverad.e sig mot fullnäktiges beslut "såvitt beslutet kund"e föranleda ti1l rubbning i hittills

1) ISP 1.11.18?1 $ e6 liraga litt H,

LSA

L26.
bes tåend-e förhållarrd-enrr .

2)

Reglementets skrivning på d-enna punkt blev att fattigvårdsstyrelaen
hade I'att under fri, men föreskriven granskning underkastad. förvaltning av stad.ens fattigförsörjningsmeclel, på Iänpligt sätt och medhjä1p och und-erstöd bispringa alla d,en som enligt gällande lagrr bord.e
erhåI1a fattisvård- av *taden,1) I praktiken torde d.etta ha inneburit,
att man, med. und.antag av d.e faI1, d.å d.en nya fattigvård.sförordningen
föreskrev särskilc1a åtgärd.er, avsåg att upprätthålla äld-re praxis. Detta blir speciellt tydligt vid en järnförelse med. äldre reglementent
vilken visar, att det IB71 antagna reglementet i mycket stor utsträckning anknöt till tid.igare föreskrifter.4)

inte"heller ha med-fört
några stöme änd.ringar i fattigvård-ens organisati.on,) / Sedan äldre tid"
existerad"e en d.istriktsind.elning, d.är fattigvårdsstyrelsens led"amöter
med. hjä1p av ordningsmän svarad-e för d-en öppna vården.o/ G"rroor-d-et nya
reglementet fick varje styrelsemed.len ansvar för två d.istrikt, I / Sanitid-igt övertogs d.e äldre föreskrifterna om kontrollen av und.erstöd-stagarna och rekommend-ationen att i d-etta sa^urmanhang upprätthåIla kontakten
med. d-e befintliga väIgörenhetsföretagen i stad.en.'/ För d-en slutna vård.en innebar d.et nya reglementet inga nyheter, Yid- 1860-talets början
had.e ett nytt fattighus till-kommit och d,essutom ett sed.an länge planeDen nya fattigvård.sföro::d.ningen synes d-ärigenom

2) tsP t.rr.le?r $ 85,

LSA.

,) tSP 1,!L,1871 $ 86 bilaga litt L $ r, LSA. Reglemente Lund.1972 $ l.
4) Cf Regiemente Lund- J365, vars d.isposition ligger till grund för
Reglemente Lund 1.872, Se även Stad.ga Lund. 1B{p, som i sin tur 1igger till grrrnd för d-et nya reglementet 1861. Jfr Persson T967, som
menar 1B{B års fattigvård-sreglemente vara försvunnet. Ibn s 56,
5) Bland- nyheterna kan nämnas, att d.omprosten ell-er hans ställföreträd.are nu erhöIl rått att även d.el-ta i fvst:s beslut. FFO:s föreskrifter om nöd-igt antal tillsyningsmän ö.rer bettlare 1östes genom att
d.e befintliga ordningsmännen tilld-elad.es denna uppgift, Reglemente
Lund. 1BJ2 $ l och 12. Det nya reglementet innebar d-essuton en ökad"
kontroll över fattigvården från stadsfullmäktiges sida genom att sf
nu utsåg fvst:s ord.f och v ord-f. Ibm $ 2,
6) Se Stadga Lund- 1B{9 $ 12, vilken antyder att d.istriktsind.elning existerat tid.igare. Jfr Persson L)61 s 56. Se även Reglemente Lund l-865

$n.

l)

Reglenente Lund. 1872 $ tO.
B) Ibn $ ! och 11, Cf Stadga Lund 1849 $ 11, L1, 14 och Reglemente
Lund- 1B5J $ 10 och 12.

L1 lt

rat

arbetshus. e)

1870-talet med.förde en relativt kraftig expansion av stad.ens näring6l-iv.10) t"U åenna följde en ökning av befolkningen. För fattigvård-en
synes denna utveckling inte i och för sig ha med-fört några större problem und.er 1870-talets förra d.eI. Såväl antalet understöd-stagare som
kostnaderna för vård-en var und.er d.enna tid. konst**t.11) g"horr"t av ökad.e resurser för fattigvård,en Iåg fr a på d.en slutna vårdens områd.e.
lBJ] väcktes i fattigvårdsstyrelsen förslag om att und"ersöka möjligheterna att förlägga försörjningsinrättningen utanför staden för att konma till
räita med lokalsvårigheterna. Detta projekt avslogs emellertid
av stadsfullmäktig".12) Dä=urot 1yckades man i fattigvårdsstyrelsen
efter upprepad ansökan få til1 stånd en särskild. byggnad j.nom försörjningsinrättningen för "förvarande av sinnessjukarr. 11)
Mot 18JO-talets slut synes emellertid problemen även för d.en yttre
vården ha framträtt. Genom d-e vikand.e konjunkturerna ökad.es kostnaderna för fattigvård.en under åren omkring 1BBO.14) l*tra betydd.e eme]-

!) Persson |_967 s I21 ff. Äng arbetshuset had.e d.etta aviserats red-an
i Stadga Lund 1B{g $ Zl, Genom förslag i fvst 1855 motionerad.es om
inrättandet av ett arbetshus ttsåframt fattigvård.en skall kunna motsvara sitt änd-auiåi, tiggeriet hämmas, samt en gräns sättas för fattigbid"ragens onaturliga stigande". Arbetsinrättning Lund- l.816, Sockenstän,man beslöt att inrätta ett arbetshus och tillsatte en komnitt6, som sanma år avlärnnad.e sj-tt yttrand-e. Ibm. Då planerna vid.
l86O-tatets början förverkligades sked.de detta genom fvst:s eget
initiativ. Persson I)61 s Ilt ff.
10) Persson L967 s J{9,
11) Föliande material är hämtat ur SOS KFoF, Kostnad.er för fattigvård
Å"
Folkmängd- Anta1 u-tagare
Und-erh. oo vård. Totalt

IB74
1875
Ie76
1B?7
1B7B
LB79
1BB0
rBBl
1BB2
lBB'
1BB4

11.680
I.r75
r2,2r9
r"066
L2,794
r.026
T1.4r5
r,047
l-1,6lt
I,rO3
t3.g6g
r.156
L4,5O4
1.076
L4,167
1.065
g4g
1,4,402
t4.149
t-. 001
gB2
t4 , 622
f2) mP 25,8,1875 $ ro litaga. Sf:s avst-ag i
],S4.

15,675
J2,OL5
15.5T
14.916
1B,O1l3'.go2
42,78L
45,277
4t.2t2
45 ,77L
42 P26
,

LFp

ca {2.000
40.000
42.000
44.000
48.

OOO

51,0oo
54.OOO

57.000
51.

O0O

55.000
5B

. OOO

B.9.tB|j $ 5 litaga,

1l)

LFp 2r "9,1874 $ 4 octr LB.2,1B?6 $ 2, LSA.
14) Se not 11 ovan. Det bör emellertid. ar:märkas,
let und.erstöd"stagare var obetyd-lig.

att ökningen av anta-

LzB.

lertid. inte, att kostnaderna för d.en härned- uppträd"ande arbetslösheten
d-irekt kom att }äggas på fattigvåId.en. Vid årsskiftet J-9TB-79 ingiek
fattigvård.sstyrelsen til-l stadsfullmäktige om anslag av med.el för beredande av arbete "åt såd.ana stadens hithöriga personer, vilka saknaicke kunna författningsenligt konma i åtnjutand-e av
de slrssslsättning,
'tql
fattigvård-",trl D"tta innebarn att fattigvård-sstyrelsen inte anså8 sig
tillåten av gällanrle författningar att i fattigvård"ens ordinarie arbetsuppgifter inordna und-erstöd. till- d.ein, som var i behov av hjälp på
grund. av arbetsbrist. Det förelåg enrellertid- inget hinder får fattigvård.sstyrelsen, utan tord,e ha hört till dess reglerande verksamhet,
att vid sådana til1fälIen hänskjuta frågan ti1l fattigvårdssamhället,
fann fattigvårdsstyrelsens fördvs stad.sfulhnäktrg". 16)
"orrtrOtige
slag vara väl rnotiverat och återrenitterade frågan til1 styrelsen och
d.rätselkarnmaren för att dessa tillsarnmans skulle utreda anslagsbehovet
och ]änpliga åtgärd-er. Fattigvård-sstyrelsen rekonunend,erad.e stenkrossning och begärde 5"OOO kr i anslag.t7) l"r"t åtgärd-er konpletterades
under sanna vinter genom anordnandet av en soppkokningsanstalt och geför bered.ande av arbete åt stad.ens fattiga kvinnnom ett extra
""?:?g
tiga befolkning,"/ De följande vintrarna ansöktes inte om extra anslag, utan d.en ti11fä11iga arbetslöshet, sorn d-å uppträd.d-e, ansåg nry,.
stenkrossning i fattigvård.ens regi,19)
sig kunna lösa genom tillfällig
net är tydligt, att det ökade behovet av sanhälleliga hjälpinsatser
und.er d.essa år med-fö::t en motsvarand.e utökning av fattig.rårdsstyrelsens arbetsområd-e. Enligt gätlanåe författning med.förd-e inte arbetslöshet någon obligatorisk skyldighet för fattigvårdsstyrelsen att länna understöd., Då man likväI vid.tog åtgärder i form av nödhjälpsarbete'
kund.e d.etta motiveras utifrån risken att annars få den arbetslöses familj som understöd.stagare.
15) rFP 19. 12. r-B?B $ 2 , LSA.
16) Cf Reglemente Lund 1872 $ I och fr a $ 19, d.är fvst:s åtgärder vid.
'rmissväxt ell-er annan alhnännare olyckarr var att tilt fattigvård.ssamhället, d.vs sf , henrstä]la om extra åtgärder.

}?) tsp 20.12.1878, LSA. tFP 9,r,TB7g $ I i,itt r, LsA.
18) LF? 29.1.18?9 $ 5, l4,2.1879 $ l och 20,3,18?9 $ 1, LSA, LSP 20.5.
1B?g $ 67, r,SA.
:-9) tFp 5.2.IBBO $ t och IZ,L,1BB1 $ 14, Då man und"er vintern 1BB0 rne1.et fvst annonsera i stadens tidningnad.e att tiggeriet tilltagit,
ar om att allmänheten bord-e iaktta största försiktighet med- allmosor och att d-e hjälpsökand-es namrl skulle inrapporteras tilf fvst.
Detta synes ha varit en återkomma:tde åtgärd. från fvst:s si-da. Se
LFP 21.5.1872 $ 3, 29,r,1879 $,{ och 5.2.1880 $ 2. LSA.

ti
L2g,

för fattigvården kon emellertid att uppmärksammas
i stad.sfullmäktige. Vid slutet av IBTB, förrnod.J-igen i samband. med fullmäktiges antagand.e av staten för 1879, väcktes en motion om till-sättand-e av en kommittd för att utrecla möj1iga reformerrri nuvarande sättet
för fattigvärd-sväsendets hand.havand.err. I motionen påpekades rrd.et oroväckande förhå1land.etil att utgifterna för fattigvården had.e ökat i rrbetänklig gradrr. Sarn-i;id.igt betonades dock att kravet på reformer och besparingar inte fick uppfattas som en kritik mot åen sittand.e fattigvård.ssty""I""rr"20) I kourmiti;dn, sonr bestod av fem personer, insattes
I o av fattigvård.sstyrelsens
"rilsstvrelsens led.amöt
kom emellertid
Kc
ledamöter.--'
u".ZL) tcommittdn
två
cc\
ald-rig att 1ägga fram några förslag till reformer."/ Det kan anses
troligt, att det varit d-et akuta krisläget under vintern l"B7B-79' som
legat bakon reformkraven och att, d.å förhålland-ena förbättrad.es, behovet av reformer inte längre syntes lika aktuelIt,
De ökad-e kostnaderna

Or

Vid l8BO-tal-ets inbrott avstannaåe befolkningsökningen i Lund. För
fattigvård.ens vidkommande innebar detta att antalet und.erstöd.stagare
och kostnad-er för fattigvården kund.e håIlas lconstant under en längre
period. Först mot IBBO-talets slut inträdd.e här en förändring.25)
Arbetslösheten under vintrarna 1886, 1BB7-1BBB och 188! utlöste återigen krav på extra åtsa"a"=.24) Speciellt under våren I-BBB skulle d-essa få stor omfattning och engagera hela samhäIlet. I januari överläm-

20) i{and.Iingarna i LFP 2j,l,IB79 $ 2 litt

B (utd.rag ur LSP 2O.L2.1e78)

tSA.

2l-) Ibm (utdrag av LSP 1O.1.tB?9). I kommitt6n ingick fvst:s ordf E, F,
Gustrin och ledamoten 1,,1. l,Tahlbom. övriga var sf-ledamöterna 0sterman, Zickerman och Biilovr,
22) Cf Persson L967 s l49,
25) Se ovan not 11, Följand.e

År
1BB5

1BB6

material hämtat ur SOS KFoF,
Kostnad.er för fattigvård
Fo).karängd Antat u-tagare
und.erh. o. vårå Totalt
qq-r
ca 54.000
r4 ,835
4r.628
L4 .918

1BB7

t4 ,822

lBBB
rBBg

L4 .759

1B90

16 ,023

1891
LB92

r5 .091
'l 5
.228
r5 ,158
L4.484

re91
IB94

r4 ,802

t-

63.ooo

959
o?o

42,52r
4a.469

60. ooo

.l-24

.+1. B4B

52.000
55.000
55.000
61.000

I ,070
t .L45
I .1BB
1 .170
'1-ro

I
I ,l-15

44.3r2

41.4l6
49,299

51. rB9

50,852
50. BB4

62.}ao
62. ooo
60. ooo

24) 1886 anord-nade fvst i samarbete med" staclens Fruntinimersförening utspisning vid. fattigvård.sinrättningen. tFP 9.r.1-986, l,SA. Cf Persson
1967 s L51, lBBp anord.nades även en soppkokningsanstaft. LFP 7,3,
1889, LSA. Cf Persson 1967 s l-11,

I!
r10,
nade stadsfullmäktige en petition från arbetare i^stad.en med- begäran
om ord.nand.e av arbeten till
fattigvård.sstyrelsen. t) ) G.nom kontakter
mellan stad.sfullmäktiges och fattigvård.sstyrelsens ordförand.e och församlingens pastor sIöts avtal om rtbered.and-e åt behövand.e av billig
oÄ\
kost".'"/ Fattigvård-sstyrelsen erhöll d.essutom av Sparbanken ett belopp
f ör utd.elning till behövand.e, som f örfattningsenligt inte kund.e erhål-la
czl
fattigvård.'ri Till d.etta kom en frivillig
insamling bland. kommunens
med"lemmar,
2B)
GÄh

vilken

överlämnad.es

för d.istribution tiIl

fattigvård.sstyrel-

Utvecklingen av fattigvård.en i Lund. under 1870-80-talen visar, att fattigvård.sstyrelsen ned. utgångspunkt i d.et lokala reglenentet und.er normala tider i stort sett haft tillräckliga resurser att roöta fattigvårdsco\
behovet. " ) Arbetslöshetsproblemet synes emetlertid. inte ha varit förutsett. Då d.etta under åren omkring 1BB0 aktuaLiserats fick d-et till en
början Iösas utanför fattigvård-ens ord.inarie ram. Und-er d.e följand.e
åren synes enellertid sporad"iskt uppträd-and.e arbetsbrist ha föranlett
fattigvård.sstyrelsen att på egen hand- möta behovet. f samband. med- d.et
akuta krisläget 7B7B-79 och 1BBB agerade styrelsen som mellanhand. för
såväl extra konmunala insatser som för d.en enskild.a väIgörenheten.

3

,4,2

FattiEvård.en och den frivilli

ga .rälEörenheten

Vid. sid.an av den legala fattigvård-en existerad"e sed"an äId.re tid. en organiserad- väIgörenhet. I fattigvård-ens reglementen fanns fattigvård.s-

styrelsens skyld.ighet att upprätthålIa samarbete inskrivet.2g) lun mest
betyd.elsefulla organisationen, som på d.etta sätt kom att samarbeta med.
d"en Iegala fattigvårCen, var Lunds Fruntimmersf örening, bil-d.ad- 1847,
Denna förening haåe som sin främs-ba uppgift att med.verka till att t'd-e
fattigas barn inom d.etta samhälle, helst i föräldrahemmet, men i brist
25) T,FP rT.t.lBBB $ I, LSA.
26) rFP 9.z.1BBB $ 14, LSA.
27) mP f7.r.18BB $ 1, LSA. Utd.etningen skulle ombesörjas av stadskomministern 0. P. Segerberg.
28) LFP 22.,.1BBB $ 1 och 2, LSA. En särskild kommitt6 utsågs för att
förvalta och förd.ela gåvan. Cf Persson 1967 s 151.
z9) staaga Lund. 1849 $ 1r. Regternente Lund t86l $ 12. Reglemente Lund.
1B?2 $ 11.

lJf.
därav, på annat lämpligt ställe erhåIla kristlig vård och upp.fostran,
samt att d-eras förä}d.rar och vårdare sysselsättas på ett med. lcristlig
ord-ning överensstämmand.e sättrr. Genom upprättand.et av en småbarnsskola
och genom en ind.elning av staden i el-va d-istrikt sökte föreningen förverkliga sitt program. För varje ri-istrikt tillsattes en d.irektris, som
skul-le und.ersöka behovet av insatser och förd.ela arbeten, fr a syarbeten, Föreningens utgifter synes fr a ha täckts gerlom insamlingar,Jo)

I d.etta arbete kon Fruntimrnersföreningen att på flera punkter samarbeta med. fattigvård"sstyrelsen. Föreningens position framträd.er klart i
fattigvård,ens reglemente 1848, där fattigvårdsstyrelsens uppgift att
meo- biträd-e av trstadens fruntimmertr övervaka fattigvård.ens utlämnad.e
arbeten till fattiga kvinnor fanns inskriven. Detta samarbete gälld.e
även rrfattigvård.ens flickskolart. Det föreskrevs dessutom, att stadens
befolkning inte borde ge allmosor utan urskillnad, utan i stället Iämna
arbeten och gåvor til1 fattigvård.en och tiI1 Fruntimmersföreningen. J1)
I förslaget tiIl arbetsinrättning 1855 fanns även indraget ett förslag
om upprättande av ett ad-resskontor, en arbetsförmed"ling, som skulle 1e*
das av Fruntimmersförurirrgurr.'2

)

Föreskriften, att fattigvårdsstyrelsen skulle upprätthålla kontakter
med. stadens vä.1görand.erföreningar, kom att föras in även L rB6J ocLt
1Bl1 års reglemenl.en,)) / Den d-irekta anknytningen tilt Fruntimmersföreningen saknas enellertid". Detta j-nnebar emellertid. inte, att samarbetet mellan fattigvårclsstyrelsen och föreningen kom att upphö Ta.14)
Kontakterna skul-l-e emellertid- inskränkas 'bil1 tiltfä11en, clå extraord-inära insatser krävd.es. Und.er 1867-68 förestod. sål-ed-es föreningen en
soppkokningsanstalt vid. försörjningsinrättningen. Detta upprepad.es vin-

10) lring t947 s 11! ff, IInder l-B6O-talet erhöIl föreningen stöd. från
Gamla Sparbanken. Ibm

s

l-22,

';I) Stadga Lund 1B{9 $ t4 octt Z'l ,
52) Ärletsinrättning Lund. I856.
fi) Se ovan not 2),
1{) Anfeaningen titl att fattigvårdens kontakter med. Fruntimmersföreningen utgiclc i reglementet 1865 kan ha varit flera: Reglementet
IB6J har en betydligt mera formel-l karaktär än rLe tid.igare; Kommunalreformen 1852 tord.e ha med-fört att skolfrågor, tilr vilka
Fruntimmersföreningens arbete kund.e sägas höra, mer konsekvent
överförd.es till slcolstyrelsenl Framväxten av and-ra välgörenhetsföretag kan ha gjort d-et olämptigt att av d.essa endast omnämna ett
i f att ig'irård.sreglemente'b.

.W
I

L52.

den sträng'a vintern och arbetslösheten
1B7B-79 anhöl1 fattigvårdsstyrelsen hos stadsful-laräktige om anslag
"för att d.en (fvst) genom Fruntinrnersföreningen måtte tillhandahåIla
stadens kvinnliga befolkningrt, som var i behov d.ärav, länpliga arbe. -56)
ten.

tern ]886.))) f
'F\

samband. ned.

Fruntimmersföreningens arbete var i första hand. inriktat på en speeie1l grupp av hjälpbehövand.e, barn och kvinnor. I d.enna riktning
) Urru"" 1860fanns dessutom ett antal stiftelser och d.onation
"",17
talet till-kom dessutom på privat väg två stycken barnh"t.]B) För und.erstöd. inom vissa yrkesgrrrpper fanns sedan äld.re tid. föreningarr framvuxna ur borgerskapets societete r,lg) Under 18?O-talet tillkom för sa.mna änd.amåI d.e s k hund-ramannaföreningarna, avsed.d.a att 1änna sjuk- och
begrarmingshjä1p.40) lv mer allmän natur var Lund.s stads understödsförening, bildad" l-856, som ursprungligen var avsedd som en sjä1vhiälpsförening. Genom att den erhöll ett flertal donationer och kon att stödjas av högre samhällsklasser, fick d.en emellertid mer karaktär av välgörenhetsförening. Und.erstöd-en synes främst ha utgått i forrn av hyresbid.rag ti1l s k pauvres honteux.4t).0.r, betyd-else var d.essutom Sparbankens fond. för välgörenhet, som inte var bund.en till någon speciell unders töd

skat"go"i

.
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0mfattningen av denna konplettering titl d"en legala fattigvård.ens insatser nåste bed"önas soro betyd.and.e. Det kan exempelvis konstateras,
med" led.ning av land.shövd-ingens femårsberättelser, att den sarnnanlagd.a

,5) Sring l-947 s 1'22. Under krigsåren 1868-59 synes man även ha upprättat en arbetsförmed.ling genom anslag av sf. Ibnn s 122 t. Se
även Persson 1967 s L11.
J6) tFP 14.2,18?9 $ I, LSÄ. Sf beviljade 2,000 kr, IFP 20.3.1879
$

r, r,sA.

