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LOKATUNDERSöKNIITGARNAS

UpprÄcGNll{c

De följand.e lokalund.ersökningarna onfai;ta:c sex städ-er
Lund, Göteborg, Falkenberg och Stockholm.

- Uppsala, Gävle,

tl,{ål-sättningen har varit att få en l-ikartad- uppläggning av varje d_elund-ersökning. Materialtillgång och lokala variationer inom und-ersökningsområd-et har i vissa fall med.fört mod.ifikationer i d-ispositionen. f
stort sett komrner emellertid. fö1jand.e und.ersökningsmod.ell- att använd.as:

Efter en und-ersökning av d.en kommunala fattigvård.ens omfång och organisation i tid-en efter lBJ1 kommer den fria välgörenhetens former och omfattning att slcild.ras. Viclare und-ersöks prästerskapets d-eltagand.e i
fattigvård-en och den inomkyrkliga d.ebat-ben oin fattigvård. och välgörenhet. Denna utveckling d.ras fram till slutet av lg8O-tatet,
Frarnställningen koncentreras d.ärefter til-l fattigvård-sd.ebatten omkring
1890, d-är förhållandet mellan d.en konrnunala fattigvård-en, d.en fria välgörenheten och id-6erna om en kyrklig social vård- analyseras. HuvucLintresset läggs härvid- vid- d.en lokala d-iskussionen om d.en frivilliga och
d"en kyrkliga fattigvården och d.eras organisa'bionsmodeller. Ienna unclersökning dras fram till ornkring IBgi-.

Ett problem i frarnstäil-ningen utgör terninologien, Bcgreppet fa.iLtlevårdtäcker i källmaterialet en rnängd- ol-ika vård-former, från helt privat välgörenhet titl obligatorisk fattigvård- enligt fattigvårcLsförorclningen
$ t. Detta gäller ä.ren termen v.aiIgörgnhet, som ofta använd.s synonymt
rned fattievård. Detta har skapat rrissa svårigheter att upprätthål_la en
konsekvent terminologi.

För att beteckna den offentliga kommunala fattigvården har uttrycket
leeal fat tig..rård. använts. Ii,tlot d.enna ställs olika former för friare vårc1former, frivil]is
fatt iEvård-. fri elfer frivillie
väl
t, enskildväleö renhet. Det gemensamma för d-essa välgörenhetcformei ä::, att åe ira::
någon form av orgar'r.isation. Den inclivid-u-ella oorganiserade välgörenheten kallas r:riva t väIsöre nhet.

25.

3.2

UPPSALA

I diskussionenna och fönarbetena till fattigvårdsfönor"dningen l87l hade
fr:ån många håll påpekats, att fattigvånd egentligen inte vat? en kornmunal
skytdighet, utan vilade pa den enskilda fniviltiga kni stliga banmhärtigheten. 1) Vid för'ondningens antagande kom emeller.tid den principen att stadfästas, att fattigvåi:d bl-ev en kommunens skyldighet. Karaktären av l<ompromiss avspeglas dock i att kommunens skyldighet att ge rrnödtor"ftig vånd'r inte
fick sin motsvanighet i under"stödstagarens r.ätt till fattigvår.d. Man fnuktade att en såd.sn nättighet skull-e få demcraliseranrle följder- och sanktionera
Iättja och slösaktighec och således få pauperiserande .rerkningar'. Denna argumentening byggde på den då utbr"edda föneställningen, att orsakerna tillfattigdom til-l stör"sta delen låg på clet personliga, moraliska ptrnut.2)

I riet

neglemente fön Uppsata stads fattigvård, som faststättcles 1871, är
denna aspekt klart mar:kenad, I'Fattigvårdens ändamåJ, är att bereda nö,itor.f-

tig vård ocir fö::sörjning åt var.je venkligt nödställd medlem av l<ommunen samt
att därjämte söka befordna gudsfnuktan, arbetsamhet och sedfighet hos <1em,
som fattigundenstöd åtnjuta". Skyldighet föne1åg för fattigvår.dsstyrelsen
att lämna fattigvård åt ensamstående barn och åt sådana, som p g. a "ålderdom, kropps- ellen sinnessjukdom, rranfönhet el-ler lyrert var oförmögna till
någon anbetsföntjänst. För övriga hjälpbehövande för-eskrev neglementet rrmå
fattigvår"dsstynelsen lämna'hjätptt I'när. dtynelsen finner. sådant oundg;äng*

ligen behövligt".3)

möjligt skul}e hj:ilp motsvaras av en ar.betsinsats
fnån vår-dmottaganer,.u) uid behov av fu]l- fö::sönjning skulle den hjälpbehövande stäl-l-as under Itstyrelsens husbondeväldert ocli intagas på stadens fattighr.r=.Si uio sidan av denna s.k. sl-utna vår:d räknade man även med fattigvård i
fonm av tiltfäliiga
undenstöd el1er r"egelbundna bidrag tiff hjäfpbehövandeo
som inte behövde intagas på fattighrl=.6) 0., är på detta omr-åde - den s k
Om

l) se ovan 2.1.
t
2) Se ovan 2,1.
3) Reglemente Uppsala 1B7t gr
4) tlm $ I, B och to.
S) tbm I 7 och S. Enligt I 6 skul-le dock ensamstående barn i fönsta
cer-as i fosterhem.
6 ) Ibm g 5, 16 och t9.

hand ola-

24,
öppna rlår.den, som pnoblemen unden per.ioden
Å^ 7)
(.t9

efter

l-871 kom

att bli

bnännan-

I

Fnån 1840 kan en mankant fol-kökning

i

Uppsala note::as. Denna tendens, mär"ksvenska städen, för"svagades något unden lgsO-talet för- att

ban i f]entalet
åten nå en höjdpunkt under pe::ioderr 187o-18go. 9o-ta1et bnyter. trränt mot
denna stegning och svarar fön den absolut lägsta fol-kökningspl-ocenten
under
penioden 1840-1920.t) oun starka fol}iökningen rBO0-l-890 har" man satt i
samband med när.ingslivets uppsving unden penioden och de för.utsättningJa3
som
jännvägsbyggandet skapade fön uppsat..9) Denna utveckling
skapade tidigt sociala pr"oblem, då ökningen i för"sta hand benodde på en fortgående inflytt-

ning av okvatifice:rat a::betsfoLk, som inte längne fann sin utkomst på landsbygden. Följderna blev arbetslöshet och en besvä'r"ande bostadsbnist, som
dock
genom de goda konjunktu:renna

verksamhet

efter' 1857 tillfälligt
genom intensiv byggnadskunde avhjälpas.lo) o"r,rra venksamhet var av övervägande pnivat na-

tt )
tunr--'
men kunde även omhändentagas av ekonomiska organisationen med viss
filantnopisk inniktr,irrg. 12 )

För stadens legala myndigheter skapade denna inflyttning stona problem, för
vifkas lösning saknades både ekonomiska resurser och ideologiska fönutsätt-

ningar. Anbetsl-ösheten blev ett ständigt bekymmer fön fattigvåndsstynelsen
genom det utbr:edda tiggeri, som t.,zingades fr-am. Någna egentliga
nödhjälpsanbeten av stör'ne eller vanaktigar"e omfattning hör man unden'60-ta1et inget
av. Enskilt initiativ - enskiLd välgörenhet fick .ta vid där. fattigvårdens
resurser slutade.t') o"r,r,a kombination av officiell fattigvår:d - enskild väl-

7)

tiden föne 1B7l se Lundh 1963 s 20 ff oeh f6+ ff"
B) Ekstedt-Löfber:g-Rudber"g 1944 s 447, var.ur: förjande siffnor
År
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18s0

5

Lundh l-963

11) Ibnr

s

164

f5.625
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21.s11

3.72

22 . Ess
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1. 35

2s.960
28.897

e) Ibrrr. Se även Gårdlund

lc)

3. 36
2.L7
3 .51

.459
t-1.433
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tB70
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l-900
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.203

6.952

186O

hämtats:

lg4p

s

.7t

'l
r. ftDu

290

ff.

.

s f76.

t ex Bplagetq fön beredande av bostäcien åt den arbetande ktassen i
Upsala a:rkiv i Uppsala landsankiv. Bostärler.na avyttrades tgTB tilt uppsala stad

12) $e

13) Lundh 1963

s 22 och 165 f.

r

ötr

gönenhet avspeglas i fattigvåndsreglementet 1871. Styr.elsen skrrl-le för att
få bättne kännedom om tillståndet bl-anrl den fattigar"e befolkningen stå i
kontakt med stadens s. k. Fr.untimmersför.ening. Or.dningsmannerr, dvs . Ie,åamoten av Fattigvår"dsstynelsen, som för"estocl en krets ellen ett distrikt, skul-

le även bevaka gåvon till
hetsans talter"" .14 )

de fattiga fr.ån enskilda persone:r eiler rrvälqör"en-

Fruntimmensfö::eningen i Uppsala, stiftad

l-845, efte:: modei-l av liknande fö-

reuingar i L:'-nköping och Karlskr"ona, hade bildats för. omhänder.tagande av
ttvärnlösa och vanvåndade bar-n?r.t') ,ö""ningen, vars måtsättning var att möiliggörairknistlig vård och uppfostr"antr, ol"ganiserades på så sätto att ledningen kom att ligga i händerna på en dir.ektion bestående av sju damer jänrte
fyra nådgivande henrar.tu) oo* sek:.etenare kom av t:radition en av domkyrkoförsamlingens pnäster att fungena.tt) uöo"ningens arbete st:räckte sig över,
ett ganska vitt fålt. l4an förmedlade syarbeten som extrainlcomsten i fattiga
hem, man gav friplatser i skolor., man fick disponera stadens hundskattemedel
fön utdelning av ved, en bar"nk::ubba val? i verksamhet uncler åren l-861*1864,
man hade }ånebibl-iotek och ägnade sig åt skniftspniclning. Fnån 1863 fanns
även ett fastar.e samarbete mel-l-an föreningen och fattigvår.dsstyrelsen. Då
genomfördes en omor.ganisation, så att föreningens I'direktriser:i', sorn hade
uppsikt över var. sin del av staden o nu fick dist-nikt, som övenensstämde ned
fattigvårdens kr:etsiudelning. Det samar'beteo som fattigvårdsreglementet talar omo korn bI .a. till uttr"ycl< i att fattigvårdsstyrelserr över"tog en de1 av
föreningens åtaganden t ex bespisning för. fattiga skolb3pn.flJJ
Vi<i sidan om Fruntinmer.sför"eningen fanns under 7o-talet ett flental välgörande
säl-lskap och onganisationer, Av äldr"e datum år. säIlsl<apet T. B. (fegO) samt
fonder och innättningan för s k Pauvres ]ronteux. Sällskapet Jultomtarne tiltkom 1876.

f detta

sammanhang

kan även nämnas de många sjuk- och begra'rning;s-

kassor och föreninga::, som växte fr"am uncLer 1B7O- och SO-talur,.19) oroaita n-r.

14) Reglemente Uppsala 1B7f g

rs)

9 och 22.

3.1.1845, UDA.
16) FUP 14.3.1845, UDA.
17) FUP l-4.3.1845 cch 20.9.1885, UDA. Se även en kor:tare histonik över föi:eningen av Tamm-Götlind 1946.
IB) Tamm-Götlind f946.
re) En kontare översikt över välgönenhetsor.ganisationer i Uppsala ges i
KMBef 1884 Upsal-a ]-än s 37 f samt fbm 1895 Upsala län s 46 f, Cär även
uppg"ifter om enskilda donationer för fattigvård ]ämnas. För donationer
för'valtade av Uppsal-a stad se Uppsala stads donationsfonder 1959. Ileträffande Sältskapet T. B. och Jultomtar.ne se Jultomtarne UpF-sal-a 1926.
FUP

läggas den hett privata välgör"enheten, vars omfattning givetvis är.
Iig att uppskatta.

3.2.I K:.isen inom fattigvården och utbvs
3.2.1.1

helt

omöj-

av den enski-]-da väIgönenheten

Den legala_ia'ttigvår5len

Utvecklingen inom fattigvår"den i Uppsala synes, tr.ots ovan anfönda frivilliga insatser under 60- och 7O-talenu ha inneburit ökade svårigheter för stadens fattigvårdsstynelse. En genomgång av styrelsens protokoll fön tiden
1B7t-95 visar", att rnan omkring IBB0 fick allt svårane att komma till nätta
med tiggeriet. Detta var enligt fattigvår,dsfönor.dningen och stadens reqlemen-

te inte titråtet.20)
Äi:1879 uttal-ade sig fattigvårdsstynelsen för en ökad samverkan mecl polismyndigheten mot tiggeriet.2l)
faa ofta åter.kommande ärende blev att varna
))\
bettlare--' och att genom uppr-op i stadens tidningar. uppmana allmänheten att
inte ge al-l-rnosor utan åtskillnad, utan hänvisa tiggare til-l fattig.rå"d"n.23)
Även välgörande sälls)<ap kom att anmodas att inte under"hålla fattiga, som ej
vunnit hernortsrätt i stad.rr.'u) oa, ökningerr av tigge::iet hade klart samband
med den ökade inflyttningen och arbetslösheten stod klart fön fattigvåndsstyrelseu. Fr-ågan gällde huruvida fattigvårdsstyrelsen skull-e erbjuda ar.beten eller endast ge understöd. Redan lB79 hade man av praktiska skäl awvisat
ett försfag om att fönlägga en tvångsarbetsanstal-t för. hela tänet till fat-

20) Reglemente Uppsala 1B7l 5 22 aelt 29.
2L) UFSP 26.2,L879 S 3, USA. Enligt fnsti:ul<tion Uppsala LB72 g 6 åiåg det polismästaren att meddela den handräckning, som fattigvår,dsstyreisen begärde angående bettl-ai:e.

22) Se t ex UFSP 29.12.1881 g 2, USA.
23) UFSP 25.5.1881 6 3 och 25.1.1882 5 5, USA.
24) UFSP 24.I1.1-BBO 5 il. USA. För. vinnanrle av hemontsr'ätt krävdes minst ett
års vistelse på orten efter mantalssknivningen, under vilken tici i:-attip-vår"d ej fick utgå. Till behövancle utan hemcntsrätt lämnades undens.;öd,
men detta kunde åtenkrävas av den kommun, där den behövande senast haf-t
hemortsr"ätt. Det fanns oclcså möjtighet att sända pensonen tillbaka ti-1,1
hemortskommunen. Om detta se FFO 1871 5 '22-32. Se ä.ren Gåndtlmd l9{2 s
275 f . Fattigvåndsstyr-elsens i Uppsala uttalande skedde på "förekomlTren anledning;" och riktades trotigen rnot det nyöppnade s k Hellmanska Ar.betshernmet. Se härorn Hel.l-man l89l s 16 f ,

l4.7
Llo

tigvå::dsanstalten i Uppsala.25) g"hovet av en kornmunal ar.betsanstalt för- den
kategori av understödstagane, vans fattigdom ber:odde på arbetslöshet, leCde
oclcså til-l att fattigvårdsstynelsen 1882 tillsatte en kommitt6 föjr att om
möjligt }ösa pnoblemet.26) xo**itt6n kom dock inte att fr"amlägga något för.slag.
Denna tendens

till

ökade k:rav på samhätlets vå:rdorqan kan belysas genom en

statistisk översikt över fö::hållandet mellan befol-kningsväxt, antal understödstagane och kostnader för: der:as vår.d och under-håll i Uppsala unclen periooen IB75*1895.27) our,r,t uppstäIlning ger. vid handen att befolkningsökningen
avstannat nedan omkring 1886r28) o"h är. starkast marker.ad unden två perioder- 1875-79 och 1BB1-85, Ser man till- ökningen av antalet under.stödstagane,
finns en l-iknande tendens med två pei:ioden - lB79-82 och rBB5*BB. ökningen
av kostnaderna följer i stor.t samma per:iodindelning. Omkr.ing l890 sker en
plötslig knaftig kostnadsökning, som motsvanas av en liknande ökning i antalet understödstagare. Någon föregående stegning i befotkningstillväxten saknas här'hel-t. En nänmane analys av de ekonomiska och sociala faktor-er, som

ligger

bakom denna

utveckling, faller utom ramen för denna undersökning.

Det

26.3.1873 I 5 Litt A (står: felaktigt under' 31.5.f882) t USA. Fönslavar^ remitterlat fr-ån en av iandstinget tillsatt kommitt
26) UFSP 25.f.1882 5 4, USA.
27) tabetl l. I,{atenialet hämtat un Bidr,ag S0S, KFoF för åren 1875 till 1895.

2s)

UFSP

get

Än
1875
1876

Understödstagare Fat'LigvårdsMän Samtliga kostnader
IB2

/ v\)
693

163

IB77
t87B

178

/öL

187

768

187 9

222

945

lBBO

24+
286

l_.012

lB 8l
1882

UJ4

18B3

301

l8B4
5

296
349

1') 05
1.1 93
tf
26

lB86

406

1.5 49

1887

420
496
490

188

188

B

18B9

L.2 06
1c to

I.6 Q-l

1.9 05
1"8 74

IB90
t-B9l

546

49

530

2.L /ö

1892
1893
l-894
1895

57I

2.r 4I

546

D1 60

470

1.9 97

q ocr

1q

26.636
25.117
29.353
28.O22
31. s47
3q .519
+2 .7 21

42,620
42.28O

4s.093
49.055
54.203
59.457
68.042
69.062
75.562
88.210
92 .4s9
91. 497
90. 120
90. 405

Innevånar-e
Uppsala

i

12 .644
'l ? a\lrq
13 .446
14. 069

t5.

