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STOCKHOLM

Det har ovan påpekats, att fattigvård.sd.ebatten i Sverige genom tid.erna
i stor utsträckning initierats från huvudstad.en och d.ess speciella förr\
hål1-and-en.'/ Skä1en tifl d.etta är naturligtvis inte end.ast att söka i
Stockholms rolL som eentralort för inornsvensk sanrhällsd.ebatt och för utländ-ska influenser utan även i d"et fakturn, att nan här tid-igt ställd-es
inför d.e problern, som storstad"en skapao.e, net är sålund"a symptomatiskt,

att

fattigvård-sragstif'tningen i sitt tid.igare sked.e på
rnånga sätt var en skyd.d.slagstiftning för huvudstad.en. Även under IBOOtalet sla;lle särbestäm:nelser på fattigvård-ens område gäI1a för Stock^\
hofms
d-en svenska

stad-.2/

tr'öljand.e und.ersökning har av flera skäl starkt koncentrerats och kan
end.ast betraktas som en preliminär skiss. Då änd.å Stockholne kommer att
behand.las, har d.enna und.ersökning ett mycket begränsat syfte, nämligen

att i översiktens form ge en till

iivriga lokalund.ersökningarna kompletterand.e bil-d- av reformplanerna inom den 1egala fattigvård.en, d"en
frivilliga välgörenheten och församlingsvården omkring 1890 i Stockholm.
Denna nålsättning med-för, att framställningen i stor utsträckning kommer att hänvisa til1 tid-igare framställ-ningar, som behand.lat avgränsad-e

de områd.en inom problemfältet.

I d.et följand.e kommer uppmärlesamheten frärnst att riktas på framväxten
av d.en frivilliga
välgörenhetsorganisationen I'Föreningen för välgörenhetens ord,nand-er' (FIfO). I samband. d-ärrned- undersöks d-en sociald-emokratiska kritiken av välgörenhetsid-eologien. Vid.are kommer d.en kyrkliga
inställningen til1 FVO- sant slutligen d.en inomkyrkliga d.ebatten oin
fattigvård- och försarnlingsvård- att und.crsökas. son bakgrund. ges en
kort beskri-vning av fattigvårdens situation i 1BB0-talets Stockholm.
3.7

.r

Den

lesala fat tievården

Under perioden 1850-1900 tred-ubbl-ades Stockholms befolkning. Den staricaste ti1lväxten inträffade under åren fSBO-1B9O.r/ Denna k::afiiga expansion skapad.e omfattand.e sociala problem, fr a d-å den und.er d.en sist-

f ) Se ovart 2,L,
a) Se Miilter t!06
3) lrrrlers r95B s

s ZL7 ff
1! f.

,

'.
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nämnd-a period-en sarnmanföll ined- vikand.e

konjunkturer inom ett flertal
branscher- Detta skapad-e und.er åren kring 1BBO en viss arbetsbrist, i
viss mån upphävd" 8'enom d.en kraftiga byggnadsprod-uktionen und-er d-e närmaste åren. Speciellt franträd.ande skr-rlle emellertid. ar-betslösheten bti
från 1885, för att sed.an bestå u'd.er d.e följande tio ä""n,4)
För fattigvård"ens vid.konnand.e kännetecknas d.enna period- av stigand.e
antal understöd.stagare och ökad-e fattigvård.skostnader,5) ,rr-t- största
d.elen 1åg d.erina ökning inom d-en öppna fattigvård.ens o*"åd.".6)
Stockholns fattigvård. regl-erad,es vid" clenna tid- av en instruJction, fastställd av Kungl Maj:t 1864. Enligt denna leddes den för Stockholms stad
gemensalnma fattigvård-en av en fattigvård-snämncl, utsed.d"
av stad.sfullnäktige. Denna nämnd- skul1e svana för fattigvård.ens d-irekta ledning och
förvaltning av anstalter och inrättningar. För mer speciella änd.anåI,
t ex uppsikten över barnavård.en, tillänpad.e nämnd,en d-elegering:. Und.er
nämnd.en stod" d-e olika försanlingarnas fattigvård-sstyrelser, som
närmast
had.e hand. om den öppna fattigvård.en inom församlingarna. Dessa styrel_
ser had-e en viss självständ-ighet gentemot d,en centrala nämnd.en och förvaltade sjä1v sina d.onationel och öv-riga i;il1gångal. I spetsen för styrel-serna stod- verkstältancle clirektörcr. Kyrkoherd-en var s.jälvskriven led'amot. Till biträri.en unci-er styrelsen fanns fram tlr:t ]rBTj frivilliga
ord"ningsmän och från 1Bl1 även avlönade tiltsyningsrnän för bettlare.
Und-er l8lo-talets slut ersattes ordningsmännen och tillsyningsmännen
av

