228.

1,6

FATKENBERG

r d'e hittills genomförd-a lokalund.ersökningarna har intresset främst
riktats mot d.ebatt och organisatoriska reformer inom fattigvård.sfältet på d'et interna l-okara planet, Förjand.e und.ersökning om Falkenber€:
har ett d'e1vis annat syfte. som d.en följand.e franställning:en kor,mer
att visa, torde fattigvårdsd.ebatten i Falkenberg haft sin största
betyd'else inte så niycket på d-et Iokala planet sor: i den inonkyrkliga
debatten on fattigvård och försanlingsvård. Detta förhållanåe föranleder
att i fränsta hand- centrera franstäIlningen kring framväxten av E.
D.
Heiirnans originella församlingsvård.sorganisation
fram till omkring 1B!!.
Först nåste d.ock d.en Iokala bakgrund.en beröras.
1.6.L

Den

leEala f attievård-e n och

d.en

fria väIEörenheten

r'ågkonjunkturen under l88O-talet synes end.ast ha haft en begränsad.
effekt på fattigvårdssituationen i Falkenberg. såväl antal und.erstödstagare som fattigvård-skostnader var under perioden le8l-1895
relativt
konstant. Endast vid l88O-tarets början och und"er åren kring t8lo
kan
svaga ökningar noteras. Till detta tord.e ha bid-ragit, att
den, under
hela period"en för övrigt mycket svaga beforkningsökningen, vid. lBBotalets nitt hel-t avstarrnat och förbytts i en forkroinskning.l)

f) fOfSande materia] är hämtat från SOS KFoF.
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rBBr, Räkenskaper,

Total-

kostn.
4.207
4,647

5,r53

4.955
4.681
4,T9l4,372
4,583

4,508
4,585

4,385
4,090
4,805

5,O11
2.096
65
4,Bti
cf Falkenbergs fattigvård från år
FSA, vars uppgifter i någon mån av*irilcer från d.en ofiiciella statistiken,
serna är emellertid- desamma. se även lo.{Bef rB95 Harland-s 1änTend.ens !,
som för hela länet noterar en befolkningsmin"i*r.ing
rge6-rgtö
ocn pekar på den starka emigrationen under aeina pu=ioä"(""-io.ö6ö personer avflyttade
LBg5

till utlandet).
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iakttagelse, byggd på d.et officiella statistiska materialet, synes peka på, att något egentligt fattigvårdsproblem inte förelegat för
Falkenberg unåer clenna tid., Då fattigvård.sstyrelsens protokoll under
åren IB71-95 inte påträffats, föreligger svårigheter att med. relevant
material und-erbygga d.etta påståend.e.z/ En viss information ger emellertid stadsfullnäki;iges protckolt och handlingar.
Denna

Av d'essa framgår, att svårigheterna för fatti-gvård.en frä,nst legat på

slutna vård.ens område. [rots upprepad.e påstötningar från fattig_
vård'sstyrelsen under 1B7O- och IBBO-talet hade bristen på ett för fattigvårdens behov tillfredsstätland.e fattighus inte kunnat fyllas. Vid
1BB0-talets början had.e en utredning tillsatts för att upprätta förslag on nytt fattighus, varvid d-ock frågan inte förd.es närmare sin 1ösz\
ning./r Först vid 1890-talets början togs probremet upp för att slutlid.en

gen avgöras.

I november 1Bp0 ingick fattigvård.sstyrelsen med. en skri-velse tilI stad.sful1näkti8e om d-et omed-erbara behovet av större utrymme vid- fattighuset, varvid- nian förord.ad.e att ett helt nytt fattighus sku]le tyggu.*,4)
tr'attigvård-sstyrelsen kund.e vid- ett senare sammanträd.e p::esentera d-e
färd.iga ritningarn^.5) ou* var emelrertid. d.en ekonomiska frågan, som
orsakade debatt och under våren 1B!1 led"de till att förslag väcktes
i
stadsfullmäk'tige om att tiltsätta en konmitt6. Det anmärkningsvärd-a med
d-etta förslag varr att fati;ighusfrågan endast var en d"el av det för
kormrittdn ski-sserad,e arbetet,'[i11 d-etta fogatLes önskeurå,let om en ,utred-ning rörand-e d-et fattigvårclssystemn som ansågs böra tiltänpas inom
sarnhälIet". Stadsfullmäktige s-bäIlde sig positivt och utsåg en konmitt6, beståend.e av fem personer. I d.enna ingick bI a fattigvård.sstyrelsens ord,förand-e och stad."rr" pa*tor,b/
Konmittdn, und'er ord-förancleskap av kyrkoherde E. l. Heiiman, arbetad.e
und.er sonmaren rB!1 fram ett förslag. Detta är på flera punkter
av in_
tresse, Enligt kommittdn krävde fattigvårdsförhålland.ena i stad.en en
c\ Det end-a materialet

i FSA ang fattigvård_en und.er d.enna period. sJnes
vara fattig'vårdens räkenskaper, cr lorjes on r)J6, som r-;i; historik
över Falkenbergs fattigvård. 1B{J-1956 även mött denna svårighet.
5) rbnr s 28 f. Fattighuset synes ha rymt end"ast 10 personer enligt d_e