17) Se lflvlBef 1884 Maluröhus }än s {2 f. Ibn lBpO s 57 ff . Se även 3erling IB79 s I23, En ny förening för understöd- åt nedellösa kvinnor tillkon 1882. LFP !j.T,1BB2 $ 2, LSA. Jultourtarne tillkom 1886,
ICIl3ef 1895 Ma1nöhus 1än s 6t.
,B) IO[Bef 1Bp0 Malmöhus län s 29, Se även Serling 1B?9 s 121.
59) AnS Handelsklassen i Lund- stiftelse och Fabriks- och hantverksförening se I{lVI3ef 1884 Malmöhus län s 44, Ti1l d.enna grupp kan även
föras Lund"s äld.re arbetareförening, som hade en omfattande understödsverksa"mhet.
1än s 58,

Berling 1879 s 118 f . Se även

IOIBef 1890 Malnöhus

{0) Serling 1BJ! s I59. KMBef lBpO Ma1nöhus län s 57, Ibn 1895 s 65.
41) Serling 1879 s LzL f, IOVIBef 1BB{ Malmöhus län s 44. Ibm 1890 s 57,
4a) nngef 1BB{ Malmöhus 1än s 44, Fonden bild"ad 1875.

t?
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L1t.

av d.e d.är uppgirma fria organisationernas, stiftelsernas och
föreningarnas bidrag tilI understöd av olika slag 1885 övergick den
legaIa fattigvårdens utgifter för underhålI och vård.41) 1111 d.etta
kom även d.en helt privata välgörenheten, vars omfattning givetvis inte
kan uppskattas.
su1nman

tr''ranväxterr av en omfattande enskild välgörenhet och självhjälpsorganisationer vid. sid.an av d.en 1ega1a fattigvård.en bör givetvis ha haft en
avlastande effekt på stad.ens fattig'uård.. Samtid.igt försvårades emeller-

tid. fattigvård-sstyrelsens kontroll-möjligheter över hela fattigvård.sfältet. Und"er d.et att i ätd-re tid fattig:rrården tjånat som mellanhand
även för d.en privata välgörenheten oeh i stor utsträckning sanarbetat
med. d.enna, skapad-e d"en fria välgörenhetens expansion ett vid"sträckt områd,e av sociala företag, son 1åg utanför d.e sanhä1le1iga organens kontrollonråd.e. MåIsättningen för dessa företag var i regel att förhind.ra
hjälpbehövande att behöva anlita d.en legala fattigvården.
För den legala fattigvården skapade d.etta problern, fr a när d.et gälld"e
att förhind.ra tiggeriet, Vid. upprepad.e tillfällen uppmanade fattigvård.sstyrelsen stad.ens befollming att inte utan noggrann undersökning
1ämna al]mosor ti1] hjälpsökande och om så sked.d.e anteckna namn och bostad och rapportera d.etta ti1l styr"t""rr.44) Som ovan påpekats upprätthöIls emellertid kontakten med. Fruntimmersföreningen, som genom sina
d-irektriser had.e en viss överblick över fattigvård-släget. Med- övriga
föreningar och organisationer synes emel-lertid. kontakterna ha varit
tä,45) På d.enna punkt synes fattigvård,ens anställande av en d.iakonissa
i d-en öppna vården ha inneburit en förbättritg.46)

41) 1BB) uppgick fattigvård"ens utgifter för underhålI och vård tilI
kr 41.62e. S0S KFoF. De fria organisationerna utdelade kv 46,747.
I femårsberättelsens förteckning saknas bl a Frrrntinmersföreningen.
För huvud-de1en av beloppet svarar hundramannaföreningarna och Lund-s
äId-re arbetareförening. iC\ttBef 1890 Malmöhus län s 57 f.
44) tFp 2t,5,rBT2 5 j,2g,r,tg?9 $ 4, 5.2.1880 $ z, LSA.
då en förening tog kontakt rned fvst, synes ha
45) Det end.a tillfälIet,
varit 1882, då d.ornprosten O1bers i styrelsen nedd.elade, att en förening för und-erstöd- åt kvinnor, "vilka ännu inte fallit fattigvården till last't, had-e bild-ats. Olbers önskad.e fvstcs stöd. i arbetet.
Fvst förklarade sig villig att stå till disposition för förfrågningar orn för föreningen okänd.a personer. IFP 1l.1.lBB2 $ 2; LSA.
46) pOr d-iakonissan se föIjand.e.
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Prästerskapet och fattigvården

SåväI i den ä1dre fattigvårdsdirektionen som i den från 1B{B verksamma
fattig.vård-sstyrelsen intog prästerskapet en dominerand.e position, Vid..
sidan av domprosten, som var självskriven ordförand.e, t"fliU d.essutom
d.e bägge stad-skomministrarna som självskrirma led.amöter. "' f reglementet 1861, bestärnt av d.e nya kommunallagarna, försvann denna representationsrätt och ersattes ned. bestämmelsen, att d-omprost och vice
pastor enbart var berättigad.e att delta i fattigvård.sstyrelsens överläggningar men ej i d.ess ler1ot.48) I vad mån denna inskränkta rättighet utnyttjats under 1860-talet lnav ej kunnat faststälIas, Und.er den
närmaste period.en efter reglementets tillkomst kvarstod- d.ock försanlingens vice pastor som vald. ord.inarie led.amot i styrels en.49)
Den successiva avkoppling från fattigvårdsarbetet, som fattigvård-sförord-ningarna J-B!l ocln tB5J medfört för prästerskapet, nöttes inte

av något större motstånd från prästernas sida.50) l"t tord.e i stäIlet
ha funnits en kl-ar reaktion mot vad man uppfattad.e som rrvärld.sligarl
uppgifter, vilka man ansåg hind.rad-e pastor i dennes egentliga arbete. 51)
Företräd.are för d.enna inställning var bI a lund.abiskopen J. H, Thonand-er. I sitt herd.abrev 1856 pekad.e d.enne på d.en förbättring, som skett
genom d-en borgerliga lagstiftningen och varigenom rrfattigfogd.ens kalltl
skilts från trsjälasörjarens männisicovänliga värvrt. Detta innebar inte
i och för sig, att prästerna bord.e ägna urindre tid år barnhärtighetsgärningar, men genom att iru den rrvärld-sliga delen av fattigvården"
lyfts bort från prästerna, skulle ner tid. kunna ägnas d.en and-liga vård,en och prästen skulle på ett mer passande sätt kunna framstå som t'den

Reglemente Lund 1814 kap 5 $ 1. Detta reglemente föreskrev, att
utd.el-ningen av und-erstöd. skulle ornbesörjas av stadskomministrarna.
Reglementet 1848 gav fattigvård.sstyrelsen en stark ämbetskaraktär
genom att rrid. sid-an av d-omprost och stadskornministrar även ge
stadsläkare, stadskassör och staclsfiskal självskrivenhet. Stad.ga
Lund- 1B{9 art" I $ 1.
{B) Reglemente Lund. t86} $ 1.
49) Vice pastor C. J, Collin, som under åren före 1B6J fungerat som
fvst:s ord.förancle, utsågs från 1864 till v ord.f och var även en
tid. ord.f i fvst til1 sin avgång 1868. Persson l-967 s 2I4,
!0) Arner T921 s 158 f och 18! ff.
!1) österlin 1!60 s JB5 f. Cf Arner 1925 s L15.

{l)
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nijdstäIld,es målsman och försvarar.",52) ourrn" intresseriktning bort
från d.en 1ega1a fattigvård.en och mot en mera speci-e1l t'kristlig barmhärtighet'r kan spåras även hos Thomand.ers efterträd.are Vf. Flensburg,
I dennes ämbetsberättel-ser und-er l8JO-talet förbigås fattigvård"ens situation medan den fria kärleksverksamheten i försarnlingar"*Oåi a den
som utövad.es av missions- och arbetsföreningar, uppmuntras.-

Detta vikand.e intresse för d-en lega1a fattigvårclen och den d.elvis kritiska inställning'en till d.ess utf,ormning und.er denna period- synes för
Lunds vidkommand.e haft konsekvenser ifråg:a om prästernas d.eltagand.e
i fattigvårdsarbetet. En genomgång av fattigvård-sstyrelsens protokoll
i d.etta avseend.e visar, att trots att d.en nya fattigvård.sförord-ningen
lBJi åter gav pastor självskrivenhet och beslutsrätt i fattigvård"sstyrelsen, d.enna rätt inte utnyttjades under större d.elen av 1BJ0-tafet.
Först rnot d.ecenniets slut inträd.d-e en föränd-ring.
kan flera fahtorer spåras, Den viktigaste bör ha varit den
lågkonjunktur, som utvecklad.es från 18JO-talets slut och under den
svåra vintern LBTB-79 led.d-e titl d.et ovan beskrivna samarbetet och
extraord.inära åtgärclerna från såväI d.e kommunala organen som d.en fria
välgörenheten i Lund. Från 1BJB deltog vice pastor sporad.iskt i fattigvård.sstyrelsens sammanträd.en, från 1879 och sed.an under IBBO-talet regelbund.et .54) Bvl f aktor i d.etta sa.mmanhang bör ha varit , att prästerna
Bakorn denna

Thomander 1878 s
d"es fattigvård-en

ll6 f. I Thomand.ers kyrkoordningsförsIag lBJT förtill d.et områd.e, som låg utanför kyrkolagens sfär.
Fattigvård.en hörde til1 I'polisf öreskrifternatr, vilka var av kyrklig
karaktär endast i d-e avseend.en d"e reglerad.e prästerskapets d-elaktighet i fattigvård-en. Detta innebar emeliertid. inte att Thomand.er
företräd-d-e en i mod.ern meni-ng sekulariserad" uppfattning. Fattigvård.en var tilt
sin karaktär ett "kristligt institutrt, som skulle d-rivas 'ricke end.ast efter finansiella och ekonomiska utan efter kristliga hänsikterrr. Thonander LB17 s 354 oclt 558.
5l) prn Lund 1B?O Embetsberättelse s 7 f. Dessutom uppmärksainmas grund.and-et av bl a två barnhem i Lund., Flensburg rekommenderar missionsoch arbetsföreningarna att i större utsträckning ägna sitt intresse
åt d-en kristliga kärleksverksanheten inom församlingen. Se även Prm
Lund. tB75 Embetsberättelse s 21 f ochlFila lbn Inleåningsföred.rag
s 11 f mot d.en tid.igare rationelLa strömningen i kyrkolivet, under
vilken fattigvården ofta bed-revs i 'ren al-lt annat än kyrklig and.erl
och man saknade all "förenad. verksamhet för d.en kristliga barrnhärtighetens änd-amål'r. Genom d-en nuvarand"e religiöga rrröre1senil had-e
d.enna passivitet förbytts i aktivitet även på barmhärtighetens om!2)

råd-e.

,4) I

december 1877 var vice pastor tVlal-m närvarande i fvst. Anled.ningen var ett förslag att på fattigvård.ens bekostnad. inköpa religiös

litteratur för använd.ning i fattighuset. Förmod-Iigen kom förslaget
från den av d-en privata välgörenheten und.erstöd.d.a d.iakonissan, vilForts

L16.

ofta stått i led-ningen för d-en fria väIgörenheten el-fer understött d-enDå vid_ IBTO-talets slut krissituationen krävd-e gemensa,nma insatser
från heLa samhäl-l-et återknöt prästerna kontakten mecl d-en legala fai;tigcr\
vården.))/ Urrd."" IBBO-ta1et skul1e ri-etta prästerliga deltagande utökas..
Vid- sid.an av vice pastor, som a./ar självskriven i fattigvårdsstyrelsent
invaldes dessutom församlingens präster som ordinarie ledamöter. Från
ingick två präster i fattigvård-sstyrelsen, föruton
l$B0-tatets nitt
cl \
vice pastoro)" /
Det kan alltså konstateras, att prästernas d-eltagand.e i fattigvård-sstyrelsen, som i äldre tid. varit rnycket ornfattande, und-er 1860- och
1BJ0-talen starkt reducerats för att sed.an från lBJO-talets slut ätetigen starkt ökas. Vid sirLan av öe ovan anförda ekonomislct-sociala faktorerna kan fö:: d.enna fluktuation även andra orsaker and"ragas. Fattigvård.sförordningen 1BJ1 gav pastor full självskrivenhet i fattigvård-sstyrelsen. För att d-enna rätt skul-le utnyttjas tord.e eirellertid" ha
krävts en motivation. Det är d-essutom tyd-ligt, att d.enna rätt inte kom
att utnyttjas fö::rän mot l8JO-talets slut. Detta ger anled'ning att något närmare und.ersöka d-e id.eologiska resonemangr som kan tänkas ligga
bakorn prästernas förnyad-e fattigvårdsintresse omkring IBB0,
kyrkliga d.ebatten dominerades vid denna tid- av motsättningarna mellan svenska kyrkan och d.en frainväxande frikyrkligheten. Frågan komplicerades i stor utsträckning av det förhåIland.et, att skiljelinjerna
vid. d.enna tid ännu inte var klart markerade. Den väckelse, som vid-

Den

Forts å not 54) ken kort förut fått ti]lstånd att i fattighuset 'rlämna
vasin tjänst och and.liga omvårdnad" åt de fattighjon, vilka kund'e MeLSA.
och
2I.12.1877
t
5I'
L1.10.1877
LFP
dära'rr",
$
ra i behov
ti1-l pastors meåverkan i fvst inletts av
d-an sålun6a initiativet
en d-irekt Itkyrkligl anleclning, kan derura i fortsättningen inte anro11, För vice pastorernas medverkan se LFP
ses spela någon
"äErr--roii;;;"-(.1.-rn.
"iö"""
l,talm) , 2a.2,L879 och följand.e (u.
2L.Lz.tBTT
(0" L. v"l. Kleberg) 1.5.1884 och
följand-e
iil-n"årr"), 7.6.tggi och
(0.
LSA.
P. Segerberg),
föIjande
som i fvst sköt!!) Selcr i Fruntimmersföreningen var lBJ! E, H. Rod.her
Fruntimmersföreningen
som
anslag,
d.et
extra
om
te förleandlingarna
erhöll för arbeten åt fattiga kvinnor. LFP 20.2,L879 $ 5 och 20.1.
lg?g $- 1, LSA, Efter denna ticlpunkt synes Rod,he regelbund-et d-el-tagit i fvs t: s sammanträden, tFP 50. 10. 1879 och f öl jand-e , l,SA. Rod'he
it"åg* i maj tB79 ti11 vice pasior. Siografisk rnatrikel L9I4 s 446,
56) I december ]BBO invaldes åomk;rrkoad.junkten Si, Cederberg, som kom
att fungera som v ordf. LFB 25"12.1880 $ 2' LSA. 1BB4 vald-es domkyrkoad junkt L. Söd.erling til1 l.edanot. LFP ?4.T,1884 $ 1 Litt C'
l,SA. 1BBS insattes E. Stoltz, LSP L2,6,1885 $ 114r LSA. Från 1BBB
o. P. segerberg, son f::ån 1B!O var fvst:s v ord-f. För d.enne och
öv-riga se och jfr Persson 1967 s 215 ff,

t-
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seklets mitt berört stora tLelar av land.et, hade fram till 1B7O-tal_ets
början stått lcvar inorn kyrkan och i sj-n kyrl:o- och församlingssyn påverkat stora g:rupper inonr kyrkan, lBfO-ta1et skulle emellertid. innebära en uppgöreIse meilan den trad-itionella kyrkligheten och d.en nyevangeliska väckelsen.2 / /

I d"enna d.ebatt sku-lle d.en teologiska fakulteten i Lund. spela en viktig ro11 i försvaret för vad. man uppfattad-e som äld.re kyrklig luthersk
trad-ition. Omkring tB6O had.e d.en s k stora fakulteten i Lund., me6 modeIler hämtad,e från tysk konfessionerl teologi, byggt upp ett teologiskt system tiIl försvar för kyrkan gentemot väckelsens tcritit<.58)
Und-er 1BJ0-ta1et skulle d-etta försvar vid.are utvecklas av d.e lund.ensiska teologerna, fr a professorerna S. L. Bring och Gottfrid. Bil1i11g.59)
Ett organ för d.enna teologiska riktning blev d.en 1B?T startacle Svensk
Luthersk Kyrkotid.ning', son'r på rrbekännelsens't grund. ville vara "ett försvar för kyrkan gent emot d.e okyrkliga och frikyrkliga riktningarna,,.60)
Ett komplement till d.enna tid-skrift blev den samma äy bildad.e föreningen Kyrkans vänner, som på sitt. program had.e 'rsprid_and.et av god. och bekännelsetrogen folkläsningrt.6t) ,urrna förening sku11e und.er en 1ång tid.
frainöver fungera som opi-nions- och d.ebattorgan för fr a d.en syd-svenska
konservativa kyrklighete n,62) Mot den 1åg- och frikyrkliga kyrkosynen,
byggd på uppfattningen att den lcristna församlingen konstituerades av
d"e troend-e, d.e väckta, betonad-e d.enna rilctning kyrkans karaktär av nåd.emedelsanstalt. Konkret i-nnebar d.etta, att man inte accepterad-e väckelsens starka framhävand.e av troencleförsamlingen, som man menad.e inte had-e stöd- i den lu-therska trad-itionen och hotad.e att spränga d.en hävd.vunna kyrkliga.organisationen. Enligt den lund.ensiska teologien sku1le d-et
frikyrkliga kyrkobegreopet l-ed-a tiIl kyrkans upplösning. Det program,
som Svensk Luthersk Kyrkotidning ville sätta upp som Iösning på kyrkans
problem, kan uttryckas genom termen kyr-kI.ighet. Grund.felet i d.en separatistiska väckelsen 1åg i "olyd-nad. mot hyrkans- ord-ningr', mot kyrkans
51) Se t ex Walan L)5Q s

1t tt

och tOO ff.
lo) ror d.enna teotogis bakgmnd. och uppbyggnad se trliallgren 1959.
59) Ct Ålers 1968 s ZJB och 297 f,
60) stK[ 1877 s 2. utgivare var p, A. Berggren i Nomköping. cf v{alan
Lg64 s 257,
61) srKT 18JJ s gL,

52) För föreningens publikationer och konferenser över aktuella kyrkliga ämnen se KVA9 LLA. Fram till IBB4 fungerad-e SLKT som förening*ns
organ. 1890-98 r-rtgav P. A, Berggren och A. A. Hannertz Luthersk Månad-sblad. för föreningen. För föreningens första årsfest se SLKT IBJB
s 1]O ff.

l-58,

bekännelse, mot det kyr_hfigA änbetet. 61)

Det stora strid.sännet und-er d.enna peri.od- gä11d.e lekmännens pred.ikoverksarnhet. På d"enna punkt var Kyrkotid.ningen mycket kritisk. Den bord.e motarbetas. I dess ställe slcu-l-le en förbättrad. prästerlig pred,ikan
sättas. Genom en förd.jupad. evangelisk och konkret förkunnelse utövad
av ltand.el-igt levand.eil präster skulle behovet arr lekmannapred.ikan l<unna
eliminera".64) Denna fråga koro upp vid kyrkomötet 1878 i en motion angåend-e ord.nand.et
pred-ikand.e leknannaverksamheten, vilken motion
?Ird"t
avslogs av mötet ,') ) En arternativ lösning på frågan skulIe emellertid. föras fram i Kyrkotid.ningens spalter.

I en raotion i kyrkomötet 1868 had.e tanken på ett lekmannad.iakonat framförts. Detta d.j-akonat skulle ha såväl- pred.ikand-e som sjuk- och fattigvårdande uppgifter. Förslaget had.e emellertid fallit på frågan om den
pred-ikand.e verksamh"ten.bb/ r en uppsats i Kyrkotid.ningen i naj lBTg
tog Gottfrid. Billing upp frågan om d.iakonänbetets funktion. Förslaget
om införandet av ett diakonat had"e enligt 3i11ing lid-it av oklarheten
i uppfattningen om d.enna tjänsts funlction. Situationen yar emellertidför närvarand-e den, att försanilingen inte tiIlräckligt tillgod.ogjort
$) Se t ex SIKT 187? s 5 ff (utgivaren) och fr a S. L. Brings uppsats Den närvarand-e separatismen inom d-en svenska kyrkan, SLKT
1877 s 17 ff, 41 ff och speciellt s 57 tf. Dei, bör anmärkas, att
även uppsalateologiens organ, Teologisk tid,skrift, intog en avrrisand.e hållning ti11 rrd-en incmkyrlcliga separatisment, Man tord-e
d.ock ha haft en öppnare och mera positiv attityd" i Uppsalar p g a
att man inte lika starlct som i Lund" franhävd.e underord.ningen und.er
d.et kyrkliga ämbetet. Yfalan L964 s 257 ff. För differenserna mellan
r,und. och uppsala se även Åb*"g 196B s 257 ft ang "bibelteologi'f och
"kyrkoteologi't. Äng begreppet I'kyrklighett'se även ibm s jo6 not,5L
och Eckerdal 1970 s 12J not 5r, cf även Gustafsson r)62 s 2oJ ang
nyevangelisrnens negativa inställning til1 termen ilkyrkarr.
64) slrr 1BT7 s T7 tt oeh 9j ff (S. L. Bring).
65) Iflvt 1B7B mot 20 (nilling), TU 4, !t s r4z tt. Frågan hade varit uppe till d.iskussion vid- Kyrkans Vänners årsfest kort före kyrkomötet. f ett föred.rag över d-etta ämne had.e P. A. Berggren skisserat
d-e förutsättningar, som krävd-es för lekmännens inord.nand.e i d-en
kyrkJ-iga förkunnelsens tjänsto bl a d.eras subord.ination und.er ky::koled.ning och prästämbetet. I d-iskussionen hade G. Billing förklatat, att han under d-essa förutsättningar inte såg någon principiell
svårighet att acceptera en såd.an verksamhet, men han fann d.et samtid-igt svårt att tro, att d.et för närvarande var genomförbart. En möjlighet vore enligt Billing att anknyta verlcsamheten till kyrkoråd.sorganisationen. srKT 1B7B s r53 ff och 146 ft, se även Berggrens
kommentarer til1 kyrkonötets avslag. Ibm s lgj tf.
66) Xr/I 1B5B not 25 (tviaen) e KLIJ t4e för clebatt och bestut se Hierta
1B6B-7f s 404 ff. Cf Fastbors L96Z s Jl ff.

rr9.
sig

lekmännens gåvor och krafter. Däri 1åg en av anled.ningarna til1
rrilen närvarand-e o]utherska kolportörsverksamheten och ti1l att
vård.en
om c1e sjuka och fattiga blivit en kommunal och frätand.e angelägenhet

i stället för att vara en församlingens uppbyggand,e verksamhetr. utifrån d.enna synpunkt rrille Billing instämma i yrkand.ena på "upplivand.et av ett d"iakonämbete" på d.e stärten d-är behoven fanns.67) rrr-r- u**ta förslag återkon Billing i följande årgång av tid.skriften i samband.
en uppsats om rrleknannakrafternas använd.ning inom försanlingefltt,
där han påpekad"e att d.et vore ett alltför snävt uttryck för den tutherska synen på försaralingen, d-å d-enna gjord.es till enbart en r'åhörarförsamling'r. Lekmannen hade, stätld- und.er nåd.emed.elsförvaltningenr urd-er prästens led-ning, att på olika sätt arbeta för församlingens uppb;rggelse.6u) ,r11 utgångspunkt för lekmännens funktion tog Bitling det
nytestamentliga d-iakonatet som förebitd.. Detta var emellertid- framsprunget ur ett d.irekt behov och var i och för sig inte ett obligatoriskt ämbete inom kyrkan. j]et var d.essutom inte, enligt Billing, en
d-el av apostlaänbetet utan hade särskild.a funktioner inom församlingen.
Äo\
)iakonatets uppgifter 1åg inom k,iAlq$;verlc.samheten.'7l
med.

