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3.5

GöTEBORG

Utveckl-ingen i Göteborg kan väntas erbjud-a .rj-ssa särd.rag. Und.ersökningen har hittills
omfattat städ-er, relaiivt jänförbara båd-e tiI} storlek
och til-l struktur, Då u-nd-ersökningens mod-ell nu läggs på en stad av
helt annan storlek, med. en befolkningsmässigt och ekononiskt annan
struktur, kan d.etta eventuellt ge utslag,'t Till_ d.etta koruner de politiska och religiösa faktorerna.^I forskningen har d.en liberala trad-itionen i Göteborg starkt betonats.ti Mötut mellan å ena sid.an den äld-re
ekonomiska liberalismen med. d.ess motvilja mot samhäIlsåtagand.en och

principiella tilltro til-l frivilliga med-el, och å and.ra sidan d-en yngre socialliberala inställningen, bildar förutsättni-ng för en principiell kommunalpolitisk debatt om samhällets vård.ansvar. Denna d.ebatt, d.är
givetvis även allmänt konservativa, socialped.agogiska och religiösa
synpunkter förs fram, kan bI a väntas beröra gränserna mellan clen offentliga och den privata fattigvården. Även på d"et kyrkliga områd-et före1igger en konfrontationslisk. Mellan företräd,are för en konservativt färgad
schartauanism och en väckelseinspirerad. lågkyrkliS nyevangelism råd.d.e
vicl tiden för und.ersökningen en d.elvis urycket slcarp rnotsättnitg.2/ I vacl
nån cletta påverliat fattigvårclsd.ebatten, måste givet.ris också beröras.

J.5,L Den kommunala fattiEvård.ens gränser
Det har på.ri-sats, att lBJl års f attigvård"sf örord.ning :'. stor utsträckning var elL prod-ukt av land.sbygd-srepresentanternas önskeraål, Bland. d.essa

1) se fr a A'btman r)6J s 1t ff,

255

ff och zB2 tt. Den snabba befolktabell. uppgifterna hämtad_e ur

ningsökningen framgår av följand"e
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F1Br.

allmänt liberala non-interventionssynpunkter förenas med- en patriarkalisk syn på fattigclomsproblemet. Synen på fattigvård.en som ett frivilligt åtagande och en barmhärtighetsgärning tord.e oclcså gå tillbaka på en
stark tradition på land.sbygaur.4)
kund-e

För städ-ernae speciellt cle större, slcu-lle d.enna lagstiftning innebära
problern" Under clen tid. förorclningen kom att gä1la, ställd.es städ.erna inför d-elvis svårartad-e sociala onställningsproblem i samband- med, d.en ind-ustriella utvecklingen och migrationen. I d-enna process var d-e lokala
fattigvård,sstyrelserna, inom den ram som fattigvård-sförord.ningen angav,
sanhällenas socialt reglerande mynd.ighet, Med- d.en skrirming, som förord-ningen fätt, berod-de fattigvård,sstyrelsernas socialpolitiska insatser i
stor utsträckning på "konmunernas goda vit;a,,,,5)
Det tord-e med. d.enna utgångspunkt vara av intresse att i korthet und-ersöka, hur d-en nya förordningen tolkad.es och tillämpades för Göteborgs vid.kornmande.

innan riksd.agens d-ebatt åren rB69-7L had,e principfrågan om gränserna för samhällets åtagand-en dislcuterats, Redalctören S. A. Hed,lund- had.e und.er tB6O-talet rnotionerat om en utredning om pauperismen i Göteborg
och väckt frågan, i vad mån samhället kund.e ta på sig kostnad.erna för
att lösa d.e sociala problemen, l\{otstånd.et mct såväl utred.ningen som syftet med- d.enna var emellertid starkt och fick sin motivering framför allt
av 1äkaren Charles nickson: 'talfa d-essa fall (som ej lagligen tilthör
fattigvården) utgöra föremåf för rLen enskild-a vä1görenheten, och det vore högeligen att beklaga, om Stad-sfulhnäktige, genom att gilIa tend.ensen
uti heru Hedlund.s notion, skulle liksom legalisera denna förvand.ling av
d.en enskild.a välgörenheten till
en a]l-män kommunalskyldighetr?. En kommitt6 tillsattes emel-lertid-, som föreslog en d.el kommunala ingripand.en,
framför a]lt vad gä11de bostad.sbyggandet. Stadsfullmäktige förkastade
emel-lertid. d.etta förslag utifrån d.e d.icksonska principerna. Bostad-sbyggandet lämnad,es fö1jd.enligt över i;ill d"et privata initiativet. Under de
följand.e åren tilikom också.flera privata byggnad.sföretag, drivna efter
filantropiska gmnd.sat**"" o/ Ä.."n nykterhetsfrågan hade av komnittdn
överlämnats till stad-sful-lmäktiges avgörand,e, och här tillkom genom
samarbete mellan stad.ens nynd.igheter och privata företagare "Göteborgs
Red.an

Nilsson 1965 s L5O ff och fr a Ored"sson I97L s 206 oclt 2I4 f ,
5) Nilsson L965 s L57 rt "
6) Attman tg61 s 267 ff " Se även l{l\,[Bef IBTB Göteborg och Sohus län

Å)

zfo

f

och 6O ff.

s

r84,

Utskänkningsbolag'r för att sanera utskänkningen av spritd.rycker. Detta
bolag d-revs ej med- tanke på egen vinst, utan d.enna korn att överlämnas
till kornmun och

"t*t.7)
Dessa två fall visar, att rnajoriteten i Göteboigs stad.sful-lmäktige högst
motvilligt kund.e tänka sig en utvid-gning av samhäl1ets åtagand.en. Principiellt skulle d.essa saker till-höra. den enskild.a välgörenhetens områd-e.
av nickson företräd.d.a manchesterl-iberalismen, kombinerad. med. en
patriarkalisk syn på d-e fattiga, kom nå"gra år senare ti1l uttryck, framför allt under i86p års riksd.agsd.ebatt. Den liberala synen var emellertid- inte entyd.ig ifråga om uppfattningen om fattigvård.ens gränser och
sanhäIJ-ets ansvar, S, A. Hed.luncl, red.aktör för d.en liberala GHT, 1åg
bakom d-en ovannämnda motionen och skulle såväl i riksd.ag son på d.et 1okala planet kämpa för en utvidgad skyld.ighet för samhället. Även den mod-erat l-iberala Göteborgsposten kom und.er riksd-agsd-ebatten att energiskt
förespråka en obligatorisk fattigrrå=a. B)
.Den

Detta visar, att för Göteborgs vid.kommand.e, trots d"en starka liberala
opinionen i stad.en, inställningen til1 fatti-gvård-ens omfång inte enbart
kon att föija partipolitiska eller ens entyd-igt id,eologiska linjer,
Det återstår att pröva om den sociala skiktningen här kan ha spelat en
ro11, d.vs om d-en s k frivillighetslinjen
hade sina förespråkare inom
någon viss socialgrupp. Ättman, som skil-d.rat Göteborgs utveckling LB61L9I5, lämnar material, som stöd-er en såd-an förmoclan, Bland. Göteborgs
köpmän och företagare fanns ofta i samband. med en liberalism av äld.re
snitt ett socialt intresse. Detta kom ernellertid. inte till uttryck i
ett ökat krav på samhällsingripand-en, utan i stället i en patriarkalisk
omvård.nad. av d-e anställd"a och i d-onationer tilf
alhnännyttiga änd-anåI
som bostäd.er åt mind-re beined-lad.e, skolor, s jukhus, kyrkbyggen i arbetarstad-sd.elar osr.", Denna, vad. Attman kallar trclonationsanåa'r had.e många
gånger en religiös bakgrund.. Und-er lJOO-talet had-e herrnhutismen vunnit
insteg i d-essa köpmannalcretsar, och d-en fromhetstyp, som utvecklad.es
under 1800-taleis senare h.älft, torde ha ankny*"åT* till- såväI nyevan-

gelisnr som inflytand.e från reformert kristendom"//

l8l1 års fattigvård-sförord.ning kom, som ovan nämnts, att få fornen av
en kompromiss mellan frivillighetsoch obligatorieanhängarna. Det har
7) Ibrn

s 279 t.

0redsson 1!j1 s 171-.
e) Attman L961 s 295 tf. Se även översikt Göteborg L)ZJ s BO5 f och
Freeman L)61 s 50 f ,
B)

185.

här visats, att denna motsättning d.ven had.e sin motsvarighet i Göteborg. Den oms"rängning i opinionen, som kom att ske efter frivillighetsanhängarnas franigång under L869, d-rev d.ock även rned- sig en såd-an utprägrad- frivillighetsman som charies Dickson, som under lBTO-Tl kon
att acceptera d.et obligatoriuri, som i praktiken kom a.tt ligga nära i
nivå meC tid,igare gällancte lagstiftning,rul
För att anpassa stad.ens fattigvård- til1 gä1land.e författningar utarbetades und.er 1g7z uflrnltt reglement".lf) ou**r skulte komma att gä1la
fran ti]I är L)oo,") Probl-emet med. clet nya reglenentet d-rogs upp i en
ledare i GHT.1J) ltn obligatoriska fattigvårdsskykJ.igheten var entigt
förord.ningen inskränkt i vissa fall" Frågan var, om d.essa inskränkningar skulle genomföras i reglementet, elrer om man stöd.d. av $ z on frivillig fattigvård-, skulte gå utöver det enbart obligatoriska. Följdes
enbart d-e obligatoriska skylcligheterna, skulle resultatet bli, att människor fick köras ut från fattighusen, Denna snävare linje kom emel1ertid. inte att föIjas av stad-ens nynd.igheter, utan GHT kund.e rapportera,
att stad.sful-lmäktige enigt beslutat, att bevara tid-igare praxis "så att
ingeri inskränkning i fattigvård.sstyrelsens hittillsvarand.e välvilja mot
våra lid-and-e likar är att trsf'r"a,, " 14) f enna utvid.gning koin också att
skrivas in i reg}"t"rrt"t.15) irTågra invänd-ningar mot d.etta kan hefler
inte spåras i d.en d-ebatte som ledde fram till- regl-ementets antagand.e.
Debatten kom i stä.tlet att gälla svårigheten att rent förvaltningsrnässigt anpassa reglementet efter fattigvård-sförord.rirg*n. 16)
Det synes arltså förhålta sig så, atL för Göteborgs d.el tBJl å::s förord.ning i praktiken inte inneburit någon minskning av samhällets fattig-

1o) Nitsson I)6J s 1{B ff oc}r t!J.
11) Regtemente Göteborg LB7Z.
t2) översikt Göteborg \92j s .{B! och 492 f ,

rl)

L.3,1872"
14) Ibm, De inskränkningar, som var
GHT

aktuella, gälld.e t ex und.erstöd.en
ti1l arbetsföra, men barnrika faniljeförsörjare. Cf Nilsson L)6J,
s 157,
1!) Reglemente Göteborg tBZ2 $ 4 och 6. 'rBiträd-esförsörjning 1ämnas
till personerr somr ehuru mer eller mind.re arbetsföra, finnes vara i behov av fattigund.erstöd'r ($ 6)
f6) fOr denna d.ebatt se GHT L.3,tBTz, 7,j.:'BTZ, I4.3,1872, Zj,4,LB7Z,
2.5"L872, 4.5.r872,

186.

vård'ande åtgärder. r7) o"tta är anmärkningsvärt utifrån såväl 1Bd0talets loka1a d.ebatt som riksd.agstlebatten und.er ],869,

egentliga d.ebatten vid antagan.de't av reglementet kon att gai.lla d-en
yttre fattigvård-ens utforrnning, varvid. förordningens anpassni.ng efter
land'sbygd-sförhå11and.en skapad.e probleni, framför allt av formel-l
art.
Den led'and-e tanken var emellertid. att skapa en decentraliserad
fattigvård-, d-är såväl en nogErann kontroll som snabb hjä1p kund.e röru**.lB)
Detta försökte man åstadkomn:a genom en ökning av c.istrikten till lOrrg)
varjärnte en komnitt6 på' i 1ed-aniöter sktrlle förestå och hand.ha d.en yttre
vård-en inom varje distrikt. Ord,förand.en i d-istriktskommitt6n skulIe
tillika vara ledamot av fattigvårdsstyreluurr,20) r distrikten stanl-Ie
dessutom kommittderna till hiälp använda d-e vid. d.en centrala
fattigvård'en knutna ombud-smännen, sed.e:mera benämnd-a asslstenter,
samt inom d-istrikten verksamma ord-ningsnän.21) r'0" att anhålla oeh förhöra bettlare skulle d-essutom tillsyningsmän finrru=.22) ourl. centrala fattigrrård.sstyrelsen, beståend-e av l5 vald.a led.amöter, jämte stad.ens polisnästare
och kyrkoherd-ar, avlastad.es på d.etta sätt från det tid.söd.and.e beviljningsarbetet för den yttre fattiguära"n,23)
Den

so A. Hed-lund-, som d.eitog i beredningsarbetet på reglementet, förde i
GHT fraril en d-el- id-6er, som senale skulle komma igen med större
kraft.
Den utvid.gad-e d-ecentraliseriirgen g'jord-e, att man i d.e olika d.istrikten
kund-e experimentera rned- ol-ika metoder. I d.etta sammanhang föreslog
hano
17)

ur rättssynpunkt innebar givetvis FFO l8?l en försämrad- situation
för de hjälpbehövand-e. cf l{ilsson 1}6! s 158. Detta hindrar emel_
Iertid. inte att d.e lolcal_a fattig.sgrd.sreglementena, som uttryck för
lokar praxls; g&v en viclare tolkning av kommunens fattigvårdsåtagand-en än d.en FFO fö::eskrevo Förord-ningens paragraf
z, åm kommulens
frivilriga fattigvård.u förefaller såluna" irå utnyttjai"
u,r, de hit_
tiIls undersökta städ.erna. cf även t{ilsson t965 s t7:0, som
påvisar
samma förhål-lande för Lrlatmö och Stockholm, lät lor påiekas
, att
d.enn1 frivilliga
fattigrrård. blev ilobligatorishrr för d-en l-okala
fat_
tigvård-sstyrelsen i d.en mån d.en inskrevs i reglementet.

tB) GHr 4. 5.L872,
Le) Reglemente Göteborg 1BJ2

sö.

e
) ron g -_
5L.
2r) Ibm $ J5 tt. översikt Götebors LgZj s 4gZ,
22) Reglemente Göteborg r}l2 $ 26. F:rån rBB{ fungerad.e 6 uppsyningsmän för hel-a stad.en. De karlad-es sedermera
GFp
L8.11.1884 $ rrl, 16.12.1884 $ iäz"iattigfogaä-r".
och
15,12,1885
$-izz,
*,lt "rz

'zu

q!å.

4)

GHT

1.j,LB7Z. Regtemente Göteborg tBJ2 $g ff.
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att nan skulle prova den I's"k. Elberfetd.grunåsatsen, som består d.äri
att välvi-1riga personer övervaka d.e fattiga inom nycket små rotar'r.
Även någon form av privat fattigvård. ('banken hämtad. från unåerstöd.sföreningar i Köpenhamn), med- fri"rilliga 'besökare, icurrd.e rrara värt att
pröva. Den grund.sats, som s" Ao lecltund- ansåg vara allnänt gittig och
som han önskad.e skulle forma fattigvården, var erkännand-et av 'rnöd.vänd"igheten av en personlig tillsyn oeh ornvårti.nad om cle verkligt behövand.e så att d-e erhålta hjälp i rätban tidr',zlt) Att Hed.lund. närmast tänkte sig ett slags frivilligt
Elberfeld-*system - en kombirution av legal
och privat fattig.rårå - är tänicbart. I bered.ningens arbete och i stad-sfullnäktiged.iskussionerna kom denna fråga emellerticl synbartigen ej
att behandlas, och d.en kom }ieller ej att avsätta några spår i reglemerrtet,25) fGHT återkom emellertid" lled-lund. flera gånger till d-essa nyare metod.er och lämnad.e en relativt fyllig bitd. av fattigvård-en i ELberfeld..26) Ärron sed.an reglementet antagits, tog han åter upp d-etta ämne
och önskad-e Elberfeld-systemet frivilligt
prövat i en del- distrikt (med
båd.e män och kvinnor som vård.are) " I cletta sannmanhang pekad-e han även
på d.en stora nyttan av d,iakcnissor, framför a}lt för vård-en av fattiga
sjuka, En hjälp, d-irekt förmed.lad. till hemmen och med- eventuellt bistånd- av d-en enskild,a välgörenheten, vo::e önslcvärd-. "Hjä1pen i kontanta penningar kan Cärmecl inskränkas, och all-rnosan erhålIer ået särskitd-a värde, som d.et personliga d-eltagandet d-äri inläggsa"',27)
I

yttrand-e rynms mycket a.r d.en probiematik, som skulle bli bestänmand.e för d.en framtid-a. ut-reckli-r:.gen, Den d.åtida uppfattningen om
fattigd.onen och inställningen till d-e fattiga giclc ut på, att nan skulHed.lund.s

24) GHr r.3.L872.
25) Möiligen kan ett inflytande spåras i $ ff, om orrlningsmännens roteind.elning" Denna tord.e docic naturliga::e kunna anknytas til-l äld-re
svensk trad.ition. Cf d.essuton en insänd"are i GHI 2J.10"f889, orn att
C. H. Nyström (en lång ti-d ordf i fvst) propagerat för Elberfeld.systemet i samband. med. förarbetena 'bi1i reglementet 1BJ2 och d.ärvid. velat ind-ela stad-en i J5 d-isi;rikt" Denna uppgift har ej kunnat
verj-fieras och Nyströms reserva'bion til-l beredningens förslag innehål-ler ej något d.ylikt program. GHT 21,4"1872"
26) Se

bl a

GHT

7,1,L872,

4,5,L872" Diakonissor fanns red-an anställd.a i den slutna fattigvård.en. GFP A II atZ 4"6.1967 $ Zeg cch 1,2"1870, GLA. Cf HelInan l){B s 14" Jfr Ekman E 1!60 s I1l, som endast uppger en d.iakonissa, vilken d-essutorn skull-c ha d.ragits in L876. Enligt GFP A I
ac59 t9.11.fBBg bilaga (förstag till stat) och 17,2,189I, GLA,
fanns två d-lalconissor anstäl-ld-a vid. försörjningsanstal-ten Gibraltav.