statistiska uppgifterna. SOS KFoF.
4) FSP 20.11.1890 $ ffe bilaga B, FSA.
c\ FSP 22.12,18gc $ r+e, FSA,
6) FSP 28. .:-B?L $ 6?, FSA.
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I'grundlig och snar förbättring". Förutsättningen för d-etta var
fr a
ett nytt fattighus. Vid. sid.an av d.etta ford.rad.es emellertid. reforrner
även på d.en öppna fattigvård.ens områd.e. Ett 1äsrum bord.e inrättas i
anslutning til1 fattighuset för rrnyktra arbetare'r eller arbetarföreningar. För d.enna nya anläggning sku-lle d-essutom en förestånd.are behövas, rrvilken rnöjligen även frand.eles kund.e förestå en s k centralbyrå
för d-en preventiva mera frivitligarfattigvården i vårt sanhäI1e efter
Elberfeld"-systernets grund-saf,ssarr.

/

./

införand-et av clessa icLder i Falkenberg torde E, Do Heiiman stått.
Denne, som i naj 1890 ti11trätt sin tjänst, var sed_an sin göteborgstid. väl bekant med, Elberfeldsystemet, speciellt i d.en utfolmning d.et
fått i\de av biskop E, I{. Rodhe franförda idderna om kyrkrig fattigvård-.'/ Det är tyd"ligt, att han nu utnyttjat riiöjligheten att även i
Falkenbergs fattigvård- införa dessa principer, fr a för en pranerad.
organisation av den frivilliga välgörenheten.
Bakorn

förslag på d-enna punkt hacle emellertid- mera karaktären av
en framtid-a e.rentualitet. I stadsfullnäktiges förhandlingar och d.iskussioner kom denna d.el av lcomnitt6ns förslag inte att närmare kommenteras. Den centrala punkten i utred.ningen had.e för denna mynd.ighet i
stäIlet varit frågan om d.et nya fattighuset, som först efter förnyadutredning kunde komma tirr en lösning.2 ) Ett nybyggt fattighus kund.e
tas i bruk-und.er irB94,1O) la"ted. tord-e fattigvård-ens rcer akuta problen
ha 1östs."/
I(ommittdns

aa

\

z) psp 20,8.1891 $ rrJ bilaga, FSÄ. Kommittdns yttrand.e var skrivet
av Heiiman. Ang d.enne se prm Göteborg 1!o! And.ra avdelningen s 66
ff och fr a Rod-he E, Mn rgJo s 48 ff och passim. se även ovan
7trtr

).

e)

)t

).

varit viee komminister i Göteborgs domkyrkoförsamling och före Rodhes ankomst titt Göteborg ståit i fritig
brevkontakt med- d.enne. se ERS, LUB. För Heiimans tjänstgöring i Gö_
teborg och i fortsättningen se l{ellströrn }!!1 s 5r, Se även Hciimans
senare uppgift i E. D. Heiiman till E. H. Rodhe 22,9"L894, ERS, LuB,
om att han och Rodhe I'samarbetad.e på ett förslag ti11 frivirlig
fattigvård i Götcborg, vilken vi söktc få fotad- på församlingsprinciper i stället för på _föreningsprinci_perrr,
9) Kommitt6ns förslag remittcrad-es till fvst och rlrätselkammare, vilka
avstyrkte förslaget om att inköpa ett äldre hus. Sf fattad.e i ställ-et beslut om att uppföra ett nytt^fattighus och tillsatte en ny
kon'r:niitt6 för detta. FSp 1T,g,r}gr $ rzl och rz{, zj,1o.1B9l_ lio,
$
l.7.L2.1891 $ rlr, FSA.
10) BOrjesson 1p!6 s 29,
11) Enligt statistiken minskades från l8lO-talets början antalet underneUnan hade IBBB-89