Billings utläggning fick här viktiga iconsekvenser för lekmannaverksarnhetens utformning, som han inte var sen att d-ra. Genom att d.en predikand.e lekmannaverksamheten awisats med hjärp av skriftbelägg, kund_e uppmärksamheten i stället riktas mot ett mi-nd.re kontroversiellt fält.
Enligt Billing fanns i och för sig ptikten att utöva kärleksverksamhet
för varje enskitd- församlingsnerl-lem. Detta hindrade emellertid. inte,
att ttäven försarnlingen, tänkt som ett helt'r hade fått "sin särskilda
kallelse" till kärlelesgärningar. Förhålland.ena kunde bli såd.ana att
d-en enskild-a hiälpen inte förs1og utan måste överföras på
'rorganer,
som just å sarnfund.ets vägnar utöva kärleksverksamhet". Detta var utmärkand-e just för d.iakonämbetet - att d.et var en
'tkärleksverksamhet i
församlinsens namnr? , Genom att man und-er påverkan av olutherska riktningar i d-et nuvarand.e kyrkolivet förblandat lekmannens och prästens
änbeten had-e församlingen tillfogats svår skad.a. Den i praktiken ut57) SLKT 1B7B s 72, Billing väncler sig d.ock mot d.et,,rreformerta,'kravet på att'rd.agrrerotypera'r den apåstoliska försanlingsord.ningen,
vilken enligt luthersk syn inte var bestd,mmande för kyrkans organisation. Bekännel-sen och den historiska utvecklingen skulle i
stäIlet avgöra kyrkans författning. fbm s 72 t,

68) SIKT 1879 s 72
6e) Ibn s 90 ff.
i
3.

&

t!-

ff.
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var strid-and-e mot lutherska princiPer. Lekmännen skulle inte göras till präster utan förbli l*knan.70)
r slutavsnittet av uppsatsen kom Billing in på d.iakoniens organisation i d,et aktuella kyrkliga läget. Den svenska d-iakonissutbild.ningen hade lid.it av att ofta sammankopplas med d.en inre missionens pred.ikoverksamhet. För d-en, som närmare känd.e ti]l förhå]land.ena, stod. d_et
emell-ertid. klart , att d.iakonissanstalten 'rvarit uppburen av lutherskt
kyrkliga grund.satser och aktat kyrklig ord.ningrt. De god.a resultat, som
kommit av verksamheten, had.e berott på att 'd.en ej velat vara något
annat än en kärlekstjänsttt. Sehovet av d.iakonissor had.e från församlingarnas sid.a blivit al-1t större. Även om d.eras verksamhet inte kund-e bilda nodelI för allt kärleksarbete, hade den dock blivit ett bevis
för rthuru väl vi inon våra församlingar behöva en ordnad. kärIekstiänst".71)
övad.e lekmannapred.ikoverlcsanheten

3i11ing övergick d"ärifrån tilI den aktuella fattigvård.ssituationen.
rrFrån vissa synpunkter settrt fanns
'tkanske ingen fråga i d.en närvarand.e tiden mer brännand.e än d-entt. fnför den sociala frågan om förhålland-et mellan "kapitalet och fattigd.omen't stod. socialismen, kommunismen och nihilisnen som förfärand.e verkligheter. 31and. anled.ningarna
till d.en uppkomna situationen fanns brister inom fattigvård.en. Utifrån
kristlig synpunkt vilade den nuvarande fattigvården på en ohål1bar
grund- och måste reformeras. I stället för att vara d.en
"kristliga kärlekens fria gärning, är den vord"en en det borgerliga samhäIlets tvångsåtgärd'r', Enligt skriften var d.en ett stycke av d-en kristna försanlingens
gud.stjänst. Nu had.e staten tagit hand. om den, sed-an kyrkan låtit d-en
glid-a ur sina händ-er. Genom att staten var ettrrrättsinstitutrr,
som
framtvingade fattigvård., hade den blivit en rätt, som de fattiga kunde
kräva' Det, som skulle rraratren kärlekens förmåntr, had-e blivit en ukommunal på1aga". 'rTaxeringskommitt6n och debetsed.eln hava trätt i stället för Herrens altare". Kär1ek och tacksamhet had.e fått länna plats
för fattigprocesser, som i längd.en skapad.e hat rnellan rik och fattig.
Den rt jurid-iskar opersonliga fattigvård.r', som staten anord.nad.e, kund.e
inte råd-a bot mot pauperismen. På d.enna punkt var i stäIlet d.en enskild.a barnhärtigheten bättre utrr.rstad. genom sin rrpersonliga kärlektt och
rruppfostrand.e och upplyftand.e kraft'r.
r d.et nuvarand.e 1äget förslog
emellertid. inte d-enna. Vård.en om d.e fattiga skufle j.nte vara end.ast

tf och lO1 ff.
117 f"

70) Ibm s 94
71) Ibm s
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en privat sak 'rutan en hela f örsamling'ens angeläg:enhetr'. Båd.e för d.e
fattigas, för kyrkans och för statens vä1 var det angeläget, att kyrstor och
kan nu återtog vården om de fattiga. Här fann"
"3^l*ycket
skön uppgift för leknannakrafternas användningrr. ral

Seträffande organisationen av denna kyrkliga fattiryård utgick 3i11ing
från de av honom ovan skisserad-e principerna för lelcnannens förhålland.e till prästänbetet. Led.nl-ngen skulle vara i pastors händ.er och ut-

aktuella och lokala behoven. Det
är enellertid. tydligt, att Billing i första hand tänkt d.en kyrkliga fattigvård.en som ttand.ligtrt komplement till d-en legala. Genom en ökad. sjäIavård för de fattiga t ex vid fattigvårdsinrättningarna, där även lekmän k'und.e tas i anspråk för en begränsad. själavård.sverksanhet, och genom ett personligare d.eltagande i d.e fattigas situation skulle en ny
and.a konma in i fattigvård.en. Genom d.etta skulle fattigd.onens bj-tterhet mild.ras och motsättningar inom församlingen upplösas. Genom den
kyrkliga fattigvård-en skulle lekmannakrafterna ges Itfull använd-ning: i
församlingens tjänst'r. Kärlelcsverksanheten skulle dessutom vara det
bästa vapnet mot den Itsocialistiskan kommunistiska och nihilistiska
zz\
propagandant' .l ) )
formningen skulle relateras till

d.e

Billings inlägg är av stort intresse i fl-era avseenilen. I d-en inomkyrkliga d,ebatten kan d-et främst betraktas som en uppgörelse ned den
1åg- och frikyrkliga lelclannaverksanheten, Det kan noteras, att 3i1ling här nötte d.enna röre1se på d-eras eget argumentationsplan med. utgångspunkt från exegetisk tolkning. Med tanko på den vikt man inom dessa kretsar tillmätte d.en nytestamentliga församl-ingsordningen, tord"e
Billings argumentation ha haft en stor slagkraft.
Det i vårt

vi-ktigaste är d.ock, att d.en skisserade planen
för kyrklig fattigvård. kan betecknas som nyansats i fråga om kyrkans
inställning ti11 d-en sociala problematiken. Den är ett tecken på ett
nyväckt intresse från kyrkligt hål1 för ett kyrkans eget bid.rag till
lösningen av fattigvård.sfrägan, som hos Billing ges en mycket vid. betydelse. Genom d"etta d.ras fattigvårdsfrågan in i d"en kyrklieEl intressesfären och blir en kyrkligt försarnlingsvårdand.e funktion. Som en ideologisk raotivation för ett ökat prästerligt engagemang i fattigvård.en
måste Billings in1ägg tilhnätas stor betydelse

72) fbm
75) fbn

s
s

sammanliang

l1B ff.
120 ff.
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skulle kravet på en kyrklig fattigvård återkomna vid. ett flertal tiIlfä11en, varvid företrädare för d.en lund.ensiska
teologien skulle anknyta till Billings ansats, Ett viktigt forum för
bl a d.essa frågor blev föreningen Kyrkans Vänner.

Und.er de föIjand-e åren

Vid föreningens årskonferens 1BBO höl1 P. Eklund föredrag med titeln
rrOm d.et lutherska kyrkosamfunclet och den allnänkyrkliga kärlekstjänstenrr, d.är kyrkans brj-stand.e insatser beklagad.es. Bakom d.etta 1åg d.ock
enligt Eklund- kyrkoförfattningen och kyrkans underordnande und.er staten, vilket gjort att I'kärlekstjänsten tiIl d-e nöd"lidand.es hjä}p såsom
en samfund.sangelägenhet glid.it kyrkan ur händ.ernar'. t{ågot reformf örslag franrfördes inte av Ek1und., men han pekaåe på befintliga organ'
som skull-e kunna engageras, t ex klockareämbetet och kyrkoräa.t.74)
Vid- d.iskussionerna vid. följand.e årskonferens över nöjligheterna ilför
bekänpand.et av våra d"agars otrosmeningarr', berörd.es i ett flertal in1ägg kärleksverksaxnhetens betyd.else som 'rett kraftigt med.e1 mot otronrl. 75)
.i'
Aven
vid.
ärsmötet 1BBJ ägnades uppmärksarnhet åt lcyrkans sociala ansvar.
N. J. 0. I[. Lind.ström, vid denna tid. kyrkoherd.e i Lund"s stift, behand-lad.e i ett föredrag möjligheterna att återuppliva rtden kristliga kärleksverksantreten i församlingenlt. Bristen i denna verksarnhet var att
d"en i d-et nuvarand.e kyrkolivet endast utövad"es på privat väg och inte
rrsamfund.smässi-gt't. Den 1egala fattigvård.en kund.e genom sin tvångskaraktär inte kallas kristlig. Anledningen till att sa^nhälIet för närvarande var på väg att "gå under eller sprängas sönd-errr beroåd.e på avsaknad.en av en rrsamfund"snässig: kristlig kärleksverksarnhettt. Denna var d-et
rrenda villkoret för, att d-e sprösnå}, som äro tid.ens nest trängande'r,
skul1e kunna 1ösas. Förutsättningen för d-enna kyrkliga fattigvård var
att staten l-ämnad.e ifrån sig rtal1 fattigvård- i egentlig mening:rr. End-ast
i sådana fa1I, då direkta tvångsåtgärd-er var nödvänd.iga, t ex vid. behand^lingen av försumliga försörjare och arbetsovilliga, var statens
o

74) Citatet efter referat i SLKT 1BB0 s i-12 f. Äng Pehr Eklund., som
1BB2 blev e o professor i Lund se Roöhe E. M. 1950 s lJO ff..
75) SLKT 1BB1 s 72 ff, Utgångspunkt för diskussionen var ett förerLrag
av kh Kronblad., vars framstäIlbting utgjord.e ett sammand-rag av den
sanma år utkomna broschyren rrDet kraftigaste slcyd.d-snedlet mot d,et
socialistiska omstörtningspartiets 1äror och agitationerrr, Se Kronblad 1BB1. Cf och jfr Tingsten 194I I t5 f, Diskussionen tord.e även
ha avkastat ett d.irekt in1ägg i fattigrrård.sfrågan av H. Aspling,
som efter mötet publicerad.e sina åsikter i Teologisk Tidskrift 1881,
Äspling framför här antyd.ningsvis nöjligheten av 'rfrivillige fattigtjänare'f und-er pastors led.ning i samarbete med- och som lcomplement
till den legala fattigvård"en. Aspling lBBl s 376,
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ingripand-e befogat. Genom att fattigkostnad.erna skulle återfå sin rätta karaktär av I'kärlekens gåvor't och upptas som kollekter i samband
med- gud-stjänsterna skulle säker11gen resurserna förslå. Verksamheten
skulle ha sitt centrum i församllngens pastor, vid-are skulle enskild"a,
kyrkoråd-et och klockare kunna engageras, För städ.erna behövd-es troligen I'ett särskilt ord.nat d.iakonatr'
"76) Detta avancerad.e försIag bemöttes ned- en viss skepsis vid. d.iskussionen. Behovet av d-iakonissor och
det önskvärd.a att prästen upprätthöll samarbete ned såväl d.en fria välgörenheten som fattigvård.sstyrelserna betonad.e" d.o"t . 77)

letta material ger möj1-ighet att konstatera, att åren omkring 1BBO med.fört ett förnyat intresse från prästerskapets sida gentenot fattigvårdsfrågan och d.en sociala frågan. lVlärkbart är d-essutom, att dessa båd-a
problemområd.en i d,en kyrkliga d.ebatten id.entif ierats, d v s d.en socia1a frågan kom att betraktas i stort som en fattigvård.sfråga. påtagligt
är även att ett alltmer återkommand.e motiv för en kyrkligt social insats var en ökand.e fruktan för d.e socialrad-ikala id.dernas utbred.nirrg.?B)
Samtid.igt had.e d.enna omsvängning nära samband. med. d.en inonkyrkliga d.ebatten om lekmannakrafternas använd.and.e inom församlingarna. lekmännens deltagande i en kyrklig fattigvård kon fr a från de lundensiska
teologerna att framföras som ett önskvärt alternativ til1 d.en pred.ikand-e lel:nannaverksarnheten. Förutsättningen för en kyrklig fattigvårdvar emellertid- enligt d.enna teologiska riktning, att d.en ordaades som
en samfu.nd-sn4ssrlg,, församl-,ingsnässig, icyrkl.ig funktion. Den hyrkliga
fattigvård-en skulle med. pastors och lekmäns biträde vara en försam-

16) Red.ogörelse Kyrkans Vänner lBB4 s lp ff,
77) Ibm s 25 tt"
78) Jfr tingsten 1p41 s JQ tt, som förlägger omsvängningen
Itkristligt-sociala

ti1}

id.6er't inom rkyrlcan'r ti11 tid.en ånkring 1B!0.
Tingstens utgångspunkt i kyrkans inställ-ning till_ sociald_änokratien och använd.ningen av pred.ilcomaterial för bestäilrrttnft av präs-

ffias

politiska

propa.gand.a,

torde ligga

bakom

fixeringen tilr

d.en-

na senare tid.punkt. Vad. gä1ler Tingstens allmänna tes, att präster_
skapet företrätt en konservativ samhällsuppfattning oån att dess
ind-oktrinering varit av stor betyd.else, tord-e aet trar presenterad-e
materialet inte ge anledning till kritik mot ringstens resultat.
Vad son däremot fingsten inte tillräckligt
uppmärksanmat är dubbelheten i d.enna rrreligiöst etiska social-korrservatismtr. Samtid.igt sorn
man konsekvent och aktivt awisad.e al-la social-rad.ilcala id.6er, fanns
inom prästerskapet ett starkt socialkonservativt engagenang. Detta
har här påvisats red.an från IBBO-talets början.

r44.
lingsvård,and,e uppgift.Tg) 3r6sm hela d"enna nya inriktning 1åg givetvis
även som utlösand-e faktor de problem, som en alltmer besvärand.e fattigvård

ssituation utgjorde,

Det ovan uppstälId-a förrnod.and.et, att balcom prästerskapets förnyad"e intresse för fattigvård.sfrågor, som för Lund.s vidkon:nande innebar ett
kraftigt ökat d.eltagande i fattigvård-sstyrelsens arbete, torde ha 1egat en id.eologisk motivering, har al-ltså visat sig vara riktigt. I den
inomkyrkliga riksd-ebatten hade speciellt från lund-ensiskt håI1 franförts Iångtgåend.e krav på ett kyrkans eget ingripand.e i fattigvården.

Att dessa frågor även förts fram i den lokala debatten i Lund framgår
av ett föred.rag i Lunds prästsälls1cap 1BB{, där S. l. Sring behandlad.e
frågan, on d.et fanns "något kristligt berättigat i de mod.erna socialistiska strävand-err*". BO)
Brings framställning är av nycket stort principiellt intresse för förståelsen av d.en I'religiöst etiska socialkonservatismrt, som från 1BB0talets början växte fram inom svenska ky"Lu,rr.81) Bring konstaterad.e
79) I\tt åren omkring 1BBO innebar en nyansats inom svenska kyrkan har
påvisats i nyare forskning. Se senast Eckerd.al 1970 s 120 ff speclellt s TZJ not 55, som anför I{\{ lBBl som något av ett genombrott
för ett folkkyrkligt tänkancle d-är begrepp som 'rförsamli-ngsvård.tt och
'rförsamlingsmedvetand.eil alltmer korn i bruk son uttryck för ett förnyat intresse för I'den empiriska kyrlcan i lokalförsamling:arnatt. Debatten om den lcyrkliga fattigvåråen stöd,er denna observation. Det
kan även konstateras, att denna omsvängning innebar ett genomslag
för fr a den lundensiska teoiogien. Cf ibm och Åberg L]58 s 267
not 54, som pekar på d.e ol-ika miljöramarna för d"en uppsaliensiska
och den lund-enslska teologin. Sakom tankarna på införand.et av en
kyrklig fattigvård" tord.e dessutom för d"e lundensiska teotogerrra
legat d"en förutsättningen, att kyrkolivet i sydsver:ige ännu i stort
sett var obrutet tiIl skillnad. från mellansverige, där upplösningen

av den kyrktiga seden had.e fortslcrid.it längre, I\{artling 1961 s 1}
och ]0 ff.
8O) Föred.raget utgavs i utökat skick i broschyrform. Se Bring 1884. Jfr
Tingsten, som förväxlar prästsälIskap och prästmöte. Tingsten 1!{t

s

Bl)

16,
Termen

Ireli-giöst etisk socialhonservatismil har här valts för att
få en mera pregnant beteckning på d.en kyrkliga konservatismen. Cf
Tingsten 1941 s 35 tf, som omväxland.e använd-er termerna rretisk socialismrr och trsocialkonservatismil för d-et nyvaknad-e kyrkliga sociala intresset vid. denna tid. Även om innehållet i d.en martensenska
termen "etisk socialismrr i stort även täcker den svenska instä11ningen, tord-e d.en vara mind.re Iänplig ur språklig synpunkt. Den
har d.essutom i mycket ringa utsträckning använts i d.et svenslca materialet. Med- tanke på att socialkonservatismen är en politisk
riktning och att d.en kyrkliga socialkonservatismen haft ett relativt litet intresse för d.e d.agspolitiska frågorna, har denna term
ytterligare specifiserats. Se vidare den fortsatta framställningen.
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inled.ningsvis, att den soeiala frågan var rtkristligt berättigad". r
kristend-omen fanns lösningen g:enom "kristlig rättfärd.ighet och krist1ig kärlekrr. Den sociala frågan gäI1d.e I'rätten att levart. Denna rätt
förutsatte ett förhålland.e människor emelLan och existensen av ett
Itsamfundtr. Sanfund.et var inte ei:åast staten utan även kommun och fanitj
och, d.å det gäIlderrden sociala frågans lösning från d.en frivilliga
kärlekens stånd.punktrt, även kyrka och försanli-ng. f kravet på att d.etta sa"nfund. sörjde för d.en enskild.es nödtorft fanns något berättigat
även utifrån kristlig synpunkt. 'rA11 samfund.smakt, icke minst statensrl
varrren av Guå ordnad. faderlig malct't. Statens uppgifter kunde d.ärför
inte red.uceras till en itnattväktaret jänst'r. Staten var i stället en organism -rrnär en 1em li-d.er, Iid.a alla lenmarna med-il. På d.enna punkt
kund.e kristend.om och socialism gå samman mot liberalismens j.d6er. Samtid.igt måste rrfriheten och självständ.ighetenrr för clen enskild.e värnas.
Här gick d-e socialistiska resonemangen för långt.82)
fvän detta principresonemang tog Sring sed"an upp till
d-iskussion ett flertal d.etaljfrågor, d.är såväI socialismen som Iiberalismen kritiseras med. stöd. av fr a bibelteol-ogiska argu-ment. Det i d-etta sammanhang mest intressanta rör Srings uppfattning i frågan om rätten til1 arbete. Den enskild-e arbetaren had-e "i allmänhet inte rätt att
generellt ford-ra att sanfund.et gav honom arbete. Å andra sid.an skulle
d-en enskild.e inte lämnas åt sig sjä1v utan vård. och skyd-d. av samfund.et.
I vissa fall kunde arbete erbjudas, Sring hänvisad.e här till fattigvårdsförordningens bestämmelser onr fattigvård.ens skyldighet att ingripa vid. missväxter e1ler and.ra olyekor. Staten bord-e d.essutorn lagstifta
Med utgångspunkt

i arbetsskyd.d.sfrågor.