B0B

15.675
16.436
16. BsB
L7 .682
1R 76'
20.202
20. 95s
2L,249
2L.7 LO
21.846
2r_. 511

21.44I
21. I09
2L.O2L
2L,L47
2L,LI?B

28) Jfn ovan s 24 not 3, dän folkökningsperioden d.nas fr"am till-

1890.

zö.

räcker i detta sammanhang att peka på, att den snabba befol-kningstitlväxten
följts av problem på fattigvåndens område. En möjlig fönklaning tit-t efter"släpningen - att behorret av ökad social vård upptr^ä"den fönst efter. toDparna
i befolkningsökningen - kan vana att fattigvånd undr."ikits av de inflyttade
unden det nänmaste år'et eften inflyttn:'-ngen. Åtnjuten fattig',rård
unden denna
period förhindnade nämrigen vinnandet av henortsnä tt,29 ) o.r, viktigaste
faktorn måste clock vana de nedgångar" i konjunkturenna, som tr.äffade Sveni.ge i
slutet på 7c-tatet och som sedan kom att.bestå med få avbrott unden hel-a gctalet. Vågdala::na i denna period av sämne konjunkturer. kom omkring lB79 oc6
mitten av BO-tal-"t.30) Det liggen nära ti-l-l hands att se onsakenna till så-

väl

avstannandet i fol-kökningen som ökningen av und.enstödstagar.e och fattigvåncskostnader i dessa konjunkturnedgångar-. 7O*talets goda konjunkturel
hade
gett utslag i en intens'iv byggnadsver.ksamhet i staden och dnagit till sig ar-

betsknaft fr'ån landsbygden.ut) o.a van denna arbetskraft som uncer: Bo-taiet
fristätfdes. Det får'anses vara denna anbetsl-öshet, som dörjer" sig bakon den
knaftiga stegringen från 1879, nän det gä11en manliga undenstödstagare,

Fattigvår"dsstyrelsen vidtog i detta läge enclast nestriktiva åtgärder.. lgg4
konstatenade man i styrelsent att under: år:en IB76-83 hade understödstagannas
antal ökat med 73 %i under det att ökningen av clenna kynkoskrivna befolkning
uopgått till 35 eo' Detta föranl-edcle fattigvår-dsstyrelsen att i stadens ticlningar uDpmana stacens husägane att inte hyra ut åt,,obemedlade'r.32) på detta
sätt för"sökte man för"hindi:a inflyttning av pel-soner som kunde antas i frantiden behöva fattighjäfp.33) cu- kan i detta sarnmanhang påpekas att inftyttningen till- staden skapade en he-l-t ny stadsbilrl . i{ya krrarten och omr"åden med över_
vägande arbetanbefolkning växte upp i en krans r:unt clen irrre
staden under BOtalet.u4) n"a-a medförde en utökning a-,2 anta]-et fattigvårdsdistrikt, som lgg6
bestämdes til-l 14.35) ötningen av antal-et under-stödstagare kom
helt att ligga
oå u::.,".U. öppna vånctens omr'åde. Stadens fattighus! scm r.ymde c:a l-75 perso-

t""r.-'hade

unden

7O-talet i viss

mån

täckt fattigr,årdsbehovet,

men s.rarade

29) Se ovan s 26 not 24.
30) Montgomery l-951- s I22. Oneclsson 1967 s 98 f .
31) Olivecrona t-938 s gB f , He]lman l8gt s 76.
32) UIs. 3O.4.1EB4 g 6e usA.
33) se t ex Går"dlund 19{2 s 275, som pekan på detta för-faningssätt vad gä1ler
de tr-e största städerna i l-andet. Denra praxis hade ej
för-ondningen. "Ej må någon fön äventyret av f:.amtida iattigvårdstung"
"ioa i fattif.Tgr6si5;Tnenas r'ätt att väJ_ja vistefseor.t.il FFO lg7l- g 2g.
g4) Ekstedt-Lö.fberg-Rudberg 1944 s 45I
35) UFSP 27.1.1886 5 B, r;g4.
36) Bidnag SOS, t(FoF t_B7S,

r

tct

under slutet av 8o-tatet för endast c:a lO 9o av våndbehovet.37) Xo"tnadsökningarna kom också följdenti.gt att ligga på detta omnåde.38) röo tedamöter"na
i fattigvåndsstyr.elsen kom detta att innebäna en ökad ar.betsbör.da och omöjfiegjorde en effektiv kontrol-l- av bidragens behövlighet och användning" Styr"elsens beviljande av understöd kunde endast bl-i en formaliteto då vid ett
och samma samTnanträde fler-a hundra ansökninsar kunde g"rrorgå".39)

3.2.I.2 uppsala sgdlighelsåölening_
Fattigvåndsstynelsens r.estriktiva och tr.aditionefla undenstödspolitik kan
för"klaras utifrån tidens aLlmänt acceptenade gammal-liberal-a syn på statliga
och kommunala myndigheters ager.ande.u0) l"a i detta sammanhang viktiga är
emell,entid den effekt, som fattigvårdsstyrelsens nelativa passivitet får. för.
den enskilda välgönenhetens

utveckling. På cle omnåden, clär fattigvåndssty::e1sen av bindning til,l neglemente o tradition och bristande uesurser inte ansåg
sig kunna ingnipa, kom i stäl-l-et den enskilda välgörenheten att reager.a.

direkt

ur 8O-talets krisläge, var Uppsala Sedliqhetsföreni ng . Denna för,ening bifdades l-8BO och har i litter.aturen framstäIlts som en organisation framsprungen un upoståndelsen kring Knut Wicksells or-esentation i Uppsala av de s k. Nymaithusianska teonierna om den ex*
En o::ganisation,

fnamsprungen

plosionsartade befolkningstillväxten oci. de preventiva åtgär.denna mot clen.
Speciellt han man pekat på sedlighetsföreningens rotl- i Samai:ite::hernmets bakgrundsiristonia - i kal-l-andet av Ebba Bnostnöm titl Räddningshemnet i UlpsarI1 \
.l-a.'-' En genomgång av för.eningens protokol.l-, som hittills
ej utnyttjats, ger:
en del-vis annan bild av föreningens tittkoms-l r vilket lcan rnotivera en utförligane skildning. Som social organisation skulle föreningen dessutom under
BO-talets första ån ta fler.a vikti-ga initiativ.

37) Se not 27 ovan. En ny sjukasyl i anslutning tiII fattigvåndsinnättningen
invigdes I892, Upsala 22.9.1892.
38) se statför:slagen {ri:sP 29.}0.}s85 m bil , 27,10.1886 m bit, 31.lo.fB88 m
bi.l-, 30.10.1889 m bil, USA,
39) För" året 1891 kan t ex anföras UFSP 25.3.: 224 ansökningan
ll
30.6. z 2C7

30.9.:

24O

lt

I en övensikt samma år över ordinar:ie under:stödst agare
upptas 307 pensoner. UFSP 2.12.1891 5 2, USA.

i

den öppna vår.den

40) Oredsson 1965 s 93 ff. Se även Sellberg I95O s 21, 68 f och El-vander
196I s 24.
4l) Ekman 1960 s f79 ff. Se även Centerwall- 1932 s 3 ff.

F
50,
På nyåret 1SBO hade

rektorn fön Fjell-stedtska skotan, J. Kenfstedt inbjudit
teologer jämte stadens präster tifl- skolan fön öve:'läggning om inr.ättanclet av

ett

studenthem samt ett magdalenahem - näddningshem för rfallna kvinnonu. Fö::
l-ösande av dessa båda projekt hade två kommitt6er titlsatts ,u2) , komnitt6 2

satt bl a teologie

pnofessol'n H. Gez.

v. Scheele.43)

blev också denna
kommitt6t som blev startpunkten fön för.eningen. Vid kornmitt6ns för:sta sammanträde beslöt man att bitda en för'ening för'rserllighetens befr-ämjandet'och -ron
Schee]e åtog sig att skniva stadgan.uu) ,"U"n dessa stadgar godkänts och man
dessutom författat stadgan för' ett l4agdalenahem, sammanträffade kommitt6erna
med sina uppdnagsgivare f::ån mötet på liel-l-stedtska skolan, var.vid förslagen
godkändes och ett upprop till allmänheten beslöts.ut) o"n t9l2 ISBO höll
K. I^licksell- sitt föred::ag om födelsekontnol-l som motåtgänd mot överbefolkningsniskeno vilket utlöste en störm av pr.otestei: bl- a i pressun.''t6) uia auata tillfäJ-l-e van dock redan för.eningens namn och starlgar och huvudsakliga
verksamhetsomnåde faststäIl-du.47 ) ouaau hindr-ar givetvis inte att i,Iicksells
förednag blev en viktig förevändning i föreningens arbete föir tsedlighetens
främjande på kr"istendomens gnundtr. Denna målsättning, angiven i föneningens
stadgaro skuile r-ealiseras genom föredr.ag och sl<riftspriclning fön att rrväcka
ett allmånnare och mena djupgående intresse fön ett kyskt 1iv, såsom var"ande
ur- både knistlig och fostenländsk synpunkt av stönsta viktr'. Samtid:'-gt ville
man för'söka inr'ätta Magdalena- och skyddshem och på ofika sätt bekämpa pnostitutionen.uB) ,öo"ningens samband. lnecl stadens pnäster:skap inski:änkte sig inte
titl det urspnungl:i-ga initiativet. I stadgarna intogs bestämmelsen att stanua

42),1. Kenfstedt t A.F. Beckman 7.l.lBgO. BS. UUB.
43) USP (inledning tirl pr.ot.-bok: 'rDe närmaste förberedelserna',), uLA. Huvudfnågan vid sammanträdet på Fjellstedtska sko]-an anges vara hur ungdomen
skulle r:äddas "fnån både timligt och evigt etände".
44) usP 27.i.lBBo, uLA.
4s) usP 2.2.1880, l-6.2.1880, 2I.2.1880, ULA. Se även

J. I(er-fstedt t A.F. Beck.lBB0, BS, UUB.
46) Ekman 1960 s I79 ff.
a7) Jfn Ekman l960r sora gencm att bygga fr a på ticlningsmaterial fiävrlar, att
Wicksells fönedrag blev anled.ning tifl- fönerringens bildande och att landshövdingen Hamilton därvio spelat en ledande ro.l-1. Jfr äverr Olivecrona
1938' som gör H. Gez. von Scheele till initiativtagare. Natunligare är att
sätta föreningens bil-dande j. samband, med den svenska filialavdeiningen
till- Federationen för" befr,ämjande av den all-männa se{ligheten och särskilt föi: bekämpandet av prostitutionen, som bildats i itockholm lg7g.
Se t ex cl f7.5.1879.
48) USP 6.3.1880, ULA,
man

.l-B . 2

r
3t.
dens kyr-koherde ägde deltaga i styrelsens förhandlingan. Föreningens för.ste
sekneterane blev C. Norrby och i styrelsen ingick von Scheele och pastor. Lund,.
vrk. 4s) *Prästerna
kom i stor" utstr'äckning att funge:ra som för.fattare titf föreningens småskrifter och talare vid år:smötenao vilka ibl-and hölls i forn av
gudstl anster. 50)
Under föneningens för"sta ån utvecklades en intensiv verksamiret, En mängd för"slag diskuter"ades - hushåi-lsskola, husbondefönening, l-ässalar:, fattighjafpr5l)

petition till Kungl. Maj:t om pr"ostitutionr52)
"yföneningarr53) "äddningshu*r54) di.koni""-r55) sjätasörjar.e för fattig..56) o. ,r"*a" uv dessa förslag skull-e också på olika sätt fönverkligas. Hushåltsskolano för vilken man
begände anslag av landstinget, vilket avslogsr5T)
=krrlle emeller.tid komma
tilr på privat väg framför allt genom fnöken Anna Geijer. Skolan fick också
namn efter henne - A. Geijers arbetsskola.tt) rfa"r'ansökan fr'ån sedligl-retsföreningen anslog fattigvårdsstyr:elsen ett bidr.ag, som årligen kom att utgå
tilf arbetsskolan, med motivening att skol-ans venksamhet var av fattigvåndsfönebyggande art.59) En del av de försLag? som framställts, berörde de verksamhetsområden, som sedan gammalt Fi:untimmer.sföreningen hade om hand. Detta
gä1lde t ex frågart om syför'eningar. Då emel-lertid ondföranden i den kvinnli-

ga avdelningen i stynelsen, landshrövdingskan A. Hamilton, sarntidigt var or"dför'ande i Fruntimmersföneningen torde detta inte innebunit något p"obl"*.60)

4e) usP 6.3,1890, 21t.3.1880, ULA.

s0) usP 20.3.1880, 24,3.1880, 23.3.1881, 11.3.1884, ULA.
s]) usP 24.3.1880, ULA.

s2) usP 5.5.1880, ULA.
s3) usP 30.3.1880, ULA.
s4) usP 24.3.1880, ULA,

ss) usP 30.10.1880, uLA.
s6) usP 15.12.1880, uLA. En av pnäster"na, pastor Franssono er"bjöd sig
funger"a som sjä}avå:rdane för fattiga och för. rrfall_na kvinnorrrn
s7) IJSP 3 .6 . 1880, 25 . 9 . 18 80, ULA.
sB) USP 21.11.1881r ULA. Föreningen anslog medel

till

att

arbetsskol-an under. den

fönsta tiden usP 19.12.i8810 19.t0.1882: uLA. Ang Anna Geijer se sunde-

lin. L.,

1929

s 85 ff.

ss) UFSP 22.2.1883 5 B, USA. Som motivering fö:: ansökan anfördes dessutom att
fvst i Stocl<hol-m understödde l-iknancle fönening. Se även UFSP 26.1-.1884,
USA.

60) USP 30.3.1880, ULA. Fruntimmersföreningen synes ha fortsatt sitt ar.bete
under l88O-talet i rrära samarbete med Sedlighetsföreningen, t ex i drakonissfnågan, clä:r man tydligen sav ekonomiskt bidr-ag titl diakonissan och
utnyttjade hennes tjänsten, u-SP 4.6.1885, ULA. On diakonissan se nerfan.
1883 öppnade man en bannknubba i Svantbäcken till vitken fvst å::ljgen beviljade ansJ-agr UFSP 31.10.1883 5 7, USA. Se även Tamm-Götlind 1946.
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För att få upplysningan om fattiga kvinnor, som kunde ges ar.beten, tog man
kontakt med fattigvå:rdsstyr.elsen.6f ) fr-, särskil-cl styr^else tillsattes för att
lösa fr'ågan om Räddningshemmet.u2) ura"r en d.el svårigheter. kal-lades som föneståndaninna Ebba Bnostnöm, som dock kom att dr.iva detta hein r.elativt själr'ständigt, med de rådgivane hon själv cmgav
rud.63)
"ig
Av sä::skil-t intnesse än förslaget om anstäl-l-ande av diakonissa i föneningens
tjänst. Redan unden för.sta år.et diskuterades denna fr.åga och man beslöt att
för föreningens räkning anstäl-l-a ett t'kvinnligt biträde,,.tu) Or detta venkligen kom att ske, framgår dock inte av pnotokollen. Anlitandet av diakonissor i social vånd van vid denna tid sällsynt i Uppsala. Enligt J. Xkmans undersökningar. av Er.sta-systr.annas placering hade diakonisson i anmänkningsvärt
ninga utsträckning anlitats för anbeten i Uppsala. I den mån de funnits hade
de varit knutna till institutioner * hospital-et, bar.n- och skyddshem. I direkt fattigvånd - öppen vård fanns alltså ingen.UU), detta avseende skulle
Sedlighetsföreningen ta ett viktigt initiativ. Vid ett fönedr"ag vid föneningens ånsmöte 1884 fö::eslog teologie pnofessorn Rober:t Sundelin att en fattigdiakonissa bonde anstäl-las som trmellanhand mellan de välgörande och de hjält:sökander'. Genom husbesök skull-e hon under.söka 'tdet verkliga behovet?r och genom den per"sonliga kontalcten med de fattigatrgöra den pensonliga fattigvånden tilf sin livsuppgift""uu) , styrelsen hade man vissa betänkligheter" mot
Sundel-ins förslag, eftersom denna verksarnhet delvis låg utanför. föreningens
egentliga syften, men man besl"öt att'ttil-l någon tid'r fungel"a som hennes ar"-

61) usP 20,5.1881, ULA.

2l-.fl.I88I) ULA. Kontakter hade vid föreningens bil-dande tagits med
nedan befintligt Magdalenahem i Uppsala, men dessa kontakter" upphönde inom kor.t, I stället inriktade man sig på att uppr.ätta ett eget hem
och sände unden tiden hjälpbehövande till pr:ästhem på landet och titt
diakonissanstalten på Ersta, USp 2L{.3.18BO, 30.3.lE80, l.5.1880, 28.5.
1880, 20.5.1-8Bt_, I8.10.1881-, ULA.

62) USP

ett

5.4.1882, ULA. Hemmet kom för:rnodligen att öppnas cmkr.1.I0.lBB2. Föneningen bistod med inventarier och önskade i gengäfd få ånsberättelser:
öven venksamheten, ISP 16.9.1882, ULA. Att i övrigt ett visst under.stöd
utgått från föreningen framgår. av att B uncler'1883 avböjde vidane br'-dnag
från fören:',ngen men att understöd åter. lärnnarles under 1884, USP rO..:.
1883,24.3.1884, ULA. I8B5 meddel-ade B att hon inte länsre tog emot
rrfallna kvinnortr, varvid föleninqens anslag dr.ogs in och man beslöt att
i stäItet sända dem till diakonissanstal-ten på Er.sta, USP 17.5.1885'
ULA. Bland B:s r-ådgivare märks bl a prof E. Clason, prof I'1. Rudin samt
rektor J. Kerfstedt, Samar-itenhemmet 1B9B s J.9. I övr.igt betr. Samariterhemmet se Centervral-l 1932 s 3 ff, R.osenberg 1945 s 158 ff, Ekman 1960

63) USP

s lB5 ff.

64)
65)

15.12.t880, ULA.
Ekman 1960 s 164. Om de otika verksamhetsområdena i Uppsala se ibm s 71,
110, 163 f, 168. Enligt Ekrnan hade Ersta år. l88O endast 9 systnar verksamma inom s k t'för"samlingsarbeterr, ibm s 175.

66)

USp 11,3.1884, ULA. Se även Center"wall 1932

USp 30.r0^_'1-BBO,

s

6.

ilF
1;
:
:
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betsgivar'".67) Det skul-le dock.zisa sig, att ansvar-et för. diakonissan unden
tiden fram ti1l för'eningens upplösning 1893 skulte bli en av fö::eningens huvuduppgiften. En viss anknytning till föreningens utspnungliga syften kunde
dock vinnas gencm att diakonissan fick disponena num för til]fäl-lig vård av
?rfall-na kvj.nnontt.68) nor, skull-e d.essutom del-a ut föneningens
småskriften.
Den I jan 1885 til-lträdde Hilda Wihlbor"g sin tjänst som föneningsdiakonispnoblem utgjonde diakonissans ar,l-öning. Av föneningens egna me"..un) ,aa
del anslogs fnån-b.önjan 1OO korTO) men huvudkostnaderna kom att täckas av
enskitdas UiaoaJ.r/Svånigheterna med ekonomien .l-edde til-l att man in6rn kor-t
såg sig om eften någon organisation el-ler. myndighet, so'rlr kunde tänkas öventa ansvanet. f detta läge tillsattes en utnedning, som skulle unde::söka möjligheter-na av att församl-ingen över:tog diakonissan.T') ,öouningens stynelse,
vars ordför'ande och vice or-dför.ande nu utgjondes av professor: Robert Sunde1in och domkyrkoadjunkten f . Th. He]lmurr73) krrnd" dock vid detta til-lfälle
inte få en sådan lösning till stånd.

Vid 9O-talets bönjan tycks föneningen ha spelat ut sin r"ol-] och man öve::vägde att upplösa d"n.74) lu in"titutionenr soln föteningen tagit initiativ till,
fungerade nu självständigt. Diakonissverksamheten tycks ha vai:it det, som
höll onganisationen uppe.tu) our. vikt man tillmätte ciiakonissans velksamhet,
framgår- av att man samtidigt som man hade mycket stora svårigheten med ekonomien dock övervägde att anstä}Ia ytter:ligare en diakonissa.tu) Oå sedlii;hetsföneningen t893 upplöstes hade detta till- bakgruird att diakoni.ssfi:ågan

lösts på ovan antytt sätt - att

fönsamlingen övertog ansvanet.Tt) oudun tidiga:re hade flock för"eningens läge fönändrats genom tillkomsten av en före-

67) USP 24.3.1884. ULA. I diskussionen om föneningens syf'[en hade för:slaget
om att fungera sorn dir:ekt välgör.ande fattighjä1psför"ening lämnats utan
åtgåra, USp 30.3.IBBO, ULA.
6B) usP

25.4.1884,

ULA.

6e) usP 4.10,1-884, ULA.
70) usP 24.3.1884, ULA.

7L) usP l-2.4.t_885, 10.12.1886, 2.3.IBBB, ULA.
rz) usP 10.12,1886, ULA.
73) usP r0.12.1886, 17.5.t-885, ULA.
74) usP 7.4.1-890, uLA,
75) usP

10,3.]890, 25,4.1893,

ULA.

76) usP 23.5.1890, I-ILA. Av b::ist på medet hade fnu l^,rihlborg uppsagts under
1889. Under 1890 antogs fr:öken Fanny Lind fr"ån Samaniterhemmet som fö-

reningens diakonissa,

USP

22.IL.1899, ZZ.4.Ig9O?

77) USP 27.4.f893, ULA, samt nedan.