stöd.stagare. Se ovan not 1.
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I fattigvård.skommittdns f örs1ag had.e antytts, att även d.en öppna vård'en i stad"en kund-e vara i behov av en utbyggnad. oeh en eventuell komplettering genom frivilliga insatser. llet är svårt att avgöra, på grund_
av brister i materialei;, vilken onfattning d-en 1ega1a vårclen haft och i
vad. nån d.en stötts av fri välgörenhet. Det är enell_ertid. tyd.ligt, att
man i vissa fall mer utgått från d-e aktuella fattigvård-sbehoven än
från författningarnas gränsd-ragningar för vad. som var en obligatorisk
vård.' 1B!0 anslog t ex stad.sfullmäktige med.el för I'bespisande av kringvand.rand-e nöd-ställda'r.12) l"rrna form av unci.erstöd- återupptogs und.er senare d-elerr av 18!0-ta1et, då med stöd av frivilliga meaet.lJ)
För den frivilliga väIgörenhetens vid.kommand.e fanns ett antal smärre
organisationer. En und-er 1860-ta1et existerande "Skyd.d.sföreningn synes ha upplösts eller ha ombildats til} d.en 18?6 bifdad.e ,rFamiljeföreningenrr' som fränst tord.e ha haft barnavård.ande uppgifter. Sparbanken
had-e d-essuton en viss r'älgörenhetsverksa"rnhut.14) vid. sid.an av dessa
fanns ett fåtal organisationer av. självhjälpskåralctär med. sjuk- och begravningshjälp på sitt p"og""*" 15)
Det tord-e med. utgångspunkt från d.et här presenterad.e materialet, ned.
reserrration för dess knapphänd.ighet, knappast kunna hävd.as att fattig12) FSP 22,12.18g0 $ r:+, FSA. Cf ibm $ rr: ned förslag om inrättand.et
av ett rrtillfäl1igt natthärbärge åt kringvandrand-e med-el-lösa personerrr. Detta f örs1ag synes ej ha anlett någon åtgärd.. Extra utd.erningar vid. jularna förekom sed-an älcLre tid,, Börjesson L956 s L7 f"
15) lorjeson 1!!6 s 19. Yad gäl-ler fattigvård.ens organisation inom d,en
öppna vård-en är uppgifterna mycket knapphändiga. Någon distriktsinCelning synes inte ha existerat. Und.ersiöd synes ha utd.elats av
fvst:s ordf-eller utgått i natura t ex genom kostd.agar hos enskilda
personer. Något reglemente efter lB{J }rar inte påtråtfrt". Ibm s 6
ff- Däremot synes tillsyningsmän för bettlare ha funnits. FSp 19.
rz,LBBg $ r:0, FSA.
1{) Ang skyddsföreningen se Börjeson tp!6 s ld f. Ang Famitjeföreningen se IovIBef 1Bt0 llatlands län s zo, där föreningen ,rrguå ge s jukoch begravningshjä1p. Det tord-e d.ock vara rimligar"
anta, att
föreningen är d.en av Heiiman 1B!! angirma föreningen "it
rF.F.,,, med.
barnavård.ande syfte. FKRP 24,5,1895 $ 5, FKA. .a.ng sparbankens verk_
samhet se ibm.
15) Se KI\[3ef 1890, 1895 och lpoo Hallands län ifrå8a om Fromrna stiftelser m in i Falkenberg. De sammanlagCa und-erstöd.en utbetalad.e
d-e
där uppgiirna föreningarna, där ävÄn Familjeföreningen ingår, av
var
1BB5: 5aiz-?-rB90t J)22-, TB95z r.610:-. cf ovan tåt r ang fattigvård.ens utgifter.
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i d.en öppna fattigvård.en under 18!O-talets början varit
speciellt påtagliga i Falkenberg. Det av l{eiiman anförd.a behovet av en
utbyggnad av fattigvården enligt Elberfeld-systemets rnodell torde därigenom haft en begränsad. betyd.else.
vård.sproblemen

5,6.2

E. ).

Hetiman

cch

d.en

kyrkliea fattievården

I Heiimans kommitt6utlåtande had.e El-berfe1d.-systeuret i första hand. avsetts ligga ti1l grund för d-en frivilliga välgörenheten i Falkenberg.
Under hösten 1891 vid.tog Heiiman åtgärd.er för ett vidgat samarbete ne1lan d.e befintl-iga välgörenhetsorganisationerna. I d.ecernber l8tl instälIdes emeLlertid. d"essa försök. Sakom detta 1åg biskopen E, II. Rodhe,
vi.lken Heiiman- vid- d-enna tid. stod. i brevkontak'b med..
För Heiiman synes det program, som biskop I?od.he 1BB9 skisserat i sitt
föredrag om kyrklig fattigvård., ha legat till grund för hans försök
vä1görenheten i Falkenberg. Rod.hes framstä11att ord.na den frivilliga
ning had.e fr a understrukit behovet av en kyrkligt organiserad. fattigvälgörenheten skulle und.erordnas d.en kyrkliga
vård, d.är den frivilliga
församlingen och knytas till församlingens 1ega1a organ, pastor oeh kyrkoråd.16) D""*r principer försökte nu Heiiman omsätta på lokalplanet i
Falkenberg,

kyrkliga anknytningen skulle ernel-lertid- skapa problem, eftersom en
av d.e föreningar, som ]Ieiiman avsett skulle ingå i verksamheten, var en
good.templarorganlsation" I brev i;iII Rod-he had.e Hei.iman presenterat sina
planer på en frivillig
kyrklig fattigvård, Det visad"e sig emellertid- att
Rodhe bestämt stäl1de sig awisand"e till
tanken att integrera en good.tenplarfören.ing i verksamheten. Heiiman å sin sid.a menad.e, att ett såd.ant
samarbete var absolut nöd-vänd.igt, om den tilltänkta organisationen skulle
kunna fungera. De flesta av försa.nlingsborna til-lhörd.e arbetarklassen och
de, som var "nylctra av arbetarnarr til]hörd.e good.templarföreningen" He'iiman menad-e d-essutom, att d.e i första hand. borcle betraktas som rrförsam1i-ngsmed.l-emmarrt och i d.en egenskapen sku.lle kunna engageras i ett försanilingens gemensamma arbete, iVled. en klart uttryckt förvåning över att
Rodhe inte längre tycktes följa de principer han sjä1v uppstäIlt för
d-en frivilliga
fattigvård.ens ordnande, beslöt Heiiman emellertid att inDen

t6)