85 )

Slutligen kon Sring in på fattigvård"sfrågan. Lagstiftningen på detta
områd.e var kristligt
berättigad-. Även om många ansåg att d-enna var prineipiellt felaktig eller nan på sin höjd. kund.e acceptera den som ett nödvändigt ont och Bring för egen d.el inte vi1le förneka att den ofta i
sin praxis stred. mot kristend-omens ford.ringalr, vil-le han inte d.öna ut
3ringlBB4slff,
8r) rbm s B ff . cf FFO 1B?1 $ 1J rnonr J ocLt Reglemente Lund 1BT2 $ 19.
I övrigt behand.lar Sring även frågorna om rätten tiIl arbetsvila
och till en rättvis lön och anför kritik mot d.en fria konkurrensen.
Se även on förhålland.et nellan kapital och arbete, egend.ornsrätt och
arvsrätt, familjerätten. r samtliga dessa falt kräver Bring att
staten ingriper utjämnand.e genom lagstiftning, Fr a skulle staten
skyd-d.a ttd.e naturliga och organiska associationerna, om vi så vilja
kalra faniljen, kommunen och försa^u,lingentt. Bring rBB{ s r0 ff.
82)

L46,

Ätt Flaten ägd.e en sådan lagstiftning var nänligen ett tecken på
en organisk kristlig uppfattning av statens organisation. Det hörd-e
tilI statens uppgift "att på rättens väg göra gällande lemmarnas skyld.ighet att bistå varandrarr. Genom den kristliga statens sarnhörighet
med. rren ännu högre organism, nämligen lqrckan", skulle det rätta underlaget skapas för att d.e ford.ringar, som staten stä11d.e, skulIe kunna
uppfyllas med kristligt sinne. Även ur de fattigas synpunkt skul1e
hjälpen kunna tas emot som rren gåva av Herren, vilkens tjänare staten
ärrr. net tillhörd.e prästerskapet att til1 både givare och mottagare
sprid.a d.enna syn. Franför allt på konmunalplanet kund.e d.enna uppfattning få sin konkreta utformning. Detta solldarislca förhålland.e bord.e
merr även när d.et gälId.e Lund, konma ti]l uttryck i d.en kornmunala lagstiftningen, Kommunen bord.e i stöme utsträckning sörja för en förebyggand.e vård. genom t ex organiserat sparand.e. 84) l"r, konmunar a ragstiftningen kund.e emellertid. inte anses sorn tillräcklig. Den sociala
frågan ställd.e även d.irekta krav på Eyrkan, För individen gäl1d.e d.et
atte gä utöver d.en borgerliga plikten genom enskild barmhärtighet. Kärleken fick d"ock inte vara blind.. Den största barmhärtigheten 1åg inte
i allnosegivand.et utan i erbjud.and.et av arbete, då så var möjrigt. För
famili.en gälId.e d.et att skapa en större gemenskap och ett större ansvarstagand.e. För församLingen stod., möjligheten öppen att genom frivillig välgörenhet koraplettera den konmunala fattigvård.en och i den ingjuta ett kristligt sinne, Nöd-en var tillräckligt stor för att både
kommun och försa^mling skulle få ti]Iräckligt
utrymme. Den kristliga
väl8örenheten tillhörde församlingsvård.en, På d-enna punkt gick traditionen tillbaka på urkyrkan, I församlingen bord.e trkärlekens kommunismtt
råd"a. Denna fick emellertid. inte innebära oordning utan bord.e komma
tiIl uttryck i inrättand.et av ett församlingens d.iakonämbete, Det var
en brist i församlingsorganisationen att d.et för närvarand"e inte fanns
ord.nat för kärl-eksverksanheten som en försa,,nllingens Jer,ksaqbet,. ASiooiatignerna, fr a d.en inre missionen bord.e i stället för pred-ikoverksamhet ägna sig åt kärleksverksamhet. 4IlEqg_,,som helhet, slutligen, had.e
att genom evangelium och kärleksverksamhet fra-uikalla d.et kristliga sinoer som var en förutsättning för d.en sociala frågans lö"rrir.g.85)
d.en.

Srings inlägg had.e, trots sin förmed.land.e grund.inställning, sin

g4) Ibnr s 19 f. Bring framför dessutom förslag

om änd-rade

ud.d.

hemortsrätts-

i d.en riktning att föd-elseorten skulle utgöra ständ.ig
hemort, Enligt Bring sku11e öetta skapa större ansvarskänsla inom
bestän:melser

konmunen.

e5) Ibrn s ZL ff

.

I4T.

riktad' fr a mot socialismen och d.ess id.eologi. Änmärkningsvärt är emellertid. i vilken utsträckning även kritilcen riktad.es mot ]iberalismen
som ekonomisk och politisk teori. Brings framställning kan genom
sin
principiella inriktning karakteriseras som d.et första mer konsekventa
uttrycket för d.en svenska religiöst etiska socialkonservatismen und.er
d'enna tid-. Det utmärkand.e för d.enna torde vara d.ess religiöst
soeiala
notiveringar för en reforinlagstiftning i förned.Iand-e och utjännand.e
riktning och dess intresse för socialpolitik på d-et individuella och
konmunalp Planet. Kristend.omen som etisk faktor tillnätes stor betyd'erse.t6) *n""iellt framträd.and.e i jämförelse med. de tidigare inläggen
i fattigvårdsfrågan omkring 1BBO är Brings reLativa uppskattning och
prineipiella motiveringar för d.en legala fattigvård.en. Den kund.e d.ock
end'ast betraktas som en d.e1 av samfund.ets sociala verksamhet. Enligt
Bring bestod- sanfund-et av d.et totala samhäl1ets organism, organiserat
i fr a stat, fanilj och kyrk".87) Konsekvensen av detta för fattigvård.sfrågan blev ett krav på kristligt inspirerade insatser på alla dessa
fronter.
Det kan alltså konstateras, att den lund-ensiska teologiens företräd-are
vid' 1BB0-talets början lämnat olika teologiska bidrag, som syftade titl
id-eologiska och organisatoriska föränd.ringar inom fattigvård-en, Det ge_
mensainma draget i dessa resonemang var en i oLika grad.
fra,nrträand.e kritisk instäilning till den lega1a fattigvårdens juricliska och opersonliga karaktär. Som ett komplement eller t o m som ett alternativ
vi1le
nan sätta en' av derkyrktiga församling'erl led.d. fattigvård.. Beträffand-e
organisationen av d"enna fanns emellertid. ännu ingen klart utfornad. mo-

86) cf ringst en r94L s 35 tt och efter honom Elvand.er 1!61 s 28 ff.
cf
ovan not 81. fntresset för d.en l-okala försanlingens problen och församlingsvård.en tord.e kunna antas h.a en av sina orsaker i präster_
skapets minskad-e politiska inflytand-e genom representationsrefo::men
1866. Effekterna av d-enna är enellertiä svårneäomåa, äa överhuvud det
kornmunalpolitiska intresset kan sägas ha ökat efter konmunalreformerna 1862. Se dock L{e1lc1uis t Lg63 s ir4.
87) såvä1 när det gäller Brings samhällsuppfattnins som teologiska ram
överhuvud står denne i ett klart leroånae till d.en äIdre lund.ensiska teorogien. se vrallgren rg|g s 1!{ ff. s" ao"io-Årå"Å-ig68
tt8not }J som ?rgr understryker Brings påverkan
"
opprälaromantiken,
' och Geijer. Det är tydligt ätt l"irrg"r,
schelling
riiråiräder en uppnjukning i d'en för den äldre lund.ateolågien karakteristiska
uppbyggnad"en
av det teologiska. s3rstemet på treståndsraran. Ä;;;-o*--ro""tret
klart
fralqträd'er också hos Sring vi"a" hans uppläggning en rikare d.ifferentiering i fråga om samfunåets upplyegnaå,
milj, församling, associatj_on, ky"[;:
"iät, f,or,,'or, ind.ivid., fa_
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d.e11. De

oftast

förslagen gick ut på att knyta fattig_
vårdsfunktionen till församlingens ord.inarie organ, fr a kyrkorådet.
Det största positiva intresset, som kund.e on:fattas av samtliga, gä11d.e
emellertid- d-et fattigvård-ande cLiakonatet i den forn d-et utövad.es av
d'iakonissornao För Lunds vid"kornmand.e had.e d-essutom d.etta prövats på
återkomnancle

1oka1pIanet.

r institutionell

vård" had.e d.iakonissor

tagits i anspråk

red.an und.er

;:::-#*' *'åä, T;;;".:il.:;::""::i;J:;'";':,:åL:ä::-:il*"
av d'en frivilliga

välgörenheten för mera öppen vård., Kostnad.erna för
henne bestred-s genom insa.urlingar i sa"nhäIlet. Hennes verksa:nhet
var
inriktad på sjuk- och fattigvård fr a utanför d.en sektor, son hörd.e
titl den 1egala fattigvårri.en.89) l"otigen existerad.e ett sa.rnarbete
mellan henne och Fruntimmersfö"erirrg.n. 90) samtidigt upprätthöll hon
kontakt med- fattigvårdsstyrelsen och hade dess tillstånd. att besöka
fattigvård-sinrättningen "för att där lämna sin tjänst och and.liga omvård.nad- åt d-e fattighjon, vilka kunde \rara i behov 65agrr',.91)
lBB2 beslöt fattigrrård.sstyrelsen att vård.en av d.e gamla och sjuka vid. inrättningen
onbesörjas av en d.iakonissa, virken lBBl började sin
:Rtt"
t'/
tjänst.
vi'J IBBO-talets början fanns sål-unda två rliakonissor i Lund.
rned. direkt fattigvård.and-e uppgifter.
De ökad-e elconomiska svårighete::na

att på privai väg und.erstöd.ja

d.iako_

eB) Flkman r!60 s Llz f och 160. rnitiativet hade tagits
av biskopinnan
Thomand-er. För en kortare tid- synes är.en en ytterrigare
pracering
vid- ett barnhero ord-nats, Detta barnhem fungerade d.ock end_ast

ca ett
år' Ibm s llJ not 102. Även Råby
anlitad.e
för
en
"aaa"i"esinstitut
kort period- und.er l8JO-talet en cliakonissa
från Ersta, rbn s 1!6.
Be) se historiken i LSp 1g.12.1884
$ rzz litt M, rsA, Jfr perss on t)61
s IJlt som Inenar att d'en kyrkliga
iörvaltniågen anstäIlt d"iakonissan vid 1BT0-talets början.
90) se LFP 2O.2,187g $ 5, LSA.
er) tFP \J.10,1877 $ 1r rsÄ. 1BBO inrättades d.essutom en predikant- och
själasörjartjänst vid- fattigvårdsinrättningen
förslag av vice
pastor E. JI. Rodhe i fvst. trFp 2r.r0.IBBO re]genom
rst.-Ä;;;aåt
rrarr_
$
sköts ti1l sf' som bifört. firl tjänsten uäsågs
fattigvårdsstyrerseledamoten och d.,omkyrkoad.junkten E. ced-erberg. LFp 23,12,18g0,
LSA.
Arend'et hade ernel-lertid vaäirts red-an ett år tid.igare
i
kyrkostämman.
Förslagsställare var boktr,rcrcare H. 0h1sson, Kyrkoråd.et menad.e
emellertid att den kyrlcliga kommunen inte var rätt forum. Kyrkostär'man
förslaget
?rt19g
29.L2,L879

med denna

notivering.

rDKRp zo,L2,r}7g och

bilagae LDFA.
e2) tFP 2.2.1882 $ Zo, tSÄ. Cf persson L)61 s tJl.

LDKSp

r49,

i den öppna vårderr föranled.d.e Gottfrid. Bil}ing att i
stad-sfu}lmäktige framlägga förslag om att församlingsd-iakonissan skull-e avlönas på stad"ens stat. I denna motion, som framlades und.er tBB4,
hävd-ad-e Bi1ling, att diakonissan fyl1t en väsentlig funktion inom samhället och att denna funktion inte längre kunde anses som en privat
uppgift. Efterson d.et var en'thela samhällets angelä8""::t" var det
också rimligt , att staden understöd-d"e d.enna verksamhet.') / Fatt,Lgvård-sstyrelsen, som fick förslaget på remiss, menaile att fattigvård.ens ord.inarie behov i och för sig inte krävde ytterligare personal, eftersom
man nyligen anstä1It en d.iakonissa för försörjningsinrättningen. För
en kompletterand-e vård., som skulle kunna förebygga den legala fattigvård.ens ingripand.e, ansåg d.ock styrelsen förslaget vara av stort värde. Resultatet bIev, att stadsfullmäktige bifö11 notionen och föreskrev, att diakonissan skulle stå und.er fattigr"årdsstyrelsens överinmj-ssverksamheten

u

94)

""rrau.

Denna utveckl-ing

visar , att

d,e

av prästerskapet framförd-a idderna

om

en direkt kyrklig fattigvård ännu inte kunde omsättas i praktiken. En
genomgång av kyrlcoråd.ets protokoll ger d.essutom ett helt negativt resuLtat i d.en meningen, att d-en sociala problematiken inte alls behandlats i d.etta organ. Iet är tyd.ligt, att d-et ökad.e fattigvård.sintresset
b1and, prästerskapet frani till- mitten av 1BB0-talet först och fränst
fått effekt på clen legala fattigvård.ens områd.e, Genom prästernas ökad-e
d.eltagande och d.iakonissverksamhetens integrering i den legala fa.ttigvård.en had.e d.ock en av d-e nålsättningar, som de lundensiska teologerna
frarnfört, kunnat omsättas i praktiken, nänligen önskemålet om att rrkristliga principeril skul-le införas i d-en av lag reglerad"e fattigvården. För
en kyrklig fattigvård., anknuten tiII d.en kyrkliga församlingens organ,
saknad-es ännu såväl resurser som organisatoriska 1ösningar, Först vicl
]BB0-talets slut skul-le en vid.are utveckling lcomma til-I stånd..

9t) tSP 19.12.1884 $ r7z litt M, LSA. Jfr persson 1967 s ljle som antar existensen av ytterligare en d.iakonissa. Cf orran not Bp. Se
även LFP 27"L1,1884 $ fO, LSÄ.
94) tSP 19.12.1884 $ rZz med bitagor, LSA.
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1.4.4 Debatten

om 1 ega 1o c h

frivill

fattiEvård under 1B9O-talet

sista åren und"er 1BB0-talet med.förd.e återigen ökad-e påfrestni.ngar
på fattigvård.en i Lund.. Ett ökat antal understödstagare och fr a en
besvärand"e arbetslöshet tvingad"e fram extraord.inära åtgärd.er såväl
från de kommunala organen som från d.en fria välgörenheten.95) ,"rt*
förhålland-e måste anses utgöra d"en viktigaste faktorn balcom d.en livliga fattigvård.sd.ebatt, som under en 1ång tid- framåt kom att föras i
Lund. Dessutom skulle debatten tillföras ett viktigt tillskott, genom
att en använd.bar i-nod.ell för organisatoriska reformer inom fattigvården
skulle komma att lanseras und.er åren omkring 1890, näroligen ElberfelåDe
Oa

systemet.

framställningen konmer att centreras fr a kring utvecklingen inorn d.en frivilliga välgörenheten. Denna skulle emellertid. få
omfattand.e konsekvensex inte bara på d-en legala fattigvårdens onråd.e
uta.n också bild.a nodell för organisationen av en kyrklig fattigvårdmed. för Lund. karakteristiska d.rag. Denna sj-stnännda komner att behand-las i föIjande avsnitt.
Den följand.e

5.4, 4.]

I

lund.g frivilliga_försning

gör de_fattigag

gågd_

höIls i Lund ett enskilt möte för att undersöka rnöjligheterna att bild.a en fattigvårdsförening. En stadgekomnitt6 bildades,
beståend.e av god.sägaren Gottfrid. ',ffarholn, förste stad.slä]<aren Emil Söd-erwall och d.ocenten 0. Holmström, för att ned. utgångspunkt från d-en
förd.a d.iskussionen och rti anslutning till d-et bekanta Elberfeld.-systenetrr utarbeta förslag till stadgar" Ti1l hjälp vid. d.etta arbete anvdnd.e kommitt6n de reglementen som låg til1 grund- för d.e kort tid.igare
bild.ad,e föreningarna för välgörenhetens ord.nand-e i Stockholm, Uppsala
och Kristirrriu. 96 )
december 1BB!

I slutet av februari tBlO 1å,9 förslaget tiIl reglemente klart, och d.et
gälld.e nu att intressera d.en större all-raänheten för id-dn.97) rt, offentligt möte förbereddes genom en artikel- om fattigvård.sfrågan i Lund-s
Weckoblad. kornbinerad- med. en inbjud-an und-ertecknad. av initiativtagarna.
I en artike] gavs bakgrunden till behovet av nya grepp på fattigvård,ens
områd.e. Varken den offentliga el1er den enskilda fattigvården kunde ane5) Se ovan 1.4.I,
e6) LFFP 14.2,L891 bilaga, LUB,
e7) Initiativtagarna had.e vid ett möte L3.2,18!0 god.känt

förslaget.

Ibm.

151.

ses tillfred.sställand.e. I flera svenska stäåer hade man d.ärför riktat
bl-ickarna mot d.et tyska Elberfeld.-systenet. En liknand.e anord.ning bord.e
nu införas i Lund. i forn av en frivillig
förening för att åstad-kornnä en
personligare vård om d.e fattiga och för att rnotarbeta yrkestiggeriet.
Inbjud.an till nötet var und"ertecknad- av 22 personer, huvudsakligen uni-

versitetsfolk, präster och kommunalt engagerade, /"/

}'tötetn und-er ord-förand.eskap av komminister 0. P. Segerberg, inled.d.es
ned. ett föredrag av d,omkyrkoad.junkten H. E. Hallberg om Elberfeld.systemet. Hallbergs föredrag präglades av en viss försiktighet. Kritiken riktad.es inte i första hanil mot den offentliga fattigvården utan
not d.en enskilda välgörenheten. Den nuvarand-e fattigvården var "en i
och för sig seddr Sod gJ,-lm4n fattigvård, uppvuxen på historisk, för att
icke säga kyrkohistorisk grund-rr. Den borde tas som utgångspunkt för reformer i riktning mot vad. en 'tsann fattigvård-" krävde - att förekouuna
nöd.en oeh att ge personlig vård.. f d-etta sammanhang lärnnad.e Hallberg
en redogöreLse för Elberfeld.-syst"**t. 99)

Hallbergs mod.eration kan man spåra avsikten att i d.etta sammanhang inte stöta ifrån sig någon av de grupper, som föreningens framgång
skulle vara beroend.e av, framför allt företräd-arna för stadens offentliga fattigvård-.
Bakom

Dislcussionen om kommitterad.es stadgeförslag, presenterat av Holmström,
kom också att beröra föreningens stäl-lning till d.en legala fattigvår_ t) Man beslöt
d-en.*/
emellertid. att i,nnan stad.garna antogs och föreningen

konstituerad.es, Hallbergs föred"rag och stadgeförslaget bord.e offentliggöras i tid.ningspressen. Förslaget, förmod"ligen skrivet av Hokiström,
är på ett par punkter, som sed,an kom att änd.ras, av stort intresse. I
samband. med- dess införand"e i Lu.nd-s \{ockoblad. hänvisad.es till
d"e nyutkomna arbetena av komministern i Malmö, Lud.vig l,4eijer och biskop E. H.
Rodhe i Götebor*.t) *"11u", som var ledamot i Malmö fattigvårdsstyrelse,
hade vintern lBBB-fBB9 besökt staden Elberfeld. och där stud.erat fattigLW 22.2.1890. I artikeln refereras tilt reformförsl-ag i Stockholm,
uppsala och Göteborg. LI,v 18.2,LBgo innehörl en smärre artikel om
föreningen De fattiges Vänner i Uppsala.
garrlergs
föredrag infördes i LuI B.3.LB9o. Ang segerberg se carl99)
quist L952 s l-56 f, Ang Hallberg se Hellström l-951 s t2J f.
t) LVf 6.3,I89O. Enligt LW had-e närmare 2OO personer infunnit sig tilt

98)

nötet.

2)

LVII

6.J

ocl- B.].]B9O. Se

Meijer 1BB!:l och Rodhe E. H.

1889.