4) mitsson I97o s 164 ff.
5) fOriande material är hämtat u.r Statistik
t3g5.

År

Folkmängd, Antar und.erstöd.stagare
(d:-retcta)

1B84
1BB5

IB86

200, 781

z}r.L1B

2L6.e07
22l-,55L
lBBB
228. 118
rBBg
216,350
1890
245.31L
1891
248,05lrgg2
249.252
IB9J
252,9J7
LB94
259,304
TB95
267.IOO
und-erstödstaga::na gäller
som ger bruttoutgifterna"
1BB7

9.58o

to,Ig7
10, 865
11. 6lg
L2,5L7
L2"732
12, 816
L1 ,7 66

l.4,686
l-4.387

L6.rgo
L6,97J

Stoekhol-m

för åren tBB4-

f. unclerhåll o. vårrt

Kos.bn.

6ro 000
6re 000
657 000

6gt 000
692 .000

7B' .000
816 .000
89B .000
981 .000
91L .000

878.000
860. 000

Tota1

kostn.
8t7.000
846.000
BgB.000
921.000
l-. 002.000
t-, 112.000
L,254,A00
I,29L,OOO

L,383,000
1. J02.000

L,222,OOO
1, 228. 000

d.irekt understöd.da. cf Miirler L)o6 s z)r,
netta föräntlrar emell-ertid- inte ten.d.ensen
i materialet. ökningen av irnd-erstöd-stagare rB94-95 tilrskrivs
av
IO'[Bef llOO Stockholms stad. s 7g en ny ieräkni_ngsgrund_.

F
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roteaän, som vid sid-an av sina fattigvård.suppgifter även engagerad.es för mantalsskrivnings- och hä1sovård-sfrågo". ?)
a\,'lönad-e

fattigvården kan här endast några antyd.ningar göras. En avsevärd. d-e1r u1l! not hälften av d"e beviljad-e unöerstöd.en, utgick eftcr fattigvård-sförord.ningens $ 2rocn var således
en av fattigvård-ssanhäliet frrvil1igt åtagen hjälp, "/ Någon mera omfattand.e expansion av fattigvård"ens åtagand.en torde d-ock inte ha sicett
und.er 1BB0-ta1et, I institutionell vård. tillkom emellertid" på fattigvård.ens initiativ
ett antal- smäme anstalter för speciella änd-amål, t ex
g)
barnhem och natthärbärgen för husvitfa.
Angåend.e onrfånget

av

d-en Tegala

Ett speciellt problern utgör fattigvårdsnämndens inställning till arbetslösheten. I viss r,rån kund.e fattigvård.ens arbetsinrättning användas
som en reglerand,e faktor vid uppträd.and-e arbetsbrist. Nackd.elen med.
denna inrättning var enellerti,J, att d.en för d-e intagna had-e fattigvård.skaraktär och innebar ett untlerstä}land.e under fattigvårdens husbond.erätt.1O) Ltt denna fomr av arbete i möjligaste mån un.d-veks av d.e
arbetslösa framgår av att under åen period, 1886-1895, då en verklig
massarbetslöshet existerad.e, antalet på arbetsinrättningen intagna i
sjä1va verket sjönk.*-/ Orsaken til-l d"etta torde ha varit att man i
6)