noane

n. H. 1889. Se även ovan 3,5"5.
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stälra alla vidare ätgård-er i d.enna riktning i Falkeirberg.lT) Ett
visst samarbete med- föreningen F.F,, Familjeföreningen, skulle emellertid. upprätthållas,I7 a)
Detta innebar d.ock inte, att Heii:nan uppgivit sitt intresse för dessa
frågor. Vid. Ky::kans Vänners årsmöte sommaren LB)Z, rLär Heiiman bl a hölt
högtid-stalet över ännet t'Vår bekännelsett, var ett av d-islcu.ssionsämnena
frågan om hur "kristlig d-iakoni" skulle åstad.kominas och hur 'rkyrklig
fattigvård. och d.ärtill hörand-e kyrkligt d.iakonattr skulle kunna rtåterinförastr inom kyrkan" net frangår av referatet av d.enna d-iskussion,
att Hetiman vid denna tid fortfarand.e tänkte sig en mod.ell för d-en
kyrkliga fattigvård.en i enlighet med. d.et av Rod"he skisserad.e systemet.
Det som saknades i d.en legala fattigvård.en var d.et personliga. på landet bord.e fattigvårdsstSmelserna, td kvinnor i anspråk för d.en yttre
vård-en, vilka även kunde stå för en frivilligt
ord-nad- väIgörenhet, Denna bord-e led.as av en d.iakonissa. Diakonien bord.e mera bli en kyrkans
.18)_
-' Den i-ntensiverad-e d,ebatten på rikspLanet und.er 1B9J skulegen saI{.1e emellertid. reda ti11 en vid-areutveckling hos lleiiman.

I d.en inomkyrkliga d-ebatten intog, speciellt för d.en syåsvenska kyrkligheten, und-er 1B!O-talets första år belcännelsefrågan en central position. Genom en motion i riksdagen lBBp had.e red.aktör S. A. Hed-Iund
väckt förslag on änd"ring av 1yd.e1sen i KL I kap $ I angåend.e svenska
kyrkans bekännel-seslcrifter. Detta förslag, som från d.e flesta prinärt
uppfattats som en end.ast red.aktionell fråga, skul-Ie enellertid från
syd-- och västsvenskt ortod.oxt hå}l framkalla en kraftig aktivitet för
att bevara vad- man uppfattad.e som d-en 'rost5rmpad.e bekännelsenn. I d.essa
aktioner koin Heiiman a,t ta mycket aktiv aut.19) aor ett red. i hans enSagemang ingick startanclet av en egen tid-skrift, Bibliskt-Lutherskt
Veckoblad-, som våren l8!J utkom med sitt första nummer. Syftet med tid.tT) E. n.

Heiiman till
ERS, LUB, se även

E. H, Rodhe odaterat december 1B!l oeh l-B.I2,lB9l,
ett in1ägg av Heiiman i GW B.1o.l8!l om goodtemplarnas och nykterhetsarbetets behov att komma in uncler "kyrkans

hägnr'.

17a) FKRP 14.l-2,l-893 oclt 2Q,L,1895, FKA.
1B) LM 1892 s lJB och llJ ff. Heiiman följd.e i stort det uttalande, som
d-en sektion, som förberett frågan, framlagt. Första punkten i den-

na var att pastor skulle utnyttja sin rätt att d.el-ta i fattigvård.sstyrelsen till att i fattigvård.en rrsöka ingjuta kärl-ek och barmhärtighet". Ibm s L55,
19) por d.enna fråga och dess sarnmanhang se Kjöllerström l!{6 s 228 ff,
f f , Lbll- L962 s 26 tt och Ahr6n f9()A s A5 II. be aven
!?* tgSS
-s s2Jl-ZB5
Äberg
r!68
tt cch pteijet 1968 s t16 ff ocn 148 i.

Ff
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skriften var att i försaniling och hos irmenige riarrrtväeka ett större intresse för I'bi-belord.ets alltigenom gud.omliga urspru.ng och auktoritetn
och för r'äkta luthersl< tro och åskådningrr. Veckobladet skulle arbeta
för att väcka och stärka rtförsarnlingssinne, försainlingsintresse och en
levand-e känsla av försanlingsgenenskap". Till d.e frågor, som fr a skul1e behandlas, hörde bI a fattig- och sjukvård-, själavård- och aiatoni.20)
l8li avgjordes bekännelsefrågan i d"en riktningen att det
ursprungligen hed-lund,ska förslaget a-v-visad-es, vilket från i'bekännelsekyrlcan'r uppfattades som en stor seger.").rru sid-an av och delvis i
samband. rned. d.enna fråga behand.lad.es även en skrivel-se om r'1ag för kyrkotukt och sjäIavård"", sour i utskottsbehand,lingen frainkallad-e en märklig
reservation av biskop C. H. Rund.gren,t') Dulne menad.e att d.et framlagda
förslaget inte på någon punkt gav svenska kyrkan en "verklig kyrkotukt'r.
r stället för en lag, son enligt Rund.gren änd-å inte gav prästen några
tnöjligheter tilI kyrkotukt och själavård bord.e en nyorientering slce på
församlingsplanet, Vid. pastors sid.a bord.e ställas ett I'församlinssråd,'
-rrett på laglig grund. ståend.e d.iakonatr', Detta råd- skulle ha själavård-and.a och kyrkotuktand.e befogenheter utan annan "inynd-ighet och makt än
Vid- kyrkomötet

kärlekensrr. Genom en rrkärleksverksamhet'r, organiserad
på d"etta sätt, skulle kyrkorådets funktion inskränkas tilI 'rvård.en om
kyrkans yttre angelägenheterrt. Det tilttänkta d.iakoniråd-et skul-le rekryteras bland. frivilliga krafter inom församlingen och bestå av såväl
män som kvinnor.c2l
d-en uppoffrancle

20) 3IV IBIJ s 2.