2T) GHT

1BB"

le dra en skarp gräns mellan de oförskyIlt fattiga och dem, som man ansåg kund.e d.ra personlig förd.el av sarnhä11ets och enskild.as vä1vilja och
cn\
barnhärtighet.'"/
FöT att förhi-ndra ett såd-ant utnyttjand.e fanns också
bestämnelser om att arbetsför person, sorn på grund. av iråkad- nöd behövåe hjäIp av fattigvården, skulle hå1Ias i arbete genom fattigvårdens
försorg. För d-etta änd.amål had.e man skapai arbetsinrättningar i anslutning till fattighusen. Tanken bahorn d.etta var, likson i al1 äld-re fattigvårdslagstiftning, att d.ärigenom motarbeta och kontrollera tiggeriet' Ansvällningen av den yttre.rård.en och d.en bristand.e kontrollen jdenna gjord.e d.ock denna princip svår att upprätthål-la,29) nä man genom
lBJ1 års lagstiftning sanktionerad.e och uppmuntrad.e d-en frivilliga
vä1görenheten, samtid.igt son även d-en obligatoriskt kommunala fattigvården
delvis fick karalctären av nådegåva, bestod, denna svårighet.JO) Ärr"n ot
tiggeriet var förbjud.et enligt lag, så ansågs den privatarrall-mosanrtha
ett större moraliskt värd.e, och på d.etta sätt kund.e även mottagaren und-gä att' få på sig "fattighjonets" stämpe}."/ speciellt för den grupp av
människor, som flyttat in i stad.en men ej ännu kommit att vinna hemortsrätt, var.det
en nöd.vänclighet att ej behöva anlita d-en legala fattig-^ \
vå"vd,en.)') På d.etta sätt torde stor'a grupper a-r fattiga d-rivits till
att hel-lre anlita d-en privata barmhärtigheten och olika typer av vä}görenhetsinrättningar" Dessa grupper kom d-ärför att stå utanför den legala fattigvård-ens kontroll.
En genomgång av fattigvård.sstyrelsens protokoll åren IBJ2-lBBB visar,

att problenet

tiggeriet fick allt ner ökad-e proportioner, trots
motåtgärder och försök till ökad" kontrol-l från fattigvårdsstyrelsens
sid.a, Åtgärd.er mot bostad-sbristen und-er ]O-ta1et och punktuelfa åtgärd.er i form av allmä.n bespisning und-er nöd-tid.er, tycks, även om d-essa
åtgärd-er innebar en försiktig utökning av-samhällets åtagand.en, inte
ha inneburit någon lösning av problemet.)2i Und*r BO-talet d-iskuterad"es
med"

2S) Cf Regleniente Göteborg 1861, Se även översikt Göteborg 1923
och Attman I)6J s j57.

s
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I,3,1872. översikt Göteborg tgZJ s [BZ,
N) Cf remissvaren på f86! års fattigvårdskoromittdbetänkande. Oredsson
t965 bilaga s j,
1t) cf GHT 4,5"1872.
32) För vinnand.e av hemortsrä.tt ford.rad"es , att fattigvård- ej åtnjutits
året före ansölcan. Behov av kommunalt und"erstöd- under d-enna tid.
kund"e med"föra hemtransport till hemortsrättskommun. FFO lB?1 $ 2j
ff. Hernmarck 1906 e JO ff.
l,) GFP A rr a:2 r{.r.t871, tB.L.LBT6, 21.1.187g $ 16, Gr,A" Se även
Oversikt Göteborg l)ZJ s 48? f,
2e) GHT

.

n,!?i

f8g.
åtgärd-er f ör "hänmand.e av bettrand.e * ,54) men trots f örnyad.
ragstif ttt"*.I?ut kunde stacens mynrLigheter inte konrma till rätt.a ned. problemen')t) En bidrag"lli svårighet torde ha varit den under Bo-talet
ökande arbetslösheten.r'l Trots en ökning med. d.et d-ubbla a.r stadens
fattigvårdsutgifter und-er. pe::iod,en ]BT4-r890 visade tiggeriet enbart
en benägenhet
auu,17) skapandet av en ny, efter d.en tid.ens tycke,
mod.ern
^tt

försörjningsanstal-t mecl arbetsinrättningu sjuksalar, barnavdelning
och
med' tillhörande jord-brrrk torde end.ast ha
haft en begrä,nsad- av1astand.e
effekt på den yttre rå=A"rr.5B)

Det kan sammanfattningsvis sägas, att d-en legala fattigvård-en
i Göteborg i tillämpningen av fattigvård.sförord.ningen gick utöver de
lagstad.gade skyldigheterna och i någon mån utvid.gad.e områd.et
för sin verksamhetskiets. Trots en d-ecentralisering av den yttre vård.en och ökad. kontrolr av undcrstöd-stagal'nar kom emellertid, und.er slutet av period-en
1871-1BBB tiggeriet att 6ka siarkt. En orsak till detta
tord.e vara clen
starlca inflyttningen och d.en därmed- ofta uppträdand-e arbetstösiieten.Jg)
Det återstår att avgöra, om även d.en privata väIgörenheten
har sperat
någon ro11 i d"etta sammanhang.

5.5,2

Den

val

ten
En unclcrsökning av d.en cnskil-da välgörenheten stöter på
såvä1 metod.som materialproblenr. Der: i strikt inening
E+yq!.g fattigvård.en etler fi_
lantropin åir naturligtvis ofitkom-.ig. xtt användbart mått på 1en elskild'a välgörenhetens onrfång kan d.ock tagas i förekomsten
av d-onationer,
Kl-_Lo.a

fonder, stiftorsc-r och föreningar med fattigvård.and.e syfte.
Vi har tidigare berört d.etl av Attnian kallade
'td.onationsand.an,,, vilken
han menar vara karakteristislc för Göteborg, Denna utgör
en linje i IBOOJ4) GFP A
15) GFP A

sBff

j6)

II
rI

2 2,I. lBB2 $6 , GLA.
a: 2 !5 .9. 1BB5 $ 86, GtA, SF,S IBB5 nr Zl, Se även Koch
a:

19OT

A rr a: z L6,j.tBBd $ 40, GtA"
37) Attnan L)6J s j1e taberL 59,
38) rnrättningen, kallad Gibrartar, had.c plats för roJ! personer. En ny
fattigvård-sinrättning föreslogs av s, A. Hedlund redän LBT6.'l""r"i
härom fattades rBB2. GFp 15,B,rBB2 $ ze, GLA. rnrättningen togs
i
GFp

bruk-l888' översikt Göteborg r)ZJ s 485'och 486 f. atinan r)5J
r.
))l

39) Att'nan

L963

s zJB ff, tabetl 28 och speciellt

d.iagram 20.

s

L90.

taiets göteborgska fitantropi.4o) vru siclan av denna uppstod., fränst
under slutet av l8OO-talet, föreningarna som bärare av den enskilda
väIgörenheten samt olj-ka stiftelser, föranled,d.a av den sociala omstrukar \
turering

on.4r

)

stora Renströmska d,onationen 1868 var inled.ningen till en filantropisk "rerksamhet av stora d.inensioner. De vilikor, som kom att knytas
tiI1 d'onationen, ger en bild- av hur d.enna pri-ratvälgörenhet var tänkt.
Använd-ningsonråd-et skulle vara: r'Ailmänna inrättningar för hand.elns
beford-ran och rörelsens und.erlättand-e, d.å d.e icke äro av beskaffenhet,
att d-e ovillkorligen böra bekostas av al-lmänna ned.el, vare sig kronans
eller stad-ens; väIgörenhetsinrättningar av alla s1ag, så ord.nad.e att
d'e ned-ellösa och behövand.es bästa och behov avsese men icke
befrielse
för stad.ens innevånare från d.eras förbind.else i avseend-e på bid-rag ti11
fattigunderhållct ""42) Dcn liberala sarnhällsåskådningcn framträd.er här
klart, jäntc synen på väIgörenheten som ett komplement och en utökning
av stad'ens llesurser, meu utan sammanbland.ni-ng med. d.ess obligatoriska
Den

skyld igheter,

Donationerna kom att gå till en rnängd- olika områd-en: bostad.sstiftelser,
sjukinrättningar, väIgörand-e sälrskap, skolor, mus6er, bibliotek, kyr_
.Itor osv.'-'För
a4)
d.en förmögna köpmanrrakrets som stod. bakom d.essa gåvor
tilI det allnänna ocl: soin utgjord-e en inflytelserilc grupp i stad.e*s
beslutande orgatl, måste en utvid.gning av sarnhällets regglerand.e verksamhet framstå son både onöclig och strid-and.e mot gruppens ekonomiskt-Iibe-

rala

samhä11ssyn.

För såväl d-enna d-onationsand.a som cLe efter 1BJO framväxand.e föreningarna tord'e l-871 års fattigvårdsförordning utgjort en viktig förutsättning"
Genom fö::eningsvälgörenheten fick filantropin d"essutom
en större bredd-ning o"1r\o* att utgå från och rikta sig mot flera olika grupper i
samhäll-et.**/ -ret synes framför allt vara brister och luckor i samhällets
åtagand-en och verlcsarnhete soin skapat jord.månen för denna
nya välgörenhetstyp.
+0) lbm s 298 ft,
41) översikt Göteborg I)ZJ s 511 ff.
42) rumet IBTS Göteborgs och Bohus tän s j5 ff . Cf Attman I)61 s 2pB f.
Donationsbeloppet var lrl milj kr. Komåunens totala utgifter 1868
uppgick tilt t,! milj kr.
41) tttyan L)6J s 2g:- och 298 ff, Cf r0ffief \BTJ Göteborgs och Bohus län

s {.8 ff.

44) Cf översikt Göteborg ]9ZJ s 5C9, där d_enna typ av hjäIpverksamhet,
som ofta bcrörd.c begränsad.e grupper, betecknas
sorn [kooperativil.

F

T9I.
Äv en äld.re typ var,3.e organisationer oeh institutioner, som växte
fram i sambancl ned. folkskolans införand.e und.er 184O-tal-et, Bland. d.essa
]can nämnas Sällskapet för bildarrde av sinåbarnsskolor i Göteborg (lBl9),
Räd-dningsinstitutet för vanartiga barn 1rc++). och sällskapet för upp_
murrtran av öm och sedlig rnod.ersvård (1849) .45) gyt särskild grupp
utgör
d'e sällskap, som arbetad.e för att förhind.ra att s lc pauv-res honteux
skulle behöva omhändertagas av fattigvården. Det viktigaste av dessa
sä!-rskap torde ha varit De fat.biges vänner (rer9). Även bostad.sbyggan_
d'et i privat regi kom att gälla speciellt d.enna kategori av fattisu..45)
Genom kvinnornas ind.ragancLe i förvärvsarbetet under
1BO0-talets sista
årtiond.en växte d-et fram en hel d-el institutioner för att täcka behovet
av barntillsyn (cåraa barnhem 1867, Ekeclalens barnhen 1890, 1,,{yrornas
barnhem från 1B!2, Föreningen för barnbespisning och skollovskolonier
1890, Göteborgs arbetsstuga IBBB). Till d,enna grupp kan också föras d.e
s k bekläd-nad.sföreni-ngarna (t ex Jultomtarna LBll, Februariföreningen
T87il.47) unaor d-enna period tillkon också sammanslutningar av typen
Föreningen för biståncl åt vanföra (ree5), Betaniahemmet (reyr)o Före_
ningen de blind-as vänner (ree9;.48) sorn ett försök att samordna den enskild'a välgörenheten och för att genom bättre kontro]l rnotarbeta tiggeriet tillkom 1B!1 A1lmänna lijälpför"nirrg"rr,49) Framväxter1 av d.enna frivilliga välgörenhet borde rinrligtvis korrespond.era med. en motsvarand-e
brist el-ler avsaknad- på anpassning till d.en sc,cial-a utvecklingen hos
samhäIlets myncligheter, Är d.enna tes riktlg, slcurle man, genor:n att
kvantitativt mäta förckomstcn av välgörenhet, få ett grovt nått på
tilIräckligheten ellcr omfånge-b av samhäIlets åtagand.en och i vad. mån
samhäl-lets vård-and"e organ fölit ined. i d.en sociala utvecklingen.
Ett material, som ger oss rnöjlighet att försiktigt pröva d.enna tes, lämnar
oss en förtcckning över enskild. filantropisk verksamhet i Göteborg,
gjord' L923.50) lor,. bygger på clei aktuel-la 1äget, d.vs d.e d"å bcfintliga
väIgörenhetsinrättningarna, vilket gör att äld-re verksamhet, som upp_
hört, ej finns upptagen. Med. reservation för d.enna felkärra och för
brister i fullständ-igheten skurle man med. utgångspunkt i de olika in45) Ibm s 5tO.
46) rbm s 509 ff. se även -De fattigas vänner Göteborg 1!20.
47) övcrsikt Göteborg I)2J s )11 ff.
48) Lil-ienberg l-9Z3 s t2O, LZT ocTr 557"
49) rbrn s 5 tt. För Alrriränna hjärpföre'ingen se d.essutom nedan.
)0 ) Ibm.

192.

rättningarnas stiftelseår kunna få ett mått på välgören[etens utveckling i Göteborg.5t),.nr,a undersökning visar en successiv ökning a11 antalet nystartade välgör'enhetsf öretag u-nder hela l8OO-talet, me6 undantag för en liten svacka uncler l87o-talet, ökningen är som väiitat störst
under den s k industri-al iseringsperioden. Iledgången under 7O-talet tord-e delvis förkl-aras av högkonjunkturen under 7O-tatets början.2t) D"t i
detta sammanhang viktiga är clocke att det si;yrker det resurtat, som
ovan ur andra synpunkter lämnats, nämligen att den utformning av fattig_
vårdsförordningenr son kom ti1l u-ttryck i Göi;eborgs 1egala fattigvårcl
under 7O-talet, i stort sett iäckt det aktuella fattigvårdsbehovet" ökningen und,er BO- och 9O-ta1en skulle då innebära, att fattigvårds1äget
då i notsvarande grad försämrats och att samhällets åtaganden ej utvecklats i tal<t med de sociala l:ehoven.55) Ä,rur. detta stöder den från genomgången av fattigvårdsstyreLsens protokoll gjorda iakttagelsen, att under
8O-talet fattigvårdens problem ökat, framför allt på den yttre vård.ens
områd.e.
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i

:

Att utveclrlingen av en rik och förgrenacl filantropisk rrerksamhet, utom
räckhåll för de officj-ella nynciigheternas insyn och kontroll, innebar
en svårighet, kom snart att uppmärksammas.54) o"tta ledde ti-ll kravet
på en bättre organisation och samordning både inorr och mel-Ian den legala och clen enskilda fattigr.ården, Debatten om dessa frågor skulle i slutet av lSBO-taIet driva fram reformer, avsedcla ai;t lösa dessa problem.
r cietta clebattläge skulle en ny faktor fö::as in, nämlj-gen tanken på en
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rr) r följancie uppstäl1ni'ng, byggd på uppgifter i titienbere rg27, har
medtagits enskilda väIgörenhetsinrättningar, fonder til 1 fattiga
ocir föreningar nect väIgörenhet som syfte. I sex faII har tillkomstår ej kunnat bestdmmas"
Period
Antal nystartade företag
LTAo-L799
1800-1829

5

f
r

1Bt0-rB5g

t

1840*1849
tB50-1859
l_860-1869
1870-1879
1880-reBg
1890-1899
1900-1909
19LO-t921

5

tl

F
F

I

t
f

6

11

t5
to
IU

L4

))
41
B6

L27

52) attman 1965 s B.
55) Bakom det försämrade fattigvårds1äget 1åg givetvis
junkturerna, Se t ex Ored.sson 196Z s 98 f,
54) Se t ex GFp A rI a zZ ZL.z.IEB} $ zz, ctA.

d.e

dåliga kon-

7
I9J.

kyrklig fattigvård

"

5,5.5 Prästerskapet

och fattigvården
Fattievård.oreglementet för Götebr.rg IBl2 *io"u:.itadens kyrkoherd.ar ti1l
självskrivna med-lemnar i fat'uigvård.sstyrelsen. ))) Det är osäkertn i vad"
mån d-enna självslcriricnhe'u utrryttjats u-nd.er tidLen före 1889,56) En intressant onständ.ighet är emeller';id., att reglementets generella regel
kvarstod. även sedan stad-ens kyrkoherd.ar genom ny försa.nlingsind.elning,
son trädde i kraft ir885, ökat från 2 till 6,57)