procentsatser är rälcnad-e på d.et totala antalet urrd.erstöd.s(al1tså
tagare
även indirel<ta understöd.stagare) und.er åren 1S871895. Utackord-erade och i henmet understöd-d.a ha:: förts samman i en
grupp. Källa: Statistik Stockhol-m för åren 1887-1895.
År
S]uten r'årdöppen vårc
UncLerstöd enl $ 2 (f'r'o)

f'Of5and.e

1BB7
1BBB
lBBg
l8go
1Bg1
tjgz
LBgl
LBg4
r9g5

40,7
,g
5'-1,O
t6 ,5
J4,O
12.4
j5,4
L5,g
18.2
37

59.1
62,L
65,0
65,4
65.0
57 ,6
66,6
Bj.r
81. B

47

.5

3r.7
1t.4
3L.6
1e.A

4r,6
4L,6
45,7

41,9
und-erstijd. enligt $

2
amärkningsvärt höga siffran för
(f'f'C) för lBB? kan bero på föränd.ringar i klassificeringerr. Cf Sta-

Anm" Den

tirtik Stocl<holn lBtI s 9,
7) ltUffer f9O5 s 2l-7 ff och 228 ff. För äldre förhålland.en se ibn
lirlester L946 s 42 ft cdn ZOJ ff ,
B) Se ovan not 6.
9) iittitrer 1906 s 269 t oeh 2JB ff.
10) Ibm s 550 ff,
11) Ibm s 386,

och
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första

hand.

i stället sökt syssetsättning i

nöd.hjälpsarbeten, som
stad.en und.er denna period. anord.nad-e. Under åren Igg6-L894 beviljad.e
stad-sfullnäktige varierarid-e belopp för olika typer av nöd.hjälpsarbeten,
fr a nakad.amslagning och gatuarbeten. Dessa arbeten synes d-ock end.ast
i begränsad- utsträckning ha fyllb d.et verkliga behovet, och arbetslösheten framkallad"e upprepad-e påstötningar tili stad.ens nynd-igheter från
fackföreningar och arbetarkorporationer, I kritiken rnot d.e råd.and.e förhålland.ena intog tid.ningen Social-Demokraien en led-ancle ro11. Hösten
1891 bildad.es De arbetslöses förening, som i mycket rad-ikal and.a krävd.e
omed-elbara åtgärd-er från inynd-ighe'berna. Då d.enna aktivitet genom en
allt 1ängre rad.ikalisering und.er 1B!2 framkall-ade revolutionära strömningarr ingrep stad.ens mynd-igheter med polismakt not föreningens d-emonstrationer, vilket Ied.d.e till d-e upprnärksammad.e Stortorgskravalle
d-e

"nu,lz)

Den rad-ikala fackliga och politiska verksamheten und-er d-essa år samt
d.en i samband- med. d.enna starkt alctualiserade sociala krisen i Stockholm tord.e i hög grad. ha biclragit till att uppmärksamheten riktades

mot även fattigvårdens problem.
1B!2 års fattigvård.srevisorer framlade fBgJ ett refor:rförslag för fattigvård-en, i vilket d.e med- bakgruntl- i de ökad.e kostnad-erna för stad-ens
fattig"uård. krävd-e ändringar i fattigvårdens organisatj-on. f,r a pehad.e
man på d-en bristand-e samstämmigheten i de ol-ika d.istriktens praxis ifråga om und.e::stöd"e;rs bevitjand.e och belopp. Dessutom framställd.e rnan behovet ar,' avlönai. chef i fa'btigvård.e'ns led.ning. Detta förs1ag ledd.e till
att en fattigvårdskommittd tillsaites 1Bp{? som }Bpl framlad-e ett förslag i ovan närnnd- riktning, Kommittdns betänkand.e antogs av stad.sfullnäktige IB9B-99. llett nya instrulctionen innebar fr a en mer långtgåend-e
centralisering av fattigvård.ens förvaltning och en starkare styrning av
fattigvårdsstyrelsernas und.erstöd.sverksanihet, I spetsen för d-en centrala förvaltningen stältd.es en fattigvårdsinspektör jänte ytterligare
lJansteman. 13)