Heiiman had.e 168! varit tilltänkt
som redaktör för LuthersktNTånad.sblad. och som med-red-aktör i d.en för Lund- och Uppsala
gemensamt tänkta Kyrklig lidskrift.
Se p. Ä, Berggren till E. H,
Rod.he 29,I2"f889, 22,5,I89A, B.It.tB9O, ERS, LUB, samt C. J. Norr-

by ti11 M. Johansson 17.8.r89o, r2ez2, uu3. Norrby kallar Heiiman
en rrmyckct begåvad. emanciperad sehartauanrr. Sanarbetet mellan lrundoch Uppsala synes ha fal]it på att Hciiman uppfattats som rrombucl för
biskop Rod-he, Olbers och Kyrkans Vänneril, Ibm.
21) se senast Åberg t)68 s 2)o. se även Heiimans reaktion i BLV rB)J s
233 tt. Cf P. A" Serggren tilt E. H. Rod.he j.1O,IB9j, ERS, LUB:
rrNu slcall jag ald.rig förtvivla om kyrkar.,.s sak mera,.
cf även LM
1B9J s 170 ff.
ZL ) fi;r denna fråga se Eckerd.at 1!J0 s J,ZQ ff ,
23) KM rB93 KLU 1{ s ! ff. cf Rod-he it, t/1, Lgjo s 34, som antar att Rundgren fått uppslaget från Sul-zes rrd,ie evangelische Gemeinder'. Dctta
inflytand.e tord.e dock kombinerats med. svenska varianter på Sulzes
tema. Diakonien och d.en sociala frågan haåe d.essuton behand"lats i
Karlstads siifts prästsäIlsicap både 1B9O och 1B!1. 1891 haåe Rund.gren refererat H. p. I{ughes skild.ringar av försarnlingsarbete i Lon_
d-on, d.en s k Itaggressiva kristend.onenrr, organiserad. med" uppsökand.e
verksanhet av frivilliga
krafter. I(arlstad. Ämbotsmemorial 1B9O:7
och 18!1:!.
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reservation väckte stor uppmärksamhet i kyrkomötet men föranled.d'e inte någon påverkan på kyrkomötets skrivel-se i kyrkotuktsoch sjä1avård-sfrågorna.'+/ Rund.grens förslag iirnebar, att d.en hittills
lokala
d-ebatten om försarnlingarnas och leknännens aktivering i fattigvård.
och
församlingsvård- förts upp på riksplanc-t. Rund-grens avstånd.stagand.e från
en reprcssiv lagstiftning'bi1l skyd"d. för kyrlcan och 6en i stäl-let franirförda tanken att bygga församl-ingsvård-cn på en allmännare aktivering
av församlingarnas lekmän för frivllliga insatser, tord"e ha inneburit
ett genomslag på riksplane't för de id6er, som vid l8po-talets början
haft sin utgångspunkt i problenen på fattigvård.ens och d-iakoniens område. Dessa had-e nu successivt lett över til1 en nyorientering ifråga om
svenska kyrkans arbetsnetoder,a) ) I Bibtiskt-Lutherslct Veckoblad. följde ileiiman IB)J års kyrkomöte med spänt intresse. Rund.g:rens reservation
fick ett mycket positivt bernötand-e. Den var i takt med.trtid.ens hjärtslagr'. Hei.iman ville emellertid. inte på d.et sätt Rund.gren gjort döma ut
kyrlcorådet. Diakonirådets funktion kund.e enligt Heiiman upprätthål-las
genom kyrkoråd-et, son d.ock rnåste fostras och utvidgas
för att ni sig
upptaga alla försanlingens bättre krafter för kärlekens värv i försam.. 26),
Itngen,'.
Denna

För Heiiman blev Rund-grens id-6er om församlingsråd och diakonat utgångspunkt för ett nytt försök att engagerra lekmännen i församlingen. I enlighet ined- sina principer startad.e han med. kyrkoråd.et. I d.ecenber aB)J
f öreslog Heiiman i kyrkorådet att cless led,arno bantal skulle f örd.ubb]as
och d-essutom lcompletteras med- sulrpleanter. Vid samnansättningen av d-et
nya rådet skulle nan fåta d.et uppbäras av hela församlingen och d.ärför
rekryteras från slcilcla samhällsklasser. Genom d.enna nya representation
skull-e församlingen bli I'alltmera självrrerksam både genom ett inera ak-

tivt d'el-tagand.e i gud-stjänsthand.lJ-ngarna och genom att inom sig arbeta
för ett sunt och sed-ligt församlingsliv samt ej minst genom upplivand.et
av d-en gamla försarnlingsd.iakonienrr" Det "förhand.envarand.e i stillhet
arbetande församlingsd.iakonatetrt skulle inclelas i d.istrikt, vilka kyr-