Vid sidan om denna officiella kontaktyta mot d.en legala fattigvården
sknlle även prästmötesförhand.lingarnas behand.l-ing av fattigvård.sfrågor
kunna tas som nått på e1ler belysa prästerskapets inställni-ng. Av trad.ition ingick i pastorernas ärnbetsberättelser till prästmötena även en
redogörelse för församlingarnas fattigvå"a,58) En undersökning av prästmöteshand.lingarna för Göteborgs stift rc59-72 visar, att d.enna trad.ition levt kvar, och man finner i bilagorna ti1l biskopens ämbetsberättel-ser relativt fylliga beskrivningar av fattigvård.släget i d.e olika
socknarna i stiftet. För stad.sförsamlingarna saknas i regel red.ogörel,"".59) O*, bör emellertid påpekas, att biskopens egentliga ämbetsberättelser och clei övriga prästmötesmateriafei inte på någon punkt anknyter ti1l de aktuella fat'bigwårdLsproble*urr" 6O)
55) Reglennen.'Le Götebo::;: .lBl2 $ !"
56) I 1861 års regicnen'be va:c pastore

rjähiskrivenhet i fvst bund.en
tilifä.i-len., d-å l:an deltog av 'tänbetsplikt". översikt Göteborg 1921 s 435.,Det i:ai:r:li::inoir.a.s, ai;t clenna inställning övertagits ifråga. on'bol-hningen ä\'en- av LBIZ års reglemente. Det är givet,
att d.eltagande'; på d.etta si.i'ct horn att avgöras av pastor själv, ned.
utgångspunkt från vad" hau betraktad.e som irö:a,nd.e till sitt ämbete.
Se ned.an s 2O1, d.är err 1irLd.rr::':c:r:ning gjorts av närvarofrekvensen under åren 1BB9-189r"
57) Enligt Kungl. brev 2.5.L882. I{lVIBef 1BB{ Göteborgs och Sohus 1än s
22 f, Se även översikt Götebors :-925 s 794 f,
!B) Pastors tid.igare skyldighet att Iämna fattigvårdsstatistjk upphävd,es genom Kungl. kungörelse {..11.1859. SFS lB59 rrc 64, Se även
I0/l3ef IBJJ Samnand.rag s 89. Cf Arner T)ZJ s j-95 ft, d-är detta material flitigi; utnyttjas.
59) Prrn Göteborg 1859, Senare avd. s 64 tt, Prm Göteborg fB65 s 154 ff.
Prn Göteborg 1B/2 s 779 tt. trnlig:b Arner T9Z5 törekommer d.essa reti1l

d"e

dogörelser endast i Götebo::gs stift. Ibrn s 195.
60) Cenom Kungl. förord.nj-ng 7.1.1855 genomförd.es den änd"ringen L KL

25

a.tt d-et var möjligt att i prästn:ötesavhand.lingen behand-Ia även I'praktiskt viktiga teologiska d,mnen'?. SFS f855
om prästmötesord.ning,

nr

J2,

Y

r

Lg4,

i stort sarnmanfall-er med den s k schartauanj.smens höjd'u
l":"ärl*"tou
perlodt ' ger d'etta förhålland-e anledning att nä::nare komma
in på d.enna riktnings förhålland-e till d.e sociala frågorna. probl-emet
finns berört i A' Hellmans und-ersökning om västsverige och d.iakoninn
d.är en beskrirrning ges av kallelsed.iakonins framväxt i Göteborgs
stift.6t)
man kommer, utifrån en Senomgång av d.iakonianstalternas
matriklar, "urrtill
d"et överraskand-e resultatet, att an'balet d.iakonissor
och d-iakoner utgångna från errer arbetande i Göteborgs stift
LeS1-rgzl inte tycks vara
avsevärt lägre än i övriga stift.o)/ D"tta förhållande
får Hellnan att
d'riva d'en tesen, att schartauanismen trots en känd reserverad.
instä11ning ti1l kallelsed-iakonin d.ock haft ett utpräglat
"cliakon1"1rrrr",,.64)
Den linje' som Hellnan tecknar, går ut på
att ur detta?rd.iakonisinne,r
utvecklats ett intresse för diakoni och kyrkrig fattigtiårdunder rggotalet' Han är emelrertid med.veten om att hans material täntigen
il1a
stöd'er en sådan utveckling och att den schartauanska
najoriteten först
tu"äl.)senare motvilligt accepterat tanken på en speciell
kallelsed.iakoni'"'/ r själva verket tord-e de be1ägg Hellman anför förrrdiakonisi-nnetrr endast kunna tolkas som mycket alrmänna textutläggningar
om d.en
kristna kärleken. Iet tord-e vara betyd,rigt lättare att
finna belägg för
ett klart avstånd'stagand-e från den för d.iakonitanken starka
betoningen
på nästan-kärleken, speciellt då denna tänkts
som ett särskilt a*lutu,66)
Att kärleken skullc bevisas i d,et vanliga arbetet och
icke bord.e sökas
i speciella gärningar, kan sägas vara en schartauansk grund.regel.
Teo_
6r) Nelson LSJT s 144 f,
62) Hellman Lg4B.
61) Ibm s 11 ff,

s 9 ff.
s 46 ft.
rbm s 50 f, Ji f, Jl f ocrt {2. cf J. Holmqwists prästmötespredikan
1859, d-är tron så starkt betonas
att kärle-ksgärningar
något misstänkt: Kärreken utan tro är ,d.en falskeriga frarnstår som
and"clighetens
prrrnkand'e tilltagtt och d-en, som trgenom
en
sann
omvänd.else
kommit
till rätt tro' varnar Holmqwist: fiFöreställ d.ig a]d-rig
att
d.en hos
d'ig varand.e kristeriga tron sr.,-i.lr-c förökas genom någon
slags
kär_
leksgärning, utan erinra dig jämt att tron äå*t*
hålra
sig tiII frälsaren Kristu" Joåt
fästa sig"r"iatriä|n
vid. hans rätt_
färd-ighet, såsom d.ensammas rätta arltnera
grund.. vinnlägg dig om att i över,
ensstänmelse med. Gud-s ord. älska d.in He*e Gud.
över alrt och d.in
nästa såsom dig sjäIv, utan att fråga
huru
kärrekslös man
anscr d.ig vara i d-in kristend.om." prn Götebårs
"rt.",
rB59 Fö*a avd. s !J.

64) Ibm
65) fbm
66)

r95.

logiskt kunde d.enna motiveras utifrån risken för rrgärningsrättfärd"ighetrt. Denna ä1d.re kal-lelsesyn kombinerad. ned, en starkt objektiveradkyrklig omvändelseförlcunnelse gav en speciell profil åt d.en västsvenska
väckelsen, En stark konservatisrno båd.e kyrkligt och politiskt, var också ett genongående arag.67) såvär behandringen av fattigvården vidprästmötena soni ortanståend-e resonemang ger vissa antydningar om schartauanismens inställning till- fattigvård-en. Denna stod- enligt gammal sed"
und.er pastors kontroll, Att d.en ofta bed.revs på gaurmalt och författningsstridigt sätt är tyd.ligt, Sockengång och bortauktionering tillänpad-es.68) ,a sent som lpoJ påpekas, att notståndet mot fattiggård.ar
från d.et schartauanska prästerskapets sid-a had.e sin orsak i uppfattningen, att fattiga och rilca skulle leva tillsammans, varför de fattiga inte skull-e avskilj
u*no* denna syn tord.e ha legat förestäl1^r,69)
ningen, att lcärlekens gärningar slculle komma tilI uttryck just i vard.agsarbetet, i d.e girma relationer, som fanns i fanrilj och hem. Denna
konservativa-patriarkaliska inställning är tyd.lig i en d.el av d.e av
Hellman anförd.a beläggen f ör ,td.iakonis 1r-rnu,, . 70 )
Det, som framför allt var karakteristiskt för schartauanismen vid- d.enna tid. var d-ock d"en skarpa gräns, sorn gick mellan d-et yttre kallelseIivet och d.en inre trons värld.. Ätt förkunna den rätta tqon var d.et-,
centrala och i stort sett end-a notivet i schartauansk förkunnel"*. ltl
Utifrå,n detta skul-le bristen på fattigvård.sriaterial i prästmöteshand.lingarna åren 1B!!-J2 kun:ra förklaras med. att fattigvård-en fijr d.en
schartauanslca väckelsen. var en angelägenhet, som enbart ]iörd.e tilI d.et
yttre livet. En rent religiös motivering för clen leyrkliga organisationen att syssla med- fattigvård.sfrågor sku]le alltså saknas utifrån d.enna
syn. Då frågan om den kyrkliga fattigvård-en aktualiserad.es und.er 1BB0talet, bör man alltså i första hand. söka incitamentet till d.enna nyorientering bland- and.ra rilctningar inom kyrkan.
En parentes

/-\
b()

i d.etta sammanhang utgör en liten broschyr av J. H.

Lund"-

s 115, l1J och 156 ff.
58) arner LgZj s tB2 f.
69) svenska fattigvårdsförbundets tidst<rift tgo7 s tJO, där d.et påpckas, att det argument, som använts not fattiggård-arna, var bibe1Södergren 1945

citatet

lO)
7r)

'rd.c fattige haven
neftman L)QB s ZZ ocin 25.

Söd.ergren

L94j s 155 ff
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I al_ltid. ibland.

cd.cril,

796,
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berg, framlagd. för Göteborgs d.omkapitel som pastoralprov 1881, ned. ti*
teln 'rDen kyrkliga fattigvåatrs.rr.la'l ld.6erna i d.enna skrift var til}
stor deI häntade från utländ.sk a Uattor,7l) Lundberg utgiek från att
såväl statlig som enskild och kyrklig fattigvård bord-e finnas, Det
krävd.es emellertid samverkan mellan clem. En nöjlig väg ti1l d.etta vore
upprättand.et av ett d"iakonat. Lund-berg var starkt kritisk mot d-en gä1land.e fattigvård-sförord.ningen, som han menade utestängde d.en frivilliga barrnhärtigheten, och ställd.e till krig nellan kommunerna och förd.e
med- sig kärlekslöshet mot d.e fattiga. I d-et reformprogran som han fram1ad.e, tog han bl a upp tanken på en överstyrelse för varje stift, vi1ken skulle utjämna och förd,ela fattig"vårdskostnad.erna lika på d.e olika
försanlingarna. De rika församlingarna skull-e såled.es genorn frivilliga
bid.rag hjäIpa de fat'bigare. Bettlare bord.e överlämnas till fattigvård.sstyrelserna, som skulle sätta d.em i arbete, i\{an bord-e också göra altt
för att förebygga fattigvård.. För att motarbeta I'bid-ragsandarr borde und.erstöd- helst läinnas i naturaprodukter och framför a1lt skul-l-e man erbjuda arbetstill-fällen. /41 Som exempel på hur man ifrån kyrkligt håll
kund"e betrakta d.en legala fattigvå::d.en är Lund-bergs 1i1la skrift intressant. Den visar d-essutom, att lBB0-talets försämrad-e konjunkturer och
d.en inomkyrkliga åebatten om d.iakonatet kund-e slå igenom på d.et kyrkliga planet även i Göteborgs stift. Det är svårt att bed.öma i vad nån denna skrift ficlc någon vid.are betyd.else. Dcn starka anknytningen till utländ-ska förcbild.er och d-e d.ärigenom tämligen orealistiska reformkraven
tord.e cmellertid- ha begränsat d-ess betyd.else, även om d.essa krav delvis
skulle återkonrma i svenslc kyrklig d.ebatt mot slutet av 1BB0-talet. Dct
tämligen okritiska övertagand-et av utländ.ska mod.e}ler syns ha fått Lund.berg att förbise den svenska fattigvård.ens rättsliga position. Ietta
frarngår fr a i den vaga definitionen av kyrklig fattigvård.. Det förefaller som om han med d.enna menat den fattigvård., som pastor enligt gä1land.c förord-ningar utövad,e. önslcemålet or:t införand-et av diakonatet pckar dock på att Lundberg tänkt sig en vidgning av begreppet kyrklig fat-
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IBBI. Ang Lund.be;rg se Prm Göteborg LgOj TT:7 s lJ f. Lund.sorn fvst:s ord.f i T{almstad-. Ibm.
73) Er a Ratz:.nger 1E6B och d"essutom arbeten av Th. Harnack och C. U.
Hahn. Betyd-and"e överensstäurmelser finns d.essutom iaed- Wenström 1B!1,
även om denne inte uttryckligen refereras,
74) tundberg 1BB1 s 11 ff.
J2)

Lund.berg

berg fungerad.e und-er en tid.

{
L97 ,

tigvård.
Då tankarna på en

kyrkllgt organiserad fattigvård med. större kraft återkom vid. l88O-talets s1ut, skulle enellertid. d-etta inflytande kourma utifrån. Bakon d.etta stod. d.en nye stiftschefen, E. H, Rod.he.
Biskop Ro d.he och d-en kvrkliga fattiEvård en
1BBB hade biskop Björck avlid"it, och ti1l ny biskop utnärnnd.es under
soinmaren kyrkoherden i Norrköping s: t oj-ai E. H, Rod_he ,t ) / Den man, som
franför allt stått bakom propagandan för Rodhe, hade varit fängelsepred-ikanten Th. rffal-lerius, en av stiftets led.and-e schartauaner.T6) Ärr"., ot
Rod-he alltså på led.and.e håtl accepterats av d.en västsvenska ga.mraalkyrkligheten, sku1le d.ock hans tiIlträd.e innebära viktiga nyansatser i västsvensk trad.ition. Till d.essa hör kanske framför al-lt tanken på att kyrkan skulle ha en särski1d. uppgift i lösningen av d.en sociala frågan.
1,5,4

uppfattning i d.enna fråga, före ankomsten till Göteborg, kommer
vä1 till synes i en skrift 1BB7 med. titeln Den sociala.frågan, ursprungligen ett föred.rag vid. ett stiftskonvent i Linköping. /f l Durrn* tord.e vara en av d.e första uppgörelserna med. sociald.enokratin från kyrkligt hålt
-ro \
i Sverige. r'l Den d-irekt utlösand-e orsaken till Rod.hes intresse för frågan kan ha varit, att irlorrköping, d.är Rod-he var kyrkoherd.e, tid-igt utgjorde ett starkt fäste för d.cn sociald.emokratiska rörelsun.lT / Ltt to=ningen av d.et sociala problemet för Rod.he var av största vikt, visar d-e
inled.and.e ord.en: rrDen sociala frågan, d.et är tid.ens stora, mest brännand-e fråga, på vars 1ösning and-arna i ol-ika riktningar, olika syften ivri-gt arbeta."Bo) oounn" insbällning tiit sociald"emokratin var emellertid- inte entydig. Sa.rntidigt som han förd.önd.e rörelsens natcrialistiska
och kristend.omsfientliga program, tog han ernellertid. fasta på d.et berättigade i dess kritik, Socialismen ingick liksom en betydelsefull
länk i Guds "provid-entiella råd-slutttl d.en var dels ettittuktans gisselrl
Rodhes

75) Helrman L94B s 68 r. om u. H. ,RocLhe se även Rhedin L)JZ s 6z tt
och Prn Götcborg tgJJ IIII,
76) w. E. G. Hellstenius till E. H, Rodhe rL,4,lBBg, Ens, LUB. se även
Nelson l-917 s 21! not 20. om Th, vfalterius se Häggrund 1941 s B0

ff.

77) noane u. r[. IBBT.
78) cf Rodhe E. M, rgSo s 5? ff.
J!) Gustafsson L95j s tt6 ff oe]n Z7Z,
BO) Rod.he E.

H. lBBl s J.
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över försanlingen, men å andra sid-an'tued. all sin förvänd.het ingalund_a
blottad. på sanningsmomenter. Kanske får vi säga att d.en träffat sanningen mind.re i vad. d.en positivt yrkar, än i vad den negerar". Gud. vil1e använd.a d.en ttsom med.el att tillföra sin kyrka någon ny nåd"egåva,
med.dela henne någon ny insikt eller påminna henne om såd.ant, som hon
und"er sin utveskling hö1l på att g1öurma e1ler att förbiss,,.Bl) Rodhes
konservativa instäIlning komrner till synes i d.e frågor, d.är han vil1
ge sociald.emokratin rätt. Det gälld"e fr a dess samhällskritik. Det var
ttd"en järnhård.a egoismenrr och rrd.en utsvältand-e
ind.ivid.ualismenrt i d.en
liberala samhällssynen, som gjort att utvecklingen kornrnit på sned. och
att ett faktiskt f örtryck ägd-e. rum trfrån kapitalets sid.a gentemot de
tägre, arbetand.e klassernart.82) Ä.r*n on olikheterna måste finnas, så
had.e nu situationen blivit onaturlig, menade Rod.he. Problemet kund.e
d-ock inte lösas genom socialismens våld.sprinciper. ItMånne d.et icke är
mera kärlekr mera kristlig kärlelc, som vår tid. framför allt behöver?
Är d.et icke kärlekenn son skal1 vara botemed.let not d.e lyten valrav samhällskroppen i våra dagar särskilt rider" Är det icke kärleken, som

skall,

icke utplåna, ty det är icke Guds vilja och därför oinöjligt,
men så nycket som möjligt utjåimna klyftan me11an de rika och d.e fattigar mellan arbetsgivare och arbetstagare?'r. Detta gä11d.e inte bara den
enskilde, utan kärlclcen bord.e sätta sin präge1 på "d.et kristna samhälls1ivet, på sanhä1lsinrättningar, på lagstiftningen, så att samhäl1et som
såd.ant mera än som sker togc sig an d-e svaga, d.e vanlottade, dc förkonEår d.e sjuka, d.e arbetslösa'r.BJ) l=ågan var d-ock hur d.etta skulle åstad.konmas. Rod-hes principiella syn framstår här klart: IrEnd.ast d.en erj"nran
må givas, att d.et åligger staten och d.ess organer att vid.taga d.e enskild-a anord.ningarna, att reglera d.essa värIösliga förhåIland.en; kyrkan och
d-ess organer vakte sig att såsom såd-ana d.riva politik, social el. ekonomislcl d.e inskränke sig till d.en av Herren lärnnad.e uppgiften att i
a1lt yinnigare mått d.eta ut nådens med.cl och d,ärigenom skaffa d.e sed^liga
krafter, d.en käriekens and-e, som rätt möjliggör d-et 15a3a.,,84)
om

Vi finner här hos Rod"he en reLativt skarp gräns mellan statens och kyr81)
82)

Ibn s 12 f.
Ibn s 11, Se även s 19 f, där Rodhe franhå11er, at ts ocialismen
d.rivit fram ett nytt samfundstänkand.e, kritiskt rno ti nd.ivid.ualis-

men.