Ett a'r d.e reformönskemåI, sorTr 1Bp2 års revisorer frarnställt, skulle
enellertid. inte komma til-l uttryck i d-et nya reglementet, De had.e påpekat, att "en noggrau.nare och til-l-för1-itligare til-l-syn över un.J-erstöd-stagarna skulle kunna ernås genom använd-and.e i fattigvård.ens tjänst
av frj-villiga krafter, under sakkunnig led-ning och på lämpligt sätt or12) Nirsson l-plO s 164 ff

1r) Miiller L)a6 s

2JB

ff,

.
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ganiserad-er'. r d-ebatten om rregl-ementets antagand.e rggj-gg kom dessa
synpunkter att kraftigt framföras av förespråkare för ett utbyggt vårdaresystem eniigt Elberfeld"-systenets lnodelI, Detta förslag gav d.ock
inget utslag i d.et av stadsfullmälctige antagna reglementet för försanlingarnas fattigvårdsstyrelser r}g9.14) rrrrt un på ett frivirligt
vår-

vid lBpO-talets början funnits med. i
fattigvård-sd.ebatten, f:: a ifråga om ord.nand.et av d.en frivilliga
väIgöd.arsystem had.e emell-ertid reo.an

renheten.

zn

).1

2 VäIsörenhetens

ordnande

Hösten lBBl bild"ad-es i Stockholm rrföreningen för välgörenhetens ord-rrand.err. Målsättningen för d.enna förening var att I'oberoende av religiösa och politiska meningsskiljaktigheter, inom huvud-stad-en verka för ett
ord.nat samarbete mel1an enskild.a välgörand-e personer, enskild.a välgörande stiftelser eller föreningar och clen offentliga fattigvård-enrr. Genom en noggrannare und-ersökning av de enskild"a und-erstöd.sfallen, genom
att liotarbeta yrkestiggeri och bettland-e och genom information på välgörenhetens område var avsikten att "åstad.komma enhet ifråga om r,'ä1görenhetens grundsatser och d.ess utövande'i, Som centralpunkt för d.essa
åtgärd.er ar.såg man att upprätta en centralbyrå rned. nöd.igt antal tjänstemäri. Till d.enna skulle även knytas ett antal t'besökar",,.15)

framväxten av d.enna organi-sation synes ha funni'bs ett reell-t behov, Vid. sid.an av d"en legala fa-btig1.Ei.rd-en existerad-e en mycket omfattand.e och oöverskåd-lig flora av välgörenhetsföretag, stiftelser och
fond.er. En inventering av dessa tord.e i d-etta sammanhang inte vara nöd.r/
I
vänd-ig,to/ Det kan räcka rnecl att konstatera, att d.e belopp, som årligen utd.elats genom olika vä19örenhetsföretag haft en betyd-and.e omfattBakom