koråd.sled.amöterna slcul_l-e förestå. z / I

24) KII IBIJ Skri.V j5. Lagförstaset fötl i riksdagen LB)Q, Eckerdal 1!J0
s lJO. För debatten i Kl\.[ se även Rodhe E. T[. L93O s j5 och Kalm
t967 s 46.
25) Cf Eckcrdal 1970 s 1J0.
26) BtV 1B!J s 270 t, Denna synpunkt hade även i KM hävd.ats av bl a
Billing. KI\'l LBg' prol: s 2){,
27) FKRP L4.L2,r}g5, FKA,

r
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Det framgår av d.enna konstruktion, att Heiimans principer för s jälva
organisationen av åenna försa^nlingsverksamhet var desarqaa som vid. 1890talets början. Församlingsd.iakonatet, för utövand-e av kyrklig fattigvård-, had.e knutits till d-et legala församlingsorganet, kyrkoråd.et. Detta hade enellertiå måst omformas för denna nya uppgift. Av speciel-lt
intresse är, att bl-and. råd.ets nya arbetsuppgifter de fattigvård.and.e
funktionerna end.ast blivii; en d-elaspekt. I likhet med- Rund.grens förslag had.e c1e allniänt församlingsvårdand.e funktionerna ställts i centrum.

I

Kyrkoråd.ets reaktion på Heiinans förslag kan karakteriseras som awaktande. Man påpekad-e att d-et hela var alltför nytt för att riktigt kunna bedönas. I\[an stä]ld-e sig emellertid. positiv til1 ett utökat =åa.28)
Förslaget synes d.ock inte ha lett til} några konkreta åtgärd-er. Heiiman
valde d-å att gå en annan väg, som d.elvis återigen anknöt till R.und.grens
förslag. Dessutom torde en till- svenska våren 18!{ översatt liten skrift

försarnlingsliv i Köpenhann ha gett Heiiman vissa impulser. nenna
skrift, av d"en d-anske präs-ben P. Krag, beskrev en futlt utbyggcl församlingsvård.sorganisation i en av i{öpenhamns storförsarnlingar. I d.enna försarnling fanns en genomförö frivillig
sjuk- och fattigvård-, organiseradenligt Elberfeld-systemet, meå kretsind.elning och fattigvård-are, und.erställt ett I'f örsanl-ingsråd", valt av d.e aktiva leknännen. nessa bild.ade
rrett d"e troend.es samfund-'r, ti}l vilket inträd.e beviljad.es efter anmä]an
till försarnlingen" pr"to". 29)
om

i

I

!.'

Våren l-894 an:räld.e Heiinan d.enna broschyr i sin ticLskrift. Även om han
inte i alla d"elar icund.e gilla l(rags principer, menacle han, att här
fanns ett i praktiken genourfört system, sotrr visade att d.et var nöjligt att engagera lekmännen.JO) lco"t cfter d-enna arr:nälan ned-delad.e Heiiman' att ett I'församlingsd-iakonat,äntligen kommit ti1l stånc1 inom Falkenbergs och Skrea försar.rl-irLgayn .)t 1
Stad.garna

för

d.enna

organisation r,'isar en intressant kombination rnel-

28) Ibm.

29) Krag 18p{ s 5 ff, Inom organisationen, sora 1B!2 had-e 1.0)0 meålemmat fanns även institutioner av social och kyrklig art. Det stc::a
antalet med.lemmar synes emellertid. inte ha utövat någon direkt funktion. Inon rrsamfundetrt upprätthölls enligt stad.garna en kyrkotukt,
vari-genom med"lemnar, son avvek från kyrkans tro, föralctad.e nåd.emed.len el-ler förd-e ett lastbart liv, kund-e uteslutas. Ibni.
,0) BtV 1894 s 5I2 f,
51) Ibm s 529.
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lan de olika id.6er, som sedarr 1B!O framförts för att skapa en kyrklig
fattigvård och en alhnän aktivering av lekmännen.
Försanlinssdiakonatet skull-e ut göra den församlingens kärntrupP, som
vid. pastors sid.a sku]le arbeta på församlinge ns själwerksamhet" Denna
verksamhet skulle inriktas på ttd"et orrdas förhind-rande, till Kristi rikes uppbyggand-e båd.e utåt och inåt samt til-l förökand-e av d.en församlingshopen, som uti luthersk-kyrklig and.alr bekänd-e och ville föIia Kriszo\
tus.)'/ Frågan om vem som skulle bära upp d.enna verksamhet had.e Heliman
löst på följand-e sätt: Alla, som ville vara med, hade att anmäIa d-etta