Bt) Ibm s 17 ff.
84) Ibm s 19.

lfr
'

-t

clo

L)./.

kans uppgifter.85) ilut är tydligt, att Ltan vid denna tid.punkt ännu tänkte sig kyrkan end-ast som ind-irekt ingripand.e i d.en sociala frågan, Det
framgår d-ock, att hans starka sociala eng'agemang skapat en spänning i
detta förhåtl-ande. Det gä1}de att finna en uttrycksform för ett kyrkans
d.irekta ingripand.e, utan att d.ärigenom träd.a in i någon annans ärnbete.

a

Ett steg i d.enna riktning kan avläsas i herd.abrevet 1BBB.86) *oAhe har
här kopplat ihop problernet ned- frågan om lekmännens eng:agemang i kyrkan. f fattig- och sjukvård-en fanns en uppgift, d"är tekmannen, utan att
träd.a in i prästens ämbete, kund-e utföra en viktig gärning. pastors
krafter räckte inte till för att han ensann sku11e sköta den enskil-d.a
kärl-eksverksarnheten, utan han behövd.e lekmännens hjälp, Verksamheten
bord-e doclc stå under pastors kontroll för att und,vika splittring av
krafterna och för att d.e rätta metod.erna skulle använd-as. Den mod.erna
filantropin had^e d.et felet , att d.en såg rrbort från henmet såsom den
rätta gmnd.valen't att bygga verksamheten på. Det var d.är, som man skulle göra insatsen - i-nte genon att "håIla föreläsningar on sed.tighet,
att anord.na fattigbjud.ningar, syföreningar, modermöten och vad. aJIt d"en
mod.erna filantropin uppfunnit.hut./ Rodhe varnad.e också för d.en inom filantropin uppträd.and-e rrsammanbland.ningen av and.ligt och värld.sligt'r,
som tog sig uttryck i att nan vil-le t'ha Gud.s orrls förkunnelse med- överoo \
a111rr

n

uu /

Även om alltså Rod.he fortfarand-e var rnån om gränserna mellan and.tigt
och värld.sligt, så innebar d-ock l{erd-abrevet en utveckling av problemet
om kyrkans kärleksverksanhet. Pastor skulle vara nied.elpunkt, med. lekmän som ned.hjälparc i församlingens välgörenhetsverksanhet. Ätt d-et här
j-nte är fråga orn anknytning till l-egal fattig:rård är tydligt, saratid"igt
som även d.istansen till- d.en s k filan.tropin starkt bctonas.

85) Cf ibn s 21: "Liksom vi bör sluta oss sairuu:an und.er statcns skyd.d.ande värn och l-åta d.ess starka arm röja und.an hind.ren för vår jord-iska verkning, så raå vi också sori kristrL& , .. låta oss vägled-as,
styrkas, stöd-jas genom lcyrkans auktoritet, kyrkans makt, kyrkans
erfarenhet." Det bör emellertid. påpekas, ait Rod.he med sin bakgiund.
i d-en lund-ensiska teologien inte hävd.ar en sekulariserad" syn på
staten eller samhället, Religionen var en förutsättning för d.en
rättfärd-iga staten, so ovan not B{. cf v[a11gren 1959 Lg4 tf, speciel-lt s 24o tt och ]10 ff, cf även Fl-ensburgs yttrand.e: "En stark
familjeord.ning, en stark stat och en stark kyrka; såd.ana
äro våra
samhällsid.ealerrr. Cj_t e ibn s 409.
86) noo.he n. H, 1BBB,
87) Thm 22 f,
ee) rlm s 24,
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Att d'enna konstrr-rktion had.e en bakgrund. i Rod-hes eget arbete i lrlorrköping l:ar tid-igare mera allmänt påpekats.89) l"r, organisering av välgörenheten d"är, sorn Rod.he i herdabrevet antyd.d.e existerader tord-e peka i
en bestämd riktnirrg.90) I wo""t öpings frivilliga
fattighjälpsförening
fungerad-e stad.ens präster sonn ledare, och inom föreningen var flera d.iakonissor verksamm*.9t) Iv{ot d.enna. bakgrund. förstår man, att Herd.abrevets
ord var skrj-vna med. stor försiktighet. Varken d.iakonissor eller rrföreningsväsend.etr var accepterad.e företeelser bland- d.e schartauanska präst""*3;rSPeciellt d.iakonissfrågan var vid- denna tid ett känsligt kapitel-./' / Att Rod-he själv inte had.ernågra principiella invändningar mot
kallelsed-iakonin är helt klart,))) Dut kan al-ltså konstateras, att Rod.he
vid sin anicomst tilI Göteborg på våren lBB! förd.e med. sig vissa id.6er
om ett kyrkans eget sociala arbete, även om d.essa ännu ej var klart
utformad.e. Dessa id.6er skulle så gott som oned.elbart komma till använd-ning.

1,5,5

Fatt
sd.ebatten
188o-talets försämrad.e kr:njunkturer och kraftiga inflyttning had.e ined-fört ökade svårigheter för fattigvården j- Göteborg. Detta gäll4e inte
end'ast kostnad-sutvecklingen utan även problemen med. d.et ökad"e tiggeriet
och lcontrollen över d.en yttre -rå"d-nrr.94)

tillkomsten av d"en nya fattigvård-sanstaiien Gibraltar vid. lg8otalets slut hade d.en irrre vård-ens behov tillgoclosetts för en längro tid.
franråt."' vpp*ärksanheten kund.e nu riktas på fattigvård.ens övriga problem. I d.en debattr som und-er period.en omkring 1B9O fr a skulle gä1la
Genom

89) Hellman 1948

s 6)

oc?r

där anförd litteratur.

Cf Rodhe E, H. ISBB s 22.
el) se t ex Norrköpings tidningar 16.lr.IBBB och rJ.11.1BBB.
e2) Se ned,an 1,5.6.
e3) se t ex J. c. Bring til} E. iI. Rodhe 29.6,188g, ERS, LUB. No*lcöping hade sed-an länge ett stort antal- åiakonissor från Ersta. Ek:rian
E. 1960 s 1I1 f och I6t ff.
94) FöI fattigvård.ens kostnadsutveckling se Attman L965 s 529 taberl Jg
och s 358 tabel-l- 19, Härav framgår, att de totaLä årriga fattigvårdsutgifterna för stad-en nästan tred_ubblats mellan 1g?4
och lpoo:
90)

1874
IBBO
1

Rqn

1900

95) Se ovan s

296.000 därav yttre fv
405.000
84.oao
B51,OO0
18g.

}5B,OOO
222"OOA
,14, ooo
41I.OCO
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den öppna vård.ens organisation, återfinner vi d.e i d.e tid,igare lokalundersökningarna påvisad.e spänningarna mellan 1egal, kyrktig och enskild fattigvård. I denna clebatt skulle id6erna om en kyrklig fattigvård. få ett stort utrymme;

I mars fBBt had.e stard-sliorrministern i i!{alnö, L. },[eijer, besökt Göteborg
och hållit ett föreclrag om det Elberfeldska fattigvårdssyut"r*t.95) I
GHT:s referat lad.es speciell vilct vid. l\,Ieijers utgångspunkt. Den socia1a frågan var en sah, som angi-ck alla, och d-et gäI1de nu att mot socialisnens hat stä1la kristend-omens kärlek - d"en frivilliga kärleken. GHT
noterad"e, icke utan till-fredsstä1lelse, I{eijers ord. on att kyrkan varit al-lt för upptagen av iärostrid-er och därfö:: försummat sitt sociala
o"\
ansvar. /tt Ltt tid.ningens huvu.d-reclaktör S, Ä. Hed-Iund. intog en positiv
inställning ti11 en fattigvård.sreforn i d.en av l,{eijer antyd.da riktning€rr är ej ägnat att förvåna. Som ovan påvisats had.e red.an TBl2 Hed.lund.
talat för Elberfeld.systeurets införand.e på prov i vissa d.istrikt. Sett
ur den sociala frågans och d.et aktuella fattigvård.sproblemets synpunkt
måste nu Hedlund-s äfdre krav fått förnyad aktualitet. I sept 1BB! återkom GHT med. en artiket om fattigvård-en i Kristiania, d.är Elberfeld.-systenet had.e införts på prov i delar av stad.en, och nan påpeo*u*ro3tt
genom L. L{eijers försorg had"e salcen förts på tar även i sverige./"/
Meijers besöIc och artiklarna i GHT fick avsed.d effekt. Vicl fattigvårdsstyrelscns ord.inarie månadssamnanträd-c i okt 1BB9 inlämnad-e kamrcrn vidGötehorgs fattigvård., v. Reuter, en skrivelse om tilrsättand.e av en
komrnittd för utred"ning orn ett bättre fattigvårdssystcr.99) I motiveringen til1 sin motion frarnhöIl Reuter, att även om reglcmentets förord.ningar upprätthåttits, och ingen kritik kund.e riktas mot vare sig fattigvård.sstyrelsens samvetsgrannhet och nit eller stad.ens frikostighct,
så "måste man likvä1 å and.ra sid.an med.Eiiva, att själva systenet 1ägger
hind-cr i väg'en f ör att rätt kunna utföra f attigvårdr'. För Reuter måste
fattigvård.en vara tretl på säker känned.om grund.ad. vård. och icke så att
säga lega1 iserat allmoseutd.eland.ert. 'rA11männa opinionenrr önskad.e nu
en föränd.ring och d.et vore åå bäst att fattigvårdsstl.relsen sjätv, rned.
e6) GIIT 19 "1.1989. Ang It/lcijer se ovair
e7) GlrT rg. J.1BBg"
98) GHT 26.9.188g.
ee) GFF A I a:58 15"10.IBBg, cLA"
281 t.

Onr

1.4.4.7.

V. Reuter se Fredbcrg L)22

s
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sin stora erfarenhet, tog hand- om saken. Detta bord.e ske genom att en
komnittd tillsattes av styrelsen, Genom stud.ier av and-ra städ.ers fattigvård- skulle d.e nöd.vänd.iga erfarenheterna vinnas.l) R"rrtur angav ej
uttryckligen i vilken riktning reformen skulle gå, men det tord-e vara
helt klart vilka id.der, som avsågs, GIIT, som d-agen efter kommenterad.e
motionen, påpekad.e end-ast,
llt d.et system, som man bord.e ta känned.om
o0 r var Elberf eld.-s;rs t emet ,t )
Reuters skrivelse bord.lad.es u och fattigvård-sstyrelsen kom ej att ta
ställning tiIl förslaget förrän den 1! ,,.ot.5) urrd*" tid.en utvecklad.es
enellertid. en stark aktivitet i frågan från skil-da hålr.
Göteborgs lVeckoblad., den nyevangeliskt-lågkyrkliga väckelsens tidning
i Göteborg, led.des vj.d. d.enna tid. framför allt av kyrkoherd.arna }ilils
Sand-bl-ad- och Peter LunrL6n.4) uag*o d.essa, jämte 1cyrkoherd.en Osterman,
hörde till vad. Freeman kallar d-en I'and.ra riktningen'r, dvs d.en från d.en
schartauanska trad.itionen awikand-e religiösa riktningen i Göteborg.
Bland. prästerskapet i Göteborg had"e d.omprosten Peter tl.Iieselgren tid.i-

gare varit representant för d-enna väckelseinspirerad-e kyrkliga fromhetstyp. let, som i d-et praktiska arbotet nrost skild.e d.essa riktningar
&t, var synen på lekmänncns engagemang i den religiösa förkunnelsen,
Medan man från schartauanskt hå1l bestämt avvisad.e d.enna typ av lekmannaverksanhet och all- rrföreningskri-stcnd-om", organiserad.es d.en nyevangeliska verksamheten utifrån missionsföreningar med. lelsrannapred.I-kanter,
ofta starkt kritiska mot Svenska kyrkans ord.ningar. I cletta sammanhang
utgjorde de präster, som vid r8lo-talets början stod i redningen för
Göteborgs Tfeckoblad-,

ett

inslag, vilket d-ock inte hincirad"e,
att man från schartauanskt håll bestärnt tog avstånd, från d."r.5)
mod-ereramLe

De med-arbetand-e prästerna

i Göteborgs

Weckoblad" förenad.e med.

sin

1åg-

1) GFP A I a:58 15.10.1889, GLA.
2) GHT 16"10,1889.
5) GFP A I a:58 19.11.1889e GLA, Se även GHT 20.11.18e9,
4) Ang GW sc Gustafsson L)62 s I,aI f och trTalan L964 s 247 tt och d.är
anförd- litteratur. tr?alan und.erstryker GI;,I:s karaktär av rikstid-ning
för d.en nyevangeriska vänstern. se även Freeman t96T s i9 tf, d.är
även. sand,blad. och Lund.6n presenteras. cf Gustafsson
W6r's 2J2 f ,
q) rbn s 16 f. se
även Freeman l95o s z6t tt oct:- jzT ff. cf Attnan ]1961
s ]11 f. För nyevangelismen på riksplanet se Gustafss on r)62, d_är
även GW:s kritilc not väckelsens politisering och rad.ikalisering no-

teras för tid.en efter IBBO. Ibm s

Z]2O
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kyrklighet ett starkt intresse för sociala frågor, vilket inte endast
deras tid.ningsorgan visar, utan de synes även nraktilkt i sina församlingar ha gått i spetsen för olika sociala företag."/ Av särskilt intresse ä',r dessutorn att notera, att d.et var d.enna grupp av kyrkoherdar,
som utnyttjade sin rätt att d.elta i fattigvård-sstyrelsens sammanträden.
En und,ersökning av kyrkoherdarnas närvarofrekvens i fattigvård.sstyrelsen under åren IBB!-LB9J visar en klar överrepresentation för gruppen
Sandblad,, Lund.6n och Osterman. Kyrkoherdarna av d.en andra riktningen
tycks ha d"eltagit i stolt sett end.ast när frågor ned. direkt kyrklig anknytning varit på d.agord.rrirrg"n. 7)
kort tid- efter Reuters rnotion i fattigrrårdsstyrelsen om omorganisation av fattigvård-en behandlad.es denna i Göteborgs Weckobl-ad- av Nils
Sand.blad. i en ledare om tiggeriet. Detta synes för Sandblad ha varit
d.et stora probleniet, Trots förbud florerad.e d.et, och Sandblad. menad-e,
att d-et gått så 1ångt , att d.et bed.revs som en näring med. god.a förtjänster. Tiggeriet had.e blivit en ttsamhällskräfta". Förutsättningen för d-etta var det skad-liga allmoseutdeland-et utan undersökning. Samhället längtade efter rrett bättre ordnande av den enskild.a välgörenheten, och att
d.en ene spörjer d-en anclre, vad som skulle kunna göras för åstad.kommand-et av en gemensam vä1görenhetsbyrå e1ler uppkallandet av en allmän
värnplikt efter Elberfeld.-systemets mönster, till att onnhändertaga d-e
vanlottad-e och framför allt skaffa cle arbetsföra förtjänst samt vaka
En

över understöd.stagarnas sed-liga förhålJ-andenrt, El-berfeld.-systenet skull-e senare presenteras i tid-ninsen.B)

Det är tyd-ligt att Sand.blad betraktade tiggeriet mest som den enskild.a
välgörenJretens problem. Santid-igt menacle han d-ock, att frågan nnåste 1ösas av alla parter genom samhällets gemensanma ansträngningar. Sand-bladG'N z?2.tt.1BBB, 28.J,rBBg, ri,6.14e9, 5L.10.1889. se även Freeinan
I)61 s 59 tt. För Sandblad se t ex Glrl 25.4.1888, för Lunddn t ex
AHFP 5.6.L892, AIIFA för Osterman Prn Göteborg 191-5 II:6 s 1f .
l) Kyrkoherd.arnas närvarofrekvens framgår av fö1jand-e uppställning,
Dei totala antalet sammanträd.en under clenna tj-d (fegg-fA9l) bör ha
varit minst 60 (12 ordinarie sammanträden/ä"),
2q ggr
12 ggr
Davidsson
runoen
ll
6 tt
Rosell
Os terman
tl It
2. tt
Åkerrnarck
Sand-blad
9
I 9,9,.
Carlsson
Denna grupp visar en jämn
f örekommer
d-en
Före
20,L.1891
förd.elning över hela d.en
grupp,
Äng. Daperiod.en,
ur
denna
ingen
und-ers ökta
ned.an.
vidsson
se
GFP A I a:58 ocln 59, Gl,A.
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fann d-et d-ärför g1äd-jand.e, att V. Reuter i f attigvård-sstyrelsen lagt
fram krav på reformer av fattigvård.en, En ljuspunkt ansågs d-essutom
d-i-akonissverksamheten vara. Han kund.e också berätta, att krafter var
verksamma på annat håll. Biskop Rod-he skulle ta upp fattig.,rård-sfrågan
till d.iskussion vid Göteborgs prästkonferens i nov,9) nuirt""s ord- on
d.enrrallmänna opinionen" börjad.e nu få ett allt iner konkret innehåll.]O)
Det är onekligen förvånand.e, att Rod.he vid. sitt första större sammanträffand-e ned- Göteborgs prästerskap vald.e ati ta upp fattigvård.sfrågan.
Han kan inte ha varit omedveten om att han d"ärvid. tog ett stege som
slculle sätta de schartauanska prästernas lojatitet på prov. Detta skulle gälla båd.e ämnet för förhand-lingarna och d-et forum han vaJde. Rod.hes
herd.abrev och d-e försiktiga formuleringarna i hans kyrkligt sociala
program har ovan berörts. Att d.etta skulle kunna väcka ett visst riot-

stått bakom hans val, torde stått klart för honom.
Det förhåIlandet att han här delvis skulle få stöd" från den nyevangeliska gruppen och ind-irekt även från d,en rad-ikalt-liberala GHT, gjord-e
inte hans situation bättr",11) En särskild. historia var också förknippad. med- Göteborgs prästkonferens. Genom rapporter från d.omkyrkokomministern E. D, Heiiman känd.e Rod,he väl iill d.enna. Konferensen had.e till
året innan fört en tynand.e tillvaro, genom att d-e schartauanska prästelna bojkottat d.en" Ie had.e r?dragit sig undan atl t o m personlig beröring med. vänsterprästerna't. Denna isolering ar4 vad- Heiiman nnenad.e, d-e
bästa kyrkliga krafterna had-e splittrat cl-e lEyakliga resurserna och lämnat trhela d.en stora församlingen't åt sekterna och d-en |tvåld-samt inträngand.e hed.end.omen", Det behövd.es, rnenad-e Heiiman, en samling av al-la krafterrttil-l ett gemensamt, enigt samarbete för vår kyrka, som i denna
stad. är i verkl-ig nödtr. Tillsamrnans med. lektorn U. L, Ullman had-e Heiinan tagit kontakt med. I'vänsterprästernail vid. en konf erens o och man had-e
där lyckats ena sig om att samarbeta. '?Vi beslöto att samlas omkring
stånd. bland. d,em, som

9) Ibm. Ang diakonissverksamheten kund.e Sanclblad med-d-ela, att Göteborgs
första försanlingsd.iakonissa följande dag skul-le börja sitt arbete
i sandblad.s egen församling, Gamrestad-en. 0n detta se neclan J,5,6,
fO) Se även GHT 25.10,1889, där en insändare propagerar för Elberfeldsysteriets införand-e.