ULA.

r

54.

l,

ning, som.l-889 hildats med syfte att:refonme::a den öppna fattigvår-den - De
Fattiges Vännen. f det faII denna förening ville öventa det ekonomiska ansvar:et fön diakonissan, kunde rnan inom Sedlighetsför'eningen tänka sig en
r-rppfösning och att medlemmanna gick in i den nya fönenirgur,.78)
Sedlighetsföneningens histor.ia under l-B8O-tal-et visair på samma utveckling
som tidigare påvisats betnäffande clen legala fattigvår:den. Från en övenvägande institutionel-l vå::d inr:iktas j-nt::esset på den öppna fattigvården. Det

var på detta områder
tydelsefulla ro11.

som föi"eningen De

Fattiges Vänner skulle spela sin be-

3,2.7.3 {V::.trig la3trgvånd_
Bakgnunden till föneningen De Fattiges Vänner:s tillkomst kan spår'as ti]-l
den ekonomiska kr-is, som intr.äffade omkr:ing 1880. Även denna gång kan initiativet sägas komma fnån Fjellstedtska skol-an. I ett bnev till biskopen i
Skar-a A. F. Beckrnan, kunde Ker:fstedt benätta, i samband med ett refenat på
planerna på sedlighetsför:eningen, attrren av mina medlärar.e i skolanr pålston Heflrnan, gån ock havande med planen att inrätta ett arbetshem fön fnigivna fångar, vandnande gesäller och dylika vä::nlösa samhällets olycks?Ö\
barnrr.'" Uo dessa Hel]mans planer. skull-e en hel r"ad av soeiala inr.ättningan växa fi:am, intnessanta inte minst därför- att den kynkliga för"samlingen
kom att ställ-a sig bakom venksarnheten. Ett lj.tet hem för- fnigivna fångan anordnades unden hösten 1880. Detta kom dock snar.t att ändras till ett anbetshem även för andna kategonie:r. Bakom dctta pnojekt stod ett fåtal intnesserade perscner, bt,a. Hel-lman.tO) Ounne tjänstgjor.de dock vid denna tid som
adjunkt i Stockholm Hedvig El-eonona.tt) nur. skulle emell-er"tid inom kort
åter knytas till Uppsala. I kyrkor.ådet väcktes nämligen under hösten tBB.r
för"slag att inom fönsaml-ingen'rbeneda en ökad själavård, synnerligen åt cien
talrikao tilf stor del- fattiga befolknirrgen utom Svantbäckstull ä.ren som
p.g.a. det oemotsägliga behovet av för-stär"kt bitr-äde vid pastorsexpe,J.i.tionent.
För detta syfte bor-de en ny pr.ästtjänst inr.ättas. Bakon förslaget 1åg dorr)

, ULA.
79) J. Kerfstedt t A. F.
cnona 1938 s Bg ff.
78

USP

l-0.3.1893

Beckman

18.2.1880, BS, LiUB. Ang'Hellman se Olive-

80) Redogörelse 1887. Hel-l-man 1891 s 76.
81) Biografisk matr.ikel 1902 s 40.
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prosten C. A. Ton6n.82) t<yot orådet fann för.slaget gott octi beslöt att fö::o:'da saken fön kyrkostämmarr, som hade att fatta det avgörande beslutet.83) oy"kostämman biföI1 med ston majoritet fönslaget, och tjänsten inr:ät-tades fr-ån
den 1 janua::i I8B2.tU) O.* kan inte ses som en titlfäIlighet att Hellman
placenades på denna tjänst. A::betshemmet van beJ-äget just i det omr:åder scm
Ton6n i sitt för:ednag angett som d,en nya tjänstens ver"ksamhetsfält. Att Tot.
r-en t-nte vau frammande fön en kyrkligt orgarrisera<l välgör'enhet fr"amgå:: även
av en uppsats i Teologisk Tidskrift IBBO,rrOm den kyrkliga sjätavårdenr', i
vilken Ton6n understnök kynkans ansvar för. de fattiga. Ky::kan skuIle ge
hjälp både i inne och yttr.e mening, och ky::kans anbete van i detta. avseende
'rlika skiljt från den svagä fiiantr.opien som från den andelösa, endast l:ätts-

liga uppfattningen av de fattigas saktr. Genom hernbesöki genom hjälp till sådanao som den legala fattigvår-den ej tog hand om, genom sin egenskap av
bnygga mellan rika och obemedlade, genom predikan och bön skulle den själasö::jane, som han'rdragning till de i yttr-e ringa hemmenrrr på detta om:cåde
göra en välsignelsenik in"-t".85)
Ton6ns bild av fattigpnåsten skulle genom Hellmans insats ornsättas i pnaktiken. Av de::edogör.e1ser, som Hellman under de föz'sta ånen inl-ämnade till
kynkor-åclet över" sitt a:rbe'te i Svartbäcken, fr.amgår att predikningan söndagligen håUits i en fokal i Svar.tbäckenl att han där. också samlat sin grupp
av konfirnrancler och i övr"igt bednivit besöksverksamhet bland de fattiga. A:r-

finansieirats genom ve<lsågning och under vintrarna hade dessutom en soppkokrringsanstal'l- fungerat. Den enda tjänstgör:ing, scm legat utanfön S.rantbåckenr var arbetet på pastorsexpeditiot"r,.36)
betshemmet hade

fö:r fnigivna hade efter. bara några år' två viktiga nyansatser i svenskt för'samlingsliv vuxi t fr:am - en kynklig t organise*

Un Hellmans plane:: på

ett

hem

82) UDKRP 14.}0.].88I, UDA.
83) UDKRP 21.10.1881, UDA.
84) UDKSP 8.11,1881, UDA.
85) Ton6n ISBO s 81 ff. Tor.6ns artikel i Teologisk tidskrift fick i fråga
om kyr-kans fattigvår.dsarbete en efterföIjar"e i tidningens följande ånttNågna ond i fattigvå::dsfrågan't, för'Sårg-, i vilken ingick en artikel:
fattigfattad av H. Aspling. I denna uppsats betonades den kyrkligarrotronrr
och
övervinaa
våndens betydelse för: att genom kär,Ieks-rer-ksamhet
för' att lösa l-ekmannafrågan.
Se även Norrby 1882 s I7B, 22+ ff och 231, som d::iven samma synpunkter
som Tor'6n, sarrit dessutom peka:r på diakonissorna som önskvär"da medhjä1par"e i pastors sjäIavånd.
86) UDKRP 18.1O.1882 bilagao 20.10.1883 bi-Laga, UDA.

r

)o,
Denna kyrkrad fattisvård och en i praktiken g enomfönd distniktsindelnin
liga fattigvånd hade dock sina begränsningar, Den van knuten. till ![ penson
- en pnäst - och den va:: i viss utstr-äckning av institutionelf ka::aktär'.
Ett problem i cletta sammanhang utgjorde ekonomien. Verksamheten, bor:tsett
från Hel}nans lön, bed:revs endast med enskitdas bidrag. Vissenligen krrnde
i 'römmande fall?r pengar delas ut, men detta var inte regel. Tanken var i
stället, att man skulle fö:rebygga fattigvånd genom att er:bjuda anbetenr äotingen genom fö:rmedling ellen genom anbetsinsats vid arbetshemmet' Genom
personlig kontakt och heinbesök hos de hjäipsökande skulle det ver:kliga beho-

vet prövas och botemede.L "ök"s'87)
Den inblick i den sociala nöden' som H-ellman genom sitt arbete fick, ställde
dock krav på ökade insatser och ökat stöd av allmänheten. Genom ett unproo
till allmänheten om bidrag tillkom lBB4 en lclädkammai-e oeh en nödhjäIpsfond.tB) Und"o vintern 1884-lBB5 stantades dessutom ett rthänbä::ge för husvillatt.tn) o"dogönelsen för 1885 upptar även syarbeten för" äIdr:e kvinnoi: och
fön sommanlediga skolfliekor, utdelning av rtlämpliga böckerrt och av spalbanksböcker. Hä:: med.delas också att sedl-ighetsfö::eningens diakonissa "i sammanhang ned ar.betshemmet verkar ibland de fattigt".90) Dessa nya initiativ
kr:ävde ökade kostnade::. Hösten 18E4 vände sig Helfman till fattigvårdsstyr-el-sen med ansökan om anslag till a:rbetshemmet. En kommitt6 till-sattes för
att nt::eda fi:åganrgf) *u1 dess utlåtande blev negativt och fattigvånclsstyrelsen avslog Hel-lrnans ansökan. Motive::ingen till avslaget än intr"essant.
Fluvudsynpunkten van, att arbetshemmet bor-de bär'a sig om det sköttes- affärsmässigt (Hellman hade ansökt om anslag för" att undvika att behöva gör-a det
till ett nent affär.sför-etag). Dessutom fann fattigvår'dssty:ceIsen, att mater.ial saknades fön att bedöma i vilken utsträckning arbetshemmet avlastade
fattigvården. Fattigvå::dsstyrelsen kunde för- övnigt sjäIv göra det' soTrr arbetshemmet gjo::de."'D"t än tydligt, att bakom detta avslag fanns en viss
skepsis från fattigvånrlsstyr.elsens sida mot Hellmans arbete. Denna misstänk87) Redogörelse 1885 s I ff.
BB) Vä1görenhet 1884. De fattiga behövde kläder: bI a fön att "komma i kyrkan
eller något bönehusrt.
89) Redogör.else 1BB5 s l0 f. Ondningsneglen 1885"
90) Redogör-else IBB5 s 7 ft. Hellrnan hacle i Sedlighetsföreningen varit med
och ufi:ett fnågan om diakonissa, USP 25.4.1884, ULA. Hell-man blev l-885
v ordf i föneningen, USF 17"5.1885, ULA.

9r) ursP 29.10.1884 5 4, USA.
92) UFSP 26.11.1884 I 6 m bil,

USA.

f

rl

37.

gick långt tillbaka oc}: hade sin grund i den legala och den ky::kliga
fattigvår'dens del-vis skilda pnincipe::. Redan vid arbetshemmets sta::t hade
detta lett til-l knitik fr.ån fattigvå:rdsstyr"elsen, som menade att anbetsherninet drog till sig folk utan hemontsnätt i tippsal-a och på det sättet skapade
framtida fattigvåndstagare för. fattigrrå"d.r,. 93)
samhet

Avslaget från fattigvårdsstynelsen gav Hellman anl-edning att, genom att
trycka en nedovisning för sitt anbete, ta upp denna kr"itik och neda ut en
missför"stånd om venksamheten. De fattigas missfönstånd var:, att de trodde ar"båtshemmet hade samband med den legala fattigvården och där"fön kr.ävde
understöd" så van inte fallet - ingen hade'rr:ättighettr att få något. Det
som kunde erbjudas van ar.bete - för. att förebygga fattigvånd. Allvarliganeo
de-J,

var uppfattningen att hanrrrent av skuLle spåra upp de fattiga fön att nästan påtvinga dem hjäIp't och på det sättet dr.a fattiga tilt
staden. I stället hade ekonomiska svår.igheter - trutan ett öres undenstöd
varken av fattigvårdsstyrelse ell-en s'Ladsfullrnäktigerr - gjor-t aff under"stödspolitik omöjlig. Det van ju också en sådan sor.ts tigger.i, som man nu
ville mota::beta. De sor.gliga venkningarna hade man i ånatal sett på närahå11. Det hade l-äi:t 'ratt tiggeriet icke kan utrotas med blotta fönbud och
maktspr.åk, utan genom planlagrl och o::dnad kr.istlig välgörenhet. Och därpå
ha:: vi arbetat. 0m där"igenom någon fattig lockas in i staden, så torde man
icke bör:a döma oss så hår.t därför,, ty att öva barmhär-tighet är' ju icke btott
kyrkans, utan var:je enskilcr människas plikt. Det är oss nog bekant att en
och annan tänker", att om man l-åter- de fattige l'- stad.en svälta duktigt, så
menade Hell-man,

Iåta

de nog

höver här

ej

bli att flytta in.

H':n

okristligt ett

sådant resonemang är", be-

påpekast,.94)

Det är: knappast t::oligt, att HeLlmans skarpa kritik av den legala fattigvår'dens unde::stödspolitik och r.estniktiva inställning gjorCe saken bättne. Då
fa-ttigvår'dsstyrelsen åter igen fick en ansökan om ansl-ag, nu ställd av kynkor'ådet tilt stadsful-lmäktige och avseende ett personligt bidrag till Hellss)

man, avslog man det igen, men nu med motiveringen att ansökan skulle ha
gälIt arbetshem**t.96) ,-råoirnetelrna med ekonomien skul-le tvinga de s k l-letl-

e3) UFSP 24.1I.1_880
9r+

)

$ lt,

USA.

RedovisninglSS5slff.

es) UDKRP 26.If.1885, UDA.
e6)

Jfn Olivecrona l-938 s 95.
UFSP 27.1.1886 i g lO m bil (avslag även i UFSP 12.t1-.I886,

L2,11.1887),

beviljades emeller.tid Hell-man 300:- kr: per" ån a.; Upsala J.äns
fångvår.dsfönening för dr-ivandet av hemmet för- fr:,igivna fångar., Redogönelse l-887. Se även Kl4Bef 1890, Uppsala län s 36 f. 1886 anslog kyr:korådet kollekt till ar:betshemmet, UDKRP 11.2.1886, LIDA.
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till en omor"ganisation. Detta skulle innebäna att arbetet i viss mån kom att få en ny inniktning, rnen f::amför- allt att en vidare
knets av perlsoner. dr:ogs in i det direkta välgörenhetsa:rbetet.

nanska inrättningarna

f januari 1887 kunde J. Ke::fstedt titl A. F, Beckman meddela: I'På det nya
året har vi vanit sysselsatta med att ordna en fnivitlig kyr-klig fattigvånd
inom staden och skola nu ha ett stör-ne rnöte fö:- att söka våcka inilresse och
offervillighet därfön."97) Samma månad utgick ett uppr:op ti1l allmånheten
fön att informer.a om den nya organisationen.gB) att en nyansats hän skett
fnamgån av namnen på de nio unde:rtecknarna, Av dessa tillhör'de 4 fattigvåndsstyr.elsen, 4 sedlighe'tsför:eningen och 2 fnuritimmensföreningen. Fem av dem
.. e9)
var. pr'äster."" ' Denna för:delning än symptomatisk fön den nya välgörenhetsbildningens syften och ar.betssätt. I uppropet skissenades den nya planen fön
en utökad fi:ivillig välgönenhet, nu i lriss samvenkan med den legala fattigvår'den. P g a den hånda vinter.n, anbetslösheten och svår:igheten att kont:rollena ynkestiggeriet, måste sänskilda åtgärde:: vidtagas. Uåtet var att arbetsför.a men arbetslösa skaffades a::bete, att endast sådanar valrs behov krrnc1e kontr.ollenas, gavs understöd och att lösdr.ivar:e från andr"a kommuner:' fönhindr-ades att tigga i staden. Kommunen, menade man, var den enda' som kunde
till-handahål1a arbeten i stör:re skala. Man tvj.vlade inte påo att'tså konmer
att ske, när nöden btand a.rbetarna når. den höjd, att en sådan extra-ordinär
åtgärd, samhäIlets u.l-tima natio i clylika fall, måste tiltgripasr'. Ti-Il dess
så kunde bli fallet skul-te den fnivilliga välgör.enheten, genom samarbete
rnellan F::untimmer.sföreningen och arbetshemmet, i möjligaste mån ber"eda a::betstillfällen. Fön att få en venklig kontnol-l av undenstödsbehovet skulfe

i anslutning tilf arbetshemmet inrättas, dit alla, som
begäncle aifmosor. skulle hänvisas för undersökning. Allmänheten uppmanades
nu att stödja denna ver:ksamhet genom gåvor: och genom att sända all-a okända
tiggar:e tilf Välgörenhetsbynån,l) fr'-ff föreståndane för by::ån utsågs I. Th.
Hell-man, nen dessutorn bildades en sty::else av dern, som stått bakom uppropen.
Ordfönande i denna blev C. Nornby." Vid sidan av stynelsen stäfldes ett anen Välgör"enhetsbyrå

e7)
eB)

J. Kerfstedt t A. F. Beckman 17.1.1887i BS' UUB.
TilI Upsa1a stads innevånare 1887.
C. Nonnby, C. G. \^trretlind, R. Sundeli-n, B. Bohlin, C.
Klingber"go J. G. Södenstedto S. F. Ekman, C. J. rr,r'idman, J. Kerfstecit.
I fvst: Wnetlind, Klingbe::g, Södenstedt, trtridman.

ee) Urrder.tecknare:

1)
2)

Sedl--fön: No::rby, Sun<lelin , I{idman o Kerf stedt .
ft:unt-för: Södenstedt, Ekman.
TiIl Upsala stads innevånane l-887.
DFVP pr:ot.-utdrag (A:II:l), ULA. Redogöre-l-se 1889. Olivecrona
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ta1 rtför-troendemänftbl a pr.ofessore::na E. Classon och W. Rudin och ba::on
August Mikael Po"=u,3)

I. Th. Hellman hade, då. han 1882 tillträdde sin tjänst, haft ti}l uppgift
att fungera som själavårda:re i Sva::tbäcken. Omkr:ing honorn hade under 80talet vuxit fram en organise:rad kyrklig fattigvånd, delvis i sp,änning till
den legala fattigvånden. Genom kr.avet på ökade resunser vid 8O-talets mitt
hade en tendens tiII samarbete med andr.a vä1gör-enhetso::ganisationeir och ett
krav på en ökning av de per:sonliga insatserna fönmänkts. Den diakonissa,
som secllighetsföneningen anställt, kom att samar-beta såväl med Fruntimmersför'eningel) som med Hellman. Genom tillkomsten av Välgönenhetsby:rån 1887 hade en yttenligare samling av den enskilda välgörenheten åstadkommits, och
ett flentaf av stadens mer fr"amträdande personen, med ett mankant inslag a-r
prästero hade knutits till ver:ksamheten.

intressant fråga i detta sammanhang är, om inan har" r-ätt att kalla denna
insats för- en trkyrklig fattigvår:drt. f egentlig mening tor-de detta uttnyck
endast kunna gälla Hellmans arbete, fön såvitt man med kyr"klig fattigvår'd
menar en socia] insats, stödd av den l<yr.kliga för"samlingens legala organ.
Då Ker"fstedt använden uttr:ycket i samband med onganisationen av Väigörenhetsbyr.ån 188714) n"., man fönmodao att clet hän nör- sig om en vidane definition. Att 8O-talets fr"ivilliga sociala insatser i Uppsala utgått fråp präster:liga initiativ, har. fnamgått av sedlighetsföneningens tillkomsth.istor"ia,
Hellmans insats och til-tkomsten av Välgönenhetsbyrån. På ledande posten i
En

de

olika

vätgönenhetsonganisatiorienna

satt präster".

Or-dfönande

i Sedlighets-

var sedan 1886 R. Sundelin, vice or.dför.ande sedan 1885 paston
6)
Helfman."' Sekrete::are i Fruntimmersför"eningen var pastor J. G. Södenstedtt
och en ledande r-o11 i styrelsen spelade dompr.ostinnan Tor6n, som sedan blev
o:-dförande i för.eningen.t) , =-U"elsen för r/älgöirenhetsbynån satt C.. Norr-by, R. SundeLin, ts. Bohlin, J. G. Södenstedt, J. Ker:fstedt. Dess fönestånda::e var. pastor" Hellman. I förtroender'ådet ingick W. Rudin. Detta ger en
bil-d av den dominans, som pr"ästerna i detta sammanhang innehade, och det gcr'
även ett visst fog för: Ket-fstedts uttalande. Kyrkans män stod i fedninqen
för"eningen
c\

3) Olivecr-ona i938 s 95.
4) l. Kenfstedt t A. F. Beckman 17.1.1887, BSe UUB.
5) Se ovan s 33.
6 ) FUP 20. 9 .1-885, UDA.
7) f'UP 3.6.1891-. UDA. Se även Upsala-Posten 5.6.1889.

40

för" arbetet - ett ar.bete bakom vilket Iåg clen tidens ofta uttalade syn att vården om de fattiga var en specifikt kr:isten uppgift, Att gränser:na
för: vad som var trkyrkligttr vid denna tid måste sägas var:a svävande, visas
också av att kynkonådet 1886 anslog koll-ekt, inte bana till Hell-mans ve::ksamhet, utan också tifl Skyddshemmet för flickor,, Gosshemmet, Enskilda barnhemmet, 2 bar"nknubbor och titl A. Geijer:s hustrål]-sskoia.t) ,-r"obetet med
övniga välgörenhetsonganisatione:r bön fön kynkor-ådet inte innebunit någna
svår'igheten - sed.lighetsföneningens arbete vilade på "kristendomens gnundtr,
Frurrtimmersföneningens anbete syftade b1 a till ilki:istlig uppfostnan?r av

3.

_
9)
bar.n.

Det är emel-lentid tydligt att denna kyrkliga ellen kr"istliga välgörenhet
under BO-talet stod i en viss motsatsställning till den legala fattigvår:dens p::incipei: och arbetssätt. Det intnessanta än att detta inte i första
hand ]edde till knav på nefonmer. inom den legala fattigvånden. I stä-1-l-et
såg man lösningen i utvecklandet av frivilligt
or.ganiserad välgönenhet. Denna skulle vara för"ebyggande - i stäIlet fön allmoso:r skull-e anbeten enbjudas. Den skulle vara pel.sonlig cch uppfostrande - i stälJ-et fön okontrolfe-

skulle den fattiges behov och hemmiliö under:sökas. Välgörenhetens mål slcul,Ie vara att för"hindra de fattiga att tvingas in under. den lenade under"stöd

gala fattig,råod".,. 10)

3.2.2

För"eninsen De

3.2,2,L

F.öt"gLn

Fa

ttiee s

s bildande

Välgör'enhetsbyr"ån hade l8B7

stark a::betsbrist.