=1

r52,
vård.ens organisation. Denna resa resulterad-e i att lr/leijer und.er lBB!
publiceracle en rad. skrifter om Elberfeld,-systeinet oeh reste runt och
höIl föred.rag om d.etta i flera större svenska städer.l) nneijers huvud.sakliga intresse rörd-e emellertid. först och främst refornner av d.en legala fattigvåråen, vilken han önskade ord.nad. efter systemet i Elberfelc1, meci. staclen ind.elad i kretsar, med- kretsförestånd.are och vårdare,
som stod- i personlig kontakt med d.e fattiga. Men då han insåg att en

ful-Iständ-ig onorganisation i Malinö inte kund.e komma till stånd, omedelbarto föreslog han, att man s}culle på prov genomföra en sammanslagning
mell-an d-en 1eg'ala fattigvård.en och d.en frivilliga
organisationen Malmö
Allmänna und.erstöd.sförening. Fattigvård.en skrrlle behåfla si-n organisation, men föreningen skulle förse d.en med frivilliga krafter i forra av
kretsförestånd.are och vård.","". 4)
Koromittdns förslag anknöt till
ens med-lemmar skulle sättas i

lösning. Tanken var, att föreningstället för d-e avlönad.e rotemännen och
att d-e , nät det gällde utd.elning av kommunens med.el, skulle vara und.erställd.a fattigvård.sstyrelsen, men när d.et gäIld.e frivilliga ined"el förer\
ningen. t) '{id" sid-an av detta inflytand.e från Meijer finner man också
spår av id.6er, framförd-a i d-en anförd^a skriften av biskop Rod-he. I)enne,
son ställd-e sig kritisk mot båd.e legal och frivillig
fattigvård-, menad.e
att den kyrkliga församlingen var d.en end"a, som kund.e lösa fattigvård.sfrågan. Den legala fattigvårclens 'robligatoriska väIgöre-nhet" var en
orimlighet, efterson kärleken varken hörd.e till de borgerliga rättigheterna eller skyld-igheterna. Denna iltvångsfattigvård.?r måste, även om
d-en utövad'es av en kristen stat, kompletteras med en frivillig
fattigvård-, bestämd avrrd-en kristliga kärlekens and.et?, Svagheten med. den frivilliga fattigvård.en var, att d.en var splittrad". Genom en kyrklig fattigvårår uPPbXgBd. enligt de elberfeld-ska principerna, skulle fattigvård-enna

Meije:: se Carlquist 1951- s l{l ff. Studiebesöket i Etberfeld bekostades av statsmed-el. Und.er 188! utgav han tre skrifter om Elberfeld-systemet, vitka berörtle d.els d-ess organisationo d.e1s cless niöjligheter att omsättas i svenslc fattigvård.spraxis. Se Meijer 1BB!:i,
lBB!: 2 ocln 1BB9:1.
4) Meiier 1BB!zJ s 16 ff och 27 ff .l\falnö understöd.sförening var bild.ad.
IBBB. Ibm s 16. För MaLmö fattigvård se i övrigt Stenkutä 1!02 och
fr a Bjurling L956, r ystad" omorganiserades raitig:vård_en 1eB9-90 i
enlighet med- Elberfeld.systemet med- utgångspunf<t från Meijers förslag.
Se Andersson 1!{J s 526 f. I Hälsingbårg-bildaaes IBB! en friviltig
fattigvård-sföret'ring, und.erställd. stad.ens fattigvård-ssiy-reIse. Stad-gar Hälsingborg tBB9. Se även }/teijer tBBg; j s 23,

t)

AnS

5)

Lw

6.r.ra9o.

r
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d.ens

sociala probl-em kunna lösas. b)

I kornmittdns stad.geförs1ag

synpunkter satt vissa spår. Med.
tanke på Hotnströms senare agerand.e kan man anta, att d.et var d.enne,
som stod bakora förslagets in1edand.e paragrafer. I d,essa skulle näm1igen föreni-ngen få en viss anknytning till den kyrkliga församlingen.
had-e d.essa

Föreningens änd.amål var "att organisera den frivilliga
välgörenheten,
som red.an av enskifd-a personer inon församlingen utövasrt. Detta skulle ske på ett sätt, som til-lfredsstäIlöe rrd.en kristriga kärrekens
kravrr, Föreningen slca11e arbeta på att göra fattigvård.en t'erkänd. såsom en försainlingens gemensamma angelägenhet och kristend.omsplikt av
den art, att varje samhälIsmed-lem och kristen ind-ivid. är skyld.ig ägna
d.en något av sina personliga kraftert,.T)
Redan vid" d.iskussionsmötet

i mars IBIO hade nian från fl-era hå11 påta-

lat förslagets oklarhet vad gäI1d-e föreningens sjä1vständ-ighet, Man
had.e vid detta tillfälle
uttryckt önskemål- om att föreningen borde
helt und.erställas fattigvård.sst;rrelsen. t),"rrnr d"islcussion kom att
fortsättas vid- ett möte en månad. senare, d-å föreningen slutligen fick
sina stadgar antagna.g) O., kom emellertid. inte att b1i d.et av Holmström utarbetad-e förslaget som antogs - d.et ansågs vara alltför opreciserat och resonerand.e, och ansågs inte tillräckligt klargöra föreningens ställning titl clen offentliga fattigvård.en. Det blev i stället
en av Warholm presenterad- on,red.igering som kom att god"kännas. f denna
slutliga form had-e Holmströms försök att anknyta föreningen till försanlingen utgått och utbytts mot formuleringar, som d-els slog fast föreningens frivilliga
karaktär och självständ"ighet, d.els und.erströk vikten av samarbetet med. d.en 1egaIa fattig.rå=a"rr.IO)
Detta lffarhol-ms förslag fick alltså formen av en kompromiss mellan d.em
som önskat en d.irekt subord-ination und.er fattigvård"sstyrelsenrll) och
Holmströms försök att på något sätt få föreningen knuten till försam6) Rod.he E. H. 1889. Se vid.are ned"an avsnittet J.!.
?) Förslaget infört i Lli'i 1l-.r.1890. cf FT 7,j,LBgo. Biilow var positiv
till id"6n, men fruktad.e religiös j-nb1and"ning. rtDet lät så sor,r om
l-äseri med.verkat vid. upprättand-et av stad_geförslaget."
B) LTI 6. 5 ,tBgA.
e) IFFP 8.4.1890, LUB,
10) LW 10.4.I89O.
11) Denna mening franförd-es av
P. Eklund_" cf LyI 6,3.LB?O,

fvst:s v ord-f o, p.

segerberg och prof

r54"

lingen. Holmström, som för övrigt erkände att d.et första förslaget
mer had.e formen av ett program än en stadga, stöd.d-e Warholrns försIag. L2)
En f örening, t'Lund.s frivilliga
förening f ör d.e fattiges vård'r, var alltså bild.ad. och stad.gar var fastställd,a. Dessa gick ut på att föreningen
i samarbete med- d.en legala fattigvård-en skulle arbeta för att utrota

tiggeriet, höja de fattige i sed.ligt avseend.e, förebygga nöd. och hjäIpa rnänniskor ur fattigri.omen. Föreningens med.lemmar skulle genom pexsonligt arbete som styrelsemed-lemmar, kretsförestånd.are elfer vård.are förverkliga d.etta p"og=m.t'l Prineipen var, att ingen skulle kunna köpa
sig fri från personligt ansvar - med.lernmarna skulle alla varu. u.ati-'ru,,14)
vård.arna skulle ta sig an d.e fattiga, som anvisats d-em, genom besök
minst två gånger i roånad.en, lära känna dem och d.eras förhåIland.en på
ett persouligt sätt, se tilI att arbete fanns, att und.erstöd. inte missbrukades och länna redogörelse för dessa förhålland.en tiIl en av föreningen ord.nad. und.erstöd.sbyrå, där alla uppgifter skull-e registreras.
Kretsförestånd.aren, som av fattigvård-sstyrelsen sku1le antas, sku11e i
samråd. med. vård.arna förd.ela und.erstöC.en och i övrigt leda arbetet inom
sitt d.istrikt. I led.ningen för organisationen skulle stå en styrelse
vald. av med-lemmarna, Denna skuIIe utse vård.are och i samarbete med d-en
legala fattigvård,en är'en lcretsförestånd.are och i övrigt letla och utveckla föreningens arbete. Tjänstemannen på und.erstödsbyrån skulle vara d.irekt und-erstäl-}d" styrelsen. Berättigad.e att d.eltaga i styrelsens
förhand.lingar (men ej d.ess besl-ut) r,"ar fattigvård.sstyrelsens ord-förand.e och församlingens pastor och C-iakoni"*".15)

3, 4.

4.2 {öreningeng stäl fning

ti!'l_d.en_1e.ga1a

lattlgvårdsn_
Elberfeld.-systemet såsom d-et praktiserad-es i sin ursprungsstad- var helt
och hållet inord.nat i clen kommunala organisationen. Det karakteristiska
var emell-erticl, att d.et byggd.e på frivilliga insatser och på ett engagernang av alla samhällsklasser i arbetet för d.e fattiga, vilka d.är-igenon
kund.e få en mexa personlig tillsyn och vård. Detta skulle åstad.komrnas
genom stadens fördelning i d.istrikt och uppdelning av de fattiga om högst

L2) LIiiI 10 .4,L89O.
Stadga:: Lund. 1BtO.
14) Se debatten i LVf 10.4.L89O,
15) Stadgar l,und. 1890 s 1 ff,

v)

f
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{ und.erstöd.sfal-l- per vårdare. t6)
Denna ord-ning saknad-e

inte helt anknytningspunkter tilt

d.et svenska

fattigvård.ssystemet, d.är d.et red.an fanns en uppd.elning av konnunerna
i d-istrikt eller rotar (aessa d-istrikt förestod.s av i reg,el avlönad.e
---r--:.-.., .. \ ]-7)
ordnrngsmanJ.
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Det var på d.enna punkt som föreningen inledd.e sitt saniarbete ned- fattigvård-sstyrelsen. Vid- ett gemensamt uröte med. föreningens styrelse oeh
fattigvårclsstyrelsen överenskoms e att d.e hittillsvarand.e ord"ningsmännen skulle successivt ersättas av föreningens ktietsförestånd.are. Den
av föreningen utarbetad.e instruktionen för kretsförestånd.are och vårdare godkänd.es santiåigt.1B) För att und.erlätta arbeten i distrikten
anhöI1 förerringens styrelse d.essutom om att antalet d.istrikt skulle
r o\
ökas, -/ / Ftän nyåret lBpI inträd-d.e f öreningens med.lemmar som kretsf örestånd-are i en d.el d-istrikt, sed-an antalet d-istrikt otats.20)
anordning kom föreningen att få ett stort inflytand.e även
över d-en öppna legala. fattigvård.en, vilket så småningom kom att ökas
ännu mer genorn att led-amöterna i fattigvårdsstyrelsen kom att rekryteras bland. föreningens med.lemma".2t) på detta sätt kund.e d.en öppna 1egala fattigvård.en i Lund. auccessivt reformeras i entighet med. Elberfeld-systemet. Förutsättningen för d-enna framgång för föreningen kan bäst
förklaras utifrån det förhålland,et, att initiativtagarna från början
Genom d-enna
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t ex l/leijer l88t:l s 47 ff .
17) Denna synpunkt und-erströks i föreningens årsberättelse för 1B!1,
tFl'P 4.1.L892, lU3" Cf Bjurling t7oJ6 s !) ff och 1JI ff.
18) IFFP 26,9.t890, LUx.
19) LFFP 11.1-0.1890' LUB. Dessa åtgärcler god-k-änd.es sed-an formellt av
fvst, varvid. d.ock frågan om kretsförestånd.arnas och våråarnas förhålland.e tiI1 de existerand-e ord-ningsmännen förorsakad-e d.iskussion.
Frågan gäl1de här återigen föreningens förhålland-e till fvst, fanken fra,införd-es (vlurrr), att den nya organisationen skulle ställas
vid. sid.an a.r d.en äId.re orciningen, för att d.ess frivilliga syfte
klarare skulle framstå, Fvst:s beslut, avgjort med. ordf:s utslagsröst, blev emel-lertid att kretsförestånd,arna successivi skulle
överta ord-ningsmännens plats" Äv d.e tre präster, som d.eltog i voteringen, stöd.d.e två fvst:s beslut (segerberg och rynelr för, stoltz
emot). tFP 1J.II.1B9O $ t och 2. Se åven Z5.L},IB90 $ f och.6.tt.
lBgO $ B, i,SA.
20) LFFP 4. 1.T892 Års'berättelse, LUB.
2L) und.er föreningens första tid. var fvst:s ord-f R. Eklund_h och v ord.f
0. P. Segerberg och led.arnoten Fr. -tTulff även med-lemmar i föreningen. För d.en vid.are utveckrj-ngen se ned.an. persson l-967 s 21) ff och
16) Se

LW 22.2.!Bg0 ,

L56,

var inriktad'e på detta och att det bland d.em fanns flera led.auröter
inora fattigvårdsstyrelsen. Det hacle oekså vitl grundand.et
d.iskuterats om
inte föreningen her-t skurle stä1ras und-er fattigvård.sstyrersen.
personella kontalct mellan d.en frivilliga
och d.en legala
styrelsen kom under l8lO-talets gång att utbyggas ytterrigare,
vilket
naturligtvis und-erIättad.e föreningens arbete och förstärkte d.ess
inflytand-e. Red-an und.er 1B!1 ansåg man sig redo för nya reformprojekt.
Ett mind're sådant var att från fattigvård.sstyrelsen begära
en mer verksam inspektion av utackorderad.e barn, varvid man
helst såg att d"enna
inspektion utför.d.es av en kvinna. Denna begäran tillgod.osåg
fattig_
vårdsstyrelsen på det sättet att d.en 1ät föreningen sjä1v
ombesörja
d'enna uppgif t och s jälv välja person för
utförand.et av inspek tLon"n,Z2)
De sed-vanliga julutoetningarna, tid-igare ombesörjd.a
av fattigvården,
övertogs från t8pl av föreningen, som fiek förd.era de
av fattigvård.sstyrelsen anslagna b"loppsrr. 2r)
Denna nära

Det stod- på ett tidigt stadium krart för föreningen,
att fattigvårdsfrågan inte enbart kund.e ]ösas und-erstöd.svägen. De.b
ur alra synpunk_
ter bästa vore om d-e fattiga genom arhete sjärva kund"e
klara sig. Ett
försök att delvis lösa d.etta problem var inrättand.e av
en arbetsinrättning förrkvinnorr vilka genom sömnad. gavs möjlighet
till en .yiss
förtjänst"+/ Försöken att-$pprätta en platsanskaffningsbyrå
fick d.äremot inte någon framgäng.z) )
Denna föreningens expansion kom a1ltså att
ligga såväl inom d.en legata
fattiwård"ens vård-sektox som inom den fria r'ä1g:örenheten,
d-är den även

inriictade sig på fattigvård"sförebyggand.e åtgärder. För
lösningen av arbetslöshetens problem had-e emellertid föreningen
inte tillräckliga resurser' Detta föranled.d.e föreningens styrelse att framlägga
ett omfattand.e reformförslag för,stad.sfullmäktige.
r november 1B!1 beslöt styrersen att llolnström skulle
ingå med en
skrivelse tiI1 stad.sfulhnäktige om inrättand.e av en tvångsarbetsin22) IFFP 27'4.189r och lp.6.t89r. g:l5olissan synes
ha varit d"en, som
fr a utfört denna inspektion, LFFP 15.IZ.LebZ, LUB.
23)
10'12.18g1 0ch 28.2.r}g1 Ärsberätterse, LU,. cf LFp
iill
1g.11.
1891, LSÄ. Anslaget upphördå L9a4. tFFp ;15,iz.t9o4,
LUB.
24) Detta projekt stödd.es ekonomiskt av Fruntimmersföreningen.
LFtr'P

23.2.18p1 och L1,1,1891, LU3.
25) Ltr'FP 12,2.1891 och 28.2.LB9i- Årsberättelse,

LUB.

1q7
.1\

rättning.aol r d-enna skrivelsee som avlämnad.es i mars LBgz, framhö1l
Holmström, att arbete var *båd.e clen bästa och end,a gåva som bör givas
aIla arbetaret' och anhöll om att stad-en skulle inrätta en arbetsinrättning med två avd-elningar, en nöc.hjälps- och en tirån€lsarbetsanstal-t.
Kunde d-etta ord-nas, skulle föreningen hert kunna ätaga sig.
d-en öppna
fattigvård-en och fritaga samhäl1et från d.ess uttaxering,2T) ,ru""rsen
var d'ock inte hert enig om att cletta förslag var realiserbart. G. ri1arholm ville i stad-sfullmäktige framföra en kompromisslösninge
som gick
ut på att föreningens kretsförestånd"are skulle bli led.amöter i fattigvård'sstyrelsen. Holmström nenad.e eniellertid., att man då gav upp frivilligheten. r d-etta stöd-des han av and-ra, som också ansåg att föreningen
inte }ängre slculle ha någon funiction om frivilligheten för",rrrrrr.2B)
skrivelsen til-1 stadsfulinäk'bige remitterades till fattigvårdsstyrel-sene som d'ock av pr:alctiska och ekonomiska skäl såg sig föranlåten
avstyrka förslaget' Flera av led-amöterna av.gav särskilda yttrand.en" En
av led'amöterna, 1öjtnant curt Rosenblad., som tillhörd.e föreningens
styrelsee reserverad-e sig mot fattigvård.sstyrelsens beslu-t och föreslog,
att stadsfullmäktige skulle utse en kornmittd för att inkomma med. förslag
til} faitigvårdens omorganisrtiorr. 29)
Såväl föreningens skriverse, som i sak innebar en skarp kritik över
d.en
legala fattigvårdens former, som fattigvårdsst},relseled-amöternas av_
styrkand'e yttranden bel;rser på ett intressant sät-b fattigvård.ens
pro-

blem.

r föreningens sk::iveise vänee man sig förs'b rnot att clen befintliga
arbetsinrättningen inte gav shä-l för sitt namn. Genom sin ofullständ-ighet
och brist på rationell organisation hade den mist sin funktion.
r d.en
förebyggande vård-en had-e dessutom fattigvård.sstyrelsen inte
vid-tagit d.e
åtgärder sorn fattigvårclsförord-ningen föreskrev beträffand.e främjandet
av spar- och nöd.hjälpskassor. Vid_arer iråpeicade man i skrivelsen,
var
styrelsens metoder att nöta arbetslösheten otillräckliga. Åtgärd-erna
26\

T.ITFD
tr -i1 tonf
!rr'!
).LL.Lt)>L,

li-JD.

27) Holnrströms manuskript
28) LFFP 18.5,1892, LUB.
2e) tI'P
4.1892 $ I med.

?lt
skriftlig

til1 skrivelse

d-aterad. 4.3.1892

i HS,

LUB.

bilagor. Ä.rstyrkande

;,111anden lämnades i
form av o. p. segerberg, R. Elclunä
och G. Ripa. Även Rosenblads reservation var skriftlig" Denrie efterlyste
resultaten av

d-en-komm-itt6, som

tilrsatts l8f!,-och rur"åu att en kommittd nu
utses' vars arbete borde förja d.e av föreningen
sreisserad-e
riktlinjerna.
b9-rd-_e

158.

att begära extra anslag

eir ti1lfällig
och isolera6 effekt.
Lösningen av d-essa problem fann föreningen i d-et ovan anförd.a förslaget om inrättand-et av en pexmanent arbetsanstalt, lenna bord.e vara uppd'elad- i d.els ete avd-elning för arbetslösa, d-el-s en tvångsarbetsanstalt
för försumliga försörjare och arbetsovilliga bettlare. I avd.elningen
för arbetslösa skulle olika arbetsförmågor kunna tillgod.oses. Dessutom
skulle d.et vara möjiigt att därigenom d.it överföra en d.el av d-em, som
nu var intagna på försörjningsinrättningen. På cletta sätt sku1le inrättningen kunna blr ett "verkligt hemrr för de kategorier, som behövde

kontinuerlig

had-e end.ast

vård_,

I d'e olika fattig'rrård.sled.amöternas yttrancLe över denna kritik saknad.es
inte en positiv förståelse för föreningens påpekanden. Iletta gätld.e
fr a behovet av nya lokaler för fattigvård.ens bruk.lo) G"rro*gåend.e avvisad-e man emellertid. föreningens krav som orealistiska. Särskilt gä11de d'etta lcostnad-erna, Det ifrågasattes d.essutom om d.et verkligen fanns
ett såd-ant behov av arbetstillfällen av tvångsarbetskaraktär, son föreningen frarnfört. lilär de-b gä1lde den frivilliga
arbetsanstalten påpekad.es, att d.enna d.e1s ku.nd"e d.ra ti1l sig en oönskad- inflyttning titl
stad.en d.els kunna bli en konkurrent till- and.ra näringsid.kare i stad..r.5l
Stad-sful.lmäktiges beslut i frågan blev, att en komnittd skulle tillsät-

tas, som skulle utreda her-a fattigvård"ens organisation. f d-enna komraitt6, beståend-e av f em personer, had.e arla utom en d.irekt anknytning till
Lunds frivilliga
förening för de fattige= vård.J2)
Kritiken mot föreningens förslag had.e inte riktat sig mct d.ess möj1igheter att på egen hand. sköta tlen öppna fattigvården. I pral<tiken var
ju d-etta red-an ett faktum. Genom sitt inflytand.e i fattigvård.sstyrelsenn
genom sina kretsförestånclare, g:erlom sina vårdare och genom sina frivilligt insanlad-e med.el hacLe föreningen hand. om nästan hela d-en öppna vårzz \
d-ert,))/ Avslaget på föreningens förslag kan heller 1nte i och för sig
10) fbn (lktund.hs yttrand.e). Denne s'Lä}ld.e sig positiv till att en utredning kom ti1l stånd- rörand.e en e'rentu"if-ftyttning av inrättningefl.

5r) rln

yttrande). Jfr d-ock Segerbergs förslag om arbete ät arbetslösa t89t, tFp 2B,B.1B9l_ ,:cfr i6.g,föpf , LSÄ.
12) Den end-er som inte rrar medr-em av föreningen var G. Ripa. Ovriga var
C. Rosenblad, G. $rarhotm åch Fr, Kempfi. LFFP 28.2.
Tl:_H.
"},{öf}er,
1891. Ärsberättelse,
LUB. Se även persson t!61 s tgi,

t))

(n:-pas

Ang vård.areantaL och insamlad_e med-el se tFFp 14.1.1g91, 4,5
"tggz,
28,2,L893, 26,Z,LB)J ocl-t Zg,g.1896, LUB.

L5g.

ses som ett nisstroend.e mot föreningens arbete ,i4) ,u
me6 fattigvårdsstyrelsen kom att bestå. under hela lBpO_taIet,^rbetet
.rilket väl iI_
lustreras av att föreningens styre]se und.er d.enna tid. besatte flera

platser i fattigvård"sstyrel*"rr. J5)
o ur lB95 erhö1l föreningen ärren
"=
anslag från stadsful"lmäktige till- förvaltningskostnader, vilket potiverad'es utifrån d"en nytta för sanhäI1et, som d.ess verksamhet
innebar,16)
utvecklingen kom emeltertid. att gå i den riktningen, vilket också utgjord'e en av föreningens nålsättningar, att samhället mer
och mer övertog förenj-ngens verksamhet. Den av stad-sfullmäktige tillsatta kommitt6ns arbete resulterade i att fattigvårdsstyrelsen från år lBpJ även
antog-vård.are och franlade förslag om inf,örand.e av Elberfel6-syste^*t'37) vid sekelskiftet kan föreningens samarbete med. d-en 1ega1a fattigvård'en sägas vara sl-utfört i d.en meningen att samhälrets
org.an övertagit d'en der av föreningens verksamhet och ursprungliga målsättning,
son syftad'e til} ett samhällsrned.lemmarnas lcraftigare engagemang
i fattigvård'en och införand-et av Elberfeld-systemet. Bakom föreningens
överlämnand'e av d-enna sin verksamhet tiII d"e tegala
organen, vilket und.er
föreningens första tid. av p::incipiella orsaker innebar ett problem,
torde också ligga en ökad förståelse för nödvänc.igheten och värd"et
av
d.en legala fattigvården.
För Holmströms clel, som varit d.en led.and.e kraften inom föreningen,
innebar dessutom uppgivand.et av d.et d"irelcta samarbetet med
fattigvård.en,
att han i större utsträckning kund-e omforma föreningen mer i linje
rned.
sina egrra önskningar och s5r11sn.18)

54) Jfr persson 1967 s 1 51 ff , Se dock FT ll ,j,t}gz, 11. 4,LB9Z, L5.4.
IB92, där tidningens delvis skeptiska instätlning till fåråningen
I ors tar.kts

.

5!) Föreningens led-a.möter i fvst under l8lo-talet utgjord"es av o. Ilolmström, I,r. i{empff , p. Lund,borg, C. Roåenblad., Ä, Troland.er, Fr.
Vfulff. Persson tg6|
s ZI1- f ,
36) LFFP 15,4,L8g5 och 4. g,LBgr, LUB.
J7) llTp er.T.7897 och 1.1,L898 Årsberättelse, LUB. se även persson
1967 s r55 och L9i. r förålaget ingick avån upprättandet
av en ny
fattigvårdsinrättning utanför staden. Efter
rång.variga aisrussio_
ner kund-e d.enna,inrättning tas i bruk LgoT. rbm s rei ri.-eår över_
gången

let i

til1 vård-arsystern"I
LFFA, LLA.