11)

noO.fres herd.abrev had,e d.ock fått en nycket negativ kritik i GHT, som
speciellt rea6gera'1e mot talet om kyrkans auktoritet och menade , att
valet av Rod.he inr:-ebar en förstärkning av den reaktionära kyrklig-

heten i Göteborgs stift.
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vår kyrkas bekännelse och clärifrån b juda ti}l att bliva ett salt för
hel-a stad.enrr. Frågan var emellerti-d., hur man även skurle få med. d.en
"återståend-e högern". Heiiman ville d-ärför, att R3*t" skulle vara med.
vid. nästa sammanträd.e, d"it d-essa had-e inbjud.its.tt) o* Rod_he verkligen
infunnit sig är osäkert, merl kl-art år att Heiiman inte lyckats i sitt
försök att ena de olika kyrkliga riktningarna till något
"*r""b"t".1J)
I vad. mån kritiken var riktad. d.irekt mot Hetiman personligen är svårt
att avgöra. Det tord.e emellertid. stått klart även för Roclhe, att d.et
not prästkonferensen fanns ett starkt motstånå bland. d.e ortod,oxa schartauanernu.L4) Att Rod.he trots detta valde d-etta forum för en överläggning om kyrkans sociala ansvar, tyd.er på att frågan för honom personligen nnåste ha varit av a11ra största vikt.
Vid konferensen i nov 1BB9 hölr Rod.he ett 1ängre föred.rag, som sed.an kom
att tryckas med. titeln "Några ord. om d.e fattigas vård't. I d,enna lil1a
skrift finns Rodhes principiella inställning ti11 kyrkans diakonala uppgift klart redovisad.. Syftet var att ge ett bidrag I'för fattigvårdsfrågans lösning i kyrklig och luthersk riktningr'.t5) oa detta föredrag dels
har en viktig plats i fattigvård.sd.ebatten, d.els kom att bfi inledningen
till en fråga, som Rodhe und-er hela sin biskopstid. ständ.igt skulle återr 1\
komma tillrro/
är en relativt fyrtig red-ogörelse nöd.vändig.
Föred-raget

var upplagt på d-et sättet u att

utgick från den aktuella
sociala problematiken. Han övergick sed.an till att ge en historik framför allt av d-iakonatets historia och skisserad.e avslutningsvis kyrkans
aktuella möjlighet att organisera en kyrktig fattigvård
"
De sociala niotsättningarna och orättvisorna i samhäl-Iet betralctad.e Rodhe
som en synd-. Kärlekens arbete skuIle hela d.et, som synd.en sönd-rat. lIär
Rodhe

12) Framställningen bygger här endast på brev från E. D. Hei.irnan till
E. II, Rodhe odat (förmodligen olctober 1BBB), ERS, LUB,
lJ) E. D. Heiiman till E. H. Rodhe r.5.lBB9, Eils, LUB. He.i.innan klagar
över att han fått lid.a för konferensens skul-I och att de ortod.oxa
nu inte acce p terad.e honom, Han had.e ankiagats för nvärlclsand-lighet (t{orborg ) , nancleligt högmodt' (Åkermarck) och för ilfrisinthet,
nylutheranism 't (Rexius ).
14) Jfr Hellman L94B s 56, som förlägger ,rsplittringen i två notsatta
lägerrt ett stycke in på lpoo-talet i samband med ungkyrklighetens
genombrott, vilket d.elvis förkrarar hans svårighet att komma tiII
rätta med. materialet,
15) Rodhe E. H. LBBg s Zj,
16) Hellnan 1!{B s 58 ff.
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hade kyrkan en bestärad uppgift.l7) r,o= att ge tyngd. åt d,enna tes använd'e sig Rod-he av historislca argument. I urkyrkan var d.iakonatet ett
eget
ämbete och rren nöclvänd-ig yttring av den kärl-ek til] Gud-, som är oskiljaktig från d,en levande tl:onn. t'Fattig.rård"en är församlingens gemensamma

stora offeraktrr. Reformationen had-e haft en klar blick för d-enna kyrkans uppgift och reagerat mot d.en förvanskning, sorn s}<ett genom att nåd-emed"els- och diakonänbetet förblanrlats. Moi d.etta had-e man satt
lekmännen i arbete - i ett d-iakonat. I'{en varken för urkyrkan eller reforraationen had'e d-et lyckats att hålla trnomisment' tillbaka. Nöd.en hacle tvingat
fram ett statens engagemang" Fattigvården had.e blivit lagbestämd., en
plikt, ett tvång' Den nöd.situation, som drivit fram den 1ega1a fattigvård-en, gjord.e d.oclc, att d"enna nåste bed.ömas milt.18) l"r, kritik, som
Rodhe riktar mot d.en, är emellertid slcarp och principiellt intressant,
Det 1åg en notsägelse i rrobligatorisk vä]görenhet'. Kärleken hörd.e var*
ken ti11 d.e borgerliga rättigheterna el-Ier plikterna, Det praktiska utförand'et fick d.ärför svåra fö1jd"er. nen 1egala fattigvård-en såg inte
ti11 personligheten utan til1 lagparagrafer.n&" Den behand.lad.e den oförr'ållat nöd-ställd-e och den läi;tjeful-le likad.ant. Detta var d.jupt omoraliskt - man pockade på sin rätt - konsekvenserna blev att fattigskatterna höjdes. Fö1jc1en blev att alla förloracle båd.e intresse och ansvar
för fattigvård-en. Genom d.en kärlekslösa fattigvårclen uppstod- klyftor
nellan fattiga och rika, främlingskap och hat und.erblåstes och klasskampen fick näring för sina teser. Processandet netfan kommunerna
var
en karikatyr av lcristlig kärlek. De fattiga skulle i stätlet vara rkyrkans skatterrr. Det öclesd.igra med. d.en legala fattigvård.en var, att d.en
ficlc kyrkan att glömma sin höga ka1lelse, Genom d-etta hind,rad.es kyrkan
i sitt t'fräl-sand.e, u."1"t".19)
U::kyrklig och luthersic trad-ition och påvisanclet av den legala fattigvård'ens nisslyckand.e var al-ltså för Rod.he huvuciargumenten för ett
kyrkans eget ingripand-e i clet aktuella läget. Något avsl<affand.e av legal
fattigvård menad-e han d.ocic icke var rea]istiskt. Att staten tog vara
på d-em, som behövcle omvårclnacL, och utövad.e tvång mot de likgiltiga
hörde till en kristen stats uppgift, Detta räckte enellertid inte. Frarnför
allt behövdes en kristlig frivillig
fattigvård, som förtog clen legalas

li)

Rod-he

E" H, lBBt s

1B) Ibrn s 4 JI.

re) fbm

s

1l ff.

J
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skad.liga verkning *",'O)

filantropin riktad-e Rod.he kritik, Varken d.en rent
privata eller d-en från reformert hå}l inspirerad.e föreningsvälgö::enheten
had-e kunnat sätta spärr för d.en växand.e nöd-en. Felet var att d-enna väl-görenhet vilat på en lös grund - enskilda ind.ivid.er och föreningar. Det
som nu behövd.es var en organisering, en samling av krafterna. Detta
skulle åstad-ltommas genom att väIgörenheten blev en kyrkans, en församlingens fattigvå"a. 21 )
Även mot den enskild.a

organisation Rod.he tänkte sig var d-en Elberfeld-ska, församlingsnässigt ordnad, men i nära sanarbete med. d.en legala. MåIet för d.enna kyrkliga fattigvård. skulle inte vara att ge tillfällie
hjälp eller til1fä1lig veci-erkvickelse eller som clen frikyrlcliga välgörenheten religiö,s
stämni-ng. Detta, menad.e Rod-he, had.e i stort sett varit d.en enskild.a
välgörenhetens syfte, och den had.e också fått som frukt ?'ett tiggeri,
som i d-etta samhälle nått en rent av häpnad.sväckand-e utvecklingt'. Denna
typ av välgörenhei var skad-lig och had-e bid.ragit till att d.:riva över d,e
fatttga i socialisinens armar. Den kyrkliga fattigvården skulle i stället arbeta i hemnen och genom personlig påverkan och vård. förändra attityd-er och sociala missförhållanclen. Det var abnorma och olyckliga förhålland-en i hern och farnil j, som var d-en egentliga käl-lan tilt fattigclomen. En kyrklig fattigvård. skul}e skapa god-a hem, staten skulle få ttlyd.iga och trogna med.borgaretr, och kyrkan skull-e irvinna i d-en mera hängivna söner och d.öttv4vtt,LL/ som en särskild- punkt tog Rod.he upp frågan om
vem, som sltulle hjälpa pastor i ion kyrkliga fattigvård,en. I mind"re församlingar kund.e pastor ensam lecla verksaliheten" Det gälld-e ercellertid.
att inte låta cletta gä ui; över pastors egentliga uppgifter. närför bord-e han, framför allt i städ.erna, endast ha en kontrollorand.e funktion,
och d-en praktiska ledningen av arbetet, ,1är både män och kvinnor bord-e
engageras, kund"e lämnas åt d-et utbilclad.e d.iakonutut,2S)
Den

säkerligen var med.veten om att cletta var en känslig punki i
framstäl]-ningen, gjord"e han fl-epa viktiga påpekand-en i detta sammanhang.
Han var mån om att ariknyta til1 urkyrkans Febe, till att d-iakonissorna
inåste ha ett'rverkli-gen kyrkligt sinne" och framför allt till att d-e
måste hål1a sig till sitt ämbete och avhålla sig från
"a11 i egentlig
Då Rod-he

20) Ibm
2r-) fbro
22) Ibm
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25) Ibm
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mening s jälavård.ande verl<samhett' " 24)

in1ägg i fattigvård"sd.ebatten tillförd.es d.en västsvenska
ortod.oxa kyrkligheten ett nytt moment, även om d-etta end.ast successivt
skulIe vinna temäng. Inför d.en sociala frågans tryck fanns niöjligheten

Genom Rod.hes

att

olika kyrkliga riktningarrla, genom Rod.hes förmed.1and"e position,
åtninstone på en punkt skulie ku-nna komma till ett visst samarbete, net
är möjligt, att d.etta är en av anled.ningarna till att Rod.he, bortsett
från d.et personliga engagemanget, i d.en frågan satte hela sin auktoritet och prästernas lojalitet på prov. IIelt ensam tord.e han d.ock inte
ha stått. För d.en grupp av yngre präster av mod.erat schartauanskt snitt,
för villcen ileiiman kan sQgas vara representant, tord.e Rod.hes id.6er inte
varit helt f rä*"rra". 25 )
d.e

I d.en aktuella fattigvård-sd.ebatten måste Rod.hes föred.rag betraktas som
ett viktigt inlägg. Göteborgs Yiteckoblad-, som synes ha varit den end.a
tid.ning, som kommenterat prästkonferensen, kund.e med.d.ela, att rrdet närmaste resultatet av d.en långrrariga d.iskussionen blev , atl biskopen lovad-e att sätta sig i förbind.else med- representanter för stad.ens rnyndigheter och inbjud.a al-l-mänheten till ett allrnänt d.iskussionsmöteo d.å han
ville upprepa d.et väsentliga av vad han nu sad-e för att om nöjligt få
ti1l stånd ett praktiskt ord.nande av clen frivilliga fattigvård.en inom
o1\
vår stad.tt oza ) Att ett såd-ant allmänt nöte kommit till stånd. har ej kunnat belä88as, Troligen had-e Rod.he i stället bestei:nt sig för att Läta
trycka föred-raget, vilket kom ui i broschyrform i decem.be" rce9.27)
Prästkonferensen had.e ägt rrrm d-en l-B noveml""" 28) Dagen ef ter sammanträd.d.e fattig:vård-sstyrel-sen och beslöt i enlighet med. Reuters skrivelse att til-lsätta en konnittd beståend-e av ) personer för utred.ning om
nöjliga reformer inom fattigvård-en. Förslaget kom från vice ord-f 3. Hed.grenr som blev lcomrnittdns ord.f . som l-ed.amot ingick även v. n*otu",29)

24) Ibm.

25)

cf ovan om bakgrunden till prästkonferensen och Nel-son l-937 s zr5.
se även brev i fattigvård.sfrågan från E, D. Heiiman til-l E. H. Rodhe 18.12.1891 och odat. december 1B!1. ERS, ruB. Ang lJeitunan se
sers L)2) s 91 ff,

26)

GVU

27)
28)

C. G. Arrnfelt till

21, 11.1889.

E. H.

Rod-he

21.11,1889.
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nen närmaste tid.en skulle frågan ofta tas upp i pressen, För GHT gälld-e
frågan först och främst d"en legala fattigvård,ens utformning, och tid"ningen menad.e, att alla skäI talad.e för en försöksverksamhet med. Elberan\
feld.-systemet.'" / I Göteborgs T/eckoblad. märker man en ny intensitet i
behandlingen av sociala frågor. Nils sand-bl-ad- had.e tagit tydliga intryck av Rodhes kritilc mot vä1görenheten, och d.et var på d.etta områd.e
som han nu nenade reformer vara nöd.vänd-i-ga. Varken allmosor el1er fattigbjud.ni.ngar kund.e hjälpa - kärIek och hjä1p tilr självhjä1p var åen
..
4L)
rdtta vägen.--'
Tid-ningeris intresse för den fria välgörenheten kommer
också till synes i en artikel, scn presenterad.e d.et arbetee som utförd-es av Föreningen för vä1görenhetens ord.nande (rvo) i stockhot*,12)
över huvud. skulle d"e sociala frågorna bered-as ett stort utrymne i tid-ning'en. Det är dock tydligt att det inte frä"nst var d.e legala åtgärd.erna Göteborgs trVeckoblad. intresserade sig för. I intressets centrum stocl
i stäIlet frågan om leyrkans sociala engagemang och välgörenhetens problem. )) ) D.lt^ ger oss anl-ed.ning till att i korthet försöka ge en bild.
av vacl soni skild.e d"enna grupp från båöe Rod"he och schartauanismen. I en
ledare on förhålland.et stat-kyrka i februari lB90 avspeglas tirJ.ningens
aktuella kyrkopolitiska profil. På ett rnarkant sätt framgår, hur den
pågående sociala debatten bid.ragit till- en förskjutning i ltleckobtadets
position, Den und.er 1BB0-tal-et stark-b franträd-and-e kritiken av svenska
kyrkan har: här tonats ned. och ersatts mecl ett rel-ativt mod-erat reformprogram, tänJrt att utvecklas inom kyrkans ran" Iet gälld.e att i en tid.,
scm präglad-es av religiösa och sociala brytningar, inte avskärma stora
grupper från statskyrlcan. För att genomföra d-etta ställd.es följande
krav på reformer inr:m kyrkan: 1" större lärofrihet; z, and-ligare präster; 5, d-en kristliga kärleken niåste få 'rverka inon kyrkans råmärken" I
4. den kyrkliga hierarkien måste bort; 5. ett kristligt-kyrkligt
diako-bord-e
nat
upprättas fö:l att föränd-ra kyrkan inif Tän,)*l

Det är tl.d.ligt, att d.e grupper, som tid.ningen med. detta prograrn avsåg
att nå, rle1s var d.en nyevangelisica väckelse, som var på väg ut ur svenska kyrkan, d.els d-e grupper, som av sociala och politiska skäl stod. främ-

to) GH\ 2j.11.1889.
5L)

2I. 11. 1889. Sand.blad had e
Gw 25.4.1889.
GIV

52) G\rI 5.12.1889. Se även

tt)

För större artiklar

tidigare praktiserat fattigbjudningar.

l-2.I2.1889, 19.12"1889
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ocin 24,12.1889.
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för trad.itionell religiös påverkan. Det i detta samrnanhang intressanta är emellertid., att nan så starkt markerar kyrkans sociala ansvar och vikten av en kyrkans egen d-iakoni. Att d.etta samtid.igt var ett
inlägg i och en spegling av den lokala fattigvård,sd-ebatten, är otvetyd.igt. För d.enna grupp av mod.erat nyevangeliska prästniän, som viC' d.enna
tid. gav Göteborgs lVeckoblad. d.ess profil och som had.e frågan om lekmännens aktivering inom kyrkan som ett av sina huvud-problem, måste möjligheten av en kyrkans egen d-iakoni, d-är lekmännen kunde få en naturlig
funktion, tett sig som en önskvärd- lösn'ing av den kyrkliga och sociala
kriserr. Det kan d.essutom konstateras, att man i fråga om kravet på ett
kyrkans eget praktislca sociafa arbete kom att ligga nära Rodhes stånd.punkt, även om d.et fanrrs d.ifferenser i d-e bakornliggand.e roti,r*n.J5)
mand.e

Xet kan vid. d.enna punkt i framstä11ningen fastslås, att fattigvård.sd-ebatten i Göteborg utlöst en stark aktivitet på d.et kyrkliga planet och
i viss mån fått til1 stånd- ett närmand.e mellan de olika kyrkliga gruppernas tid"igare helt fastlåsta positioner. Rod.hes insats måste här tiltmätas stor betyd-else" Det som fr a skapad.e d-e l-ämpliga förutsättningarna tord.e d.ock ha varit , att en konkret reformmod.ell för fattigvårdens
problem förts iri i d-ebatten, nämligen Elberfeld--systemet. netta system

att d-et kund"e bli ett relevant uttryck för önskenåI
och reformtankar från fiera skil-d.a håll. Att d.etta kund.e gäl1a d.en
kyrlcliga fattigvård.en har påvisats. Även lega1 och enskild. fattigvård
slculle d.ras in i d-etta rnönster.
had.e d.en förd-e1eno