ti11 pastor, Kyrkoråds1ed.amöter och skollärare var självskrivna medlemmar. Inskri-vningen i församlingsd.iakonatet betyd.d-e inte nöd-vänd.igtvis
att med.lemmen gavs en speciell uppgift utan nn"1,?=Oete i henmet räknades sonr Itett stycke d.yrbart försanlingsarbetetr ,))/ Denna öppna attityd,
när clet gälld.e leri-amotskapet, gick även igen ifråga oni med.lemmarnas
verksamhet. Omfattningen av denna gavs en mycket generell karaktär. End-ast som en d-elpunkt angavs den fattigvårdand.e funktionen. Fr a gälId.e
d.et för medlemmarna att i sed.liga frågor föregå med- sitt föred.öme och
på olika sätt d-ra rnänniskor in i församlingens verksamhet och glldstjänstliv. För gemensarffna överläggningar skull-e d-iakonatet sammanträd"a
en gång i *åntaurr, J4)
generella och vaga konstruktion, som detta försainlingscliakonat nåste sägas uigöra, 1åg dels principiella skä1, d.el-s d.en aktuella
situationen i Falirenberg. En grundförutsättning för Hetjman var principen att föreningsfornen slcull-e undvikas. -liakonatet slcrrlle vara en rrförsamlingssak" och stå öppet för aila d-öpta försanlingsmed-lemmar. För
Hei.iman framstod. d.en Kragska 'rtroendeförsamlingen'r som ett hinder för
att skapa d.et rätta försanlingsmedvetandet. Ecclesiolatypen vil-le llei.irnan till
varje pris und.vika.15) 671 rLetta innebar en svårighet rent
praktiskt var Heiinnan klar över. Genom di-akonatet skapad-es en grupp av
'tkyrkliga'r, som visserligen had.e sin huvud.sakliga uppgift i en utåtriktad- verksanhet, men som i praktiken franstod- som en försarnling inom församlingen. Heiiman menad-e emellertid. att verksamheten skul}e så småningBakom d-en

12) Ibrn s 54! (sta,Lgarna $ 1). Se även FKSP 1,5.L894, F& i vilket
Ileiiman anmäId.e att församlingsd.iakonat sku11e grund-as och redogjord.e för dess principiella bakgrund och funktion,
51) BLY 1894 s 54I t (stad.garna $ 2, 3 och 6).
54) Ibn
35) lbm

s 542 (stadgarna $ 4 och 5).
/
s -)76,
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om led.a

til1 att församlingen rycktes

med-

i sin rr"rnnt,16)

En egendomlighet i församlingsd.iakonatet var d-ess avsaknad.
av någon
form av styrand-e organ, Att pastor skul]e led-a verksamheten var
förutsatt, men vid- hans sid-a saknades en egentlig led.ning. Formellt kund.e
inte kyrkoråd-sredamöterna eller lärarna sägas utgöra en sådan.
Heiinan
had.e tyd.ligen und_vikit att ta ställning till
d-et ar," Rund.gren skissera_
de d'iakoni"åaet.J7) Bakom detta 1åg hans förhoppning att
ännu kunna använda kyrkoråd'et för denna funktion. r brev tirl biskop
Rod-he förkrarade Heiiman, att han trots flera försök i d-enna riktning inte
lyckats få
kyrkoråd'et att sluta upp i led-ningen för församlingsvården.
Tilr detta
kom att d'e, som änd-ock stod. positiva till d.iakonatet
bland. kyrkoråd.sled-amöterna, enligt Heiiman ansåg sig för rförnäma, att
ägna sig åt fr a
fattigvårdand-e uppgifte",lB) Rodhes kritik på d.enna punkt föranred.d.e
emellertid,Heiiman att återigen göra en framstöt i d.enna

riktning i kyrkovädet.)// r januari rB95 tog han upp frågan om församringsd.iakona_
tets organisation i råd-et. Kyrlcoråd.et bord.e tsåsom församlingens
äld-ste och fränste gå försarnlingen före" ifråga om församlingsvården,
Med.
stöd av kyrkolagen och Rodhes förnyad.e försrag om kyrklig fattigvård.
pekad,e Heiiman på att kyrkoråd.et skulle kunna
engageras fr a i en kyrk_
1ig fattigvård-, varvid. led.arnöterna skulle kunna fungera som kretsföre-

ståndare

d-iakonatets med-lemmar som und.erställd.a vård-are. Ileiiman
had.e med.d-el-at föreningen F.l'", som arr- honom
',tagits i anspråk för en
vid'sträcktale frivillig
fattigvård., innan rlenna hunnit att ordnas till
en försanlingsangelägenhetrr, att om ky::kcråd.et vilre föi ja
Heiimans förs1ag, skuLle d-en kyrkliga fattigvård.en kunna överta den d-irekta
fattigvård'sverksamheten. Ä'ren sparbanken hacle fäst på nröjligheten
att låta
sina anslag. gå genom kyrkorådut.40)
med'

56) se n' D. Heiinan tirl E. H, Rodhe j,rc.r}gl, ERS? r,uB, där Heiinan
menar att rrsvårigheten i d.et praktiska tigger just
d.åri att få kyrk_
rist livaktiga församlingsbor med. och med. cletsamma und.vika
ecclesiolar5 eller. den svårighet som i aflnänhet följer med. pastoralvård.en i en statskyrka'r.
17) cf 3tV 1894 s jJ4 f.
jB) E. D. Heiiman tilt E. H, Rod.he ZZ.9.1B!{
och j.LO,tBg4, ERS, LUB.
te) Rodhe återkorn hösten lB94 tirl kravet på en kyrklig fattigvårcl, vil_
lcen tirl sin mod-el-l överensstä.ncle med" åen han frarnfört
1BB!. Rod-he
hävd'ade här återigen att verl<saniheton bord-e
led.as
av
kyrkoråd.et
och
organiseras i enlighet med. Etberferd.systemet. Rod.he E. H.
r}g4.
Heiiman refererade innehå,Ilet i BLy fe94 s
T45 tt,