5B) Se ned-an j , 4,5 ,

"u ibrn s 206. En d.el av korunittdrnateria-
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Frivilligheten som d.en rätta principen för fattigvårdens utforrnning
had-e från föreningens grund.ande stått i centrum för föreningens hel-a
agerand.e. Denna princip hade lett till att man vefat överta hela åen
öppna fattigvård.en, slopa uttaxeringen och helt bygga arbetet på frivilliga insatser. Sakoni d.etta 1åg tanken, att d-en frivilliga och personliga vården om d-e fattiga på många sätt var överlägsen d.en 1ega1a
I'tvångsfattigvård.en". Först sed"an under slutet av 1BpO-ta1et den
legaIa fattigvård-en i sig upptagit föreningens arbetsforner och integrerat d-en frivilliga vårdarverksarnheten, synes d.enna motsättning i
viss mån vara hävd,
Grund.förutsättningen för föreningens tillkomst had-e dock varit behovet
att ord.na d e\r frivil-liga välgörenheten, f stället för det urskillnings1ösa allmosegivand.et ville föreningen sätta kontroll och und-ersökning
och på d-etta sätt utrota yrkestiggeriet och genom sin verksa.mhet rrkomrna d"en verkliga nöd-en tillgod.ott.r/'t Genom sj-n frivilliga
karaktär hasom fattigd.e också föreningen rnöjligheter att ta sådana initiativ,
vård.sstyrelseno låst av sina förord-ningar och reglementen, inte had.e
nöjlighet till, eller a.r ekonomislca eller personella skä1 årog sig för.
Detta gäI1de frarnför allt åtgärder av förebyggand.e karaktär. Det gä11d-e för förerringen att förhind"ra den d-emoraliseran<le irrrrerkan, som man
ansåg att orirhänd-ertaganået av den legal-a fattigvård.snnyredigheten innebar för und.erstöd-stagaren. Det b;ista sättet att förebygga d-etta menade
man vara att ord-na arbeten åt fristäIl-da.4O) o", kvinnliga arbetslöshetsproblemet l-öste oclcså föreningen genom sin Ärbetsinrättning för
lr \
Fruntimmu".4tl För d.en manliga arbetskraftens vid.komrnande ansåg sig
tyd-ligen föreningen ej lcunna klara tletta problem på egen hanå. Den
ovan anförd.a motionen till- stad.sfullinäk*tige hade som sitt centrala
syfte att lösa d-enna fråga.

Virl sid.an av försöken att intressera fattigvård.sstyrelsen för d-ess
skyldigheter och möjligheter bildade föreningen på egen hand. en d"el
inrättningar. 31and. d"essa kan nämnas barnkrubban, som även den tillkon
f4. 2,LB9L Årsberätte1se, LUB. Se även'l5tari.gar Lund 1BPO s 1 f
40 ) LFFP 23,2.l-89l-e LUB.
4r ) IFFP lJ.J.i-89I, LUB. Detta projeht utvecklad-es i samarbete mecl
Frunt immers f öreninge n.
39 ) LFFP

.
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för att ge kvinnor möjlighet till förvärvsarbete, Denna kom att för1äggas i onråd.et trNya stad-entr, d.är arbetarebefolkningen koncentre,otr.42) Ett försök gjord.es även_att inrätta en arbetsfö:med"Iing, vilken d.ock snart fick lägg:as ned.4Jl R"".rltatet av en undersökning av d.e
fattigas bostad.sförhålland.en överlämnacles för vid.are åtgärd.er ti1l häLsovård.snämnd.en.44) t<o"t därefter d-onerade G, l{arholm ti1l föreningen
ett hus avsett som hemttför mind.re bemed.lad.e gummor eller **gu",,.45)
En fastighet inköptes und.er IB95 av föreningen, där man till rinlig
hyra skulIe anord.na trsunila arbetarebostäd.err' ,46) ptän är lt896 var arbetet igång inom en ttarbetsstuga för gossarr'.47) l"*"a inrättningar
ord.nad-es som filiafer
med egna styrelser und.er föreningens central,tyr"l*".48)
Under l8lO-talets första hälft torde dock vårdarerrerksamheten utgjort
föreningens viktigaste och huvud.sakligaste arbetsuppgift. Den principielIa inställningen var, att man inte skulle kunna enbart köpa sig

nåste ta personlig d.e1 j. föreningens arbete. Den
största d.elen av föreningens med.lemmar (över 2OO) var såIed.es engag:erad.e som vård-are och kretsförestån0.""". 49)

n,ed.lemskap

-

man

Antalet kvinnor var stort i centralstyrelsen och i filialstyrelser,
men framför allt bland vård.arna.5o) ,"*ra förhållande torde til1 en
viss del gå titlbaka på id.6erna från Elberfeld, där en särskil-d. fri-

42) mFp 29.3.t892, LUB.
4l) Se ovan not 2!. Större framgång hade emellertid föreningens låneverksamhet, som inled"des 18p1 och und"er 1898-1901 bed.revs i större skala, genom anslag från fvst, LFFP 27.4.L89I, 5.5.1898, 22.9.
I9O1, LUB. Se även Persson Lg67 s 2O4 f, som dock förbisett föreni-ngens ro11. Förslaget ursprungligen väckt av Segerberg i fvst.
LFP 23.6.1890, LSA"
44) LFFP 29.g,r}g5, LU3.
45) LFFP 6.12,18g5, tU3.
46) LFFP L3,g.1Bg5 och tO.10.1Bg5, LUB.
4I) rFFP r,2.1896, LUB.
+e) LFrp 26,2.1895, LLTB.
49) Antalet vårdare var l-B9O: \25, 1B!1: L55, 1892: 186, IB95z 784,
1896: 18! st. LFFP passim Ärsberättelser, LUB.
50) LFFP 5.5.1890 och 10.12.1891, 1,U3. Se även Borelius 1Bp2:1 och
LB)222.
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villig

kvinnoförening kombinerats med. det legala systenetr5l)*"r:. d.essutom på att Lund.s Fruntimnersförening sedan länge haft en fattigvårdande verksamhet på sitt program, och från fattigvård.sföreningens til1komst stälId.e sina tjänster till dess förfoganau.52)
vårdarna, som had"e hand om d.en direkta kontakten med" d.e fattiga,
gåvorna* Genom den
utd.elad.es båd.e d.e legala und-erstöd.en och frivilliga
personliga kontakten menad.e man också att and.ra behov skrrlle stil1as.
Det kund.e inte accepteras att d.e fattiga behand.lad.es rrmera son osjä1iga
d.jur än såson människorrt- att man baraItkastad.e åt d.en en bit tr=66".55)
I d.enna Holmströms formulering kommer hans negativa syn på d.en ä1d-re
legala fattig:vården tydligt till synes. Det legala understödssystenet
hade inte bliclc för de fattigas nänniskovärde. f stället för rLe föröd.njukancle understöd-en bord.e man ge kär1eksfulla gåvor, inte av plikt
utan av fri vilja. }{an måste ta hänsyn til1 att miljöfaktorer till en
viss d.el had.e skapat nöden. Men bakom den lekamliga nöd"en 1åg det allra värsta - den and.liga nöd.en. tr'ör att upphäva rlen krävd-es ett and.ligt
givand.e rrmänniskor emellantt. Detta krävd.e en ind.ividualiserad. fatt j-gqt\
vätd.)+ /
Genon

principer, med. d.et starka und.erstrykand.et av vikten av d.et personligt nroraliska inflytand.et från vård.arnas sidao skapade vissa problem för d.en frivilliga
föreningen. Den optirnistiska föreställningen,
att fattigvård.sproblemet var en fråga, som d.jupast sett skulle 1ösas
genom sed.lig påverkan och uppfostran, tvingad-e ochså fram om inte en
positiv inställning ti11 den Iega1a formen av fattigvård så d.ock ett
erkännand.e av att dess trtvångsmetod.ertt måste komplettera den fria barnhärtigheten. Detta visar motionen om inrättand.et av en tvångsarbetsansta1t.
Dessa

Denna rrmoraliskarr

instäIlning slog igenom vid behand.lingen av vigsa und.erstöd.sfrågor. En aktörsfanilj, c1är fad.ern gav hand.led.ning i t'teatra-

5f) meijer hade i sina elberfeldrapporter b1 a presenterat den i Elberfeld. verksamma kvinnoföreningen, som stått som frj.villig förening
i samarbete ned. d-et legala systemet, som endast anlitad.e nanliga
vårdare. Meijer 1BB!:2 s 1 ff. Se även Meijer lBB!:1 s 110.
52) LFFP I3.t.1B!1 och även B.1l-.1895, T,UB. Se även,Bring 1947 s l,27 f ,
)5) Hohström, 01of , Föred.rag om fattigvård I3,9.1892, HS, LU3.
54) Ibm. Se även densamme, föredrag 1895, HS, LU3. Cf Rodhe E, H.
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liska föreställningar av tvivelaktigt värd.e inom en härvarand.e arbetarförening", ansågs ui Oo"l?..,und"erstöd,as av föreningen men d.äremot
av den lega1a fattigvård"en.))/ En bed.ömning av mer politisk natur, där
även fattigvårdsstyrelsen tog stä11ning, inträffade under L892, då G.
lflarholn i föreningens sty:relse i sanband" med. en strejk bland. stad-ens
murare varnad-e för att ge hjälp. Varken från föreningen e1ler från d-en
legala fattigvården bord.e hiälp utgå,
nöd-en i dylika fall bord-e
:1?
vara att betrakta som s jäIvförväILad.",)u)
Kraven ställd.es emellertid. i viss utsträckning även på föreningsmed.lemmarna. En instruktion för föreningsmed.lemmar innehöll ursprungligen följand"e passus: 'tDet åligger föreningsmed.lem att behand.la sina
egna tjänare och arbetare väl, att icke överanstränga clem ured. för
tungt eller ihålland-e arbete, att utan uppskov betala deras arbete
efter d.ess verkliga värd-e och så ned-eIst bid.raga till förekommand-e
av sjuklighet och fattigd.om'r, Ietta moment kom d.oclc helt att utgä,57)
Ett ingripande j- clenna riktning lcom d"ock att ske. I febn:ari 1B!2 fäste d.iakonissan styrelsens uppurärksamhet på ati arbetare på eln firma i
stad.en var I'synnerligen illa lottad.e i ehonomiskt hänseenclerr och styrelsen gav kretsförestånd-aren för d-et aktuella d.istriktet i uppgift
att ta red.a på d.etaljer och eventuellt ta kontakt med. firman./"/

Ett bevis på att föreningens verksamhet och insatser inom d.en öppna
fattigrTflrd.en av samhäl-lets mynd.igheter ansågs fylla ett viktigt behov
torde vara. att fattigvårclss-i;yre.l-sen successivt övertog led.ningen av
föreningens kretsförestånd"are- och vård.areorganisation. Den av stad.sfull-mäktige tB!2 tillsatta kornmittdn framlad.e 1897 förslag om ord.nande av fattigvård"en efter Elberfeld--systemet. I praktiken var d.etta red-an infört sed.an även vård.arna ino::dnats under fattigvård.sstyrelsen under 18t6, Den 1.1,]900 började ett legalt Elberfeld.-systern praktiseras
c.o \
L Lund.t/ /

55) IFI'P 21.l'2,1892, LUB.
56) IFFP 9,4.1892, LUB.
57) LFFP 14.6.1890, LU3.
58) LFFP 24.2,1892, l,UB.
5e) Persson 1967 s I55 och 206, IFFP 25 ,2.1397 och 1.1,l3}B Årsberättelse LUB" Irör d.en fortsatta utveclclingen inom d.en legala fattigvård"en och motsättningarna rörand.e vårdarsystemet från onkring 1904
se LD 5,L.I9OJ oclt JL.!.L9O|. Persson Ig67 s 206 tf och fr a Tjänstemannasystem och vård.aresystem lt06 s 21 ff.
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I årsberättelsen för 1899 konstaterade Holmström, att föreningens fattigvård.sarbete med. årets utgång var avsluta'b. l,tålsättningen var upp*
fylld.. Det, som nan nu bord.e inrikta sig på, var d.en frivilliga välgörenheten. En anknytning till försn.rnlingens övriga legala organ borcle
förberedas. ltTu föreIåg nya uppgifter. rrFörsamlingsvård omfattar d.em alla, icke blott fattigvård., sjukvård. och familjevård- .,. utan även and-ra
arter av personlig onr'ård.nad., som kan hänföras till- frivilliE väIgörenhet, försanlingsmäs sigt ord-n"1,,,60)
Dessa tongångar och begrepp för oss in på en utveclcling av föreningens
arbete och organisation, som sedan länge Hohnström arbetat för,

1.4.5 lltvecklingen av en lcyrklie fattievårdDen led"and.e kraften i lund-s frivilliga
förening för d.e fattigas vårdvar d.ocenten vid teologiska fakulteten i Lund-, 01of Holmström. Yid. föreningens grund,ande had.e han blivit d.ess vice ord.förande och han skul-

1e 1B!J efterträd.a borgmästaren Th. Mö11er som d.ess ordfö"anae.61)

5, 4, 5 . T Ql

o
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tr öm_o c,h*4e_n_kgrEf- fea l-a! t igvård

en_

Vid bildand.et av Lunds frivilliga fö::ening för de fattigas vård. had.e
Hohnströn, son ovan omtalats, i d.et ursprungliga förslaget tilL stadgar för föreningen, gjort ett försöl< att d.elvis bygga föreningen på d-en
kyrkliga försanlingens grund- och med anknytning till dess organ. Detta
had-e d-ock vid. d"enna tid-punkt inte lyckats, I stället kon samarbetet med
d-en legala fattigvård"en att b1i d-et d.om:Lnerande i föreningens inriktning och målsättning, samticligt som d-oclc betyd.elsen av d.ess frivilliga
karaktär und.erströks. I d-etta sistnämnd.a avseend.e kom Holnströrn att
spela en viktig ro11. Beva::and-et av frivillighetsprincipen blev för honom err av förutsättningarna för möjligheten att kunna led-a föreningen
in und.er d.en kyrkliga organisationen.
l

Ett kon-traktsnöte i Torna och Bara }contrakt sommaren 1Bt0 gav Hol-mström
1n \
nöjlighet att för sina ämbetsbröder utveckla sina id-6er,u'J Varken han
r.i
rii
.ll

6o) LFFP 27,2.I9O0, LUB.
61) LFFP 5.5.1890 och 5,3, T897, ],U8. Ang Holmströn gom universitetslärare se Rod-he E. M. i922 s15 11. . Se även Rod-he E. Mn I91O s 45 f och

80

f.

6e) notnström, Olof, Föredrag 17.6,1890, I{S,

LUB

:
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l

siälv e11er föreningen toro-e ha varit okänd.a för kontraktets präster
vid. d.enna tid.. Holmström hacle seclan lB85 tjänstgjort som donakyrkoad.joottr6l) och flera av stadens präster had.e med-verkat vid- föreningens
bild.and.e.o4l I ett föred-rag ned titeln rtVad. har församlingsläraren att
göra för att uppfostra försam1:-ngen tiI1 kyrktig själ",rständ.ighet'ro förd.e Hormström fran son en huvud,punkt prästens ansvar att gripa in på
/

r\

f att igvård-ens områcle .

trnligt Holmström måste d,en enskilcles sjä1vständ-ighet utvecklas inom
församlingen - d-å var d-en kyrklig. Prästen var den, som skulle aictivera denna självständighet, inte som förmynd"are utan som föred.öme. I församlingens arbete skulle "alla kyrkans med.lemmar taga d-eI, antingen
oned.elbart e11er med.elbart, efter d.en stältning hon kommii att i-ntaga,
var och en efter sin gåvas rnåtte men d.ock fullt självständ.igt't. Denna
aktivitet behövd-es, oftersorn reformationens nyansatser avstannat och
kyrkan blivit sittand.e vid" "I{ästarens fötter". Detta, som i och för
sig var en gåva, var också kyrkans svaghet. I d.en trad.itionella kyrkliga verksamheten bord-e prästen ägna särskild. upprnärksanhet åt skola
och und.ervisning och försöka att av sina konfirmand.er skapa en beståend"e kärntrupp inorn försarnlingen. Pred"ikan fick ej vara alltför teoretisk och d-en viktiga själavård.en bord.e kornpletteras med. privatbikt,
l\{en d.et, som d-et nuvarancle tid.s}äget framför allt krävcle av prästen
och församlingen, var rtd-en för al]a gemensamma kärleksplikten mot försarnlingens egna behövand.e. Den l<und-e varken. fy1las genom den kommunala
fattigvård-en eller gerlom enskildas tiilfäl-liga gåvort'. Det var rtett
bevis på fullkomliB impotens att kyrkan lämnat ifrån sig eller staten
måste övertaga fattigvår<Ier-L'r. Prästen lcr-rnde inte låta sig nöja förrän
han fick till siåncl "någon slags kyrklig fattigvård.'r, Han bord.e åtminstone gripa in mot d-et ofoget t'som inte kan kal1as annat än en skand.al,
när i våra s k kristtiga försanlingar fattiga bortauktioneras eller
mellan försan'rli"g":l? föras ständ"iga processer om var de fattiga tilr
s is t slcaII hamnaw .w ) )
Holmströms föreclrag synes vara båd.e en sorts försvar för hans fattigvård-sf örening och en programf örklaring f ör en kyrlclig fattig-rård. Även

61)

Carlquist

s 175.

t ex L\trI 22.2.1890, som uppger H" E. Hal1berg, O. P. Segerberg,
J. Colliand-er och S. L. 3ring.
Holms tröm, 01of , Föred-rag IT ,6 .1890 , HS LU3.

64) Se
6))
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linierna fortfarand-e är något okl-ara framstår här vissa led,anfl.e
principer" Då Holrnströrn tänkte sig en aktivering av d.et kyrkliga livet, var deir viktigaste punkten lekmannaarbetet - d.etta nåste utvid.gas och utvecklas under fria forner men med. prästen inte som förmynd-are utan som inspiratör och ordnand.e hand-. Det hängd-e på prästen, om
han kund-e knyta d-etta arbete tilt f örsamlingen. Dei arbe'be, som nu var
aktuellt, var fattigvårclen och betyd.elsen av att kyrkan i sig upptog
d.etta. Tills d.etta kund.e ske, skul-le prästerrra åtmirrstone arbeta på
att i den nuvarand-e fattigvård.en avskaffa d.e allvarligaste missförhålom

Iandena. 66\

principer stod" Holmström som arvtagare til1 d.e id.6er och förslagr, som framförts av fr e lund.ensiska teologer vid. l88O-talets böri^n.67 ) *unot Holmström skulle er:rell-ertid- tankarna på en av församlingen organiserarl fattigvård. förstärkas och så småningom få sin praktiska tillämpning.
I

d.essa

Holmström tänlcte sig tyd"ligen inte att d-en kyrlcliga församlingens övertagand-e av fattigvård.en kunde ske med. ens. Ett såd.ant arbete måste förbered-as. Att, på d-et praktiska planet, llolmström ansåg Lund.aföreningen

vara en såd.an förbered-else, skall vi återkomma ti1l. Men även på d-et
teoretiska planet behövcles en irrsats" Tankarna om d.en kyrkliga fattigvård"ens nöd.vänd.ighet had.e i den svenska debatten inte fått någon utförligare och mera principieil- utreclning. För att täcka d"enna brist beslöt sig Holmström för att i ett större arbete av vetenskaplig art principiellt försöka motivera sitt i rtresse för saken och sprida kunskaper
om sin syn på fattigvård"err" Som d.ocent vid. teologiska fakulteten had.e
Holmström föreläst i kyrkohistoria.oo/ D"t 1åg då nära ti1l hands att
även i d.etta sammanhang skild.ra fattigvård.ens historia. Und.er hösten
18p1 arbetad.e Holrnström med. en bok, vilken kom ut i början av 1Bp2 med.
titeln rr0m kyrklig fattigvårcl'l med. und.ertiteln: r?Ett praktiskt teologiskt inlägg i fattigvård.sfrågan för bestämnrand.e av d.iakoniicens be.. 6'q'' )
grepp".

66) se även Holmströrns föred.rag vid. prästmötet i Lund. lB!1 om d.en
kristliga karakteren meå särskild hänsJrn till prestens ämbetsgärning. Prrn Lund_ IB!1 s 54,
6?) se ovan J,4.j,
6e) Se föreläsningsanteckningar i HS, LUB.
69) Ursprungligen had.e Holmström e.rentr;ellt tänkt att till ämne för
sitt föredrag vid prästrnötet i Lund. l8tl behand.la d"en kyrkliga
fattigvårilen, sed-an han '!fått påstötning" om d-etta, Han und.ersökForts

L67,

Detta arbete var tänkt, vir-ket titeln också anger, son ett in1ägg i
fattigrrård-sd.ebatten. I inted-ningen sammankopplad.e Holmströni fattigvård.sfrågan med" frågan on lösningen ar./ d.en sociala frågan. Läget var
kritiskt. om något inte snart gjord.es, kund.e man'befara d.et mångenstäd-es en så fullständ-ig social omstörtning inträffar, att d-e närvaranC-e sanfund-sbildningarna icke mind.re i kyrkan än i stat kastas över
änd-arf. Kyrkan had-e här inte gripit in med. d.en kraft som hon skulle.
Den sociala frågan var inte end-ast en politisk och ekonomisk fråga
utan d.jupast en etisk och religiös, vilken inte kund-e lösas utan kyrkans hjä1p. Att d-etta förhållande börjat inses även i Sverige illustrerad-e Holnström g:enom att hänvisa tilt ärkebiskop Sund.bergs angrepp mot
socialdemokratien vid prästmötet i uppsala 1B!l och hans krav på prästerskapet, att i strid.en mot d-enna stå i första linjen. Vad. som Holmströn d'ock inte kund-e acceptera var ärkebiskopens förslag om hur detta
skulLe ske - med-rtd.e gamla vapnen, ord.ets preclikan och nådemed.tens förvaltningr' - utau. han krävd.e kraftigare ingri-pand.en i led.ningen av d.e sociala rörelserna. Man inåste slå in på en helt ny riktnirrg.To) Holrströn
ut1ägger inte vad- han i d.etta sa^:mmanhang syftar på, men d.et torde stå
klart, att d'et han bI a had.e i tankarna var d.e tyska försöken att skapa kristna arbetarföreningar.7l) uar menad.e emellertid-, att 1en svårlösta sociala frågan, når det gätld.e fattigvård.saspekten, inte bord.e örbjud-a några problem, åtminstone inte när d-et gäIld-e d-en kyrkliga fattigvård-en. IIär föreiåg för kyrkan en uppgift, som hörcle ihop ured. hen-

Forts-å not 5!) te enellertid. våren 1B!1 möjligheterna att i Lutherskt
Månad.sbiad", Kyrkans vänners organ, presentera d.etta material. o.
Holmström till P, A. Berggren to.j,l-891, KvÄ, LLA. r förberedelserna för sin bok korrespond.erad-e dessutom I{olinström med. d.iakonissanstaltens förestånd.are, J. Tll. Bring, som br a gav upplysning:ar om
litteratur i ännet. Fr a hänvisad.es til-I en norsk franstätlning
från LB72' som mycket starkt hävd.ad-e kravet på on kyrkans egen fattigvård. (se Krogh-Tonning tBTg). J. ch. Bring till o. Ilolmström Jl.
10.1891, HS; LUB,
Jo) Hohrström l-B)2 s I ff, ang sund-bergs föred.ra69 se prm uppsala 1B!1
s 2J ff , Se även ovan 5.2.3,4.
J1) Dessa försök hade refererats bl a rrid. Kyrkans Vänners årsnöte sonimaren 1890' soni hållits i Mal-mö. Se Serggren 1390, I Lutherskt Månad"sblad. presenterad-e P. A" Serggren d.essutom en artikelserie över
ämnet Sociald.emokrati och kristlig socialism, d.är fr a d.e kristna
arbetarföreningarna i Tyskland- ägnades stor uppmärksa,mhet. tM 1B9l
passiin. Se även referatet från mötet 1B9O i LIVI Provnummer 1B!0 s
24 tf. Den sociala frågan i Tyskland, föI-jd.es kontinu.erligt i LM.
På Kyrkans vänners förIag utgävs 1891 fö;ed-ragen vid d.en första
evangelisk-sociala kongressen i Berlin l_890. se LIVI l8lt nr I s 2
ff och nr 12 s 10 ff, Av d-essa föred.rag se speciellt sod-en rB!1
s
10 ff
LJ/

LL.