Vännen och fat'Lievån dsdebatten omknins I89O

tillkommit i en krissitr-iationo

som pnäglades av

Dess karaktän av

til-l-fällighetsor"ganisation innebar, ått
man unden de när"maste ånen över:vägde att r_rpp]esa den så for-t fattigvåndslä_
get medgav. Detta förhindr"ades av såväl- det för"hål-landet, att de <låtiga konjunkturerina i stort sett bestod, sorn att en del-vis nr/ organisation av clen

fnivilliga
B)

väIgö::enheten

hötf på att växa fo.r.11)

LL.2.tBs6, uDA.
9) se ovan s 25. utdrag ur för:eningens starlgar i Hell-man ]B9r- s 79 rrct 2.
r0) fn a Redogönetse 1BB7 s 6 samt TiIl upsara stads innevånare t887.
fl) Se ovan s Z]not 27. ReCogönelse l-889.
UDKRP
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På nyånet 1889 innehöIl- tidningen Upsala en notis om fönsöken att i Stockholm bilda en centnalbyr"å för. välgönenheten, Splittr"ingen på detta omr.åde

varl gllognunden fön ett utbr"ett tigge::i! som det nu gällde att stävja. I rnitten av januari utgick en inbjudan fnån C. ltror::by och J, Kenfstedto de l-edande inom VäIgönenhetsbynåns stynelse, tilt ett möte på Fjell-stedtska sl<ol-an. Avsikten van att få tiil stånd ett ondnande av den enskilda, välgönenheten. Målet skulle vara att mecl stöd av all-mänheten avskaffa yr:kestiggeniet. Ti1l mötet infann sig en nad av stadens ledande män - akademiska lärarer ledamöte:: av fattigvåndsstyr:else och stadsfutlmäktige samt landshövding HamiLton.l2) via mötet infonmer.ad.e C. Nonr"by om välgörenhetsbyrån och
de ilHell-manska innättningannatt och om nödvändigheten att genom centnal kontro1l begnänsa tigger:iet. Det var emelle:rtid J. Kenfstedt, som nänrnast utvecklade planenna på en utvidgad verksamhet. Harr pekade på det ökade arrtalet av under-stödstagare och de ständigt stigande kostnadenna för- fattigvården. Skulden tiIl detta, menade Kenfstedt, 1åg i den kommunala vånd.ens anbetssätt. Den var'rten fattigdomsvår:d, unden det att clen enskilda välgör.enhetens måt än att hjälpa den nödställde un fattigdomen'r. Den r:ätta välgör"en*
heten var" denr som uppmanade till "självhjälptr. f den livliga diskussi-on,

följde, fick i(erfstedt tiltfä]te att ].:onkretisena sina planer.. Ett l--astare samar:bete bo:rde i-nledas med fattigvår"dsstyi"elsen, och den enskilda väl*
görenheten skul--l-e centnaliseras. Vätgöi:enhetsbynå och ar.betshem skulle ställas under en styrelse. Dessutom bor,le verksamheten utvidgas - a::betsstugo-n
för ba:rn, anbetsaftnan fö:: fattiga kvinnoi:, tvångsanbetsanstalt. Fön att få
ett under'Iag för. hela verksamheten bonde en för.enir,g bildas.13)
som

Diskussionen vid mötet visar på ett instnuktivt sätt van pnobtemen i fattigvår'dsfnågan 1åg. Landshövdingen neagera<le inför: knavet på en tvångsarbets*
anstalt och menade, att staten r"edan hade l-öst detta pnoblem. En repnesen-

tant för fattigvåndsstynelsen menade, att en utbyggnad av den enskilcla välgönenheten van vilctig, eftensom fattigvårdsstyr.elsen var bunden till neglemente och för'ordningar: i sitt ar"bete. Kerfstedt själ-v kom rned ett p::aktiskt
för'slag: 'rEn församtingsdiakon och diakonissa, jämte er"for-denliga bitnäden,
utses oeh en pnaktisk anbetschef, lämpligast pastor Hellman, tiltsättes,
med biträde av prästkandidate::, vilka kunna irtöva neJ-:lgiös .renksarnhet jcke
blott inom hemmet, utan även genom pnedikancle i Cet btivande l'{ikaelskapel-

iet. "I4 )
12) Upsala-Posten 30.l.18Bg, Upsata 29.L.1889.
13) Upsala 31.1.1889, 2.2.1889.
lt+

) Upsala 2.2.1889 .
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Av Ker.fstedts yttnande och av diskussionen i övnigt fnamgår. även, var pt?oblemen i den dittillsva::ande ve::ksamheten haCe legat. Tr.ots försök av Hel-lman att r.eknytena fnivilliga medhjätpane f::amför all-t fö:: hernbesök, hade
detta endast i mycket l.iten skala J-yckats.tu) o"a van detta pr.oblem, som
för-eningsfor:men

-

skulle lösa. Lösningen pekade åt ett alldeles bestämt håll

Elbenfeldsystemet.

I sin skildning av Hell-mans insatser. i Uppsal-a antvden E. Olivecnona, att
Hellman nedan föne 1889 tagit kännedom om Elber-feldsysternet genom en studier:esa i Tyskland.tU) n"a har. ej lyckats att belägga detta påstående, vilket
i och fön sig synes möjligt med. tanke på Hell-mans fa.ttigvårdsmetoden under"
80-ta1et. Det kan emellentid konstatenaso att systemets ledande princip våndaneprincipen - saknats i detta sammanhang. Onsaken til-I att Etberfelclsystemet kom att dr-as in i fattigvår"dsdis]<ussionen i Uppsala tonde dock få
tillskr.ivas en annan auktor-itet på omr.ådet - komminister:n i Matmö L. Meijen. I tidningen Upsala, som noga bevakade fattigvår"dsfrågans utveckling,
fönekom i bönjan av mars IBB9 en pr.esentation av Elber-feldsystemet, byggcl
på ett fönednag i fnågano som L. Meijer- hål1-it i Nor.r"köping. Här: fanns enligt tidningen ett fändigt altennativ titt fnågans lösning, en kristlig
fattigvår'do betydelsefull

att

komma

till- rätta

som en spär"r- fö:r social-ismen och en
med rrden r,äxancle fattisvår.dstunganrr.Ir)

möjlighet

Resultatet av diskussionen på Fjellstedtska skolan hade biivit, att err kornmitt6 til-lsattes fön att "uppgör-a ett futtstänoigt förslag til--l. de privata
väIgönenhetsanstalternas omor.gani.sat-ionrr.tt) Unr*iften att utforma ett för,slag föIl på J. Kenfstedt.lg) oaa fattigvåndsfnågan unden den närmaste tiden till-drog sig stont int::esse avspeglas i tidningen Upsalas spalten. Förutom den ovan omnämnda preserrtationcn av Elberfeldsystemet bevakade ti-dningen noga olika väIgörenhetspr:ojekt i såväl Uppsala scm på andna orter. Refcnat från stockhormr2c) Noo"lcoping2l) o"h utlandct ,'2) di, fön övnigt pastor

15) Upsal-a 3l.l-.1-889, 2.2.1889.
16) Olivecrona 1938 s 98.
17) Upsala 2.3.18891 5.3.1889. Se även Olivebladet 18BB s 5 ff.
18) Upsala-Posten 31.1.I889.
19);. Kenfstedt t A. F. Beckman 1O.l-1.I889, BS, UUB.
20) Upsala 14.3.1889, 13.8.f889, 24,9.1-889.
21) Upsala 10.8.1889.
22) Upsata 25.4.1889.
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begett sig för: att studera fattigvårdenr") br"ndades med rapporter om utvecklingen i Uppsala" Man kunde bl a rneddela, a'Lt en anbetsstuga
fön ba::n bildatsr'u) o"h att uppsala pnästkonfenens ägnat uppmä::ksamhet åt
fr-ågan om inr.e missionen.") unu"r.tiden synes Ke::fs'Ledt tra ar.betat på pnoblemet. I mars höII han, i S:t Per-s kapell, fönedrag om rnedlen för lösandet
av fattigvåndskr:isun.tU) rö"*t fnanr på hösten skulle enellentid för.slaget
Iäggas ft'am. En av onsaker.na tiII detta dröjsmåI kan ha vanit att man velat
invänta pastor Hel-Imans åtenkomst och nappont"
Hell-man

I oktober 1889 ondnades en diskussion i Uppsala om rrPauper"ismen och våna
plikten mot våra fattigarr, som väckte ston uppmär-ksamhet även utanfön sta- 27\ Som arnangön stod Akademiska Fö::bundet. Syftet tonde vid detta til-1den.
fälle inte ha vanit att nänmast behandla situationen i Uppsala, utan för:modligen gäIlde det fattigdornsprobl-emet i dess allmännare mening. Refer-atet av
diskussionen visan ernelle::tid att situationen i Uppsala var. den natunliga
utgångspunkten - för den ena gnuppen. Denna utgjordes av männen kr.ing Vä1gönenhetsbynån - Nonr"by" Hell-man" Rudin * dessutom deltog lekton N" Lövgren^
Fr-ån denna grupp fnamfördes bl a att fattigdomens onsake:: 1åg i det utbnedda sättet att leva över- sina. tillgångar" (nudin), och i en br^istande pli]<tkänsla (Lövgnen), samt att den tekniska.'!-ösningen 1åg i- välgörenhetens sama:rbete och ordnande (j'Tonnbv, Fiellinor).28) o"a tor.cle dock ha vanit clen and:-a
grluppenr som gjorde dislcussionen i så trög grad uppmänlcsarnmad" TilI mötet hade nämlige;: infunrrit sig ett antal soc:'-alisten med A" Palm i spetsen. Genom
denna grupps insats fick diskussic;;:en ka::aktä:: av nppgörelse mellan fi-la-ntnopi och socialisn" A" Pal-m menade nämIigen, att pr-oblenet måste lösas, inte
Senom filantnopj. r-:tan genom socialistisk lagst:lftning och ai:be'tannas rätt
DO\
till arbete.'-'Den;.,a disl<ussion tycks ha vanit det första s'törr.e offentliga
til]fälle, nän dessa olilca uppfattningan konfnor:ter.ats, och kan där-för anses
ha ston principiell betydelse, l"lotsättninganna mellan den socialdemokratiska
rör"elsen och den socialt engagenade fitantr.opin fnamgick hä:: klar:t. Att något
23) Upsala 18.4.18890 14.5.1-889. HeIIman van bI a i SkottLand och Frankr"ike"
Se även Olivecrona l-938 s 98. Resan gjordes med statsbidr:ag. Upsa]a
2

.4. 18B9 .

24) Upsala 14.3.1889, 25.5.1889.
25) Upsala 23.5.1989, t4 "9.IBB9
26) Upsala-Posten 27,3.
27) Se t ex vL l-1.1-0.1889, GHT 12.10.1889? ci.t 17.l-o.tBBg, upsala 10.ro"l-g89,
s-D ]-2.10.1889, 19.10.1889.
28) Upsala L2.I0.IBB9, VL II"IO.tBBg.
29) Upsa1a L2.10.1889.
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omöjligt, konstaterades även av Rudin unden diskussionen.'o) ,käopan i debatten f::amgår" av den anteckning Rudin gjorde i
sin dagbok samma kvä-]-l-: "Vid en diskussion i fattigvånCsfr.ågan denna afton
på Gillet för.sta gången stött tillsammans och b:rukat ondets svär.d mot socialdemokr.ater:, t ex PaIm. Gud bä::e och läne mig."3l)
samarbete hädanefter van

efter denna debatt lade kommitterade fr.am sitt för.slag i fattigvånds32) Det
^
anmär-kningsvär-da med detta var, att det inte endast omfatfr.ågan.'-'
tade en onganiser"ing av den enskilda väIgör:enheten utan i sjä1va ver-ket
tog upp hela fattigvåndens ondnande.3') o"aaa hade egentligen inte legat i
kommitt6ns uppdnag.3u) *."rrltatet hade blivit en modifikation av Elberfeldsystemet, med tyngdounkten lagd på en fnivillig fattigvåndsorganisation,
som med sina våndare d.ock samanbetade direkt med fattigvåndsstynel-sen. Staden skulle indelas i kretsar. och ledamöter.na i fattigvåndssty:re]sen skulle
för:estå dessa och under sig ha ett antal fr"ivil-Iiga vå::dane. Dessa skulte
samtidigt var"a knutna till en centralbyrå, som skulle vara den fnivilliga
Kont

fattigvårdens centnalpunkt och ör'ertaga såväl rlen gamla Vätgönenhetsbyr:åns
som de Hellmanska inrättningarnas verksamhetsområden. TiIl stöd för denna
bynå skull-e en för.ening - De Fattiges Vänne:: - bild-u.t5)
Vanifrån Kerfstedt när'mast hämtat förebitden fön detta något invecklade
system, fr-amgår av ett odaterat fö::edr:ag i Kenfstedts samlirrg i UUB. T en
historisk övensikt över fattig.zår:dens utveckling, öve:: Thomas Chalmers Elber-feld - Fnanska besöksföreningar - komrnen Kenfstedt fram till en Iösning pnaktiserad i Leipzig genom en förening - De Fattiges Vänner:. Gr:undsatsenna i dennas ver.ksamhet var: I. omscirg om den fattige på både inr-e och
yttne plan; 2. fattigvårCen skulle var.a ett utftöde av knistlig känlek;
3. songlöshet och tr"ögtret skulle bekärnpas;4. familjen skulle hjäIpas att

sjäIvständigt fönsaoi. =ig.36)
Detta
l-en

Prograam

ligger till

uti fattigvården

gnund

fön Kenfstedts - kommitt6ns för:s1ag. t'Sjä-

måste vara omsorgen om den

fattiges inre

30) Ibm.
31) W. Rud.i-n, Anteckningan fön det inre livet 9.10.1889,

)

a

RS

fönnyelse('.

(Tlgd:28)

UUB.

,IO. 188I .
33) Kommitterades för.slag lBBg.
32

Upsal

29

34) Se ovan s 42 .
35) Kommitte::ades förslag 1889.
36) KS (t3a:11) pag 59, UUB. Matenialet han Kenfstedt hämtat fnån Böhmer"t
IBB6.

r
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I'Understödet får" icke synas som en den fattiges nättighet, utan såsorn ett
utflöde av kr.istl-ig känlek.rt rrsamverkan melian den konrmunala fattigvår"den
och fi:ia kr.istliga fattigvår-dsföneningan." trTiggeniets kälJ-a är" tuktlöshet,

oordentlighet och sedlöshet i fönening med bnistande håg och förmåga till
a::bete och där"jämte bnistande tillgång på arbete.rrrrMan måste ber:eda den
fattige ti}lfälle till lämpligt arbete."37) O"n nänmaste kontakten med den
fattige skulle ombesönjas av fattigvåndanen! som främst genom per:sonlig påverkan och förmedling av arbete, i andr-a hand unde::stöd på enskild väg, i
sista hand fattigvårdsundenstöd, skulle vara den fattige till hjälp. Fattigvå::daren skulle vana man. Centr-albyr"ån skulle fungena soin central fö::
upplysningan och under.stödsstatistik, som hänvisningsort för bettlane och
Itlösa personenrr, den skul-le ordna rum, ar,beten, Iagad rnat, kläder., understöd, livsmedel och ved. Föreningen skulle insamla medel, innätta barnkrubbor', arbetsstugor., anbetsaftnar., lämna sjukhjä1p, motarbeta tiggeriet, ha
tillsyn om trvännlösa kvinnor.rto bilda husbondeför-ening för- uppmuntr.ande av
spa:rande, ondna livnäntoi:, fönebygga inflyttning av fattiga pelrsoner, ev.
anställa diakonisso". ut )

tydligt, att rnan med detta för'slag i pnaktiken vala inne på linjen
att helt er:sätta den legala öppna vår.den med en frivillig. Att man ansåg
detta möjligt och önskvärt visar" debatten vid ett möte fö:: sär.skitt inbjudna, som föIjde på fnamläggandet av för-slaget. Även om det fr"ån ett håll påpekades, att även den legala fattigvår-den byggde på kär"leksprincipen t:rots
rrlagentr, slmes inställningen tilI för.slaget va::it övervägande positiv, fr.amför allt p g a att detta var. I'det för:sta fönslag, som vilade på r.ent k:istIig och humanistisk gr"undr'.Un) r."=rrl-tatet av debatten bJ-ev att inan beslöt
att öve::Iämna åt fattigvår.dsstyr.elsen och Välgörenhetsbynån att vidtaga de
åtgär:den, som'fordrades, samt att en fönening 'rDe Fattiges Vännertr skulle
ln\
konstitueras . '"'
Det än

Förslaget utlöste emeller:tid debatt i pressen. Var"ifrån k:ritiken kom kan utläsas av ett br:ev fnån Kenfstedt ti]l- A. F. Beckman, där han befanade att
utgången van ovissr "ty fnån många håll- än motståndet hårt: De fattige fr.uktar fön tillsyn och tukt, hantvenkarna och dylika fön konkurnenso de rike

37) Kommittenades fönslag IBB9.
38) Ibm, Det än tydligt att man i förslaget avsåg att samla upp i ett enda
pnognam den vei:ksarnhet, som under. 8O-talet bedrivits av ol-ika f::ivilliga onganisationen i Uppsala.

)

Upsala 2.11-.1889,
40) Upsala 2.11.I889.
39

5

.l-1.l-889

.
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för: en extra fattigskatt, den gamla F::untimmer.sföneningen med vån heder:värda dompnostinna i spetsen fr.uktar för konftikte:: och trassel samt fattigvårdsstyrelsen för. intrång i de::as ämbete. "4I) Ett stöd för för,sl-aget utgjonde tidningen Upsala, som ingående skildnade debatten octr tjänstgjonde
som kommitt6ns organ. Dän inför"des en recension av Ludvig l{eijers bok om
Elbenfeldsystemet och den sknift av den tyske fattigvår:dsexperten E. Böhmert, un vilken fattigvår.dsfönslagei hämtat=.u') f en ledane gick redaktören i svanomål mot den kr.itik, som riktats mot för.slaget och menade, att
fattigvå::clsfö:rhå11andena var en grog::und fön socialismens rrmissnöje oeh
hattr. Därfön måste alla goda knaften i samhälJ-et samlas. Förstaget van 'rissenligen nytt fö:r landet, men det hade med positiv utgång pi:övats utomlands"
Liknande refonmen van ttmänkligt nogrtpå väg i andra svenska städer".U3) Ärrurl
J. Kenfstedt fann sig fönantåten att framtr.äda och närrnane motivena fönslaget. Det än tydligt, att han vid detta tillfälle trade ett ev. motstånd fr'åri
fattigvårdsstyr.elsen i tankarna. Han visade nämligen genom en genomgång av
gällande fattigvår"dsstadgar, att för:slaget egentligen inte syftade till något annat än att göna stadgans intentionen gätlande oeh att fattigvår"den i
sitt nuvar.ande skick brast i detta trr"..nd".44)

artikel van införd hade ett extr-a sammantr'äde
utlysts med fattigvårdsstyr.el-seir, vilken då skulte till- behandling ta upi)
Daganna

efter det att

denna

den av kommitt6n utarbetade instr:uktionen fön våndaorr".45) Dussförinnan hadt:
vid en sammankomst 34 vår:dar-e anmält sig till kommitter:"d..'*6) ,"ari*rrår:dsstynelsens behandling av fnågan röje:r en viss Itfö:rsiktighetrr. rrMed erkännande av det lämpliga och behövliga i föneningens syftenrr hade den ingenting
att erinna mot för"slaget. Den skufle samverka "så vitt det på fattigvår'ds-

styrelsen ber"odderr.ut) O"gun eften fattigvåndsstyr:elsens

sammant-näde avhö]l-s

41) J. Kenfstedt t A. F. Beckman l-0,11.1-889, BS, UUB. Ane hritiken f::ån hantvenkarna se insända::e i Upsala 7.11.1889, och om problemen ned Frunt-fön.
FUP 21.2.1890, UDA.
42) Upsal-a 7.11.1889. Författarnen var- B. Bohlin, domkyrkoadjunkt och ledamot
av fvst. Ang Bohlin se Bohl-irr G. 1960 s 165 ff samt P::m Uppsala 1941

s

291-

ff

.