40) FKRP 24.L.L895, FKA.
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Heiinans förs1ag innebar

inget mind.re än ett konsekvent genomförande av
en kyrklig fattigvård byggd d.irekt på kyrkoråd_et och med_ den
kyrkliga
försaial-ingen som formell huvud.man för en fattigvård.and.e verksamhet.
Det är tydtigt, att han här använt biskop Rod.hes stöd för en förstärkning och utbyggnad- av försanlingsd,iakonatet. samtid-igt innebar d"etta
förs1ag en kraftig för-'skjutning tillhaka mot den fattigvårdande
funktionen inom försanlJ-ngsvård-en, vilken i försanlingsd.iakonatet inte
varit särskilt framträdand.e. Det slculle eniell-ertiri. visa sig, att just
d-enna aspekt skulle fälla försIaget,
Kyrkorådets invänd-ningar kon att röra behovet av extra åtgärd.er
inon
fattigvåTden. Genongåend-e förklarac.e man, att d.e existerand.e organen,
fattigvårdsstyrelsen och Faniljeföreningenu fungerad-e på ett sätt,
sorn
gjord'e att övriga åtgärder var onöd.iga, Dessutom menad"e rnan,
att bristande tid' för råd-ets ledanöter omöjliggjorde d-en av Hetiman framkastade
planen. Kyrkoråd.ets beslut blev att d.ess leknannaled.amöter
enhä1ligt .
förkastade förslaget, 41 )

För Hetiman innebar d-etta beslut en svår missräkning. Kyrkorådsprotokollet ger en märklig biId. av hans reaktion. Han beklagad.e avslaget
ned-d-e1ad.e,

att han'från r:ch ned id.ag måste

och

ned.lägga sitt arbete med"
församlingsd.iakonatet och d-et samfund-sintresse, som d.etta avsåg
att
framkall-a". samtid.igt tillfogacle han,,att han gjort vad. han kunnat
och
att lthistorien sl<ulle gc. honom ,511,t .42 )

utgången av d-etta förnyacle försök, att åt lcyrkorådet ge fattigvårdande
och församlingsvårdand-e uppgifteru visar, att d.etta inte va:rit
möj1igt
ens i en försanling av västsvenskt kyrkligt snitt. Fr a synes
orsaken
till detta ha varit, att d.e fattigvård.and.e insatser, som I{eiiman vid,

upprepad-e ti11fä11en propagerad-e

för, inte haft något reel-tt unclerlag
i fattigvård-ssituationen i Falkenberg.
net skulle också visa sigo att Heiinans församtingsd-iakonat, som på
riksplanet till-d,rog sig stor uppniärksamhet, på lokalplanet knappast
fick någon större framgång. Församlingscliatconatet i Falkenbergs stad.
lacles troligen ned- i enrighet med. lieiimans utsago, r annerförsarnlingen
skrea existerade det fran tirl Heijmans flyttning tiI1 stockholm ]'BgT,
d.å han ti]]träd.d.e en tjänst son ky*rkoherd.e clär.
Den pastcr, som tilrträd'd'e efter Heiinan i Fall<enberg, av-rådd.es såväl av Heiiman som perfso4L) Ibm.

42) Ibn"
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ner inom f örsamlingen att vid.areföra

verksamh

"t,.n,43)
Som ett inlägg på riksplanet om församlingsvård.ens organisation tord.e
emellertid- Heiimans försanlingsd.iakonatmoclell haft stor psykologisk betyd.else. Dert gav intrycket att d.et var möjligt att i d.e svenska kyrkoförsamlingarna engagera lekmännen i en verksamhet, som kompletterad-e
pastors församlingsvård-, utan att en sammanbland.ning skedde i pastors
och l-eknännens uppgifter. Ati försöket i Falkenberg lokalt sett inte
f ick någon, större framgång, torde ur d.enna synpunkt vara av mind.re betydetse.44)

4t)

44)

utsågs i april 1895 till kyrkoherd.e i Adolf Fredrik och
tillträdde i naj rBgT. Helrström r95t s 52. Efterträdare blev n.
Davidsson, som på förfrågan av o" Holmströn troligen r8lJ-!B red.ogjord-e för situationen i Falkenberg. Enligt Davidsson skulle
heten i församlingsd.iakonatet legat i att med-lemsrekryteringensvagfr a
sket't bland. Itensamma personer såson oglfta fruntimroer, ungkarlar,
pigor n m, korteligen hela salcen had-e icke någon rot i församlingen
och uppbars väsentligen av I{-s personr. D. David.sson ti1l o. Hormströrr odat förnod.ligen Legl-98, HS, LUB. se även Ämbetsberättelse
Falkenberg tB!6 s a3,
cf Rod-he E. M' r)Jo s Q), Ang Rund.grens övertagand,e av Heiimans modelr i Karlstad.s stift se ibm s 47 f , se även Karrstad. Ämbetsmemorial l8t{:! och 10' Enclast i Karlstad. synes försanrlingsd.iakonatet
ha bestått en längre tid. och fick raot rbgo-taiets slut en fultständ-igare crgairisation. se G. Jakobsson till 0. Holmström T. Lz.LBg7,
Heöman

HS,

LUB,