W
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nes eget väsen. För att t'fattigd.omseländet ska1l kunna lj-nd.ras el1er
hämnas och den sociala revolutionen förebyggasre krävd-es en sarnmanslu'bning av d.em rrsom i d.en kristliga kärlekens a1lsmäktiga, a1la hind.er
övervi-nnand.e kraft funnit d-en starkaste makten och end.a säkra lösningen av även vår tid.s svårIösta sociala problemr'. Att rikta uppmärksamheten på d.enna kyrkliga fatiigvård. i Sverige och ge d.en en vetenskaplig
und.ersökning framstod. d"ärför för Holmström som en viktig uppgift och
hade

därför föranlett

denna

sicrift.

T2)

Det är av intresse att konstatera hur stor vikt Holmström här Iägger
vid, fattigvård.sfråg:ans samband med. d.en s'böme sooiala frågan. I fattigvården såg han en nöjrighet för kyrkan att göra en insats i enlighet
med- sina d.jupaste principer, och d.essa insatser sågs d-essutom som åe
end.a, som kunde överbrygga d-e hotand.e sociala motsättningarna. Den fråga som vi i sanband. ned. d.etta skall stäIla och i d.etta avsnitt skall
undersöica, är vad- Holmström menad.e utgjord"e d.et konstitutiva i den lcyrkliga fattigvården och slcilde den båd"e från den legala och den frivilliga.

för

kyrklrga fattigvård.en var enligt Holmström t'd.en
kristliga kärlekenrr. End-ast o.en förmåd.d-e öva verklig fattigvård-. Denna
kristliga kärlok bar i sig en samfund.sbildand-e makt. r och för sig
]cund-e d.enna kärlek finnas båd.e i föreningen och staten, för så vitt
kyrkan verkligen föruråd.d-c genointränga d-enna sistnämnd-as a}la borgerliga och politiska samfund-sord.ningar. Detta had-e åoclc kyrkan inte 1yckats merl. Denr.a brist på kärlek i-ick nu sina frukter i otron och förnekelsen och rnissnöjet bland- d-e tägre klasserna. I'Ett av kristlig kärlek genomträngt församlings- och sanfunclsliv" kund.e varken återstältas
end.ast genom att betala fattigskatt eller ersättas av privat e1ler föreningsord.nad. fattigvård.. Fattigvård.en måste i stället betraktas som en
heLa församlingens angelägenhet och alla med-lernmars plikt.7J)
Utgångspunkten

d.en

Det frnns emellertid för Holmströn några hind-er, som först måste bort.
Ett yttre såd-ant var församlingarnas"storlekr särskilt i storstad.sförsamlingarna. Där behövd.es d.elningar.'*/ Det största hind.ret av inre natur var emellertid. d-en lutherska försarnlingens karaktär av åhörarförsanling. Denna brist på ett troslivets motsvarighet i yttre kärleks-

l2)

Holmström 1B!2
15) Ibm s L45 tt.
74) Ibm s 151 f.

s 5 f,

F!''
L6g,

verksamhet måste upphävas. Den kyrkliga fattigvård.ens krav på kristlig
kärlek måsterclessutorn ha sin motsvarighet hos mottagaren eller skapas
hos d.enne.t)l

Detta var för llol-rnström naturligtvis en vihtig pun-kt, eftersom genom
fattigvård-en motsättningarna rnellan klasserna skulle mild-ras. Fanns
inte hos mottagaren tacksam-?reten över gåvan utan i ställ-et trots , ;,at
eller 1ättsinne, menad.e Holmström, kund.e ingen hunanitet räcka utan
I'kristliga barnhärtigheten i sin outtröttligaste tångmod.igendas
! -*u"

hetrt, 76)

övergick sed-an till att beskriva d.e organ genon vilka d.essa
principer sk;ul-Ie konkretiseras. Utgångspunkten för d.en kyrkliga fattigvård-en och sammanfattningen av rless principer sammanfattad.e han i
satsen rtSjälen i fattig"å:}i" såsom en kyrkans och församlingens angelägenhet är själavård.enn,t l) Ur d.enna bestämning drog HoL::ström d.en
konklusionen, att d.et snarare var församlingen än prästen, som bord-e
utföra d.et praktiska fattigvårclsarbetet, Prästen skulle endast vara
d.en inre sjä1en cch rlen d.rivand.e kraften bakorn ocln bara ingripa i
,
tvingand.e fall, Församlingen och d-et ur d.en möjligen utgående d.iakonatet skulle vara clet omed.elbart utövand-e personliga organet för d.en
kyrkliga fatt'Lgvätd.en. Visserligen var prästen båcle genom prästed.en och
kyrkolagen förpliktad. til1 ärnbetsansvar för d.e fattiga, vilket i och
för sig bord"e d-riva prästerna till att mcra aktir,-t d"elta5ia i fattigvård-sstyrelsernas arbetee nen d.eras förnämsta är:nbetsplikt var natt i
församlingen framkali-a levand-e krisl;1ig kärlek och söka leda d-enna så
att därav varde:: även en första begynnelsc till- och allmän längtan efter kyrklig fattigvårdr.78) ,arrgenom skulle prästen få ned-arbetare,
vilka var och en kunde åta sig personlig vård. on några få fattiga. Skulle det finnas en förening, så bord-e prästen l-eda d,enna, netta skulle
konma båd-e fattigvård.en och försaarlingslivet ti1l goclo,
'rjVien icke bör
han d.ärför avstå ifrån uppsåtet att göra d.enna sak till en hela församlingens angelägenhet, utan i stäl-let söha använcla även d-en begynta
föreningsverksamheten för d.et änd.a^rnåIets uppnåerr6",,. 79)
Hofunström

I

I
I

i

75) Ibm s ri' ff,
76) rhn s t!8.
77) rbn s 160,
78) rbm s t6t ff. cf KL 28,
79) Ibm s lJO.
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Det framgår av ovanståend.e referat, att Holmströms
id.6er om den kyrkli' ga fattigvård'en i stor utsträckning anknöt til-l verksanheten
i Lund.s

fattigvårdsförening. r sin inriktning och verksamhet fyllde ju
också
föreningen de inre kvarifikationer, som krävd.es för kyrklig
fattigvård
- det som saknad-es var främst försam]-ingstänkand.et och ett större stöd
av församlingens pastor, Föreningsfornen, menad"e Holmström,
var d.ock
en 'rnöd'fallsutväg, ett surrogat och övergångsstad.iurn
tilr ett ordnat
försalrl-ingsliv'r. on föreningens verksamhet 1åg uncler prästens
ämbetsplikter, så måste han lerj.a föreningen i d.en riktningen
att d.en uppgick
i försanlirgerr. BO)

De enskild'a ned'leinmarnas

kristliga färg i Lund.s fattigvård.sförening är
det naturligtvis vanskligt att generellt yttra sig om.
Ätt d.äremot Hoh:aström ansåg d.enna Yara en förutsättning för verksamheten
är tydligt, r
ett föredrag i föreningen 1Bp2 kom Hol-mström in på vad han
ansåg vara
d'et viktigaste i d-et personliga fattigvård.sarbetet
- att 'höja d.e fattiga i sed'ligt och religiöst avseend.er'. Kund-e d.en personliga
påverkan,
den mänskliga kraften, inte hjälpa, så roåste
ord.et och bönen och kanske
t o m samråd med sjäIasörjaren anritas.Bl) art en sådan
rerigiös verk_
sandret från föreningsmed.lemrnarnas sici-a inte
var något ovanligt, visar
brevväxlingen i samband- mecl tillsättandet av clen. red.iga
posten som
verkställand'e direktör vicl fattigvård-en i Gävle. Denna
plats had.e sökts
av en person verksam inom lundaföreningen. De goda vitsord,
som han erhåIlit från Lun<l, gjorde att d.et fanns utsikter för honom
att komma
ifråga' Fattigvård-sstyrelsens ord.förancle i Gäv1e, konrninister
A. a.
lMennlund', önskad-e emell-ertirl veta mer on d.en
sökand-e och i brev till
Holmström, vars åsikter han vail känd.e från- d.ennes
bok, und.erströk han
hur viktiga d'e personliga förutsättningarna var. relet
är för varje sakkunnig uppenbart, att en man som skall vara ::ätt
länplig tirl ifråga_
varande plats, bör hava blick för kristend.omens
och särskilt d.en kyrkliga kristend-omens betyd.erse för fattigvårdsfrågans
ryckliga lösning.
Den som icke i sin fattigvård.sverksamhe-b
kan hämta sina motiv från en
såd-an d'jupt rotad- åskåd-ning, synes j-cke
kunna lyckas i arbet"1.,,82)
Holmström vänd-e sig ti1l professor Fr, ryulff,
som kände personen ifrå_
gar med fråga* om d.en sökand.e var: en rsannskyld.ig
kristen och nyttjar
rbn s L64 ff,
Bl) Holmströn, Olof, Föredrag onr fattigvård 1J.9.ir8g2,
HS , LU3.
82) A. A. \4lennl-und. till 0. Holmström l_9,4,1892,
HS, LUB. Ang. Wennlund
se ovan 3.3"j,
BO)

Fl".
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sig besvärad- över att besvara d.etta, lämposi'bivt besvarad.e Holmströms och 1[ennlunds fråga" Av Tlurffs svar framgår , att en utd.elning av 'rsmå god.a
kristliga skrifterrt bland. d.e faitiga inte var ovanligt och att den sökand-e I'gärna skulle ätaga sig att Iäsa i sin bibel med. och för clem (d.e
f attiga) , hålla cl-em tiIl bön och orclentlig krrkogång m mr, men att han
ansåg qrästerska,pet bäst utförd.e d.ylik'b. Den sökand.e var, menad.e li/ulff
även han av d-en meningen att ingen rätt kund-e sköta c1e fattiga,
'rsom ej
d.rives av en levande kristend,om och kärlek till Kris1.,r",,.85)
Att motivet för en rätt fattigvård- måste byg'ga på en kristen tro, synes
alltså även en d.el- av föreningens med.lemmar ha förutsatt. Det som för
Ilolmström eneltertid- d.essutom var speciellt angeläget var, såsom ovan
visats, at't knyta föreningen som organisation fastare till d-en kyrkliga församlingen. Stegvis leom cckså d.enna målsättning att realiseras under 18!0-ta1et.
nåd"erned-lenrt. 14lu1ff, som kände
nad-e emellertid- uppgifter som

r

Från är LB)2 fungerad.e barnkrubban und-er söndagarna som gudstjänstlokal. End.ast svenska kyrkans präster tilläts officiera och de tjänstgö-

i stor utsträckning bl-and. teologiska fakultetens lära"u.84) ru u"nrra verksamhet efter ett år: fick läggas neti. p g a att barnkrubban behövd-e lokalerna, konstaterad-e Holmström, att d.et vore i hög
grad önskvärt, att t'annan lämplig gud.stjänstlokal kund-e anskaffas för
tillgod"oseend-e av d"e särslcilt här nere i ?Nya staden' så trängand.e behovet av korta atrd.aktsstuntLer:s och enkla gud.stjänsters hålland.e',.85)
Detta behov kom först att fyl1as genom församl-ingshemmets tillkomst
rgar' varvi-d föreninge.s byrå även kom att ftyttas d-it.86)
Und-er hösten l8p{ ansökte föreningen om att erhålla en kollekt i Donkyrkan. Detta bifölls och kom att bevirjas för en )-årsperj-od.87) rvasra störue sunmor flöt d"ock inte in till föreningen på d-etta sätt, vilket för Holmström tord-e inneburit en rnissräkning. BB) I årsberättelsen
rand-e hämtad-es

Bl) r'r. wutff til I 0. Hohnström 22.4.I8g2, HS, LUB, Cf Borelius småskrifter för fattigvårdarna. tsorelius lB)ZtL och 1Bp2:2. Se även
FT J0 ,5,Tgg2 och 1J.4.L892, där föreningens
'rkristlighet" kritis erad-es .
84) IFFP 28.2.Leg5, LU3.
S5) LFFP 26.2,1894 Årsberättetse,
e6) r,r'rl 9.4.rgor, LUB.

LUB.

B?) LFFP 5.LT,18g4, LUB.
BB) tFFp zB.Z.18p! Årsberättetse. LuB.

I sitt arbete om fattigvård-en
Forts

r72,

för 1895 konstaterad-e han, att föreningens ,arbete i 6en kristliga
eller äkta människokärlekens tjänst' i d.et 1ånga loppet måste ha Lön
ned.
sig' Kollekten under lB95 had.e d.ock end.ast blivLt T5 kronor ,'vad.an
förhoppningarna att på d-enna väg .rinna ett församlingens rilcare
understöd
av föreningens kärr-eksverksamhet måste anses ha sragit irra u1,,,89)
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Anknytningen titl församlingen visar sig äverr i föreningens
instä11ning
till andra samfund- än svenska kyrkan. r föreningens styrelse diski:terad.es hösten 1B!J om firan kund.e anta en metod.istisk
vårdare. I föreningens

stad-ga fanns .iu inga föreskrifter, som på något
sätt
til] någon konfessionell stånd.punkt. Detta innebar

knöt föreningen
, att man på fornel1a grund'er inte kund-e motsätta sig ett antagand.e av föreningsmed.lemmar
av annan konfession. Att d-etta fall dock orsakad.e bekymmer för
föreningens styrelse, vj-sacle d.ess beslut att anta vård.aren med.
d.et förbe,
håIlet, att hon skulle avstå från arl propagand.a och i detta avseende
kontrolleras av sin kretsförestånd.are.90) na Frälsningsarm6n
våren 1B!)
upprättad'e en Itslumstation't i stad.en, cliskuterad"e man
inom föreningen
åtgärd-er, eftersom d-enna verksamhet ansågs rrund-ergräva föreningens
och

församlingsd-iakonissans verksamhetrr. Någon clirekt åtgärd,
vid.togs inte,
men man beslöt att gencm artiklar i tidningspressen
fästa altmänhetens
uppnärksamhet på satcen. 9I)

En punkt, som i d.etta sammanhang inåste beröras, är församlingsprästernas med.verkan i förening:ens arbete. Detta var, såsom
ovan angetts, ett
viktigt led' i Holmströrns önskemål, Det visar sig, att så got-b
som samtliga präster inom Domkyrkoförsamlingen urid-er 1B!o-talet med.verkat
i föreningen' De end-a som ej kurrnat återfinnas i föreningens pro-bokoll
och
hand"lingar ar domprosten Olbers, som d-ock avled. Ie92,92)
samt clomkyrkoadjunkten E' M. stolz, vilken var med.lem av fattigvård.sstyrel
se,.,gJ)

Detta prästerliga cleltagand.e var d.ock för d.et mesta begränsat
till

att

ffi
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Forts å not BB) 1B!2 hade Hor-mströn lagt stor vikt vid detta
bringa tt fattigvård"en i förbind"er.se med gud-stjänst1ivet,, sä.tt att
enligt urkyrklig modell. Ilolmströn IBgZ s f95 fl: Se åven Flygares
för:edrag
i Lund.s stifts prästsäl}skap hösteln-IB)J. tM tB94
ft.
""i2
Be) r_,FFP 29. 9,\e96, r,u3,
90) L}'FP L6.L2.LegT, LUB.
c)l'l LFFP
4.6,r89i, r,uB. Frälsningsarmdn
då varit i verksa.rnhet I
staden i över tio år, Se t ex LDKRP hacle
IT.T,lBB5, LIFA.

e2) Äng Olbers se Carlquist
%) Persson 196T s Zt6,

1!)2 s 90 ff.
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vid föreningens all-männa samrnanlcomster inleda med föred.rag med anknytning ti]] fattigvård-sproblem,94) Pastors rätt att d.eltaga i styrelsens
enskild-a överlägpiningar synes ej ha utnyttjats i någon stö*e
utsträckning' 7 ) t För:utom Holmström fungerad.e blanrl prästerna som vald ledanot
end'ast Lars fynelI, vilken IB!J blev ord.förancle i filialstyrersen
för.
föreningens arbetsstuga förgossar,96)
Dessa prästers meclverkan kan d.ock inte utan vidare tas som
intäkt på
att Holnström lyckats engagera dem helt och hål1et för att leda föreningen i den k)'rkliga församlingens cirekta verksamhet, Flera präster
synes ha haft en mera positiv instältning och större förtroende
för den
lega1a fattigvård"ens möjJ-igheter att på egen hand. lösa fattigvårdsfrågan' Detta innebar ernellertid- inte att d.e underl-ät att stöd"ja
föreningens verksamhet. Det kan också sägas att Horrnström, som tjänstgjort
i
försarnlingen och son] var clen led-ande kraften i föreningen, sjärv
ut_
gjorde d-en förbind.elselänk nel-lan församling och förening, vilken
han
ansåg vara så viktig för att förbereda en egentlig kyrklig fattigvård.,
Ytterligare en aspekt i d-etta sam:nan-rrang nåste beröras. Det gäl1er
Holnströms inställning til1 cet speciella diakonala änbetet. En
av d-e
huvudprinciperr som Hohnström angett för d-en kyrkliga fattigvård.en,
had'e varit att he.]a församlingen skulle engagera sig. Fattigvårdsfrågans
lösning och d-ess sambancl med. den social-a frågan krävde en samling av
alla resurser. Denna sarnling kunde enclast ske på d.en kyrkliga församlingens grund- - d-är fanns båd.e do inre kval-ifikationerna och clen yttre
samland"e organisa'bion som både privat och för-eningsord-nacl
välgörenhet
saknad'e. Fattigvård-en skulle all-tså vara en hela församlingens
angelägenhet och engagera aIla ind.i-.rid.er - en skylclighet i paritet
med den
allmänna värnplikten.97) ur d.enna synpunkt ican d-et vara av intresse
att
ser hur Holmström ställd-e sig til1 c1e'b diakonala ämbetet. Som ett komplement till d-e frlvilliga
krafterna i församlingen betraktad.e Holniström d.etta ämbete. För svårare uppgifter och för att red.a och
öva upp_
94) se t ex LFFP_ tr.e.r89o (lc;os') , !:1,r}gz (mruna), 10. ro,rB93 (sjoberg), 26,z,LBg4 (seg""bu"g;,'Lua. saåtriga clessa föredrag synes
ha behand.lat fattigvård.sproblen utifrån
t ex
'rkristligr synpunkt,
rrNöd-en som d-rivfjäd.er
tirl syndr', "om blcxlerlis
rom tukhjarp;r^och
ten r

fattigvåTd.enil,
t ex IFFP 5.5,LBgO och 5.j.Legl, LUB. Cf Stadgar Lund lBpO s J
e6) IFFP 21,2,1897. Ang Tynell se Carlquist Lg|,Z s 4JT tf,
e7) LW 22.2.L89C. Holmströn 1B!2 s 1!I"

q5) Se

f

L7

4"

sikt krävd-es speciellt utbildat folk. Detta bord.e kyrkan sjäIv inse och
för d.etta ändamål bord.e den befintliga d.iakonissanstalten inorganiseras
i kyrkan. Kyrkostyrelsen i fo::m av kyrkomötet bord"e ta initiativ till
d.etta och eventuellt även upprät1;a en d.iakonanstalt. Men framför allt
bord.e för d.iakonien finnas ett centralorgan i stil rned missionsstyrelsen. Kyrkomötet bord.e anhålla hos Kungl Maj:t om att fä inrätta en
rrcentra]- eller överstyrelse för utövand.e av kyrklig fattigvård.n. Denna
Itd.iakonistyrelset' bord.e upprätta och förestå en d"iakonanstalt och över
huvurl främja den kyrkliga fattigvården. På stiftsplanet borde domkapitlet ha uppsikt över den kyrkliga fattigvården och kollekter och frivilliga gåvor skul1e förnedlas genom detta organ.gB)
Vi finner här, att Holmströn tänlct sig en organisation för d"iakoni i likhet med. den för missionen. Det är också tyd-ligt, att d.enna organisation
had.e vissa likheter med. d.e krav *"3oiattld"e på reformer inom den legala
fattigvård"sorganisationens

omyäd.e. 7 7 /

Problemet var emel-lertid- att knyta d-iakonissan närmare församlingen.
Detta menad.e Holmström kund-e sice genom att hon installerad.es i sitt änbete genom en högtid.lig akt inför fö amlinEe n- 1)

Fattigvård-sföreningen i Lund" had.e red.an i sina stad.gar föreskrifter on
d-iakonissans självskrivenhet i före.ningens styrelse, Från tB!I beslöt
också föreningen att med. medel stöd-ja d-iakonissans arbete. Detta samarbete uppehöl1s sed.an i fortsättningen, rrarvid. d.iakonissan fick en hel
d.e1 specialuppd.rag inom föreningun. t)

Denna und.ersökning

av förhåfland.et mel-lan Holmströms id-6er

om den

kyrk-

pB) nolmströn 1B!2 s L72 ff, Hotmströrn had.e l8pl tillfrågat J, ch.
Bring om inte en d"iakonanstalt kund-e anlcnytas titl d.iakonissanstalten. Då d.etta inte ansågs genomförbart övervägd-e man att väcka motion om en d.iakonaristalt i kyrkomötet. J. ch. Bring till o. Holmström 3L,l-O.l8pl och 21.AL,1891, I1S, LUB. Se ä".ren uppropet "Huru
slcola vi få diakoner?'t i vt 9.j.L}gz. vid kyrkomötet LBgj avgavs
enrellertid ingen motion i denna riktning. YJ,[ TB93 Bihang. ]/Iö jligen
kan biskop Runclgrens reservation i kyrkolagsutskottet tolkas i d.enna riktning. Ibn KLU l{. Hol-mström synes även ha ö-rervägt möjligheterna att i Luncl starta en d-iakonuibild-ning. Diakonen tBpB s 29,
ee) Se t ex Hellnan 1891 s 6T ff,
r) Holmströn LB)Z s 1JJ f,
2) Stad.garlund. lBlO s 1 f . LFFP 5,11.1891 , 22,2.1892, 2g,5,LBgz? 1.l.0,
1B!2 och 5.2,1894, LUB.

r75,

liga fattigvård-en oeh hans arbetc. och utvecklingen inom ?'Lund.s frivilliga förening för d.e fattiges vård"rr, har uppvisat betyd.and.e likheter
me11an teori och praktik. Det kan konstateras att föreningen und.er lBgOtalets lopp, framför arlt genon Hormströms led.ning, på många punkter
fick en fastare anknytning till församlingsorganisationen. Det anmärkningsvärd-a är, att d.etta inte had.e något stöd- i föreningens stadga, som
i likhet rned Elberfeld.systemet syftad.e till en fattigvård fri från konfessionella hänsyn. Så 1änge samarbete'b ned d.en 1ega1a fattigvård.en mera intint upprätthölls, kom he1ler ingen stadgeändring till stånd. Genom stad-ens övertagande av föreningens arbete inom d.en öppna fattigvårdens områd-e, vil-ket successivt kom att ske och avsl-utad"es vid sekelskiftet, blev emellertid. en sådan änd-ring aktuell.