43) Upsala 16.11.1889. Se även ledar.e i Upsala 30.tI.lBB9, i vilken ges en
historik öve:: fattigvårdsfrågans utveckling i Uppsala, där- Uppsata tillmåts ::ollen som initiativtaga:re tilt r.eformanbetet i landet. Ver:ksamheten hade väckt uppmär"ksamhet och en mängd för.fnågningar hade inkomrnit.
44) Upsala 23.fl.1889.
45) UFSP 27.rr.1889 5 12, uSA. rnstr.uktion u'ppsala 1EB!"
46) Upsala-Posten 22.LI.lBB9.
47) UFSP 4.12.1889 g 2r USA. Se även Upsala 5.ll.l889.
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för att diskuteira stadganna fön DFV. Äten igen höI} Ke::fstedt ett
föredr:ag, dän han återkom till fattigvåndens rtenda rätta och bärande gr:undil
-Itdet som knistlig tro och kärlek ålägge:: oss rnot de fattig"".48) ,öo"-

ett

möte

ningens konstituerande ocir antagande av stadgan skedde för"st den 16 december 1889, då även stynelse kom att väIjas.un) ,audgarna kom att i stort omfatta de punkter, som det ovan refererade kommitt6för"slaget innehöIl-. Föreningens anställande av diakonissa! som i fö::slaget haft villkor'l-ig formu-

ler:ing, bestämdes nu utan inskränkningar."to) ,"""utom enades man om att
fattigvåndanna vid behov kunde adjungera kvinnor till hjälp i aob.t"t.51)
Till- ordf. för- för"eningen valdes C. llo::r'by. V. ondf. blev stadsful-lmäktiges
ordf. C. von Bahn och bland led.amöterna mä:rktes flera av fattigvåndsstyrelsens medlemmar bl a dess ondf. B. Littorin. Inslaget av pr'ästera var stortl
förutom C. Nonr-by: Vi. R.udin, B. Bohlin och J. Kerfstedt. Till- föreningens
sekrete::are utsågs paston H"tl*an.52)
Debatten om fattigvården

i

Uppsala under- 1889

visar' att de id6er,

som

syf-

att för:ändra fattigvår:den i r"iktning mot en mera personlig och individuell vår.do slagit igenom unden året. De principer, som legat till grunC
för l-lellmans kynkliga fattigvård, hade nu, främst Eienorn införandet av Elbei:fekl-systemet i Cebatten, utveeklats tiil att gälla hela samhäl-lets fattigvård. Fattigvåndsfrågan skul-l-e, menade mano lösas på fr.ivillig väg, varvid
man sä:rskilt understnök de kristliga motiv och den sedliga påverkanr som
skutle sättas i stället fö:: den legaia fattigvårdens operscnliga och paupeniserande under.stö<ispolitik" Ilotståndet från socialistiskt håtl mot filantade till

tnopiens metode:: torde ha skär.pt kravet på en snan lösning av fattigvårdsfr"ågan och det kan ifnågasättas om inte detta innebunit en fnontfö::skjut*
ning i debatten, i den mening att både legai och frivillig fattigvård ställts
inför en, som man uppfattade det, gemensam fiende.

3.2,2.2

Refor^men l-890*1893

Vårda::einstitutionerr och pr"incipen att i stätlet för allmoson elle:' undenstöd enbjuda arbete kan sägas var:a huvudtankarna i Efberfeld-systemet, som

49) Upsala 7.L2.1889.
49) DFVP 16.12.1889, ULA. Upsala L7.r2.l-889.
50) För:slag til} stadgar tBBg. Fö::slaget finns även i Hellman l89l s 86 ff.
51) DFVP 16.12.]889, ULA. Se åven Upsala 5.lf.i889.
52) DFVP 16.12.1-889, uLA. I'{edderande l89o s 7.

r
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lagts till
frivilliga

om den
gnund för, DFV:s orgarrisation. Det hängde på dessa punkterfattigvår-den skulle kunna bli ett verkligt alte:rnativ till den

legala.
sina ledamöten i DFV:s styrelse och
samvid sammantnäde förklarat, att den ttsåvitt det på den be:roddert ville
skulle detverka med den frivilliga fattigvåi:dsorganisationen.Ut) U"ä*st
ta ske genom att fattigvårdsledamöterna kunde utnyttja de fattigvånda:re'
undenstäIlda Centnalbyr'ån
som DFV erbjöd. Fonmellt val emeltertid vårdar:na
ingen skyloch för,den legara fattigvåndens distniktsordningsmän förelåg
av våndare'
dighet att anlita dem.5U) tr-, problem utgjonde ,ekryteningen
ett knappt 7o-tal,
unden det första venksamhetsånet lyckades man engagera
skulvilket doek inte ansågs titlräckliga.55) ,-- komplement till vår:danna
le Fr"untiminersföneningens dinektr:isen bli. r en skrivelse fi:ån Ke::fstedt
det var
till denna fönening anhöI1 DFV om samarbete och för"klarade, att
ilett fullkomligt misstag att för'eningen DFV skulle hava för avsikt att bilFattigvåndsstyneisen hade både

gerrom

DFV och
da en ny Fruntimmer-sföreningrt, som den gamla skulle uppgå i.
behövde dess samvertirnmensföneningen borde arbeta paralleilt, och DFV
kr..56) Så lt.r, också fallet, och i for:tsättningen skul-le ett nära sarnarkomprement
bete melfan de båda föreningarna utvecl<las.tt) ,a- yttenligane
ti]L vårdare och direkt:riser bl-ev fö:reningens cliakonissa, som föreningen
)
tillkom två
tiflsammans med SeClighetsföreningen avlönado.-B Dt"=t-ttom
vid centr-tbyoå"'59)
'frivilliga diakonissorfr knr-ttna till verksamheten
om bettlare, dels ordna
Bynåns huvu<luppgifter skulle vana att dcls ta hand
inom kont hade mari
anbeten.uO) Und"r: LBSO opganiserades detta a::bete' och
(2OO pensoner:) för- män
makadamslagning (30 per-soner), skogsarbeten

F::un-

ondnat

och dessutom sya::och fön kvinnor halmhylsetiltver:kning (c:a 20 pensoner)
beten samt arbetsstugor föo lt"".6I)

53) Se ovan s 45 .
54) Instruktion Uppsala 1889.
55) Uppsala 29.4.1890, 27 .9-fBgO. Undenr:ätte1ser" 1890'
56) FUP 2L,2.1890, UDA.
S7) Se t ex FL]P 23.4.1890' 25.11.1891-' lr'5'1894' UDA'
anstäIldcs
58) Upsala 25.10.1890. underr,ättelser 1890. Fr'öken Fanny Lind
per år.'
f::ån den 22.4.1890, USP 22.4.1890, ULA. Lön fr',ån DFV: t25:KS (T3a:lI) Pag lO9' UUB.
59) Upsala 25.I0.1890.
60) Kommitterades för:slag 1889.
61) Upsal-a I8.t.1890, 20.2'IB9O, 29'4'1890' Meddelande l-890'
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l'

ut ci:"kulär" till 150
fö::samlingar nunt Uppsala fö:: att undersöka nöjligheter:na till ar.beten på
fandet. Det visade sig, att det fanns villiga ar.betsgivare: men det hela
föll på att ingen ar.betare ville flytta fr.ån Uppsu1u.62) uia sidan av CenDå anbetsmöjlighetenna

i

Uppsala var" små, sände man

tralbyr.åns arbetsavdelning funger-ade fortfanande de innättningar,, som öve::tagits av VäIgör.enhetsbyrån: soppkokningsanstalt, klädkammarle och härbäng".63) ,oo att ekonomiskt möjliggör:a alfa dessa aktivitete:: insamlades på
olika sätt peng"".6u)

aktivitet under det fönsta år:et synes ha avlastat fattigvåndssty:relsens ansvar för. den öppna vår'den. Detta avspeglas i fattigvår-dsstyrelsens pr.otokolI, av vilket framgår att man unden denna tid ägnade sig åt
problem inom den sl-utna vården.6u) o"a måste dock påpekas, att flera av fattigvåndsstyrelsens ledamöten van dinekt engagerade i Centnalbyråns arbete.
Av sär:skil-t intnesse är emellentid, att den fnivilliga fattigvåndens princi För:eningens

per nu bönjade användas även inom den legala fattigvånden. Så hemställdes
t ex ti]I polismästar-en att vandrande tiggar"e, som av tnadition erhöl-l- mat
på polisstationen, nu skr:lle anbeta för födan.uu) O"a som fnamför: allt pekade fnamåt va:: docko att Kenfstedt vid DFV:s höstmöte kunde::appontera, att
DFV och fattigvår:dsstyr.elsen haft ett i.nfonmell-t sammantr'äde. Dätvid hade
man kommit över-ens om en gemensam fattigvåndspolitik. I stället fön generella undenstöd skul-le arbeten anskaffas och då understöd ej kunde undvikas,
skulle dessa ha form av hjäIp in natura. Kerfstedt kunde också rneddela, att
fattigvår.dsstynelsen skulle behandla fr"ågan om rrupptagarrdet av fattigvår:darna i fattigvåndsstynelsens or.ganisatiorrf' och att ledamötet:na syntes
gynnsamt stämda til-l- en sådan utveckling. Som kommentar- till detta skrev
::edaktönen för' tidningen Upsala mycket uppskattande om DFV:s anbete och menade, att det åstadkommit storverk. En sådan venksamhet vantrdet enda nadikala botemedlet, nämlieen den verkliea känleksver ksamhetens väs. som icke
nödd och tvungen avhjä}pen, vad den icke kan undslippao utan ställe:: sig
i pe::sonlig och inner-lig ber:öring med de fattigatr. Men det räckte inte med
riagr'a fås intnesse. ttHel-a samhället måste gnipas av entusiasm fön botandet

62) Upsala 17.4.1890, 29.4,1890.
63) Meddelande 1890,
64) Upsala ll.2,1B9O (konser.t: 89Ot-), 25.2.1890 (gåva: 370:-), 11.3.1890
(gåva; 600:-), 29.4.1890 (insamling: 6OO0:-), zs.ll-.1890 (basån:
4

.800: - )

65) Fvst:s huvudsakliga intresse van inriktat på inr.ättandet av en sjukstuga i anslutning till fattighuset, UFSP 30.12.1889 g 6r 26.3.1890 g
9" 3.5,1990 g 21 27.6.1890 5 5, USA.
66) ursp 28.5.1890 g I, usA.
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av sitt eget blödande sår:."67)

Kerfstedt torde dock ha övenskattat fattigvårdsstynelsens intnesse. F.eformen i av Kerfstedt antydd riktning skulle låta vänta på sig. Det är emellertid av intr-esse att se, att man fnån DFV:s håll nu inte stod främmande för:
en refor-n av hela fattigvånden i r:iktning mot ett legaliser"at Elbenfeldsystem. Vid ett möte i fattigvåndsfrågan ano::dnat av DFV under vå::en 1B9t
diskuterade man unclenstöosformen. Dompr.osten Sundelin förespnåkade Elber'feldsyståmets införande och menade, att det skulle bär-a ännu stönre frukte:: om detta fick en allmännane kanaktär. Delvis menade han, hade stadsfullmäktige r"edan sanktionenat systemet genom att sedan 1889 anslå en sår'skild summa till pastor. Heltmarr.ut) Fnån Hell-man och Kerfstedt kom liknande
inlägg. De menade, att tiden nu var mogen för- ett nytt fattigvåndssystem.
Fönetnädar:na för' fattigvårdsstynelsen intog emeLlentid en för.siktig hå11-

ning.

Sysslomannen

noende av system

-

C. G. Vretlind
ändå

inte

menadeo

att fattigvårdsstynelsen -

obe-

kunde undvika understöd, och han pekade sär--

skilt på den stona del av fattigvårdskostnadernar som gick til1 hyresbidrag.un) ,., bidnagande or-sak tilI fattigvårdsst5rrelsens avvaktande hå11ning kan även ha var"it att fattig-råndsstyr.el-sen unden hösten 1890 fått en
ny ondfönande, dr" Schultz, som inte tidigane var:it verksam inom välgö::enhetsbynån ellen DFV.70) Dr Schul-tz ansåg, i diskussionen, att svår:igheterna
fön fattigvåndsstynelsens ledamöten visser"ligen varl stonå, då på va:r och en
av dem kom c:a t5O fattigao men att fattigvåndsstyrelsen för'st ville nä::rnare
se r"esultaten av DFV:s anbete. Samarbete önskades dock från fattigvårdsstyr:elsens sida.

Resultatet av debatten blev emellertid, att en kommitt6, bestående av DFV:s
stynelseo tillsattes rrför att utneda frågan om Elbenfeld-systemet och dess
tillämpning hän i Uppsala',.71) Vid ytter-ligane ett möte fick denna kommittd
en bnedare basis. T den insattes bI a Sundelin, di: Schultz samt någ:ra framstående stadsful-Imäktige. Man hoppades att även r'å med änkebiskop Sundber-g,")

67) Upsala 25.10.1890. I fvst:s pnot saknas anteckningar om sammanträdet.
68) Upsala 17,3.1891. Ang Hellmans avlöning se UDKRP I8.9.1889, 18.I0.l-89C,
UDA.

69) Upsala 17.3.1891.
70) UFSP 24.9.1-B9O 51, USA.
71) Upsala 17.3.1891. Vid samma möte beslöts även att inr:ätta en "asyl fö:r
dninkar.etr.0m denna - Räddningshemmet för dninkare - som g::undades unden 1891, se viCare Upsala 9.5.1891-r 22.9.1891- samt KMBef 1900 Upsala

Iän s

34.

72) Upsata 28.4.189I.

5r"

att se ett legalt Elberfeld-system infört, kan f1er"a motiv spåras. Ett av dem toncle ha var.it det ekonomiska. Under: vår.en hade rnan
fått legäna hjäIp fnån fattigvårdsstynelsen för. att klara några av Central?3) _
byråns pnojekt.'"' Det som fnanfön all.t i-egat bakom torde dock ha varit,
att tr:ots DFV:s verksamhet fattigvårdsfnågans lösning ve::kade mycket avlägsen. Eftei: en stabilisening l-889 hade det skett en kr.aftig ökning av såväl understödstagare som kostnader (20.000 kronoi:s ökning från ISBB tili?lr \
f8gf).' '' Til-l dessa motiv kom även att man i pr"essen unden 1891 kunde följa liknande fö::sök till inför:ande av Elberfeld-system i en rad andna stäBakom DFV:s önskann

.

den.

7s)

I den nedogönelse, som Kenfstedt fämnade vid DFV:s möte i december:1891,
fi:amgick, att man hade allvartiga bekymmen med ekonomin. 0m den inte fö:rbättrades, såg man sig nödsakad att lägga ner en def av verksamheten, fr.amf6r allt vid Centr.albynåns anbetsavdelning. Betr"äffande inför"andet av Elbenfeld-systemet var. emellentid Kenfstedt optimist och rnenade o att det inte skulle var"a omöjligt att få tag i det IOO-tal vårdare, som skulle behövas. Han kunde också meddela, att kommitt6n snart skulle vana färdig med
sitt utlåtande.tu) o.r, nänmast ansvarige för. rrtf'ormningen av kommi-tt6ns
för'slag rrar just J. Kerfst edt,77 ) , ,"or' 1892 kunde han pr:esentera ett
tryckt fönslag i fattig-7åndsstyrelserrr i vilken han själv kort dessföirinnan
hade blivit invald, och anhötl nu att fönstaget skulle behandl-as. Försl-aget innebar ett konsekvent genomför.ande av Elberfeld-systemet i den legala
-,o \
fattigvården.'"' För"st i maj månad tog man upp för"slaget vid ett extr"a samrnanträde. Majoniteten av fattigvår.dsstynetsen menade, att Kerfstedts för.slag van alltför: avancer-at, och man beslöt att preliminärt antaga för"slaget fönst sedan en del ändringan gjonts, framfön aIIt beträffande fattig*
vårdar-nas befogenheten. Fön att nänlnare ber"eda denna fnåga tillsattes en

73) UFSp 25.2,1891 g tor 29.4.1891 I 7 m bil, USA.
74) Se ovan s 27 not 27,
75) Upsala 14.2"189I nämner: Götebong och Norrköping. En recension av V" Reuter s fattigvårdsar.bete gavs i upsara 24 ,3 ,l-891. upsala 29.9.l-Egr, 3.lc,
lBglå 6.10.1891 r'apportenade om inför:andet av ett legalt Elberfcldsystem i GävIe. f september" l89t utkom Hel-l-man med en skrift om fa.ttigvånden, där" han fnamlade sina e:rfar:enheter. av utfändska fattigvårdssystem

kraftigt fönor.dade Elbenfeldsystemet.
DFVP 7.12.lBgf, ULA. Upsala 8.12.1891, 10,t2.1891.
Utkast till fönslaget av Kerfstedts hand i KS (T3a.:I1) pug 74 ff, UL}B.
UFSP 24.2,L892 5 23, USA. Kenfstedt invald i dec f891, Upsala 19.12.
1891. Även Hellman hacle under 1B9t invalts i fvst, UFSP 3C.9.189f, USA.
och dän han

76)
77J

78)

Ä/)

)Lc

kommittd inom fattigvåndsstynelsen, i vilken dock Ke::fstedt inte ingi"t.79)
Ungefän samtidigt gjordes fr:ån DFV ett försök att få fattigvå::dsstynelsen
att övertaga ansvanet för en del av Centralbyr'åns verksamhet - härbä::get
och soppkokningsanstalten. DessuLom önskade man anslag tifl halmhylsetillverkningen. Även för- dessa fr:ågor til.l-satte fattigvåndsstynelsen en kom-

.. ..

mr-tte.