I Reuters inotion tiIl

fattigvård.sstyrelsen om omorganisation av fattigvård-en had.e reformkraven inte närmare preciserats. Inte heller vid" tillsättningen av d.en kornmitt6, som slcul-le utred.a frågan, had-e någon speciell nod.ell franf örts. Vid. komrnittdns f örsta sammanträd.e kom emellertidReuter in på olika organisationsfrågor och utvecklad.e, vad, han menat
med. "allmänna opinionensil reformkrav. Att han använd-e d.etta tillfälle
att även framföra en d.e1 roformkrav rörand-e d-en inre vård.en och fattigvård.sförvaltningen, und.anskymner inte, att d,e viktigaste kraven gä1ld.e
d"en yttre fattig.rård.en" Den borde inclivid.ualiseras, och d.istrikten borde san'nnanfalla med. d-e territorieila
församlingarnas områclen. Dessutom
önskad-e han'ri viss mån samarbete med d-en enskild.a välgörenheten?r. Kommittdn tycks ha antagit d-etta arbetsprogram, och Reuter fick i uppd-rag
att närmare studera och rapportera om fattigvård.sorganisationen i Stock15) För skill-naderna i d-iakoniens utformning se nedan 5.j.6.

zIL.
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hoIm, Kristiania och i\'ialmö,)o/ Elb*=feld.-systemet närmdes inte vicl namn,
men för d-em, son fö1jt pressens diskussion om fattigvård.sfrågan, tord.e
d.et inte varit obekant att Elberfelö-systemet d.iskuterad-es i Stockholm
och Mahnö och var infört på prov i K::istianstad,)t)
Reuters stud.ier kom att d.ra ut på tiden ochrskulle onfatta lolcalstud.ier
inte bara i Sverige utan även i Tyskland../'/ f november 1B!O kund"e Reuter avlägga rapport, Denna bestocl i liur,-ud"sak av en mycket positiv beskrivning arr Elberfeld--systemets funktion i en d-e1 tyska städ"er och
byggd.e på en franstäl-lning av en av systemets iv-rigaste fö::espråkare i
Tyskland., V. Bö]rmert, Kommittdn gav Reuter i uppd.rag att efter d.essa
zo\
linjer göra upp förslag till ordnand"e av fattLgvärd.en i Göteborg.///
Förslaget kom att 1äggas fran för kornmlt-b6n unåer våren 1891, och efter
smärre red.aktionella änd-ringar beslöt man att 1åta trycka d.et.40) U"U.r,
tid-igare und.er våren had.e d.ock Reuter låtit publicera sitt förs1ag som
bihang till en liten skrift on El-berfeld-systemets fördulr=.41)

tid- komrnittdn arbetat, had.e d"ebatten om d-en 1ega1a fattigvår d-en i stort sett stått stilla" Detta gä"lld-e ärren i viss mån d-iskussionen om d.en enskil-d.a och d-en kyricliga fat-bigvård.en. Ltled. tanke på att fattigvård-skommitt6n även berörd.e tLen fr-ivii-l-iga välgörenhetens problelr
är d.etta naturligt, lVlan ville värrta på konnittdns förslag, innan några
större pralctiska å-bgärd-er vid.togs.
UncLer d.en

Att

man på

)o)

GFP

gått utvecklingen i förväg, antyder ennellertid
Rod.hes är,rbetsberättelse vid- prästmötet 1890, Rodhe återvänd.e här till
saiilma kritik av den legala fattigvård-en sorn vid- prästkonferensen 1889,
Hans adress till landsortsprästerna var d-ock här tyd.tigare, d.å bristen
på fattighus, auktioner och rotegångssystemet skarpt lcritiserades. Han
pekad.e åter igen på ind-i.riden och henrnen son utgångspunkter för en rätt
fattigrrårcl. Äv speciellt intresse är emellertid, vad. han had-e att säga
om fattigvård.ens organisation. Den nya synen krävd-e i'en vid.a större förd.elning av det f'attigvård.and.e arbetet't. En begynnelse till en sååan
finns på land.et, genoro utveckl-ingen mot indelning i sjäIvständ.iga fatkyrkligt

hå..11
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37) GHT 2.8.1889, 26 ,g ,188g , 23 ,LL. lBBg.
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tigvård.srotar. "Ett ännu stöme steg i san:ima riktniirg har tagits genom
antagand-et j.norii en av stad.sförsamlingarna av eti större antal fattigvård-are, rred- uppgift att öva titlsyn över enskild.a fattiga heor.,,42)
uppgiften visar att en kyrktig fattJ.gvård., o"gr"*:i"ad_ enligt Elberfeld.-systemet, red.an IBpO existeiad.e i Göteborg.+))
Utveciclingen i Gö'i;eborgs Weckoblad, und-er IBIO visar också på intressanta drag. Det starlca intresset för en kyrkligt social verksamhet kan
ira bid-ragit ti1l en gliåning åt höger hos Sandblad oeh Lund6n, vilket,
även om and.ra orsaker här saraverkat, led-d-e tj-lI att d.essa avgick som
redaktörer i början av 1891.44) rianingen skulle därefter få en starkare frikyrklig prägel, även om t ex Sandblad. ibland- återkom med. artj-kl-ar. Und.er IB!0 frarnträd.d.e enellertid i spänningen mellan kritiken
mot å ena sid.an väckelserörelsens and.liga inätvändhet och å andra sidan den officiella statslcyrkans oand,lighet, en position, son skulle Beka franåt: staten måste ta befattning nied- religionen - för "fol-kets
lyftning, uppfostran och - kristnand.ert,45) l"n social-a frågan måste 1ösas Senon kristend.omen, rrDärför ligger d.en all-ra största nakt uppå, att
vår tid-s arbetarrörelse må genomträngas av d.en kristliga kärlekens and.arr. I'Hel-a

fol-ket må tära sig vid korset vad. Kristus offrat sig för till försoning av klasshat, egennytta, s jä1visLh"1.,,46) r ett rnycket
positivt referat av ett föred-rag i Götebo::g av d-ansken H. ussing gör
Göteborgs llrleckoblad. Ussings ord- till sina egna. Församlingen fick inte
d-raga sig und.an arbetet ned. rrärld-en. len skulle valra saltet. Statskyrkan skulle byggas upp inil'rån. s:,imfund-et skulle t"l3.arbeta åt sig
självt, utan på "att uppväcka and.en runt onkring'r,+l) ttt d_enna syn
42) Prn Göteborg 1B!0
45)

44)

4.

6

)

III:5 s 3I f.

I kyrkoherd-arnas ärnbetsberättelser til1 prästmötet saknas d.ock uppgifter om ett infört Elberfeld-system i någon av göteborgsförsamlingarna. r ltriasthugget peka,le pastor (osterman) på ett ,skriancle
behov av en rrä1 ordnad frivillig
fattigvård- vicl sid-an av d.en all-männa". Prm 1B!0 (f x:6 octr J), GDÄ, GLA.
G'''"i 5.2"r89r. Det är troJ-igt att bekännelsefrågan, som vid- denna
'trar högst aktuell, bid.ragit till en mer markeracl" kyrkJ_ig positiontid.
för dessa präster" Cf Kjöllerström 1955.
GV,I
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lggo,

46 ) G'ff 3,4. t_890.
7)

1.5.1890. Ang ussing se Gustafsson T9j5 s 77 ft. G\[:s starka intresse fö:: sociala frågor slculle emel-lertid- inte upphöra genom utbytet av redalctionella rned_arbetare, Se härom ned-an.
Kritiken mot schartauanismens "kvietisiert och kyrkans bristanåe intresse för d.e sociala probleinen går igen även i en artiketserie i
G\iI
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omfattad-es av red.aktörerna av tid.ningen tord,e hänga samman med. deras
starka soeiala engagemang. r arbetet på att "uppväcka anclen runt omkring. had-e d.enna grupp inte end-as t propagerat f ör en kyrkans egen
fattigvård., utan d.essutom hade man utnyttjat sin rätt att deltaga i

fattigvård-sstyrelsens saitimanträd.en och visat intresse för reformer båd-e inom d.en legala fattigvård.en och d.en enskild-a välgörenheten.
På våren 1B!1 aktu.aliserad.es frågan orn rrälgörenhetens ord.nande, Det
tord.e inte ha varit obekant för vare sig Rod-he eller gruppen kring Gö_
teborgs Weckoblacl, i vilken riktning fattigvård-skommitt6ns förslag

skulle sa.48) I v, Reuters privata skrift om fattigvård.sreform i en,
lighet ned. Elberfeld.-systemet had.e Rod.he skrivit d-en inledande arrmäl-an" Förd.elen med- systemet, vilket Rodhe varmt anbefarld.e, 1åg i att
rrnd,mnd-a fattigvård-ssystem
virr bygga på d.en end.a rätta grund.val, d-en
kristliga kärlekens, och, rätt tilrämpat, är d.gnat att utöva även ett
häl-sosamt moraliskt inflytand-e såväl på d-e givand-e som de mottagan/q\
d'e.t'-'l I Reuters skrift var också d-enna synpunkt starkt und.erstruken.
Den frivilliga
människokärleken var fattigvård-ens rätta princi-p. Systemet byggd-e på t'd.en kristliga kärl-elcen ti]] d.en nöd.lid.and.e nästann.
"E1berfe1d"-systemet är i sjä1va verlcet end.ast en överflyttning av d.e
rätta kyrkliga grund.satserna på den borgerliga fattigvå"6",".,,50)
Det är givet, att med, d-enna Reuters utgångspunkt några principiella
motsättningar rnellan lega1 och frivillig
fattigvårcl knappast skulle
uppstå. Rer-rter menacle också att ;..ystemet skulle möjliggöra ett frr-rktbart samarbete mellan olika typer av fattigvård.. Det gälld.e här end.ast
en arbetsförd-elning. Välgörenheten skulle arbeta i förebyggand.e syfte
och fyl1a ut vad d-en legala fattigvård.en inie h,und-e åtaga sig. Framför
allt skull-e d-en r/erka för att i stället för att ge allnosor skaffa arbete. trn vä}görenhetsförening och en välgörenhetsbyrå bord.e upprätta".51)
Det är tyd-ligt att Reuter i d.etta avseend.e återigen knöt an till d.en
'rallmänna opinionen'r. Kravet på en organisering av d.en enskild.a väIgö-

Forts å not 47) GP hösten 1890, Und.er titeln Kyrkans och prestens sociala plikter gav författaren A. L, Björck, politik"" oåh broder til1
clen fö*e biskopen i Göteborg, ut d.essa artiklar i broschyrform
189f . Björck IB9t. Rec av GIIT 25.5,L89L,
48) Se t ex GIY 15.1"1891, där fattigvårdskommitt6ns övervägand.e presen.

terad.es.

49) Reuter 1B!1 s 1. Roclhes inred.ning var d.aterad r8,2,1g91.

50)rbms6ff.
51) Ibm s 62 tt.
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renheten had'e varit et'b betydelsefullt motiv i hela fattigvårdsde'batten. Det exempel, som oftast nämnts, had.e varit FVO i stockholm,
som
var uppbyggt enligt den av Reuter skisserad.e mod.ell
"n,52)
Steg i d'enna riktning had-e också red-an tagits. En privat kommitt6,
med.
Rod'he i spetsen' var sed,ar] februari 1B!1 redan
i verksamhet. I d"enna var
äveri landshövd-ing snoilsky engagerad. liksom också v. Reuter.
För att
studera tr'VO:s arbete had"e d.onkyrkokomninisterr:. p. Rydholm sänts
till
stoct<notn.5])

i

Det kan synas egend.ornligt, att Rodhe kom att stå i spetsen
för detta
initiativ. Det tord.e vara helt klart, att den form av fattigvård.,
som
han helst önskat, skulle ha varit en kyrklig fattigvård. utvecklingen
kom emellertid- på d"enna punkt att gå honom ur
händ.erna. Att såväl Rodhes som arbetsgruppens verksamhet ti11 en början varit inriktadpå
ord-nand'et av välgörenheten enligt d-en Elberfeld.ska
vård.areprincipen,
visar ett brev från Th" vfa].lerius till Rod.he. uppgiften att båd-e d.enne
och d'orrprosten Rosell kallats till arbetsgruppens sammanträd.en
tyd-er
också på att Rodhe vid denna tidpunkt (aprir 1891) tänkt
sig en kyrk_
ligt organiserad" vä1görenhet. Trlallerius uttryckte nu sin stora förvåning över att man plötsligt slagit om och i stället utgick från
en or_
ganisering i rinje med FVO:s i stockhorn.S4) För Rod.he riksorn
för de
präster, som snarast tänkt sig en kyrkligt organiserad- fattigvård.,
måste d.enna utveckling inneburit en missräkning.55) n"1 tord-e dock
ha fun_
nits flera faktorer bakom valet av FVO-moclell_en, len kyrkliga
fattig_
vård-en, enligt d.en modell Rodhe tid-igare skisserat, var
en relativt
oprövad- storhet och måste ha betraktats med. en
viss skepsis av d.e li_
berala filantroperlla. FVO-systernet had.e d.en förd.elen,
att d.et var prövat på svensk mark, var båd-e politiskt och religiöst neutra]t
och an-

52) il9-hade presenterats bl a i cw 5.r2.1889, r],,r1.re90 och r!.1.
1891. För FVO i Stockholm se nedan s
5r) Gw 5.2ra91. Ang Rydholn se prm Göteborg 1927 II:6 s lOj ff .
54) Th, Wallerius titt E. H. Rodhe B.4.l89te EnS, T,TTIR lltlal'r
+rx
tr4!rs!!4D n-i..^
IU*
reslog namnet "Frivilliga fattigvård.si:y"årr,, .
,r) se t ex konministern c. conricus till E, H, Rodhe r],,3"18!1; ERS,
LUB; I'Den friviÅlie
fattigvården, ordnad. efter Erb;ri;iå:systemet
t.igl
är det end-ae som kan räd.da vårt samhälle,,,
!ih-ty=t
se även E. D.""s""t""rad
Heiiman til1 E. H. Rodhå od.at d"ecember 1891, ERS,
LUB;
'ro.. d-å jag ej förstår orsaken
d.et omslag, som synes mig hava
inträffat i Herr Biskopens åsikttilli d"enna-i;åä,
, . .', HeiJman, som yid
d'enna tid- va:: kyrkoheråe i Farkenberg, ,ru."
oy"*"lsatt
med att för_
söka omorgairisera fattigvård.en i
i
enlighet
med. Erber_
--o
_Fallcenberg
fe1d.-systemet, Se härom ned.an J.6"
J

2r5,
sågs speciellt }änpligt för större städer" Det had.e d-essutom stora likheter ned El-berfe1d.-s;'stenet och skild-e sig fr a från d.etta genom en
starhare centralisering av und.erstöd.sprövningen,56) la Rod.he trots sin
tid.igare kritilc av d.en enskilda välgörenheten ändå vald.e att stä1la sig
i spetsen för arbetet på ord.nand:t av välgörenheten enligt föreningsprincipen, vittnar d.etta om hur angeläget han bed-ömcle behovet av insatser på
d.etta områd.e vara.57) l"ttr innebar emellertid- inte, att han g:av upp
tankarna på en kyrklig fattigvårcl,

f nära samband.

försök att äsiad-komna en organisation av d"en
enskild-a fattigvård-en stod- 6livetvis reformplanerna inom den legala fattigvård.en. Det gä11d.e att finna forner inom bägge områdena, som kund.e
komptettera varanclra. Även d.etta kan ha varit orsaken till att FVO-mod-ellen valts. Den kunde utgöra en stödåtgärd" i väntan på det av fattigvård.skornmit t6n avis erade fu-llt utbyggd"a Elberf eld.-sys temet.
med- d.essa

förslaget ti11 reform av d"en
positi,rt,5B) Fattigvårdskommitt6ns

Mottagan.d.et av d-et av Reuter utarbetad.e

legala vård-en blev också övervägand-e
förslag, som presenterad.es i rnaj 1891, had.e emellertid. en reservation.
Det visad-e sig, att en av d-ess led-amöter var rnycket skeptisk mot ett
system, som i så stor utsträckning byggcle på frivilliga
krafter, Möjligheten att komma ti}l rätta med- bettleriet på CLetta sätt rnenad.e denne
rrtorde mera höra ti}l d-e fronma önskningarnarr. Reserrranten ville behåtla d.et nuvarand-e systemei, men föreslog, att man sku}le "genom upprop
till d.en enskild.a välgö:renheten förmå d-enna att organisera sig på ett
sätt som nu sker i Stockh,:ln.59) För d-en legala fattigvården skulle vägen mot Elberfeld--systemet bli lång. I^fattigvård.sstyrelsen bord.Iad.es
kommittdns förslag ti11 oktober 1B91.oui Taiijcen på vä1görenhetens ord.nande tycks emellertid vara ett lcrav från al}a håIl.
I maj l8pl synes en inbjud"an ha utgått iill bildand.e av d.en ovan slcisserade föreningen. Underteclcnarna bestocl a.r stad.ens främsta ämbetsmärr.6t)
Konstituerand.e sammanträd-e hölls i september t8pl i biskopshuset, clit
56) Se ned.an.

>t) För Rod.hes kritj-k av välgörenheten se ovan s L99.
58) se t ex GHt 22,5,1891" GliI 21,5.1-891 och tB,6.19gl. ,
5q') GFP A fII az2 LJ,5.T99L, GLA, P.eserva.bionen av G. E. Fa1ck. Cf

GHT

22 " 5,18gr.