1.4,5.2

Lund-s

frivill

i6a_f örening f ör f örsgmlinggv$rg

Våren 1B!/ övertog Olof Holmströrn ordförandeskapet i fattigvårdsföre-

ningen. Detta år blev fattigvårdskornnittdn färdi6i med. sitt förslag om
införand-et av Elberfeld.systemet. Föreningens vård.are had-e redan från
årets början inord.nats und-er fattigvård.sstyrelsen. i\,{öjligen behövd.e nu
en änd.ring i arbetssättet vicl"tagas 'tför att uppnå d.et må1, som av varje
verklig fattigvård- bör eftersträvas c uppirjälpand.e av båd.e lelcamlig och
and.lig nöc['r, skriver Holmström i årsberättelsen för 1896,1)
Våren 1B!B had.e d-essa antyd-ningar tagit fastare form. Holmström föreslog nu inrättand.et av en 'tf ilial verksannhet'r Det d.et nu gälld-e var att

"
utan att egentligen vara berättigade till legal fattigvård-, ändå behövd-e hjä1p. Den nöd. d-et här gällde, kunde endast d.en personliga kärleksfuila omvårdnad.en avhjälpa. Föreningen had.e dessa krafter - rrfamiljevård.are eller för att använd-a en teknisk tern - församlingsvård-aretr. En ny filial behövd-es och arbetet i d.enna borde 'rutövas
i nä::naste anslutning till det arbete, somrredan i och för församlingsvård. utförd^es av församtingsd.iakonissan". 4/
hjälpa den,

som

Holmströn fick i uppd-rag av styrelsen att utarbeta ett förslag om far\
miljevårrl"// Detta förslag kour einell-ertid. inte att alctualiseras förrän
und.er L899, d-å det av stad-en antagna nya fattigvård.sreglementet äveri

))

LFFP 25. 2,1897

Årsberätte1se,

4) LFFP I,5.IBgB, LU3.
5) LFFP I0.g,1BgB, LU3.

LUB.

t76,
krävd.e en änd.ring av föreningens stad.gu.,6) ,", var d.å inte 1ängre fråga om någon Itfifial" verksamhet, utan Holmströms förslag kom att gäl1a
hela föreningens orgtanisation,
Holmströms originalförslag återfinns i föreningens protokollsbok och
kom att antagas först efter d-iverse änd-ringar och strykni-ngr=. /J Fö"sla.get fö1jd-e d-en ram, som d.en garnla stad-gan haft, men i innehållet ha*
de en kraftig förskjutning skett. Föreningens namn had.e änd.rats till

frivilliga förening för försanlingsvård-r'. För.Fpj-ngens. änd.aqål
var att få erkänt 'tatt församlings- och fattigvård.en är en samhällsangelägenhet av såd-an art, att varje församlingsrnedlem är skyld.ig ägna
d.en något av sina personliga krafterrt, rrGenom ett ordnat samarbetui,'ed.
församlingens legala institutioner, särskilt d.ess fattigrrård.sstyrerse
samt kyrkoråd- och skolråd, vilI föreningen efter bästa förrnåga arbeta
på d'e fattigas höjand.e i sed.ligt al.seend.e, på ungd-oniens uppfostran och
hemmens vård. samt så vitt som möjligt på förebyggand.e av moralisk
nöd.n
( I'moral-isk nöd.t' struket i H:s förslag och ersatt med. r'allt
slags nöd"r.
'cöreninEens stvrelse sku11e j- sanarbete med" fattigvård_sstyrelsen, kyr_
'rLund"s

koråd. och skolråd. 'runclerstöd.ja d.en allmänna församlingsvård.en". Ien
skuIle d.essutom bland föreningens ned.lenmar rtutse och till antagand^e
av kyrkoråd-et föreslå nöd.igt antai led.amöter i diakoni-råd-etr' ("kyrkoråclet" struket och ersatt med- rrved.erbörand.e mynd-ighet"). nRåd.givare e1Ier ledamot i diakopiråd--et kallas d.en, som av föreningens styrelse el-

ler på styrelsens förslag' av kyrkoråd.et antages till nred.hjäIpare och
tillsynings- e1ler ord.ningsman i eit av c1e d.istrikt, varuti stad.en i
och för församlingsvård bli'rit indelad- och som har att med. råd. och clåd.
bistå d-en led.amot av kyricoråd.et och d.e vårclare vilka verkar inon hans
distriktr' (ord-en cm kyrkorådet överstrukna). Diakonirådet skqlIe fö1ja
d'e instruktioner soni styrersen eller kyrkoråd-et upprätta ("kyrkoråd-et'
ersatt raecl rrved.erbörand.c nnynd-ighet" ).
Vå.r.d.arna ind"elad-es i tre grupper: fattigvårdare, sjukvårdare och familjevård-are' Sjukvård.aren skuile så ofta d-et var nöjligt rläsa Gud.s
ordför d.em (ae sjuka) sant gcnom hjärtligt d-eltagande och vänl-igt samtal
söka ved-erkvicka d'em i d.eras nöd.tr. (Heta punkten ö.rerstruken. Fanil je)
vård-arna skull-e ta hand- om d.e faniiljer sori behövd.e t'tillsyn och se6lig
bl LFI'P g.L2,1BgB, LUB.
z\
t) Ltr'pP L4,t2.t9gg bilaga, LU3.

r
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och försöka åstad.komma rrett ord.entligt hem- och familjeLivr.
De skulle d-essutom rrfötmana til1 gud"sfruktan och tillse att såväl föräld-rar som barn och ungclom d.eltaga i församli-ngens gud.stjänst, samt där
föräld-rarna av en och annan anled-ning äro förhind-rad.e, själva ledsaga
barnen i kyrkan', (d-enna sista sats utgicfr),8)
omvård.nad-tr

fje ovan angivna strykningarna visar, att Holmströms förs1ag inte utan
vid-are kund-e accepteras av föreningens styrelse. Förslaget skulle i
praktiken inneburit att föreningen d.elvis unclerstäIlts kyrhoråd.et och
förlorat sin sjä1vständ-ighet. Med. borttagand.et av avsnitten orn kyrkorådet och om rnedlemmarnas d-irekta religiösa verksamhet kund.e emellertid- styrelsen ena sig orn förslaget. En av led-ainöterna, Maria Ribbing,
reserverad"e sig emellertid- mot styrelsens beslut och önskad.e behå1la
d.en gamla stad.gan, Den nya skulle led.a till
antj_ngen föreningens upplösning eller "till dess införand.e i ett för tlensamma hämmand.e och
olämpligt arbete".9) uru årsmötet, som hade att slutgiltigt ta ställning til1 styrelsens förslag, var också meningarna mycket d.elad-e" En
stor de1 av med.lemmarna önskad.e förslaget åtenemitterat. Med- kraftigt
stöd" av G. warholm antogs emel-lertid- stad"garna med mycket knapp majo. 10)'
rl_tet.
Det kan konstateras, att den rlya stad-gan hade blivit en kompromisslösning. Samtid"igt son llolmströms önskenål om att lägga verksamheten d-irekt under kyrkoråd-et had-e awisats, hade en ytterligare anknytning
skett till de av Holmströni uppställda kraven på kyrklig fattigvård.. Föreningens verlcsanrrhet had.e blivit en församlilgsvå-rd.. Samarbete skulle
upprätthå}las ne<1 samtliga församlingens "iegala institutioner'r, blan1
vil-ka även kyrkorådet angavs.ll) rtt d-iakoniråd. hade inrättats med unnB)

e)
10)

11)

Cf ibn och Stadga Lund 1900.
LFFP 22.r.190c, LUB,
IFFP 27.2.T9oo, LUB. 2j för antagarr.de, 20 för åte*emiss. cf tM
1894 s 75 f , d.är Hohnström frarnstäl-ler d.iakoniråd-et som en t'förskolail ti11 kyrkoråd-et.
stadga Lund 1!00 $ 1, cf på denna punkt även Holnströms försl_ag om
inrättand.e av trförsamlingsfullmäktige" till kyrlcoråd.et i Lund_. Bakon d.etta låg tanken att aktivera och engagera lekmännen i d.et kyrkliga arbetet. Holmströrn, 01of , lVlotion om församlingsfullmäktige Z,j.
1900, HS, luB. Redan 1B!o had.e o. p. segerberg väckt motion om kyrkofullmäktige oeh kyrkonämnd. i Lund.. Kyrkoråd.et biföll förslaget
ifråga om fullmäktige. Kyrkostämman
emellertid- ha stått avvisande. LIKRP 11,12.1890 och l-0,].l89l,"yr"u
LDFA. För Holmströms vid.are
insatser i d.enna fråga se Tegborg L96g s 265 f.
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gifter'

som

i stort

stånd.argrupp. I

överensstämde med- föreningens tid-igare kretsföred.iakoniråC.e-i; intog d-iakonissan en vikt r_g posr-El_on. 12)

år 1!00 organiserad.es d-en nya .rerksamheten. Enligt stad.gan utsågs diakoniråd-et beståend-e end.ast av män, farnilje- och sjukvårdare
end.ast av kvinnor,Tl) unu*" rpol fl-yttad.e föreningens byrå in i det
nya församlingshemmet. Nian anhöli d.essutom vid. Ersta om en d.iakonissa
i föreningens egen tjänst för att utbild.a vård.are, anord.na mod.ermöten
och ta sig an kvinnlig konfirmeracl ungd6p.14)
Und-er

Den

alltmer

markerad-e

kyrkliga inriktning,

föreningen fått, jämte
inskränkningen i arbetsuppgifterna tord-e emellertid. ha lett till en avtappning bl-and- föreningens med.lenmar. I förhål1and-e till d.et stora vård-artalr som föreningen haft uncler 1B!O-tal-et, då vårdarsystemet successivt byggd-es t" t u?:rlega1a vård-en, innebar d-en nya verlcsamheten er:.
kraftig red-ucering.") En faktor, som d.essutom börjad.e göra sig märkbar und.er 1!00-talets första år, var ett begynnand.e motstånd. från raclikala krafter i Luncl. Red.an vid- föreningens tilikomst lBpO had.e Folkets
Tid.ning kritiserat d-et religiösa ilotivet i föreningens arbete.16) ,urrrru.
kritik återkom sporad-iski und.er 1B!o-tale3.r.r synes inte haft någon
större effekt föruän efter sekelskiftet.r// Du"*" synpunlcter fick d-ock
ett starkt genomslag r9ot,
""url.'{idningens reclaktör, wald-enar Biilow
invalts i fattigvård.sstyreisen""/ Detta våIlad.e Holinströms avgång ur
fattigvård-sstyrelsen och ett successivt upphörand.e av föreningens tid.igare åtagand-en i samarbete rned- styrelsen" Så ned.lad.es från I)OJ-Ott föreningens låneverksarnhet och jului;d.eininga"rr"" 19)

t2) Stadga tunri

1!OO

som

$ {,

L5) IFFP 1O "5 ,1900 , 22.L0. 1900 och 1 ,LZ,LgOO 2 LUB.
L4) LFFP 9.4.L901 ocllr 2J.Z.L9OZ Årsberättelse, LUB.
15) vid- årsmötet, som avgjord-e d-en nya orclningen föi: föreningen, d_e1tog
end-ast ett fyrtiotal personer" I\{ed- utgångspunkt från prolokolluppgifterna år 1!00 utgjorde föreningens fanilje- och s;ukvåraare ca
]o st. LFFP 27.2.1900, Lo.3.r9oo, 22.Lo.19oö och r.1å.r9oo, LuB.
16) FT 7. t.iggo ,
1?) se t ex FT 11 ,3.L892, 11.4"r\9z ocTt LJ.A.LBgz, där föreningen kritiseras i samband. med- förslage'b om inrättandet av en arbetsanstal-t.
se även FT ,0.3.!892, dår mot föreningen frivillighetsid.eorogi
stälides kravet på rätt till fattigvård..
1B) Persson 1967 s 1!t och 2A6 ff
"
]e) rbm s 21!. För Bi.ilovrs anglepp på'läsarna'inom fvst och föreningen
se LSP 1,L,L9a3, LSA" se även d-e utförriga referaten i LD 5.L,rgol
och för d-en viclare utvecklingen ibn 14,r,L90j, 5r,l,,r9oj och 20.J"
L9O1. LFFP 22,9,L901, ZL,LZ.LgOS och I!,L2.l-904, LUB.
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Ie ovan angivna onständ-igheterna undanskymmer emellertid. inte ået faktum, att d.e id-6er om en kyrklig fattigvård-u som l{olmström sed.an 1890talets börjar.L propag:erat för, nu had-e fått ett konkret genomslag. Även
om föreningeformen kvarstod- och ,ien formella underordningen und-er d.e
legala kyrkliga organen inte konsekvent genomförts, hade föreningen
på ett klarare sätt än und-er l8lO-taiet stälits i den kyrkliga församlingens tjänst som ett organ för församlingsvård., Den frivilliga fattigvård.sförening, son 1B!O skapats efter Elberfeld.systemets rnod-ellu had.e d-ärigenon bild-at utgångspunkt för en organiserad- lekmannaverksamhet
inom d-en kyrkliga försanlingen. Sakom d-enna utrreckling 1åg en med.veten
politik från fr a Holmströns sid.a. Energiskt ?rad.e från hans hå1l und.er
hela 18!O-talet nävd-ats , att den sociala frågan och d.en åärmed ganmanhängand.e fattigvård.sfrågan inte kund.e l-ösas utan kyrkans och den l-okala kyrkliga försanlingens egen direkta insats.
Det är emellertid tydligt, att i de uppgifter, som Lunds frivilliga
förening för försanrlingsvård. kom att ägna sig åt, d.en fattigvård,anCe aspekten hade försvagats. Fattigvårdsfrågano som i början av l8lO-talet varit
incitamentet såväl för föreningens tillkoms-i; som för liolnströms engagemang för skapande av en kyrklig fattigvård-, had-e nu onkring 1!OO i viss
mån skjutits i bakgrunclen. Den grunåläggand.e förutsättningen för detta
torcle vara att cle nes'b akuta bristerna j-nom fattigrrården, genom föreningens eget arbete, upphävts och a"-Lt d-en 1-egala fattigvården ref ormerats. Den kyrkliga församlingen.-arrn sig nu plötsligt ståend.e med. en
grupp av i praktiskt .församlingsarbete tränad-e lekmän, Denna grupp skull-e ur ett större perspektiv kunna kall-ars Lunds och llolmströns bidrag
till d.en frarnväxancle s k församlingsrörelsen, e'Li; organ för inomkyrkligt arbete och reforner.
I)erua förskjutning från fattigrrård- mot nera specrfikt kyrkliga församIingsvårdande funktioner är märkbar även i Holmströins produktion. I
sitt arbera J-B)Z ttoin kyrklig fattigvård." var Hofmströms utgångspunkt
helt besi;ämd. arr d-en aktuell-a krisen på fattiWårdens områd-e, Det var
kyrkans plikt att i d"etta nödläge erbjud.a cle reformer och insatser, som
end.ast genom hennes hjälp kund-e ]ed.a till en reell lösning på proble20)
net.-"/
Santid.igt var emellertid Hohnström på d.et klara med. att ett såd.ant agerande från kyrkans sida skulle få positiva konsekvenser för he-

20) Holnströn IB92 s 1 ff.
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la församlingslivet" Den kyrkliga fattigvård-ens effekt skulle bli en
aktivering av lekmännen och församlingslivet i sin helhet och led-a till
i d-etta
"det kyrkliga livets uppblonstring i allmänh ut",2L) U" '"U*or
sammanhang var naturligtvis inriktningen på att i samband- rned- na'berie11 hjä1p även ge den själavård, son var 'rsjäIen. i fattigvården'r, ljtan
denna kunde ingen rrverklig fattig'vård-'r utövu=.")
Denna d.ubbl-a aspekt på den kyrkliga fattigvården framträd-er alltså redan hos Holnström L892. Det tord-e dock utan tvekan förhålla sig så,
att 6en förstnämnåa aspekten, sjä1rra behovet a'r fattigXrårdsinsatser,
, 23\
-'
overvagl.
En allt starkare markering av d.en and"ra aspekten skulle emellertid
snart göra sig märkbar. Betyd.elsefull för d.enna utvecklj-ng var d-en
onistän,C-igheten, att d.ebatten om församlingens aktiverj-ng mer a1linänt
konrnrit igång på rikspl-anet under 1893, Vid- sidan av Holmströms eget
arbete tord.e fr a den tyske prästen E, Sulzes IB93 ljLLl svenska översatta arbete om I'Församlingsliv i d.en svenska kyrkanrr ha imreburit en
nyansats.24) Hor*ströns :rB)2 utkomna skrift om fattigvården hade inte

synbarligen tagit intryck av detta arheter som på tyska förelegat först
oc\
under L89l-.') /

I en artikelserie av HolnströrTi i Lutherskt ]\rlånadsblad- IB9t-94 märker
trHuru ti11goman, att en utveckling shett i hans ,yr."26) *"Utrl titeln

s 227 ti.
Ibn s 2iB ff.

21) Ibm

22)
21)

Cf Billings försiktiga kritik raot Holmströms arbete i G. Billing
till O. Holmstrom 29.1-l-"1392, HS, LUB, d"är Billing efterlyste en
kl-arare belysning av rtfattigvåråens sammanhang med centrum i praktiska teologien - nåd-emed-elsför.raltningenrr.
24) Se fr a Hellsten L944 s 5l ff" Se även ovan 5,2,1.4,
rc'l Sul-ze 1891. Holnströrns arbete byggd"e d.ock i rnycket stor utsträckning på äld-re och sarntid"a tysk litteratur fram till 1890, fr a i
ae triåtoriska partierna på Uhthorn och Ratzinger, i de systematiska på teologerna Th, Harnack, Oi;to, Zezsclt'uti-tz oclt i viss mån Schäfer ocit Rothe. Bl-and nordiska teologer kan nämnas Martensen, Krogtt-

Tonning och 3i11ing.
26) UI LBgj s ]-48 ff och 180 ff, L],i 1894 s ?O ff och 116 ff. Intresset
för d.en sociala problematiken i Lutherskt Månad-sblad- och Kyrkans
Vänner.rar vid d.ånna tid stort. Vid- Kyrkans Vänners årsfest IB92
had-e församlingsvården, d.en kyrkliga fattigvårti-en och diakonatet
varit gppe tili d.iskussion. Hohnström had-e d.ocl< inte varit med., LM
1892 s 1bZ tt. Diakonatet behand-iad"es dessutom i en uppsats i LM
rc% s 85 ff och lOl ff av signatursn rr-6frt. fB94 böll Holinströrn föi denna fråga virL årsfesten för Kyrkans Vänner. tM lB94 s
"ed-"rg
L17.

181.
d-ose d.et trängand-e behovet

av kyrklig fattigvård. och bättre försam-

lingsliv inom vår svenska kyrkar vittnar oul förskjutningen. Den kyrkliga fattigvård.en beskrevs här av Holmström som t'd.et_huvud.sakliga med.let att franicalla ett livskraftigt försanl-ingsliv'r, z / /
förskjutning från fattigvå:rd.sfrågan till de inonkyrkliga frågorna om lekmännens alctivering på olika sätt inoni församlingen kan anses
fuIlbord.ad. i Holmströms nästa större arbete, som kom ut 1898, med. tiDenna

tel-n ltEvangelisk-luthersk församlingsvård.t'. Här konstaterad.e Holmströn:
trhuru viktig och oumbärlig än åen kyrkliga fattigvård"en är, så är d.en
blott en d.el av d.et samfund.sarbete och clen kristliga kärlekstjänst, som
försa,:nlingen ltar att öva mot sina med-lemmar och organisera i församlingsvård."rr',.28)
Därmed. tord-e en

utveckling,

startat med. fattigvård-ens kris under
I88O-talet och engagerat kyrkan i både lega1, frivillig
och slutligen
lcyrklig fattigvård-, ha lett över i ett intresse för att aktivera församlingen och d.ess medlemmar i ett d.irekt inomkyrkligt arbete för d.en
lokala församlingens vård. och uppbyggnad.,

27) tM 189, s I53,
28) Holmström lBlB

s
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som