B0)

skulle inte gå i den niktning, som DFV önskat. Den
sistnämnda kommitt6n avgav ett negativt utlåtande och DFV:s hemställan lämnades i samtliga fal-1 utan åtgäo.i.81) Ko**itt6n, som behandlade fr"ågan om
Elbenfel-d-systemets infönan,le, lade under. hösten 1892 fram sitt förslag
till nytt:reglementu.S2) Detta skilde sig ifrån Kerfstecits för-slag på ftena punkte::, främst när. det gäl1de vårdar-nas befogenheterr men även när: det
gällcle anondnandet av Cent::a1byr"ån fön den legaIa fattigvånden, vilket Ker-fstedt för:eslagit.83)
Kommitt6ennas utl-åtanden

följde, präglades av en viss pessimism.
p g a de ekonomiska svårigheter"na så,g man sig nödsakad att lägga ned en del.
DFV:s höstmöte, som kort dänefter:

av ver.ksamheten. Samtidigt uppfattade man fattigvår:d.sstyrelsens agerande
r'åtminssom om DFV:s fönslag om Efber:feld-systernets infö::ande hade avböjts
tone tilts vidarert. Kerfstedt menade, att om allmänhe-[en önskade, att fö::eningen skulle fontsätta, fordrades en helt annan uppslutrling.84)
Det van emelfer"tid inte bara DFV, sorn hacle ekonomiska bekymrnet-" I stadsful-lmäktige var man or.oad över. fattigvår.dskostnadernaq som oavbnutet ökader uDder det att stadens inkomsten hade sjunkit.""/ f årets fat'tigvårdsstat hade
betydande pnutningan gjor"ts - för fö::sta gångun86) - tut dessa hade endast
fått till följd, att staten måst övenskrid.=.87) o"- torde ha framstått fö:r
benörda parter, att en nefor-m av fattigvå:rden var en nödvändighet. Detta
skulle möjliggöna, att de sedan länge förberedda reformfö::'slagen nu skulle

leda till

beslut.

g 2, USA.
BO) UFSP 25.5.1-892 g f5, USA.
81) UFSP 29.6.1892 5 l.r,7.9.i892 5 6, 29.9.1E92 5 14,
82) UFSP 15.10.1892 g 6, USA.
83) Fönslag 1892. Utkast i KS (T3a:11) pag 74 ff' UUB..
84) DFVP 17.10.1892, ULA. Upsala 25.10.1892.
85) Upsala 22.10.1892.
86) UFSP 3.rr.r89r 5 2, USA.
87) UFSP 30.11"1892 5 30, USA.
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Fattigvåndsstyrelsen beslöt att sända såväl- Cet av dess egen kommitt6 utarbetade för'slaget som Kei:fstedts för.slag til-l stadsfullmäktig..88) uiu d"u"
behandl-ing av fnågan för"ednogs ä::endet av dr Schultz, som fönordade kommitt6ns för"slag. Han menade, att fattigvår-dsstynelsen hade valt en för"siktig
väg. Den ville tåta undenstödsfr"ågo:: avgör.as av fattigvår"dsstyr.elsen, då
det annars fanns risk att dessa understöd skulle bli altt för kostsamma, om
fattigvåndarna fick bestämma öven dem. Han va::nacl.e dessutom fö:: t::on på att
det nya systemet skul-le bli billigar-e - möjligtvis skulle detta kunna åstaclkommas genom att understöd utgiek in natura elfen att i stä]let a::bete kunde enbjudas. Fö:r den skuLL bonde en soeciell avdelning inom fattigvåndsstynelsen innättas.tn) sa"asfullmäktige nesrat att omedelbant tillsätta en kommittd för att skyndsamt ut:reda änendet.90) D"., 27/I IBgg antog stadsful-l_mäktige det nya negrementet i enlighet med kommittdn= fö"=:-.g.91)
utan att invänta stadsfullmäktiges foi:mella antagande hade fattigvårdsstynelsen bör"jat genonföna nefonmen. En ny kretsindelning och en sänskild ar.betsavdel-ning inom fattigvår"dsstyrelsen innättades.9') urldu, 1g93 genomfördes successivt omonganisationen. soppkokningsanstalt inr"ättadesr93) ir1"torrk-

tion fön fattigvårdare

utfonmadesrg4) .obuten ordnades och en speciel1 ar,betsavdetning innättades.nu) o.r, lega1a fattigvånden hade övertagit huvuddel-en av clen fnivirliga fattigvåndens metoden och ar.betsgrenar.

utvecklingen fr"am till stadsfullmäktiges antagande av ett modifienat El-be::feld-system hadee som ovan framgått, sl<ett i etapper.. Onganiseningen av den
frivilliga fattigvånd.en hade sprungit fram ur ett behov att i fönsta hand
ondna den

fr-ivilliga

väIgör:enheten, men hade även drivits av en stank kr"itik
mot den legala fattigvårdens arbetsmetoder.. Detta hade lett till en strävan
efter: att er:sätta den öppna legala vånden med err fr:ivillig, dän knaven fnämst
gällde en ökad individual-isering och en strä,ran att epsätta under.stöd med a::-

bete.

principen, utfor"made efter. modell av ett fnivitliEt F]han€^'r-'
systemr och nealisenade av föreningen DFV, dnev emellentid fnam tanken på en
nefonm även av den legala fattigvår'den, i niktning mot ett legalt EtberfellDessa

8s) UFSP 7.11.1892 5 6, usA.
Be) Upsala 22.i-I.1892.
e0) Upsala 19.11.1892. UFSP 30.1_1.1892 g 22, USA.
eI) Reglemente Uppsala IB)J, UFSP 29.3,1892

$ ! n bif,

5 3, 5 och 6, USA.
e3) UFSP 22.2.1893 5 12, usA.
9r+ ) UFSP 31.5.1893 $ 12, USA. Se äverr
Upsala 2.LI,1893.
es) Upsala 2. 5.1893, 30.9.1893.
e2) UFSP 4.1.1893

USA.

i4,
system. Då

detta, i modifienad form, antogs tåg motiven i ston utstr.äckning

i den ekonomiska knisen fö:: fattigvå:rden. Sarntidigt, och av stönre pr"incipiellt intnesser är" att genom detta den äld::e: av gamnallibenala pnincipen påve::kade, passiva och nestniktiva fattigvåndspolitiken ensatts av en aktiv

nefor.mpolitik.

3.

2,2.3

För.egingg:n_Dg !a!t:egs_V3!rrgeg

gfåel ÅBgg_

natunlig fö1jd av den legala fattigvåndens omo::ganisation i Uppsala blev,
att föneningen DFV:s verksamhet insknånktes. Föneningens viktigaste funktione:: hade öventagits av fattigvåndsstynelsen. Under den för-sta tiden pnägiades dock venksamheten av en viss optimism, och man såg sig om efter nya anbetsuppgiften. Titl de.tta bidnog att det ekonomiska läget för.bättrats, fr.am-.
fön allt genom övenlämnandet av de mest kostnad.sknävande anbetsomnådena tilt
En

fattigvårdsst5rne 1s"r,

.

96 )

i sty::elseno

och rnan sökte uppslag tiLl venksamheten i andra liknande organisationer.s arbeten.nt) rfaur: hand synes dock i-ntr-esset fön för"eningen ha rairrskats, och av p::otokolLen fnamgå::, att man tidvis övervägde att nedtägga fö'neningen.98) Vid å:rsmötet lgoO gjordes åtenUnder 1893 invaldes kvinnor-

blick på föreningens anbete, och man kunde konstater.a, att ynkestiggeriet så
gott som helt fönsvunnit. Det viktigaste arbetet vid denna ti<lpunkt utgjondes av anbetsanskaffnirrg: spånad, stickning, sömnad och vävnad. f denna fotm
skul-te föreningen fontsätta sitt oob"t..99)

3.2.3

Den

kynkliea fattisvården och föi: samlings.rår.den

3. 2. 3. 1

Att

laltlg1ågdgn_som_kqigtlig g_{en tvd.tig lugkliorn_
fattigvånden nåste bygga på knistliga pnincipen var. en tes, som ständigt

e6) Upsala 2,I2,1893.

s7)

18.4.1893, ULA, Upsala 20.4.1893.
s8) DFVP 1.11.1895, 6.4.1897, 5.5.1898, ULA; 1895 flyttade Hellman från staden och anbetshemmet avvecklades suceessivt, olivecnona 1938 s 101,
ee) DFVP 12.11-.1900, uLA. Föneningen kom unde:r 1900-talet att byta namn:
Föneningen Uppsala Centnalbyr:å fön hema::bete, DFV:s ankiv bilagor,
DFVP

tnyck,

ULA.

trtr

återkom bland för:etnädarna

kan detta berc på

att

för: den fr-ivilliga fattigvånden., l{aturligtvis

de, som fnamfön
allt anlitades som förednagshållare, var präster.1) rr', genomgåne av det använda materialet rzisar" emellertid, att denna syrr egentligen aldr.ig ifr.ågasatts fnån annat fattigvåndshål-l.'),r-n kunde ha olika uppfattningan i vaci
mån den legaia fattigvånden innehöll knistliga motive men detta enbant understnyker. det faktum, att fattigrrå-r::dens 'rkr.istlighetrr var den mal_l, som
man bedörnde den *fter..3)
rle mest fnamtr-ädande personerna och

kr.istlig förening och det stora antal präster,
som engagerade sig i ver"ksamheten, ge:r emell-ertid anledning till fnågan, om
man betraktade ver:'ksamheten även som ett utflöde av kylkl-ig fattigvår'd.
För:e;:ingen DFV:s kar"aktär av

För J. Kelfstedts vidkommande t-ycks detta inte vara fallet. f en stö::re uppsats, 0m fattigvården, inför.d i en av Fjellstedt..ska skolans år-sr.edogör'el4)
serr '' undenstryker Ker"fstedt myeket kraftigt, att fattigvånden hör. titl

k::istliga känlcksver"ksamheten, men inenan sanrtidigt, att denna nöC-rändigtvis "på detta vidstr.äckta och mångfaldiga områdert måste organiseras eften trföreningsprincipentr.5) K"of"tcdt gön dessutom i ett odater.at föredrag
skillnad mellan olika typer" av fattig-rår'cl: I. bor.gerlig och lagstadgad,
2. kynklig fattigvånd genoin församlingens legala organ, 3. fr:i föreningsvenksamhet, 4. organisering av d.en privata vätgijr.enheten. U ) O"rrrr. uppstäIlning ger: en antydan tilL Ker"fstedts s.y-n på den kyr:kliga fattigvånden. Den
är i och fön sig fr.istående men kan, om så är" önskvärt, gå in under den
stör"re, onganiserade, fnivilliga välgör.enhetcn.
den

Det saknades emellentid

-l-)

inte röster" föt en stalkare betoning av den kyr.kliga

fn a Ker"fstedt, vans samling (fSTga:l-l-) innehållen en mängd utkast titl
föredrag i fattigvår.dsfi:ågor'. Fön Kerfsteclt se även Stave 1924 s 262 ff )
samt upsaLa 2.1-l.1gB9. 7,l-2, 1989, 2g.r+,1ggo, 4.]l.lgg3 och upsala-posten 27.3.1889. Även Rudin, sundelin, Bohlin hört föredr.ag i DFV, se Upsala 15.L.1891-, 28,3.1891, 2B.rl.1891.

2) Obs dock diskussionen i Akademiska Förbundet fBB9. Den socialistiska kr.itiken angnep såizäl Legala som fr"ivilliga arbetsmetoder inom fattigvånden,
se ovan s 43
3) Vid en diskussion i fattigvårdsf::'ågan, som ej anor.,Jnats av DFV, under vå-

ren 1892 fr"amfördes av för"edr-agshåtlanen (C. Löfving) som den gnundlSggande tanken att fattigvåndsa::betet måste va.r,a ett utfl-öde av ttpraktisk
kr:istendomrt. Upsala 2I.5.1892.
4) Redogörelse fö:: Fjelfstecltska skolan 1890. Se även VL 8.7.1890,9.7.1990,
10.7.1890, dän samma uppsats än infönd.
s) vL lo.7.rsgo.
6) XS T3a:l-] pag 59, UUB. Fönedr.aget l'örmodligen hålJ-et unclen 1889. Uppställningen följer Böhmer"t 1886.
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organisationens ansvar i den fr.ivilliga välgönenhetens ar-bete. I samband
med föreningens bildande fönekom i tidningen Upsala en insändare, som skildt'ade fattigvånden utifr"ån en något rragt:arrr men onekligen uttrycksfull bi1d.
ttHönsen är våna fattiga.rrrrHusfader.n är staten.rrt?i'4od.ern är. kyr.kan: hon
samlar sina smul-or- så mycket hon kano och sörjer fö:: att det aldrig fattas dern
sådana. Hon älskar sitt fattiga fclk och tänker ofta: lOm a}lt ginge genom
min hand så ginge det ännu bättr.e. ' Den äldsta dotter.n är fitantr,opien; hon
förser det fattiga folke'L med vanm mat, hon sörjer" för: bostäder, hon ger
obesknivligt myeket.rt Det övr.iga fol-ket ger, men i oordning - tifl skacla.
ItDen enda väg på vilken vi kunna sJ.å ino än denna: fattigvården genom kyr.kan, med ful-It förtnoende'tiil- statens hjälp oeh undei- samarbete med filantropiens bästa kr.after. ,,7 )

Ett yttnandeo som mera direkt syftan på lfV, fälldes av I'tr. Rudinl sorn vår.en
1891- höfl för:edrag i föreningen. "Föneningen utgjorde alltså en mell-anhand
mellan den enskil-da och den officielta välgörenhel-en cch sökte i någon nån
ersätta den nurrena försummade kyrkliga fattigvården.,,B) Dut måste emeilertid i detta sammanhang påpekas, att begneppet'tkyrktighetrrvid denna tid inte torde ha haft samma valör,i Uppsala som i Lund- eller på västkusten. Genenellt uttryckt inneban detta att den skarpa markering av det kJ"kfi-ga., dv=.
den kr"istna fönsamlingens bundenhet vid pr"ästämbete och sakrament, som val
utmät'kande fön lundateo.Logien, i stor.t sett inte hade någorr nnotsvarighet i
den uppsalienska traditionen. För r:ppsalateologin, rred dess kultur.öppenhet,
tonde gränsen vid denna tid inte ha gått mellan kyrkligt octr vä::l-dsligt utan
snarare mellan det knistligt - sedliga och det värrdslig't - osed.l-igu.n)
Att problemet dock omkring 1890 bönjade bl-i aktuellt kan belysas av en diskussion i DFV, även den under vår.en f891, i samband med frågan om Efberfel-dsystemets infönande. Vice pastonn E. G. Ljungquist hävdade i detta sammanhang, att den enda verkliga lösningen på fattigvåndsfnågan stod att finna i
sn ?revängelisk-kynktig fattigvåp61,,. l0)

7) Upsala 5.t1.1889. Bilden

hämtad fr"ån Ofivebladet ISBB

s 18 f.

B) DFVP 16.3.189I, ULA. Upsala 17.3.1891.
9) Äberg 1968 s L24 ff ,267 och fr a 306 ff (spec not 5l_). Äbergs ana-rys
av uppsalateologiens agerande i sarnband med kizr,kotuktsfr.ågan vid kyr"komötet lB93 och hans påpekande att man i Uppsala intresser.ade sig mera för:
det sedliga än för'det länomässiga erbjuder en intl"essant aspel<t oå såvä]
sedlighetsdiskussionerna som välgör"enhetens utfor.mning i Uppsala under
18B0-talet.
lO) Upsala 30.4.189t.

q7
/ta

Det to::de emeller-tid vana nena fnuktbant att, liksom Kerfstedt ovan, använda en mena begränsad definition på vad kyr"klig fattigvård innebär. Detta
leder oss öven til1 en under.sökning av den kynktriga fönsamlingens legala
organ och denas ställning till fattigvår-dsfr.ågan.

3.2.3

,2

Pnäster.nas

delt

de i

den

gvården

Vid fattigvår-dsstynelsen hade, enligt fattigvårdsföno-r'dning och reglemente,
stad.ens kyr-kohende ellen hans ersättare en själ-vsk:riven plats.tt) ,r, genomgång av fattigvåndsstyr:elsens prctokoll visan, att denna ::epresentations::ätt
rel-ativt sä1lan utnyttjats. Detta får: emeller-tid ses mot bakgrundeno att unden hela BO-talet pr:äste:: funger"ade som ondinanie ledamöter. i fattigvår-dsstynelsen.r2) nå en präst avgick som l-eclamot, invaldes i regel
unn.rr.Iu)
"n
I samband med det ökade fr:iviltiga engagemanget i fattigvår"dsfnågan omkr.ing
1890r där' ju pnäster" spelade en ledande noll , skulle ytter:liga:re pr:ästmän
väljas in. Unden l89l- blev både Hell-man och Ker:fstedt ledamöter-.l4) uia a"
viktiga sammanträdena i fattigvåndsstyrelsen unden 1892, då över.gången till
ett legalt Elberfeld-system diskuterades, infann sig, förutom de fyra inva1r1a pnästerna, även rLcmp::osten R. Sund"Iin.t5)
pnedikant vid fattigvårcien funge:rade J. G. Söder:steclt, anställd redan
187216) o"h senane ledamot i fattigvårdsstyi:e1"ur,rl7) d"=" vice ondför.anSom

d*,lB) o"h slutrigen syssroman vid uppsata fattigvårcr.tn) ,r,airt neglementet hade han skyldighet att varje sön- och helgdag för.rätta gudstjänst på
fönsör'jningsinrättningen och att sör:ja fön själavånden aä".20) Fattigvå::dens ändamåI var: att tböka befondra gudsfruktan, ar:,betsamhet och sedlighettr.

11) FFO IBTI

t
se t

12) Se
13)

rlae
uve.

f4)
-15 )

\/

I

Reglemente Upsala I87i g 2.
ex UFSP 26.9.188A, USA (Fnansson, Södensteclt).
ex UFSP 29.5.1889 g t, usA. (Fransson avgick -
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mom

3.

s 5l not ZB.
uFSp 16 .3 . ragz , 4. s .1s92 , usA
16) uFsP l-7.1. L872 S 3, USA.
17 ) se t ex uFSp 26 .9 .l_g8g
, USA.
-18 ) se t ex uFSp 29.5.l-BB9, USA,
19 ) Llpsata 10.12 .l-892.
20) Reglemente Upsal-a l-BT1 5 4, 11, 15 och 27.

B. Bohlin inval-

Se ovan

s

26.

Reglemente Uppsala 1893

58.

i det nya r-eglementet f8g3.2f)

Denna formulerj"ng kvarstod

3,2.3.e Syfklig
Kning paston

exgagslog

Hel-l-man hade

i

Svar.tbåcken

vuxit

upp en nad välgönenhetsin-

rättningar:. I fattigvåndsdebatten 1889 hade önskemål fnamför-tso att dessa
skulle integnenas i den ondnade välgönenhetens onganisation. Så blev ock-

fallet och i DFV:s Centr:albynå utgjonde de Hellmanska innättningarna en
viktig del. Genom att Hel-Inan fr.ån 1889 fick ett pensonligt anslag av stadsfullmåktige, hade hans anbete fått ka::aktänen av gemensamt samhätl-eligt inså

tr-esse.

Samtidigt uppehöIl han sin tjänst som domkynkoadjunkt med stationening i
Svantbäcken. Detta omr.ådes ka::aktä:: av församlingsdistnikt understr.öks av
att en sär"skild gudstjänstLokal där innättats, som fnån IBBT fick rne:ra officiel-r pnägel. Den döptes av domkyr-ko:rådet till nKynkosaren nn. 2o s:t
Pe::sgatanrr, men vanligen kallades den s:t pers kaperl,22) pä frivillig
väg
insaml-ades medel till orgel * *.23)
Denna kombination av för-kunnelse och

kyr.klig fattigvår"d - i kontinental
inne-missionsstil - fick också ett utslag i en donation av den l8B7 avlidne frihernen August Mikae} Posse, som vanit starkt intressenad av den He1l-

til-l uppför.andua
kapell
1I.,"afön de fattiga i svar^tbäcken och uppgick til-l 50.0oo kr.onor?.'"/ Den stynelse' som förestod fonden och var:s oi:dförande van w. Rudino besröt, att
hälften skulle användas tili kapellbygget, hälften til-l- in::e-missionsar"bete bland de fattigu.2u) Mikr"lukapellet, som bör:jade byggas t8g9, stod
fändigt 1891.27) t<tp"tlet van emeller.tid under:ställ-t en sär-skitd stiftelser som på egen hand anstäl]-de pr-edikant. Som sådan kallades s. sohtin.28)
Kapellet kom att ensätta den kyr:ksal, där: Hellman fungerat. Den fastighet,
manska venksamhetur,.24) Donationen syftade

2L) Reglemente Upsala lBTl och tg93 g 1.
22) UDKRP 6.9.1887, UDA. Se t ex Upsala-Posten 27.3.1889.
23) UDKRP 15.10.1887r 27.5.1890, UDA. över:skottet av insamlingen
rrde fattigart.
24) Olivecnona 1-q38 s 95
25) Rudin I92I s 228.

ff

gick ti1.l

.

26) Upsala 2,LL.1889.
27) RS Anteckningan för"
1921 s 231 f.

det inne livet 27.11.1889 (Tlgd:28), uuB. Rudin

28) Biogr.afisk matnikel I9O2

s

26.