14) Ibm s 241 ff.
15) Stadgar FVO 1BB9
, 2 oeh 12"
16) Ett relativt omfattande iaaterial ger l0/l3ef 1890 Stockholns stad s
J6 f ocTt I2B ff. Se även ibm lB!! s 21 ff och 10! ff. Denna inventering ger d.ock i huvud.sak fond.er m rn, förvaltad.e av olika mynd.igheter. En förteckning i sFA, ssA (Hand.lingar rörand.e välgörenhetsföreningar och enskild"a anstalter, F 1:m) rrpptar närmare 9OO titlar. Denna förteckning är upprättad 1899-1910. Se även l\fii.Iler I!06
s p0 f , L5I f och 294 t samt ned.an not 18. En onfattand.e inventering är gjorcL i F1r0 Handbok L?Ll-, vilken d.ock saknar historik för
d.e skil-da organisationerna och stiftelserna. Se ärren Lund"in 1B!0 s
5Bj ff samt Oxenstierna 1897 s 6tZ tt.
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ning och väl synes lia notsvarat d.en legala
fattigvårdens kostnad.or för
d'en öppna vård'en't7) u" viss kontakt
merlan d.en organiserad.e välgörenheten och dcn legara fattigvård.en synes
ha upprätthåirits, fr a genom
att väIgörenhetsföretagen upp'ranals att lämna
red.ogörelser för sin verksamhet tirl fattigvårdsnämnden. tu)
,å*o' direkt kontrorl över välgörcn_
hcten tord'e oetta d'ock inte inneburit.
Ett visst samarbete upprätthöl1s
dock med' det fåtal ensleiid'a institutioner,
virka fattigvården gav ti11läggsanslag' Äver' om rlessa åtag:and.cn skull-e
öka fran mot sekelskiftet,
-- -;;i
torde d'e vicl tiden omkring 1B!o enclast
haft en n&rginerr uetyDet är tyd'ligt, att d'en'na fritt framvuxna
och privata filantropi utgjorde ett betydelsefullt rcomprement ti1l
den legala fattigvården, Dess
brist på samordning och dess ofta egenartad.e
arbetsnetoder framlcallad.e
emellertid kritilc och krav på refozmer.
Dessa tord.e ha förstärkts yt_
terligare under l-BBo-talets senare hälft,
d.å d.e social-a problemen skärptes genom den omfattand.e arbetslösheten,
Genorn stad.ens begränsad.e åtgärder under dessa krisår torde
d.en enskild-a välgörenheten stä1lts j-nför ett avsevärt nöd'hjälpsbehov.'o)
,0" bakgrund.en ti'1 FVO:s tillkomst
1/)

Nedanståend e uppgifter är hämtad.e
1BBT-91 och avser utd'elat bel0pp ur statistilc stockhorm för åren
av ca 60 enskild-a stiftelser och
vä19örenhet sinrättningar' varvid- såclana
för sjukvård- och barnavård_
m fl ej inr äknats. Dessa uppgifter
tord,e
kunna betraktas som mini_
mibelopp.

Ar
1BB7

lBBB
lBBg
rBgo
1Bg1

antal

erstöd s tagare
2,722
2,709
2"625

und

t o1 0

tc,/L)

z.6Lj

utd.elacle und.ers töd,16. OOO

5l2.ooo

2gg,ooo
J7 4,OOO

2g5.ooo
cf Oxensti-erna 1897 s 64q:.som-även uppger und.erstöclen
vård och undervisrryg, r.iit
ieti-åer

til1

barna-

ett belopp på ca 95o.ooo
fördelat på ca fj.5OO'unJerstödstagare,
"t..ru"
te) letta synes ha gällt från äldre tid.. Mtiller
und'emättelse siockholm iB{2 oc}r s;";;ä"ag ,106 s r[o och 2)J, se
stockholm 1868. Äv stort
intresse är d'et- förslag, som fattigvårdsnämnd-en
för d'e olika vä1görenhäisföret*gutr"';"iäire för 186! franlad.e om en
hela huvudstad.en g:emensam förenj'ng, med. änclannål
atf
ori""-rriss
,
bestänid.
p1an, i samband.
med' varanrLra utöva sin verksannei
ocn
iitrika
utgöra
ett biträd.e åt
och med'lare emellan d-en ensl<ild"a octr
c.en offentliga barnhärtigheten
samt d-e behövand-e'r.