6o) GFP A

I a:58 Lg.5.1Bg1 $ 56, 27.l'0.18g1 $ rOO, cl,A"

5r) årsberättel-se Göteborg 1!{l- s t. Undertecknarna var E, H. Rodhe,
landshövd ingen G. Snoilslcy, stadsfullmäktiges ordf 0. V/i jk, kyrkonämnd.ens orC.f J. Ekrnan och d-omprosten A. Rosell,
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de, som tecknat sig för bid-rag tii-l föreningen, kaltats, Detta gä}ld.e
framför a1lt representanter för Göteborgs köpnannaaristokrati.
Dessa
stiftare" skulle ha rätt att utse styrelse och besluta om stad,gar.
Föreningens hu'r-uds;rfte skulle rrara att
yrkestiggerietn.
"motarbe'ba
Namnet
t'Allmän hjälpförel:ing till förekominand.e
besteimdes till
a.,r väig:örenhetens nissbrukrr. r stad.garna fastslogs , att föreningen slcur_re hjärpa
fattiga nied. hemortsrätt i Göteborg och sådana, r'villia vid. und.ersölcning
befunnits vara i behov av och förtjänta av hjä1pr,. Föreningen
skulle
också söka trsåvitt möjligt att samverka ned. den offentliga
fattigvård-enrr' r d'en arbetand.e styrelsen, som u-tsågs vid"
d.etta tillfälle,
ingick,
förutom Rodhe, bl a även v, Reuter och B. Hed-gren sanrt p.
Rydholm, Nils
Sandblad- besatte en av revisorspo"t""r.u.62)
rf

såväl stad-garna sorl styrelsens sammansättning visar, att Allmänna
hjälpföreningen i sig sanlat upp en stor del av d.e reformönskemå1,
som fattigvård"sd"ebatten sed.an lBBp clragit upp, und.er hösten
skul-le arbetet ta
form. Fj-nans'ieringen skutle lcorrma att ske gerlon frivilliga bid.ra6i,
och
vid' sida?,tt medlemsavgifter insamlades större summor bland.
förmögna
köpmän.o'l Tilr välgörenhetsbyrån, som skulre öppnas i januari
rlg2,
icnöts d-els avlönad personal, d.els skull-e styrelsens
nied.lernmar stå för
mottagning och också försölia slcaffa fram c1e frivi]liga
krafter, som
skul-le fungera som hembesökare. Kontakt slculle tas necl and.ra
enskilda
välgözand-e stiftelser erler föreningar i sarirhällut.64)
Genoi' upprop
till- allmänheten skulre verksanheten närmarci p'eserrtu""*. 65)
Bakorn d-etta organisationsarbete stod. Rod.he
som d-en d,rivand.e kraften.
Genorn styrelsens sammansättning och föreningens
frivrlliga krafter kunde man ta kontalcter åt frera håli. sanarbete, om
ock i nind.re omfattning, inledd-es med fai-bigvårdsstyrelsen"bb) Kor.t"kt togs ärren
med- försarnlingarnas d.iakonissor och med. and-ra välgörenhetsföre
)
tug.67 proto_
kollen från d'enna första tid. vittnar om en stark aktivitet
från Allnän6z) AHFP 7,g.rBgL, AHFA,
61)
+I]FP 11.11.1891, AHFA, re95 bestod föreningen av )2 stiftare och
{80 nedtennar' vars bidrag-uppgick till ca {0.000 kr. KMBef 1po0
Göteborgs och Bohus l_än s-'62-.-

64) aHnl 9,9.rlgt, T.LO.te9t t zL,to.te9l, 11.1.1.1891
, 9.r2.legl, AHFA.
65) AHFP g.l,z.t8gl, AHFÄ.. Irppropet infört i GHT
l6,t2.18g1 och i
7,r.LBg2,
66) ÄHFp z,j.r}9z, a,6.r}9z? AHFA.
67) AHFI lt-.11"1891, 1.6,re92, L5.6,r8g2, 2
"tL.rBg2 , 22,1 ,IBg3 , AHFÄ.
G14r
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na hiälpföreningens sid.a. Att föreni-ngen haft en viktig funktion att
fylla och enligt d.en tidens uppfattning varit ett relevant uttryck för
reformtankar inom fattigvård.en är otvetyd-igt. likväl fanns i organisationen vissa svagheter, som successivt skulte framträd.a. Stiftare och
med-lemmar tillhörd-e till
allra största d.el de högre skilcten i sanhäI1et.68) *"rro* d.etta vanns en god ekonomi, rlen sarntid.igt skapad.es problem nied- att få personer villiga att fungera som besökare. Detta gjorde, att man i stäIlet fick anställa en avlönad. såd.an,59) a*, förslag
att indela staden i besökard.istrikt kour ej heller att fö1jas upp.70)
Denna utveckling tord.e ha :ned-fört en viss institutionalisering av verksamheten, vilket torde ha avlägsnat d.en l-ångt från Rod"hes id.6er om vårdi hemnen. Högreklasskaraktären och d.en patriarkaliska id.eologin bakorn
verlcsamheten tord"e även ha utsatt d.en f ö r kritik från soci-alistiskt
hålI.

zr\
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för d.enna framställning viktigaste svagheten i föreningens organisation 1åg d.ock d.äri, att man vicL föreningens till-komst räknat med- en
reform av stad-ens legala fattigvård genom Elberfeld-systemets införanåe" Denla reform skulle d.ock ]åta vänta på sig. Vid- fattigvårdsstyrelsens behandling av försl-aget i oktober iB!1 ställd.es tre propositioner,
vil-lca samtliga gick ut på åtememiss. De'b förslag, som segrad.e, gä1ld.e
återremiss med gilIande av Elberfeld.-principerna. Bakon d.etta förslag
stod- bl a samtliga stad.ens kyrlroherd.ar, vilka här gjorde ett av sina
sä1.1sy'ta gemensanma inhopp.72) Först rB!{ skulre frågan åter igen tas
Den

6B) Årsberättelse Göteborg ).891, Vid. förberedelserna til1 föreningens
till-komst hacie Th. ljfallerius varnat för riskerna att göra föräningen ti1l en överkl-assamling och anset'b d.et nödväncligt att även försöka knyta arbetare til-t föreningen. Th. l,,rlallerius till E. H. Rodhe 8.4.1891, ERS , LIJB,
6e) AHFP 5. t-0, r\g2 , AHFÄ.
70) AHFP

cf

8.6.IBg3,

AHFÄ.

19.11-.1891, där d.enna risk antyd.d.es. Avsaknad-en av social_i Göteborg under d.essa år gör d-et svårt att mäta sociald.ernokratiens reaktion. Det bör d.ock påpekas, att denna
politiska rörelse tämligen sent, först efter 1e91, ficic sitt egentliga genombrott i Göteborg. Attnian I)6J s JIQ och 7.L6 ff,
72) GFP A r a:)B 27.10.1891 $ roo, GLA. vid si-d.an av d.etta tilrfätle
uppträd"d.e kyrkoherd.arna samfällt i fvst end.ast en gång tilr und.er
d-en und-ersökta tid.speriod.en, nämligen i samband. ned- behand.lingen
av d.iakonissfrågan, se hairom ned.an. Jfr d.ock GHT 28.10.l89l, d"är
71)

GHT

d.emolcratisk press

prästernas röster inte

med-rälcnats.

r
2TB.

upp föT att sed-an und.er hela pO-talet disk,rt"""*,7J)
Först
förd-es ett mod-ifiera'b Erberferd"-system vid. Göteborgs

år l90O inIegala fattig-

''
vard"'74\

!
I

vid arbetet på att organisera d.en enskilda välgörenheten
i Göteborg
had'e Rodhe från början sökt anknytning titl präster
av skil-da riktningar. Tanken hade också varit att om möjligt skapa en kyrkrig
fattigvård.,
i vilken d'en enskild-a välgörenheten skul1e inrangeras. utvecklingen
hade emel-lertid gått i annan riktning, och även om
några p::äster kom att
stöd'ja Allnänna hjälpföreningens arbete, kan d.etta
arbete knappast sägas vara ett uttrl.ck för kyrkrig fattigvård..
De få präster, som aktivt
med.verkad-e i föreningen, hörd.e d.essutom
tilr d.en kyrkliga centern, och
a"t p:rtonliga påverkan från Rodhe torde ha bidragit til1
deras engagemang'75) r'o"nalfandet til1 gruppen omkring Göteborgs
tveckoblad- synes
oklart. sanitid-igt som d-enna gxupp var krart positiv tirr föreningens
arbete och även perifert kom att ha en viss kontakt med.
.1"rr,76) ," u",
tydligt, att föreningen inte rnotsvarade gruppens önskemår
om en kyrkans
egen sociala verirsamhet. IIel-st had.e man önskat
Etberfeld-systemet som
grund. för organi-sation"n.l7 ) *Oa"Oo"gs ii/eckoblad-,
som vid. d.enna tid
uppmärksamt följd-e d-en kyrktiga diskussionen
ute i landet, visad-e d.ock
en påtaglig öppenhet för alla otika t yper av förslag
rörand.e 1ösninggn
av kyrkans sociatu. a,"lntu.78) Det genomgående d.raget
i d,essa artiklar
är det ökade kravet på ett k:rrkaqs eggl ingripand.e. Man saknad.e
i Sve_
rige d.en typ av inre nission, sorn fanns i l{öpenhamn
och Tyskland. och
där ett lcyrkligt socialt arbete var integrerat i d,en andliga
verksam_

7r)

GI'p A rr az}_2J,rL,:*Bg
1Bg7 $ 1r, GrÄ.

$

roy

,

2L,5.LBg5

$ 54, Lg,r.1Bg5 $ 51,

29,L,

74) ror

och d-en vidare utveckr-ingen se översikt Göteborg L)zJ
s
*;tt"
75) Det var end-ast domkyrkoförsamlingens präste;: (Rosell och fr a
Ryd"holm ), som med.verkacle,
76) AHFP 7.g,IB}I och 1!,6,L8g2, AHFA. G\{ 25.2,L8g2 ocTt
J,J" LBgz,
493

77
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7e) rorandringarna i tid-ningens red.aktion med.förd.e sålund.a inte ett
minskat intresse för d.e sociala frågorna. Btand- större

artiklar under 1B!t--92 kan nämnas 25
riaå""-om,,bättrå-iå""r*1ings_
"6
"rB!1:
vårdr? (i anslutning titr åundelin" *oIi"n vid prästmötet
i uppsala),
1'10'1891: ilDiakonisakenrr, B.1O-.18p1: Ly"i."" oåh nykterhetsarbeteto
L4'r'L892; or:i ett kristet svenskt arbetärfi;"ur"ä
iil-riåia"nsrröms
.initiativ), 25.Z.LB9Z' On inre mission i l{öpenhamn,
l.l.l,B)zz
G' Billine och arbetarfrågan 1r."""""ir"Jr tirl prästmötet
i T'ästerå*

).

r
2L9,
70\

heten"'// I väntan på en lcyrklig fattigvård, d.är lekmannen kund.e engageras, fanns emetlertid. på en punlct red-an ett praktiskt uttryek för
kyrkans eget sociala arbete - nämligen d-iakonissämbet"t.BO) t r"u..rä*ten av en kallel-sed.iakoni skulle för Göte'borgs iÄreckobladr och även för
and-ra riktningar, det sociala intresset i viss mån kanaliseras och komma till uttryct<.Bl)
Att inte heller Rodhe sett Äl-lmänna hjälpföreningen som ett relevant
uttryck för kyrklig fattigvård. är tyd,1igt, Det praktiska arbetet i föreningen tord.e oekså ha visat, att reformer inon fattigvård.en fortfarand-e var aktuella. Vid- Göteborgs prästsä1lskaps sammanträd-e lB!{ skulle han återkornma till frågan om behovet av en kyrklig fattigvård. Även
denna gång utgick Rod.he från en kritik mot d.en 1egala fattigvård.en, med.
d-ess negativa effekt på sanrhället.82) noat visad.e d.ock här en större
uppskattning av prästernas möjligheter att " påverka d.en legala fattigvården. Det fanns en rnöjlighet att föränd-ra d.enna genom införand.et av
rrkristliga kärleksprinciperr'. Därför bord.e prästerna ttme4
trohet begagna sin självskrivna rätt i fattigvård.sstyrelsenrr. rrOch d.är detta
sker kan jr-r kyrkan sägas vara. i sina organ verksam.',85) p"rmenheterna
från arbetet med- Elberfeld.systenets införand-e i den iegala fattigvård-en
i Göteborg måste anses ligga bakom d-errna glid.ning hos Rod.he, Liksom titigare berörde även Roclhe rlen enskitd-a välgören-]reten och det framgår
kIart, ait han betraictad.e Ailnänira hjäIpföreningen som en nödlösning,
Föreningsverksamheten var tttrots enstalca gott arbeteil inte tillräcklig
och kund"e endast betraktas som ett komplement. Kyrkan bord.e behållit
led-ningen över d.en enskilda välgörenheten och i samarbete ne6 den 1egala fattigvård-en löst nödens probler,84) Den organisering, som Roclhe
skisserad-e, var återigen d-en Elberfeld-ska, men med" en klarare integrering av d-e kyrkliga legala organen. Pastor och kyrkoråd. skulle utöva
kontrollen" rret praktiska arbetet skulle l-ed-as av d-iakonissan, som övervakad.e l-ekmannavårdarna. Föreningsformen bord-e inte anvärrd,4". 95)
79

) cvr 25. 5.re92.

) cw r.10.1891.
B1 ) Se ned.an avsnitt et 3,5.6.
B2 ) noane EH 1894 s r ff.
BO

/ Ibn s 5 ff .
B4 i Ibm s 7 ff.
B5 / Ibm s 1O ff.
B3

r-

22A,

Prästsällskapets uttaland-en i frågan ger en bild. av hur långt

nått

sed.an

LB)). Kyrklig fattigvård.,

menad.e man,

Rod_he

var i princip riktig

och önskvärd-, Men rnan bord-e nu emellertirL "förbid"a och. i stillhet förbereda sinrrena för^saken, som, så franat oen är i princip riktig, nåste

arbeta s ig framtt

.

uv

/

Det, son framför altt visar ai,t en utveckling skett hos Rod.he sed_an
"
1889r är, att kyrkoråd.et d.ragi'i;s in i organisationen och att diakonissans roll starkare marlcerats. Bakgrund.en til-1 d.etta kan d.elvj-s sökas i
faktorer utanför Göteborg. Debatten om den kyrkliga fattigvård-en had.e
vid' d-enna tid- förts upp på rilcsplanet. Bland. dem, som stått bakon d.etta, fanns en av Rodhes egna präster, vilken tagit djupa intryck av sin
biskop. Denne var E. D. Heiiman, vid- d-enna tid. kyrkoherd.e i Fa1k"rbu"g.87)
Även på d-et 1okala planet finns förklaringar till nyansatserna i Rod.hes
planer för d.en kyrkliga fattigvård-en. En fråga, som end.ast antyd.ningsvis berörts i d-en tid.igare framstäIlningen, har varit d.iakonissornas
rol] i fattigvård"sd.ebatten. Satcligt sett tord-e åiskussionen om d.iakoirissornas anställancle i Göteborg I-BB)-)J mycket nära höra samman med.
d-en ovan skildrad.e fattigvård.sdebatten. Att d-enna fråga nu rycks ut
och
görs till föremål för en särskild und-ersökning, kan emellertid. motiveras utifrån d"et förhålland"et, att frågan on kallelsed.iakonin innehåll-er en speciell problematik"

1,5.6

Diakoniss fråean
I Göteborg torde intresset för d.iakonissor för tiden före lBB5 varit
mycket litet.BB) un,Lost Peter Y,Iieselgren var bland- prästerna registrerad- som med-rem i svenska diakonissärlskapet,89) l"r, präst, son först

86) Protokollets sammanfattning av debatten fick följande lyd.else:
ttatt man bord-e söka ingjuta i den lega1a fattigvåiaen
t
and-e1 att pastorerna mera än hittills
"rr" rätt
"i"ttig
bord-e lÄgagna sin
att
deltaga i lconmunalnämnd.ens sammanträd.en; att d.ån legala fattigvård-en under nuvarand.e omständ.igheter inte kan und.varas. Alirnän
var
d-ock clen tanlien, att, i betraktand.e av såväl- d.en ti]ItagancLe fat*
tigd-omsnöd-en son d.e ökad.e fattigsl<ai'berna, något nu boräe göras jämte d-en legala fattigvård-en, Såsona sådana åtgaiau" framhölls
d.els
kyrkoråd"sinstitutionens höjand.e, d.els ock klockareinstitutionens
utveckling till ett kyrkligt d.i-akonat,r.,. Gpsp 1r och 12,g.rgg4, GDA.
87) För Hei.inan se nedan J.6,
BB) Två d.iakonissor fanns clock inorn d-en slutna fattigvård.en.
Se ovan
s 187 not 2l "
Be) Hell-nran L)[B s rl),
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skulle föra fram tanken på d.iakonissor i försanlingarnas tjänst, had.e
också en viss anknytning ti11 Vflieselgren. E. M. Klingsted.t, från 1BB]
kyrkoherde i Haga, had"e genom Tilieselgrens initiativ knutits til1 Göte_
borg efter flera års i;jänstgöring i stoctctrotm.gO) I februari 1886 inlämnad-e Klingsted-t til1 kyrkofulhnäktige i Göteborg en motion om al.lslag för ans'bäl_1and.e av en d.iakonissa i ilaga.
Motionen remitterad.es tiIl kyrkonämnd.en, som emellertid. ne1 motiveringen att ett d-ylikt anslag inte var förenligt ned gällande förord-ningar, måste avslå c1en. Ett annat til1vägagångssätt tillgreps då. r
en motion stä1ld till fattigvårdsstyrelsen i november 1BBJ anhöl1 man

anställandet av en d.ialconissa i församlingstjänst. Det gailld.e nu
inte längre Haga, eftersom Klingstedt p s a sjukd.on inte kund.e ta emot
någon, utan i stället Gamlestad.en. Den kommjtt6, som fattigvård.sstyrelsen utsåg för att utred.a frågan och d-är b1 a Sand.blad. ingick, tillstyrkte förslaget i rnaj IBBB.91) ror*itt6n uttalad.e som sin meningn
att fattigvård-sstyrelsen ej had.e rätt att anslå medel, men'd.å emellertid den verksarnhete soln en församlingsdiakonissa komme att 1töva,
ovillkorligen bliver i fattigvårclshänseend.e av största nytta, i d.et
därigenon icke blott d.en enskild-a vd,lgörenheten erhål1-er ett väl behövligt biträd-e och stöd", utan även d.en allmänna fattigvård-en d-ärav
kan påräkna gagn", ansåg den ett ansla6l på 1.ooo kT/är befogat. Diakonissan skuI}e. gå fattigvårdsstyrelsen tillhand.a och lämna begärd-a
qr)
upplysnirtgar."'
Stad.sfullmälctige beviljad-e clet begärd.a beloppet efter ganska 1ivlig d-iskussion. 0n nyttan av d-iakonissor råd-d-e emellertid' ingen oenighet. Det man franför allt vänd-e sig mot, var de forrne1la hinclren. vem skulle d.iakonissan vara und"erstä}Id. - pastor eller fattigvårdsstyrelse? Det framfördes också förs1ag att först låta d"en frivilliga välgörenheten pröva saken, innan kommunen anslog med-e1.9r) Det
skulIe emellertid- d-röja tilt hösten lBBp, innan någon d-iakonissa kund-e
utnyttja d.e anslagna ned.len,94)
om

Bakom

!O)

detta dröjsmål tord.e ha legat svårigheten för förestånd.aren

F::eenan
Tatarr.