59,

i vilken kynksalen nSrmcies, hade nämligen inköpts av Fr-älsningsa::m6n, scm
endast fön en konta::e tid kunde ha domky::kofönsamlingen scm hyr"esga"t.29)
Då man nu beslutade att uppföna en ny kynksal, kom denna att förläggas
utanfö:: Svantbäcken - vid östenplan.30) S"*tidigt hynde man predikolokaler
i det nya bostadsomnådet Pette::s1urrd.31) r samband med dessa förändringan
tog man upp fr:ågan om Hellmans tjänstgör-ing. Då Mikaelskapellet van fäidigt, ansåg domky::kor,ådet, att själavårdsbehovet i Sva::tbäcken val- tillgodosett, och man övei:vägde att fö::fiytta Hell-man til-t den nya kyrksalen vid
32)
\
usrerpran.
ti11 fönsamlingens expansion, när. det gällde gudstjänstlokaför"dröjas. Skälen och distriktsindelningo skulle emeller.tid tiIlfälligt
let titl detta var en motsättning i kyr.konåd och kyrkostämma, vad gällde
formerna fö:: denna för-samlings- och dist::iktsve::ksamhet. Frågan hade dinekt att göra med den kyrkliga fattigvåndens roll- i fönsamlingsarbetet.
Denna tendens

För'att utneda fi:ågan om nya gudstjånstlokaler i samband med att Frälsningsa::m6n inköpt S:t Pei:s kapell, hade kyrkorådet utsett en kommitt6r i vilken
vice pastorn E. G. Ljungquist ingick."'/ I sitt för-slag till ny kyrksai
ville kommitt6n till själva gudstjänstlokalen foga ett kök för att möjfiggör-a, att lokalen kunde användas till fattigbjudni.ngar, a::betsaftnar och
dylikt. P g a oenighet i kynkonådet i denna fnåga hänsköts är-endet ti1l
kynkstämm-n.3u

)

oenigheten 1åg en reservaticn. En av kynkorådets medlemmarr en lekman,
menade att kyr.kans byggnaden inte van avsedda för sådan verksamhet utan endast för ltkynkliga" ändamål. Denna åsikt skulfe få stöd av kyrkstämmans ordfö::andeo änkebiskop Sundbeng? som menade, att t'det vone i högsta grad olämptigt att en statsky::kofö::samling sökte på detta sätt imitera bapti sten r metodisten m.fI.rt. Ä::kebiskopens kraftiga förkastande synes ha påvenkat kynkBakom

votering avslog fönslaget. Den, som ivnigast fönetr^ädde
kommitt6ns synpunkt, var: E. G. Ljungquisto som reseuvenat sig emot beslutet.
stämman, som utan

i så fatt fick låna hus trav andr.a samfundrr för att kunna tillärnpa en ondning, som inte bara bnukats i den gamla kyrkan utan också

Han menade,

att

man

29) Upsata 24,9.1891. Se även UDKRP L7 .9,1891' 14.10.1891, UDA.
30) UDKRP 16.5.1892, 14.10,1893, UDA.
31) UDKRP 15.lr..l-893, UDA.
32) Ibm. Redan 1B9I hade Hellmans tjänstgör-ing förlagts till domky::kan.
33) UDKRP t4.r0.1892, UDA.
34) UDKRP 14.10.1892, 14.4.1893, UDA.

60 a

var aktuell i den luther-ska kynkan i Saehsen.
de fi:ågan en betydelseo som

ej

r'Även ur"

social synpunkt ha-

bo::de för'bises,"35)

vid österplan invigdes fick E. G. Ljungquist ansvaret för'
gudstjänster:na dän.36) l,irrngq,rist, som ansåg, att han inte kunde funger.a
på flena ställeno skan nen gudstjänsttillfällena, vilket ledde tilI en anmä1an mot honom i kyr"konåaui.37) ,.1" fr.ågan ledde till att en ny tjänstgöningsondning fön pr:ästenna i fönsamlingen genomföndes av domkapitlet.
Denna or:dning inneban, att domkynkoadjunkterna fick tjänstgö::a i kynksaIanna i utkantsoroåd"rr""38)
Oå kynksalen

del va:: emellentid fnågan i.nte längtre aktuell. Han hade i slutet på 1893 utnämnts till kyr.kohende i Viksta, Vid slutet av 1894 Iämnade
För. Hellmans

han uppsatt.39)
1895 begände någna av de yngne pnästenna anslag un kynkokassan för: hyna
tilI pnedikolokalen, vilket bifölls.40) frg6 meddel-ade kynkorådets ondfö-

rande, att den pnästenliga venksamheten i stadens utkanter hade utvidgats
och att man fön anbetet i Pettenslund, Stabbylund och Kungsängen behövde
ett ökat anslag ur. kynkokassan" Detta biföIls. Som ondförande fungenade
v. pastonn J. A. uktund.4t)

ett klart samband med hävdandet av ett kynl<ans ansvai? fö:: de fattiga och att man i de nybyggda områdena, som övervägande hade arbetar:befolkning, ville enbjuda själavånd
kombinenad med kyr.kJ-ig fattigvår-d. Detta ger oss anledning att nä::nar:e undensöka d.e motiv, som 1åg bakom, och det sammanhang i vilket dessa id6er
Som

ovan påvisats hade denna kynkliga expansion

utfonmats.

35)

16.5.1893, UDA. Upsala 18.5.1893. I Tidskrift fön knistlig fi:o
1893 s 194 ff utveeklan Ljungquist sin syn på för:samlingsanbetet. Om de'tta se nedan .
UDKRP 27.T2.1893, UDA.
UDKRP 20.2,1894, UDA.
UDKRP 6.3.1894, 19.10.1894, UDA.
Biografisk matnikel 1902 s 40.
UDKRP 1?.1.1895, UDA. (Skrivelsen undentecknad av P.. Pehnsson och
UDKSP

och

36)
37)
38)
39)
40)

41)

bildning

T, Pihl. )

UDKRP 15.12.1896, UDA. Jfn Malmest::öm 1950 s 192 ff, som gör Eklund
til-l initiativtagane till distr:iktsindelningen samt Hellsten lffi s 5?, som
för.siktigt antyden Ljungquists insats men menat?, att den snant rrutsuddatsrt. Som ovan påvisats tonde Eklund endast ha anknutit till en tidi-

gare utveckling,

6L,
3.

2.

0.4

För"samL

vid en pr"ästkonferens fön uppsalas pnäster: under ondfönandeskap av
c. Nor.nby, hålten i september 18gg, togs br a fnågan on inr.e missionen
upp- Det påpekades i de-i:ta samrnanhang, att inne missionen
företrädesvis bor-de omfatta
vård av fattiga och sjuka och att fön den skull- diakonisson
bonde anstälras
i vanje för'samlin g,uz) Ett stö::i:e tillfäll-e att diskuter.a den sociala
fnå-

gan och kynkans sociala insats enbjöd 4:de allmänna
pnästkonfer-ensen,
hölls i stockholm i septemben 1890. vid detta tilIfälle hade

som

man anslagit
en sår'skild p:rognampunkt åt den sociala fr^ågan.43)
ryotohende Hannentz fr,ån
Lunds stift höfl ett mycket uppmä::ksammat föredrag
om rrViiken stärlning bör
kynkans pr'ästenskap intaga till den sociala fr"ågan",
där b1 a utgångspunkten togs i fattigvåndens knis.44) Eoågrn om fattigvården kom
emeller-tid

i

upp

ett frertai andna programpunkten, vitket visan hur aktuellt
detta pnoblem vid denna tid var. C. Nor:irby och J. Ker:fstedt
fann i dis_
kussionen orn 'tkyr:kligt sinner anledning att benöra frågan.
c. No::nby påpe_
kade" att rrgnunden fön det r:åtta kynkliga sinnet är:
känleken. Den råten mig
samband med

känna min nästas angelägenhet som min egenr'.
Kenfstedt menade, att det kyr.kliga sinnet skulre utveckras genom tfatt ber-eda för:samlingen tillfälle
att
mena deltaga i fönsamringsvånden, att väcka
intnesse för" diakon- oeh diakonisstjänst".45) , Upp"-l-adocenten Totties förednag ,,Om den katolska
fanann
betonades, att den katol-ska känleksverksamhetens offensiv
bo:rde motsvaras

rrsärskilt yttnande sig i en av kristrig
kär:lek
": i:-lälde vano,.,.
Det år: tydligt' att man hittills tänkt sig kyrkans bidnag
de]-s som en mera aIlmän, omsatt i kr"istlig fattigvåndo

ciell,

bunen

fattig_

titl fattigvåi:den

dels

som en mena spe-

bunen av diakonisson och diakonen.

Til-l- detta skulle emerfentid läggas ytterligare en aspekt! som på
ett helt
annat sätt skulle benöra l-ekmannens norr i det kvr-kriga
arbetet.

42) vl,18.9.1889 (6pger. kh Lagenstedt som inredane). upsara
14.9.rg8g (anger
kh N. Lövgnen som inl-eduoå).
43) Upsala 26"8.1890.
44) Förhandlingan 1890

s 223 ff. Föredr.aget inför:t in extenso i VL 16.9.1890,
17.9.1890r eften beslut av konferensen. Se även upsara
30.B.r8go.
4s) glt::"" i upsala 2B.B.rB9o. se och jfr^ Fönhandlinga::
r89o s 60 ff och
/U

f I.

46) Fonmu]eringen

av ämnet och citatet efter
28.B.lggo. Tottie för.or"dade
det "i frera fönsaml-ingan nedan titlämpadevLElbenfeld-systemet"
samt d.erning av sto::stadsrönsamringarna. Fönhandringar 1890 s 18!
ff,

b2.
Pnästmötet

i

Uppsala 1B9l- dominenades av diskussionen om den sociala fnågan.
Är:kebiskop Sundberg hade som ämne föi: sitt för"edrag valt att behandl-a
"Socialdemokt:atin och det k:ristna samhället'r, Enligt Sundbeng van socia.l-demo-

knatin den farligaste bland tidens andliga strömningar.

i samhäIlet
ekonomiska. teonienf' ellen
fonhållandena

kunde

De

befintliga

miss-

inte botas med ttfantastenienrto rtnational-

genom itomstöntningrt

utan detta kunde endast ske
krafter., som endast kr-istendomen
alstrartt. Det fanns vissa sanningar i socialismens l-äro:r. Det gä1lde att
taga fnam dem. Sundberg menade sig fönmänka, att det fanns tecken på att
trkynkan,början taga ledningen om handrt. Man skul-le gå
de gamla vägannao
men tillse, att för:kunnelsen ej blev dogmatisk utan så konknet som möjgenom tren stegrad verksamhet av sådana

tigt.aT

)

Det än emellentid, tnots Sundbengs kr"av på konkr:etion, svånt att exakt konstatena, hun Sundbeng tänkt sig kynkans pr:aktiska agenande. Ett betydl_igt
mena konkret för:slag presentenades av clompnosten R. Sundel-in i en motion
angående en rrbättr-e fönsamlingsvård".ut) , ett fönednag vid mötet fick han

att nänmane utveckla sitt för-slag.49) t',totionen syftade
till infönandet av ett för"samlingscliakonat i Svenska kyr-kan. Genom detta
skulle l-ekmännen i stö:rne utsträckning deltaga i fönsamlingsvånden. Genom
att kyr:kor"ådsinstitutionen utvecklades i riktning mot ett aktivt fungenandessutom möjlighet

de rräldstekollegiumrr skul-le under. pastors ledning en kyr"klig lekmannavenksamhet växa fi:am. Lekmännen skulle inte t:räda i pastor"s ämbete) utan denas
hrrvudsakliga funktion skufle vara utövandet av en - kyr.l<tig
fattigvård.50)
Sundelin anfö:' sjäIv, vanifr'ån han hämtat dessa id6er.: El-ber"fe1d-systemet
och den tyske pi:ästen E. Sulzes fönsamlingsor-ganisation i Dnesd.en. E. Sulze
hade 1B9O presenterat sina :'-dder" i en skrj.ft: ItDie Evangelische Gemeinde,r.5l)
Det torde utan tvekan fönhåIla sig så, att Sundelins motion stån i den när-maste förbindel-se med fattigvår"dsdebatten i Uppsala. Genom DFV hade klart

visats, att det gick att

i ett ilknistligt'r a::bete. Då nu
en legalisering av El-ber:feld-systemet var. föneslagen i Uppsala (vånen l8gl),
fanns här' en möjlighet att dinekt i kyrkans verksamhet dr.aga in lekmännens
engager:a lekmän

47) Pr:m Uppsala 1B9I s 20 ff . Se även Upsala 1g.6.189t-.
48) P::m Uppsala 1891 s 19 ff .
49) Ibm s 109 ff.
50) Ibm s 15.
51) fUm s 15. Sulzes shrift över"satt till- svenska 1893 med titeln:
lingslif i den p?otestantiska kynkan.

Föi:sam-

6J'

fattigvår"dsa:'bete. Sundelins motion visar dänjämte hun intimt man från ledande kynkligt hål1 i Uppsala anknöt fattigvånden till kynkans arbete.
SundeLin hade

emellertid ett alter.nati.v till

sitt förs1ag. Gick det inte
kuncle ju lokalt vana ol-ika -

att fö::venkliga - förhållandena och behoven
gäl1de det att i stället utveckla diakonissar:betet, Diakonissonna skulle
stälIas und.er pastors och ky'kor-ådets över.inseerrd".52)
Sundel-ins motion

fick ett positivt

bemötande men föranledde endast

ett ut-

talande fr'ån pnästmötet om det ber.ättigade i motionens syfte.53) srrrrdulir,
hade emellentid i domkyrkoförsamlingen själv fönegripit sin motion, när
det gällde fi:ågan om diakonissonna. I maj I89l hade man tagit upp frågan i.
kynkor'ådet och hävdat, att tiden nu varl mogen fön fönsamlingen att till sig
knyta rf fö::samlingsdiakonissontr. Dessa skulle tsamverka med pastor och kyr,f

en rrkristlig fattig- och s jukvårdf '. De skull-e stå
i samband med fattigläkare och fattigvåndsstyrelse, välgör:enhetsförening och
polismyndighet. Diakonissan skulle va:ra en lånk mellan fattiga och r-ika
hon skulle vinna enskil-da pensoner tttill att pe:rsonligt taga sig an en ellen flena nödställdätr. Hon skulle anondna tfmodensmötenr? och föra de fattiga
till gudstjänsten. Sundel-ins fönslag gick rrt på att två diakonisso:: skulte
anställas. De skulle avl-önas på enskita ,äg.54)
kor'ådt' fön

att

åstadkomma

biföIl för:slaget och beslöt, sedan Sunclelin meddelat. att en sänskild instnuktion skulle uporättas, att diakonissoi:na skulle börja sitt anbete i fönsamlingens tjänst i aug tast"55)
Kynkor"ådet

F. Lind och I. Berglundo som för"samringen antagit, hörde til1
samanitenhemmet, med vilket sundel-in hade när.a kontakter.uu) ,. Lind hade tidigane tjänstgjont inom DFV.57) o"ou* avlöning skulle, enligt Sundelin, ske
på enskild väg. Att detta van ett pnoblem visas av att man unden 1Bg2 fick
ondna en konsert i domkyr.kan till fönmån förve::ksamheten.ut) uoår, samma å::
avsattes emellertid en särskitd kollekt fön ändamålet.59) ,ö" hyna av lokaDe diakonisson,

52) Prrn Uppsata lB91 s t-5.
53) Ibm s l-6.
54) UDKRP 4.5.1891, UDA.
55

)

Ibm.

56) UDKRP 11.9.1891. UDA. Sundetin G. I9gg s I ff.
57) Se ovan s 48 not 58 och s 51 not 76.
58) Upsala 19.4.1892.
59) UDKRP 16.2,1892. Fnån J-894 upptogs två kol.l_ekte::, se
UDA.

UDKRp 20.2^l_894,

64,

ler

oeh dylikt fön verksamheten anslog kyr.korådet medel.60)
r kynkor"ådet
motionenade emeller-tid en ledamot (S. Ribbing) und.en
Ig94 om att göra di_a_
konissonna obenoende av enskildas gåvor", med motiveningen
att denas anbete
van rrhela fönsamlingens sakrr. Man besl-öt att sundelin
skull-e göra upp ett
o
fönslag med motiveningar' och att saken skull-e läggas fnan fön
kyr:kostäman"r,

61)

"

sundel-ins sknivelse ti1l kyrkostämman han stor:t intresse,
dänfön att han
utfö::1igt gån in på motiven för' för:samringens fullständiga öventagand.e
av
diakonissver:ksamheten. r sknivelsen lämnan han dessutom en
histor:ik. sundelin tog sin utgångspunkt i fattigvåndskr.isen und.en go-t-alets sl_ut.
Den
star:ka infryttningen av fattiga hade inte lett titl en ökning
av de lega1a onganens rlesunsen. Detta had.e ttomöjliggjor"t en individualiser:ad
fönsamlingsvåndrr och han haft tirl följd, att tten mängd f::ia föneningan
och knaf-

ten fnamtnätt

syfte att sär'skilt på de av samfundet mest för:summad.e
platserna öva dels fnireligiös, dels kristl-igt
- fil-ant::opisk velksamhetr.
I detta läge hade emellertid fren ny decent::alisenad och mena pensonlig
fat_
tigvånd'r gjor-t sig gällande. Det nya fick sitt uttnyck i Elbenferd-systemet. Fönsamlingsvånden bor:de gå eften liknande linjer:.
med

De diakonissonr som pasto'och kyrkorådet hittills
stött, hade anbetat
samvenkan med fattigvårdsstynel-sen. staden hade
indel-ats

i

i två distrikt

och diakonissor:na hade haft bostad och mottagning inom dessa. Genom
diakonissonnas för"medr-ing hade p::äster"na övat pensonrig siätarrår-d.62)
Kyrkonådet besl-öt

att först begäna fattigvåndsstyi:elsens yttrande i fnågan.
Detta blev mycket positivt och man besröt att över"l-ämna han<ilingai:na
titl
kynkostänman med begär.an om ett årligt ansrag på
f.2oo kronoo.ut)
Den 30 oktober 1894 avgjor.des fr-ågan

i kyr.kstämman. Efter: votening, där.
bl a ynkandet fnamföndes, att kyrkstämnian van for.meLlt obehönig att fatta
besl-ut i är:endet, bifölls kyrkonådets för.slag.6u) uppsalar domkynkoför.samling hade dänmed infönlivat den kyirkliga fattigvånden i diakonissverksamhetens for"m i sin officiella fönsamlingsvånd.

60) UDKRP 11.9.1891, 15.11.1893, UDA.
61) UDKRP 4.5.1894, UDA.
62) UDKRP 11.9.1894 m bir, uDA.
63) UDKRP 19.10.1894, UDA.
6+) UDI(SP 30.10.1894, r_IDA. Jfn tsjönkman t-954 s 323 f .
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vid prästmötet 1B9I hade emellentid haft till sitt pnimäna syfte att inföna ett mena all-mänt församlingsdiakonat. Lekmannave::ksamheten borde enligt Sundelin i stätlet för den |tfr.ia lekmannapnedikanrr,
sorn bidnagit tilr t'för"samlingslivets upplösningfr, ilu er.sättas med
en me3a
Sundelins för:slag

trkynkligt konsenve::ande och onganiser.ad rekmannave::ksamhetr?.
Fel_et med den
nuvanande för-samlingsvånden van, att pnästen ensam betnaktades som rför.samlingens organ cch fönsarnlingsvåndens subjektrr. Denna tthierarkiska uppfattningrt måste e:rsättas med synen på att fötsamlingen själv var. fönsamlingsvåndens subjekt. Enligt Elbenfeld-systemets modell skull-e man engagepa

I'ett til-1::äckligt antal kynkligt sinnade lekmän, som vilja
under" pastons
ledning taga sig an alla dem, som inom fönsanlingen äno i behov ay en
pensonlig kristtig omvårdnad'r. Genom detta skulle ,en på samma gång decentnaliserad och o::ganisenad för"samlingsvå::dft skapas. Dessutom skul1e
detta innebäna 'ren på frivillighetens väg genomfönd or"ganisk utveckling
av kynkor:ådsinstitutionen,, . 65 )

I sitt för:ednag vid mötet konkr:etiser.ade Sundelin sin motion. I den nya
tid, som kommit för'både kyrka och pnäst, gä1lde nu kr.avetrratt de enkänna sina social-a plikter., stiga ned fnån sina höjder. och i handiing visa
sitt förbanmande sinnelag mot massan av ar:betande och betungaden. I det
nyväckta andliga intr:esse som väckelsen medfö::t hade kyrkans stora misstag vanit att man inte fönstått att letla detta in på ttkärleksvenksarnhetens uppodlade fälttt. 'rf sanning, det kan inte va::a bynåkratiens och den
nya lagstiftningens fer, om det bör"jar. bl.iva en men och mer utbredd
folkför:eställning, att vännrösa, fattiga, sjuka, bedrövade och bekymrade
måste r'ända sig till staten, kommunen, till för.eningar"na, sekter:na och
separatisterna, men icke titl den evangeliskt-luthenska för-samlingen, om
vilken alla veta, att hon tnots sin pr:ivilegie::ade ställning saknar. en
ky::klig fattigvånd samt enfordenl-igt antat per:sonliga kraften för" åstadkommande av en individualisenad för:samlingsvår.dtt. I församlingsdiakonatet
bor-de i fönsta hand folksko]ans lär"ar-e och kyr"kor-ådsledamötenna ta del, i
andra hand 'rfönäldnan, husbönder och ai:betsgivane i alhnänhettt. Även kvinnonna bonde utnyttjas. fngen bor:de få ansvar för mer" än tr:e pensonen ell-e:: famitjer- för att inte äventyr-a den personliga kontal.ten.66)
Den

kyrkliga fattigvår'den,

den pe:rsonliga omvåndnaden

65)
66)

Uppsala IBSI
Tbm s It-O ff .

Pnm

s

l_g

emellertid inte enbart
som mål-. Det gäIlde även att hos såväl 'rde

menade Sundel-in, hade

ff.

66.

sär-skitda subjekten som objekten fön församlingsvården't väeka till 1iv ett
trsta::kt fönsamlingsmedvetandert. För- detta ändamål bonde en neformenad husfönhönsinstitution åter:upplivas. Denna bonde få fonmen av ?'kyrkliga famil-

jeaftnar"

med diskussione:: i sociala och kyr"kliga fr.ågon och med en form
ttkänl-eksmål-tider,
av
gemensarnma för nik och fattigtr. Även möten fö:: olika
gruppel?, konfir.mander eller. arbetar"e, skulle kunna or.<lnas.ut) aöo den hän-

delse att man menade o att detta fönslag tilt ett frivilligt
fönsamlingsdiakonat var ogenomför.bant ellen opnövat, pekade Sundelin på den oi:ganisation, som paston Sulze hade byggt upp i Dr-esden. Ännu stör.re beviskr.aft
för möjligheten fann han emellentid i t'den framgångsnika titl-ämpningen av
det Elber.feldska fatt.igvårdsssytemetfr. Om detta på fnivillig ..räg Lrade kunnat genomföras i den bor.gerliga kommunen fanns ännu stöme fönutsättningar fön uppr'ättandet av ett kynkligt diakonat inom svenska kyr-kans fönsamIl_ngar.
Som

68)

ovan omtalats stannade pnästmötet

vid ett uttalande

om

det ber.ättiga-

de i motionens syfte.

reaktion på för.slaget kan ej heller spåras i Uppsala vad
gäIlen fr'ågan om det allmänna för:samlingsdiakonatet ell-er den kyrkliga
fattigvår.den. Bakgrunden till- detta kan ha vanit att man velat avvakta
nesultatet av diskrrssioner-na om El-benfeld-systemets införande i den lega1a fattigvår:den. Stadsfultmäktiges besl-ut i denna r-iktning kom fönsrt i
januar.i 1893.un) ru""r:tom van man inom det yngre pnäste:rskapet urrder år.en
efter 1891 i fö::sta hand inniktad på genomfö:randet av en pnaktiskt r'unger.ande distr.iktsindelning. Det bör" även påpekasf a-tt den kiara fattigvår.dsinriktningen i samband rncd uppfö::ande av nya kyr-kbyggnader. hade stött på
motstånd. I detta sarnmanhang hade -rice pastonn E. G. Ljungquist varit en
ivnig fö:respr:åkane för den nya inriktningen i församfingsvår.den.7o) ,urt
skull-e även i fo::tsättningen vidaneutveckla Sundelins intentioner.
Någon omedeLban

utför"lig ar.tikel i Tidskrift fön kr.ist1ig tr:o och bildning Sulzes id6er. om församlingsvårdens funktion och organisation. Äter.igen fnamföndes hän de synpunkter. på fönsamlingsvånden, som
Sundelin tidigar.e plesenterat. Det är ernellentid tydligt, att Ljungtluist
1893 pnesentenade Ljungquist

67) Ibm s 11p f.
68) Ibm s 121 ff.
69) Se ovan s 51,
70) Se ovan s ,9.

i

o:n

6'( ,

1äggen tyngdpunkten

vid delvis andla

moment.

sulzes organisation i Dresden had.e som syfte att åte:ruppnätta
det evangeliska för'samlingslivet. För'utsättningar'na för: detta var att man skapad.e

'

högst 5.000 medlemman. För detta
stora stadsförsamlinganna delas. var.je församling bonde
med

damål borde de

en pr:äst' Kunde detta

inte

åstad.kommas,

lingarna i stäl1et indefas i distni.k!,

distr-ikt skuj_l-e ha sin sä::skil_da
för hela fönsamlingen gemensamma

skulle

med var.

som en

än_
ha

nödfalrsutväg för-sam-

sin distr-iktspnäst.

var"je

nepr:esentation (Vertnetung), eftersom det
kynkonådet inte kunde funger.a effektivt i

sjäIavånden. Distr:iktsfönsamlingen skulle välja ett ege
t kvnkor.åd (pne sbvter-ium
som skulle organisena själavånden inom distr:iktet.
För. siälavånd
ocl kynklig fettigvånd, som Sulze anser vana rtoskiljaktigt fönenacler,
bon_
de inom distniktet bitdas en husfäder"sfönening (Hausväterve'band),
som borde öventa el-ler ersätta den enskilda välgönenheten inom distniktet.
Denna
kyrkliga fattigvår'd skulle vara ett komplement till den bolgenliga
och
fostna t'de hjä1pbehövande till neligiöst-sedliga per"soner'r. r,Den
k_vnkliga
fattigvårdens ändamåt är: människosjälar.nas förnyelse och fr.ärsning;
hon

skall vid sin kärl-eksver"ksamhet hava til-l ögonmärke att söka föna människor
till tno på euds i Kr"istus uppenbar-ade l<änlek. Därföre måste hon börja
med
kampen mot den yttre nöden, men steg fön steg
låta sin kär.leksvenksarnhet
åtrötjas av dedfiga fondningan med avseencle på de fattiga, så att
cle måtte
fostras tilt gudfruktiga och sedl-iga människor:. Själavår-den och den
klznkliga
ftäo]uk"vunksamheten måste clänfön briva oåtskiida.,,
Genom olika samrnankornsten
skulle dessutcm fönsamfingsmed.remmarnas rrinbördes urngänge' uppammas. Detta
sulze I'församlingslivets sjäfrt. Denna gemenskap skulle ligga
71)
gr-und för, en trkvnkotuk trt fnån ttfönsamlingen
sj ä]v".

umgänge kall-ar:

till

r en knitisk analys av d.enna organisation och inför fr-ågan vad man på svensk
mank borde tillgodogöna sig fann Ljungquist att
sulze undenskattat betydel-

sen av rrsjälva de gudomriga källor"na för- för.samlingslivet: ondet
och saknamegt.enlt' Det kunde inte vana nog med. själva or.ganisationen. pasto::s
när.rnaste uppgift måste vara ilevangeli i för"kunnande och sakram entens för-val
tanderr.
Det van detta och inte den yttne organisationen som konstituer.ade
kyr.kan.
I'led denna förutsättning fann emelLe:rtid Ljungquist,
att sulzes o::ganisation

skulle kunna praktisenas. Fön att kyr.kan, rrsåsom var^ande det samfund
sy,-hsliga och sant troendefr, skulle fungena i t ex stadsfö::samlingan, måste
en
delning i distnikt ske. som i Tyskland skutl-e detta kunna ske på
frivillig
71) Ljungquist 1893 s 194 ff. Cf Sulze 1893.

68.

väg och'helst or"dnas genom de av domkapitlen godkända tjänstgöningsinstnuktionerna för pnästerna. Ljungquist kunde meddela, att han själv gjont försök i denna niktning i upp"rta.72)

För att väcka rrsamfundskänslan eller &lsanllinesmg{v.etalde!'t bonde i predikan och k::istendomsundervisningen rrbegneppet Guds rike och sär"skilt fönsamlingsbegneppettt inta en centnal p1ats. I den gemensamma gudstjänsten och
sänskilt i nattvandsfirandet skul-te gemenskapsmotivet star"kane und.er.strykas. I det utåt: ikta<ie arbetet borde pastor. gå i spetsen med hembesök och
samlingar" av den konfirme::ade ungdomen. Pastor" skull-e dessutom anbeta på
att rrbringa till enhet . .. r"eligiösa knaften ell-er kulturel-la lcrafter.fr inom församlingen genom samarbete med. l-äi:ane, Iäkane och andr.a, rrvilka kunna
hava djupa humanistiska, etiska och neligiösa intr"essen, även om de ej äro
knistna i djupare menirrgrr. I övr"igt skulle pastor ti1l sig knyta en stab
av medhjäIpane i sjäIavården. Att som Sulze föneslagit låta församlingens
officiella ongan utse dessa t'själavår.danetf fann eme]lertid Ljungquist principiellt felaktigt. Själavården kr'ävd.e rtmyndiga knistnarr och det fanns inga
garantien att kynkostämman valde ttknistliga per"sonligheter"t'. t'Våra folkkyi:kofönsamlingan, vilka ornsluta all-ehanda folk, duga icke häntil-f .'t f stäl-let
bonde man på frivillig
väl- samla föi:samlingens trlevande, kristliga kraftern
och söka attrbilda en fö:rs amlingskär.nart . Denna skulle vara en rrecclesiofa
in eccl-esiart men utan pietistisk färg, inr.iktad på att sätta hela fö::samlingen i r'ör'e]se. f den mån kyrkorådsmedlemmarna var itgeclignao knistliga
personlighetentt, bonde dessa knytas til-] verksamheten. Diakonissvenksamheten skull-e dessutom ha sin givna plats i organisut.iorr"r.T3)
Ljungquists Pr"aktiska erfalenheter fnån församlingsarbetet i Uppsala synes
ha gett utslag i bedömningen av Sulzes pnogram. Framföir al-lt den stalka betoningen på behovet av distriktsindelning pekai" på att detta varit ett för*

för Ljungquist. Arbetet på att i Uppsala åstadkomma en sådan indelning av församtingen fick även till nesul-tat en ny tjänstgöringsstaz'angintnesse

instnuktion fön prästerskapet, som godkändes av domkapittet fE94, där domkynkoadjunkter"na fick en del av sin venksamhet för"lagd till fönsamlingens
u'Lkantsomnåden.7u) o"r, kr:aftigaste för.skjutningen mellan Ljungquists och
Sundelins sul-zeinterpretationer synes emellertid ligga i det delvis fön72) Ljungquist IBg3 s 209 ff.
73) Ibm s 213 ff.
74

) S.

ovan

s 58 ff.

/^
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fattigvår:dsmotivet. organiserandet av en kyrklig fattigvånd synes
fön Sundelin primärt ha vanit qtt-medel. för att väcka för:samlingens egen
aktivitet. För Ljungquist övenvägen synen på den kynkliga fattigvånden
som gJål
bland and.na eften det att samfundskäasl-an väckts genom för"kunnelse och gudstjänstgemenskap och en församlingskänna skapats. Det är också tyatigt att innehålIet i begneppet kynkrig fattigvånd hos Ljungquist
han me:: karaktän av dinekt sjäravånd och sedlig-neligiös påve:-kan än en
dir.ekt fattigvårdsfunktior, . 7 5 )
ändnade

Det fi:amgår

la

inte av Ljungquists framstäl-Ining i vilken

domkynkoför"saml-ing pr'övat

mån man inom uppsa-

detta prognam, utöver. för.söken tiII

distr"iktsinCelning. f sin pr'ästmötesavhandling vid pr,ästmötet i Uppsala lgOB konstaterade emellentid Ljungqrrist, att de r.efo::mtankan han fnamför"t lg93
"rönte
delvis motstånd, när jag sökte att nealisera dem. Nu dänemot ä::o de nätt
allmänt godkända och i fler:a fönsamlingan genomfönda,,.76)
Det motstånd Ljungquist åsyftat tor"de fr a ha vanit stiftschefens, änkebiskop Sundbengs' knitik .77) T samband med det planerade pr"ästmötet i Uppsala l-897r som inståtldes på grund av änkebiskopens sjukdom, hade Sundbeng

avsett att hålla ett fönedrag

'?Om

inne mission och föi:samiingsdiakoni,'.78)

Utgångspunkten var" för" Sundber:g de inom kyr"kan diskuterade former"na för
rrförsaml-ingens egen kooperationrr.
Den inne mission, som i äl-dr-e svensk

tradition firämst var:it inr.iktad på lekmäns predikover ksamhet , hacle unden
senarle tid åtenfönts tilL sin egeritliga uppgift - till gänningar:na. Genom
sundelins motion 1891 hade den inne missionen ombifdats till_ för"samlingsdiakoni.Tg) sunaberg stäIlde sig emellertid skeptisk till de för"samlingsonganisationer:t som växt upp ur det sulzeska systemet. För. snrå landsfönsamlingan fanns inget behov och fnågan var, om de stönr:e bonde befatta sig
med Itdet i fler:a avseenden r-ätt vanskliga expenimentet.. En stor r.isk 1åg
75) Det bör påpekasr att även Sulzes församlingspr:ogram vuxit fi:am rrn en
situation, dän den legala fattigvånden inte näckt till. Dr^esrlen hörde
dessutom tifl de städer, dän Elbenfeld-systemet inför:ts i den legala
fattigvården. Ljungquist 1Bg3 s 2OO.
76) Ljungquist 19OB s 71 annr. T prästmötesavhandlingen, med titeln G:runddragen av kynkans sociala uppgiften åter-kommer ar:tikeln fr:ån l8g3 i
endast lätt bearbetad fonm. Ibm s 7I ft.
i
77) Cf ovan s 59 f,
78) Fönednaget i manusknipt i SS (T:74) UUn. Det tr^ycktes efte:: Sundbergs
död i Kyrklig Tidsknift 1902 i ofönändrad form, vanför detta legat
ti1I gnund fön refenatet. Ang Sundber:g se ölanden lgSL och Pnm Uppsala
I9O2

s 69 ff.

79) Sundbeng I9O2 s g9 ff.
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i att

de

fnivilliga

medhjälpanna kunqle visarrbrist på förstånd och andtig
enfarenhettr' E:rfanenhetenna fnån Tysklan<l visade också, enligt Sundbeng,

att det fanns tvivel-

om lämpligheten

bl a att r"isken fanns för, ett

samman-

blandande av diakonin med nådemedelsför-valtningen.B0) lun väg man borde gå,
menade Sundbeng, valr att i stället utveckla de nedan befintliga 1egala in-

stitutionerna - "f"L!&"urgsg cch ky-l,kolqågs_trr. Även om fattigvår.den van en
bcnger-lig institution rtoch i ordets stnängaste mening icke kyi:klig angelägenhettr, så stod dock de båda kommunelrna itrden innenligaste för:bindelsert.
Genom fnivilliga knaften och genom distriktsindelning hade bI a i Uppsala
visats trgynnsamma nesul_tatr'. Att d.enna venksamhet utövades inom av lagen
bestämda fo::men behöv,le irrte innebär-a att den för:lonade sin kar"aktän av
trk:-istlig känleksve::ksamhetr. r ky::ko:rådsinstitutionen låg nedan
enrigt
lag möjlighetenna tift en effektiv fö::samlingsvånd. Genom en utbyggnad av
kyrkonådeto distr"iktsindelning och eventuella fnivilliga medhjälpane kunde
en fönsamlingsdiakoni åstadkommas utan att skapa nya, opr^övade formuo.BI)

Det bör" anmä::kas, att Sundbengs knitik i för"sta har-rd nön fo_nmerya för fönsamlingsdiakonin. Att kyr-kan och hennes medlemmar- hade ett socialt ansvap,
som borde omsättas i praktike var? fön l:onom en sjä1vklanhet.82) ,".1 c"r,
bakgrund i den l-undensiska högkynktigheten, som Sundber-g hade, van emeller,tid misstron mot en fni lekmannaverksamhe'L natur"lig. Risken fön att lekmannens oeh pnästens frrnktioner" sammanblandacles, att en pietistisk ecclesiolatanke insmögs i fönsarnlingen och att organisationer- bildades inom fönsamlingen, utan kontakt och kontnoll fr.ån fönsamlingens legala orcgan, måste

för' Sundbeng,

med dennes enfanenhet av väckelsens utbnytnin€iar

ur

svenska

kynkan unden l-B7O och tS8O-talen ha framstått som en oönskad möj]ighet. Genom att knyta fönsamlingsdiakonin till
de rfor.ganiskt utveckl-adeit legala onganenr till fattigvåndsstynelse och kyr:kor:åd, kunde dessa r.iske:: eliminei:as.

linje

detta i?esonemang ligger" Sundbengs anmärknirigsvänt positiva stm
på den legala fattigvår'clen och på fönhållandet mell-an den kynkliga och bor.genliga kommunen. Tnots att fattigvården besknivs som en egentligen bo::ger"lig institution, inneban det ingen svårighet fön honom att se ,ien som en
fonm av itknistlig kärleksverksamhetrr. I dessa avseenden avviker Sundberg
mankant fi:ån den ovan besknivna uopsal-atr.ad j.tionen.
På

med

s 104 ff. De församiingsvårdsmodel-len, som Sundber:g speciellt omnämnen, är för'samtingscliakonin i Gävle och fö::samlingsdiakånatet i palkenberg. Uppsala benö::s ej i detta sammanhang.

B0) Inm

81) fbm

82)

cf

s

1O9

ff.

sundber"gs inledningsförednag

vicl pnästmötet l8gl ovan s 62,

7L,

i församl-ingsdiakonin fanns emell-ertid en stank samstämmighet
me]lan Sundelin, Ljungquist och Sundber.g. Detta gäller rlppskattningen av
diakonissollnas funktion. Fön Sundberg frarnstod denna ve:rksamhet som rrföntr'äffligtt. Detta var- den bästa formen fön den onganiserade kyrkliga diakonino med::öttei: i denItapostoli.ska tidenrr och nu praktiserad i nästan vanje
På en punkt

Itevangeliskt kynkosamfund.rt.t3) O"a enda.
som övertr-äffade denna fonm var
den diakoni, som utövades i den knistnes natunliga l-ivsfunktioner
"obenoende av alla sär:skilda anstalter.,,.84)

Ljungquists och Sundbengs inlägg i fr"ågan om församlings<liakoni och
församlingsvår"d hade debatten vidgats över Uppsalas hor"iscnt. Den vid lggOtal-ets bönjan starka anknytningen tilI fattigvårdsfr.ågan hade delvis tonats
ned och ensatts med en mena intenn kyrklig debatt orn för.samtingsvåndens for"Genom

mer.

Fö:r Uppsalas vidkommande är" det tydligt, att Sundel-ins ansatser: fön skapandet av en kynklig fattigvånd enligt E1benfeld-systemet och Sulzes fönsam-

lingsmodell endast på vissa punkten kunna'L r.ealisenas. Så synes fr a det
kynkriga vår"da:rsystemet inte ha fått något stönre genomslag på grund av
vagheten låae i dess fo::m och innehåll. Det torrfe också ha funnits svårigheten att vid sidan av det legala vå::dansl,stemet och övr.ig frivillig välgö_
r"enhet skapa ett parallellsystem ifr.åga orn kynklig fattigvånd. Till detta
kommen, att den akuta fattigvåirclskrisen omkring IBSO mot 189g-talets sfut
upplöstes, nöjligen på gr:und av omonganisationen av fattigvånden men fr. a
genom att konjunkturenna fönbättr"ades, Det är" naturl-igt att fattigvår"dsaspekten i detta läge dervis kom att mista sin aktualitet.
Detta inneban emellertid inte ett uppgivande av tanken på en kynkligt organiserad fattigvånd. I diakonissver-ksamhetens form skulle den r.ent social-a
diakoniinriktningen få sitt klar.aste uttr"yck. Denna verksamhet synes ha fått
stöd fr'ån alla kynk.liga gnuppeningan. Genom att inför:Iivas med fönsamlingens ordinar-ie uppgifter fick clen dessutom kar.aktänen av officiell kyr-k1ig
funktion. Det genom fattigvårdsdebatten nyväckta intr.esset fön en lekrnannaaktivenande fö::samlingsvånd hade emell-er.tid lett till en ny syn på fönsam-

lingen.

en kyr-klig expansion med uppfönande av kynkbyggnader" i församlingens utkantsomnåden, genom en beg'ynnanrle distniktsindelning, genom
fönsöken att inom den for"mella för'samlingens gränsen skapa aktiva grupper
Genom

av lekmän sökte man finna nya foi:mer. fön för.samlingens sociala och neligiösa
funktionen.
83) Sundbeng 1902
84) fbm

s

l-14.

s 102 ff.