I)61 s J{ tt,

Freeman

placerar Klings-i;ed"t bland

på

d.e ilmod.e_

er) Göteborgs stadsfulrmäktiges l:and.lingar 1BBB nr TJ med bilagor.
c)z \ GFP A rr
a:2 L5,5,1BBB $ 55, GLA" Cf GHT 23,8,1_BBB,
%) GHr ,0 ocrt 1L,10.1888. Det förs1a6y, som stadsfurlmäktige antog,
kom från s. A, Hed.lund, som stärId.e sig mycket positiv
tirl d.iakonissornas betyd_else för fattigvårrLen.
94) GFp A r a:58 L7,g,1BBg $ gB, GLA, Cf

GlÄI

'l.to.l88g.
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Ersta diakonissanstalt, .I. C. Bring, att finna en passand.e d.j.akonissa.
Med tanke på att d-et gäl1de ett nytt arbetsfät-t för d.iakonien,
som på
detta sätt skulle föras in i d-en komplicerad.e kyrkliga situationen i
Göteborg, tord-e det funnits vissa problem för Bring att fj-nna en 1ämplig person. Valet föll på en av försa;nlingsd.iakonissorna i Norrköping.
l\{öjligen har Rod.he haft ott finger med i spelet,y)/
Det kan emellertid- konstateras, att initiativet till anskaffand.et av
d'iakonissan, efter kyrkonämnd.ens avslag, ti]l största d.el-en rnåste tillskrivas gruppen kring Göteborgs 1Veckoblad., som genom sitt agerand.e i
fattigvårdsstyrelsen d.rivit frågan tru^ät.96 )
Diakonissan var alltså anstäl1d. av fattigvård.sstyrelsen men stod. und.er
pastors kontroll, Detta innebar att pastor kund.e öva stort inflytande
på d'iakonissans arbete. På d.enna punkt skutl-e skillnad.er komma till synes i uppfattningen om hennes funktion i försarnlingen. f sitt föred.rag
vid prästkonferensen lBB! had.e Rod.he betonat, att d.iakonissorna siculle
vara lcyrkligt sinnad-e, utföra kärleksverk men ej egentlig sjäfavåra,97)
Frågan är emellertid-, onr Sand-blad., i vars församling diakonissverksamheten inledd-es, uppfattad.e d-iakonissans funlction på d.etta sätt. Att så
inte var fallet, framgår av clen red.ogörelse, som Sand.bl-ad. inlämnad.e
till fattigvård.sstyrelsen efter d.et första verksamhetsåret. Diakonissan hade'rförmed-lat sjukbesök av pastor sa-mt genorn förel-äsning av Guds
ord- d.essemellan varit d.en lid-and.e till
tröst och nyttart. Detta yisar,
att sand-blad. had.e en vid.are uppfattning än Rod.he om d.iakonatets upp_
gift. Vid sid"an aY d.etta had.e d.iakonissan gjort besök hos gamJ-a, förned-lat arbete, rustat upp förfallna hem och skaffat tämpliga hem åt
värnlösa barn. Det anslag, som stad.en beviljat, had.e använts till d-iakonissans uppehälle. I övrigt had.e verksarnheten bekostats av enskild.a
gåvor och insamlingar och kollekter" Sandblad. sad.e sig vara rnycket positiv och belåten t'med. d.enna kärleksverksamhet?r och anhöl1 on förnyat

- eB)
- '
anslag:.

Även fattigvård-sstyrelsen ansåg,

e5)

e6)
e7)
eB)

efter vissa und-ersökningar, att resul-

J, P, Fogelqvist till E. H. Rodhe j,lj ,lBB?, ERS, lUB. Fogelqvist,
som var en av kyrkoherd.arna i Norrköping och bekant med- Rod-he sed-an d-ennes tid där, skriver: tBring riu=t* sig ingen annan lämpligare att börja en ny verksamhet i en tkinkigr stad.rt
Jfr Hellman lp{B s JB f, som helt förbisett d.enna förhistoria.
Rodhe E. H. lBBp s 2L f,
GFP A I a:58 T6,9"1Bg0 $ g4 rLt,t B, GLA.

DDZ

tatet

varit gott, och beviljad.e nytt anslag, vid. sanma sammanträd'e inkom även skriver-ser från Domkyrkoförsamlingen, Masthugget
och
carl Johan om anslag för anställand.e av diakonissor. En komrnitt6
tillsattes för att utred-a,-9T ej samtriga försaralingar i stad.en skulle
kunna anställa säd,ana,99 )
had-e

Då clenna komnitt6 framl-ad-e sitt betän-kand-e, had.e stad.ens
samtliga kyrlcoherd'ar infunnit sig. Något tidigare had.e även Ilaga
d.iskuterat frågan
i kyrkoråd'et, men avvaktad-e nu fattigvård.sstyrelsens beslut. End.ast

pastor i Kristine (Återmarck) ställd"e sig awaktande. Komnitt6ns
utl-åtande var positivt. Erfarenheterna had-e visat, att d.iakonissverksamheten utan tvivel varrrför sanhäl-let av största nyttar'. Uitfrån ren
fattigvårdssynpunkt skulle I'ett önskligt slutmåI vara, att
en d.iakonissa
brev anställd' inom varje f örsamlingt'. carl- Johan och Masthugget
kund.e
emellertid inte komma ifråga, eftersom d.är d.onationer fanns för anställ-and'e av d-iakonissor" Il{ot d-etta senare resonemang
had.e Lund.6n r?eserverat sig, eftersom d-essa d.onationer enligt hans mening gä1ld"e ren
sjuk_
vård och inte var avsedda för någon trförsamlingsd.iakonissa i vanlig
menj'ngrr. Denna reservation, som även kom att stöd.jas av Osterman,
avsrogs
enellertid- av fattigvård-sstyrersen. Seslutet b1ev, at,t till domkyrko..
församlingen skulie u-tbetalas l.ooo kr, så snart d.ialconissa
anstärrts.])
Det är tyd"tigt , att fattigvårdsstyrel sens instä1l1ing utIöst
en stark
aktivitet, främst från gruppen Sandblad, Lund.dn och Osterman. Att
även
d.onkyrkoförsamlingen och i- viss mån Haga visat sitt intresse,
tyd.er på
att Rodhes påverkan nu börjat gö,:a sig gällanrle. Åkermarck, som
var d.en
ende klart schartauanska kyrkoherd.en, ställd.e sig
emellertid. reserverad".

und'er våren beviljade stad-sfutlmäktige anslag åt d-ornkyrkoförsamlingen
och även åt Haga, som i februari inkommit med. begä"rl.o*
anslag. när_
med fanns diakonissor i fem av stad.ens församlingar,2)
ltr d.iakonissor
även i Lunddns och ostermairs församlingar i sin verksamhet
tord-e ha utövat den vid'are själavård-ancle funlction, son praktiserad.es i Gannlestad.en,

9g) cFP A I as58 21.1O"IBgo $ fOZ och l-OB, GLA. I denna kommittd insattes bl- a Lund.6n.
1) qFP A r a:58 ?0"1.189r $ 17, GLA. Ang d.onationerna av D. carnegie
för anstä}}and.e av d.iakånissor i cari Johan och Masthugget se Gyrr
22,L.

r8gl.

2) 9P 1.5.1891. GFP A I a:58 L7,2.1Bgo $ zB, GLA. Ang diakonissan i
carl Johans försanring se GHT 24,i,rö90,'r*"r' främgår, att hon
fått sin utbirdning i Köpenhamn och fr a var knuten tiil rtippans
bruk.
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antyder erl led.are i Göteborgs vtleckoblad. hösten 1891. Denna utgick
från ett föred.rag av J. c. Bring om',,åiakonisakenr. Det, son särskilt

starkt betonad.es, var att d.ial<onin uppstått ur bristen på s järavård..
Kvinnorna skulle visserligen inte vara pred.ikanter men
'rpraktiska
evangelis 1""r, ,5

)

En tillfältighet
ger oss möjlighet att jämföra denna syn med L. Nor_
borgs uppfattning om diakonissans funlition.4)
had.e beviljats an""*u.
slag för d-iakonissa våren 1892, I förutsättningarna för d.etta ingick,
att red-ogörelse årligen 1ämnad.es för d.iakonissans verksamhet. Då d_etta sked-de våren 1891, uppd.agad.e fattigvård.sstyrelsen, at.b d.en person,
som under ett år tjänstgjort i Haga, ej var utbild.ad. diakonissa
utan
en änkefru från uppsala. Resurtatet blev, att fattigvård.sstyrer-sen

in anslaget för Haga.5) ,*rtu. fick pastorsämbetet att inkomma
med en besvärsskrivelse till
fattigvårdsstyrelsen, son tillsatte en
kommittd, där även v pastor i Haga blev ledamot"b/ r hand.lingarna, fogad'e til1 kommittdns utlåtand-e, har påträffats såväl
"d-ialconissans*
red"ogörelse för sin verksanhet som pastorsänbetets och kyrkoråd.ets
skrir''else samt en instruktion för församlingsdiakonissan, und.erteclcnad.
av L. Norborg och San. myg=ur,7)
d-rog

I d-iakonissans red,ogörelse för sitt arbete finns inget

momente som an-

tyd-er någon själavård-and.e vericsamhet. Diakonissan synes heller inte
varit uppsökand-e, utan hon had.e sjärv haft rnottagning och först på kal_
lel-se gjort hembesök. Iion had-e d-essutom arbetat i nära kontakt merL
Atl-männa

hjätpför"rirrg"rr,

B

)

Även instruktionen visar samlna tend.ens - enbart fattig- och sjukvård-.
Församl-ingsd-iakonissans uppgift var rratt i överensstämmelse med urkyrlclig trad-ition ägna sin omtanke, tid och krafter åt vård.en av församlingens fattiga och sjuka'r, Hon sku]le vara utbildad. vid" trrsta
rrsamt med nitet och sitt
karl- förena en luthersk-kyrkl-ig åskåd.ningo
för egen d-el bruka nåd-emed.len inom v-år kyrka och föra en stitla och
värdig vand-elrr" För sitt arbete var hon ställd. und.er pastors och kyrko1.10,1891"
4) 0m L. Norborg se Freeman
3)

GUr

I)61 s JZ ff.

A I az59 2L.3.L8g1, cLA.
6) GFP A I az59 18.4.L89J, cLA"
7) GFP A I az59 L6,5,LB9\ $ 59 mea bilagor, cLA.
B) Ibn.
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råd.ets inseend.e. Hon skul-le bekostas av fattigvården,
tillsättes av kyrkoråd.et,,. 9)

rrmen

antages och

Sesvärsskrivelsen fick avsed.d. verkan, framför allt sed.an man kunnat
visa, att J, C. Bring förord.at henne. Anslag skulle enellertid. utgå
end-ast för ett halvt år framåt, för att man und.er tid.en skulle f örsöka
få en "riktigtt d.iakonissa. På en punkt var emellertid" fattigvård.sstyrelsen helt beständ - d-iakonissan skulle inte stå und.er kyrkoråd.et

utan end-ast und.er pastor.lo)
I{an behöver knappast antaga, att några and.ra skäI än rent forurel-la 1egat bakon d-etta kraY. För d.em, som ville integrera d.iakonissans arbete med. d.e övriga kyrktiga församlj-ngsorganen, i riktning not en bred.a-

re kyrklig fattigvård., nåste d.ock d.enna bestämmelse ha fått en hämmande effekt, Först 1BlB fastslogs rättigheten för den kyrlcliga förvaltningen at'i; s jälv anställa d.iakonissr.ll)
1.5 "7

Sammanf at-bnins:

GöteborE

av fattigvård.ens utveckling i Göteborg efter fattigvård-sförord-ningens tillkomst visar på samma mönster som i tid.igare 1okal-und-ersökningar. vid- sid-an av en legal fattigvård., som kom att omfatta ticligare åtagand-en och i viss nån utökad-e sitt verkningsområd.e,
fanns en rik fl-ora av väIgörenhetsföretag och enskilå filantropi. Den
ofta religiöst präglad.e göteborgs,l-iberalismen kom genom sin fri-viltiga
social-a insats att utgöra ett konplenent titl d"e korununaia åtagand.ena.
Den lcyrkliga hurrud.riktningene schartauanismen, synes emellertid.
ha
haft ett tämligen ringa intresse för en d.iretct kyrklig insats i fatUnd-ersökningen

tigvårclen.

Und'er 188O-tal-ets vj-kand-e lconjunkturer och snabba befolknin6gsväxt
ak-

tualiseracles återigen fattigvård.sfrågan. Genom framväxten av d.en privata vä}görenheten försvårad.es d,essutora d.e legala organens kontrollmöj-

ligheter, vilket skapade ett utbrett tiggeri. r d-en fattigvård.sd.ebati,
som kon att föras und-er åren omkring 1890, restes
krav på reformer såväI inom d.en legala fattigvård.en som inom d.en fria välgörenheten. Utgångspunkten för d-essa reformer kund.e man från
samtliga hål1 finna i
e) Ibm.
10) Ibm,
11) Ibm. Björkman
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Elberfeld-systemet, som ned. sitt friviltiga vård.arsystem
till- rnodell fö:: båc.e lega] och frivit-lig fattigvård.

kund.e göras

Kritiken mot d-en legala fatt:'-gvård.ens r,'ård-forraer kom fr a från kyrkligt hål1. Eiskop Rodhe, soITr titlträd-d.e 1888, engagerad.e sig omed.elbart i fattigrrårdsd"ebatten och riktad-e mycket slcarp kri.bik not d.en
Iegala rrtvångsfattigvård.en'o som han menad.e vara principieltt felaktig och i nöjligaste mån borde ersättas med en kyrlclig fattigvård. med
El-berfeld--systemet applicerat på d.en kyrkliga organisationen. Samtid-igt väcktes i fattigvård-sstyrelsen förslag om onorganisation inom
fattigvå::d.en, vilket resu1terad"e i tillsättand-et av en kornmitt6, som
lade El-berfeld-systemet till grund- för sitt arbete. Förslaget korn att
få stöd- av ett flertal grupper (noane, GHT och Grd), men omorganisationen slcrrl-Le låta v-änta på sig.
kyrklig fattigvård. skulle endast långsamt vinna
terräng hos d-et schartauanslca prästerskapet. Intresset för en d.irekt
kyrklig insats i d.e sociala problemen fanns i stället klart markerad
bland- kretsen kring Göteborgs ]i,Iec}<oblad., som d.ock teologiskt och kyrleopolitiskt stod- i notsatsställning såvät titl d-e ortod.oxa schartauanerna som till Rod-he. Det är d.ock tydligt, att intresset för d-e socia1a problemen fört dessa grupper något närrnare varandra.
Rod-hes önskemål oirl en

!

:

Då organisationen aY en kyrklig fattigvård. end.ast så snåningom kuncle
väntas srå igenorl, stä1lde sig Rod-he i spetsen för en reform av den
enskilda välgörenheten. Und-er 1891 biload.es Alhnänna hjätpföreningen
efter model1 av l'VC i Stoclcholn. Genon en sanord-ning a.r välgörenheten
och genorn samarbete ned. den legala fattigvård-en avsåg man att råd-a bot

på tiggerie'i;.
I
F

i
!

Ur llodhes synpunkt var Ällnänna hjä}pföreningen en nöd-Iösning, son inte kund-e ersätta kyrklig fattigvård-. Detta s)rnes också ha varit åsikten hos gruppen kring Göteborgs $Ieckoblad.. ]'[an märker d.essutom hos Rod'he en ökad- uppskattning av den legala fattigvård-en och av möjligheterna att i d-enna göra ttkristliga kärleksprinciper' gälland.e. Balcom detta
1åg naturtigtvis arbetet på införand-et av Elberfeld.-systeinet i Göteborgs legala fattigvård.
Försöken att skapa en kyrklig fattigvård-, nu mera tänkt som ett komplement till- d'en legala, had-e enellertid- ringa framgång und-er den här undersölcta perioclen. Intresset bland d.e schartauanskt präglad"e präster-

inte ha varit tillräckligt
stort. f begränsad- omfattning skulle ernellertid Rod-hes id-6er on en }<yrirligt social insats få genomslag,

rna

syne,s
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Kravet på en kyrklig aktivering av lekmännen i fattigvårdande uppgifter skuIle i stä1]et överföras på d-iakonissorna, villca und.er åren
kring fBlO påbörjade sin verksamhet i så gott som samtliga försanalingar i Göteborg. Även on det fanns vissa skiljaktigheter i uppfattningen om d.iakonissornas funktion, visar accepterand.et av denna d.iakonala
verksamhet, att d"e sociala problemen och fattigvård.sd.ebatten omkring
1B!0 nedfört en förskjutnlng i den västsvenska kyrklighetens instä11ning' ti1l en direkt kyrklig med.verkan i fattigvård.sproblemet.