skriverse stockholn 1865 å.'eo"Jirs*t led-d.e
till bild'andet av stockho'lns A1lnänna
"
rad'es i distriktskomnittder i-ani."öt"äskydd-sförening, som organisetilr fattigvårdens ind_erning och hade ar-'aänt fattisvå"*;1.äg ;lig*ter
(dock främst barna_
vård). Föreningens "skyJåsfruar,, reareir'lppsökande
verksanhet. se
fr a lil'{Bef 1B5B stockh;h; stad s 50 och ibm
,BJJ s 40 f,
19) Ibm s Z9j f, Enl oxenstj_erna 1B!J s 6lo
utgick ornkr .LB95 ea{5.OOO:_
i und'erstöd till olika fria institutioner,
övervägand.e för barnavård..
s
167 f. Ang krititce.n mot välsörenhetens
former se
'o) f,5u5åt;:?:rlrto

r
IL't A"7I .

bör d-essa förhål1and,en tillmätas stor vikt. Derr d.irekta förebiLclen för
organisationen måste emellertid. sökas utifrån.
I en ledare i Aftonblad.et i september 1BBB refererad.es und.er rubriken
"Fattigd.omens förebyggand.er en ännu otryckt broschyr, som starkt un_
d'erströk kravet på förebyggand.e fattigirård.. I d-enna konstaterad.es, att
fattigvård-sbehovet hade ökat i Stockholm. Bland. d.e botemedel, som framkastats, fanns tanken på ett ökat sanarbete mellan fattigvård.en och
d-en frivilliga
välgörenheten. Ett grund.fel, som rörd.e båd.a d.essa områd'en, var emellertid. våråetrs inslcränkning til1 allmosegivand.e. Den
rrpreventiva fattigrrård.entr had.e
inte tillräckligt beaktats. Fattigvård.en bord.e frä^mst inriktas på att hjäIpa derrr, ilsom sträva
för att hjä1_
pa sig själva". Ietta krävd.e en större urskill-ning vid. bed.ömand.et
av
und'erstöd-sbehoven, Samticligt borde också d.en frivilliga
välgörenheten
stöd'ia välgörenhetsinstitutioner av d.en typ, vars inriktning var fattigvårdsförebyggand e.
Denna led-are, som

fötjcles upp av flera, presenterad.e samtid.igt ett ar:_
tal välgörenhetsföretag av förebyggand.e karaktärn t ex härbärgen för
olika kategorier, barnstugor och platsanskaffningsbyråer. 21)
för Aftonbrad.et var vid" d_enna tid. Ii. Beckman, politiker av
sociall-iberalt snitt och led.amot i Arbetarförsäkringskonrnitt6n. Denne
hade und-er ti'ligare d-elen av IBBO-ta1et i utland.et bed-rivit socialpolitiska forskningar,22) , ,,orr"*ber 1BBB förjde Beckman upp d.e tid.igare
Red.aktör

presenterade id-6erna om välgöreniretens arbetsmetod.er och framlad.e
en
plan föl trsamarbete på vailgörenhetens fäl-tl'. Beckman konstaterad"e
in-

ledningsvis, att untLer d-et sista å::et d.en överi;ygelsen rnognat inom vid'a kretsar, att välgörenheten arbetad-e
"bl-incivist'. Behovet av en när-

mare sarnverkan mellan enskiLd.a välgörenhetsföretag och mellan
d.essa
och d'en offentliga fattigvård-en krävd.e en |tgernensam anknytningspunkt'r
rren centralbyrårt, som
skulle fungera som en allas t jänare ocir ett
''.
rrögarr för att överblicka
fältct. På d.enna punlct kund.e erfarenheter häm-

tas från utrand.et,2l) r", pl-an,

som Beckman skisseracle

i sin ledare,

21) s 22,9.1888, 6.1r-.IBBB och 7.LT.IBBB. Ledarna byggde på en franstäIlning' av F. Ä. Ek med titeln 'tvälgörenhet, såm-ej äl"t"r= utan
motverkar

fattigdomenil.
22) Ang Seckrnan se SBL 1922 s 55 tt. Se även Vat_linder 1962 s
J4 f ocTt
senast Berggren 1965 s 2l-6 ff, Secknan stod åsiktsnäåsigt nära
S. A.
Hed.in. Ibm s ZZZ,
2J) AR 16,11"1888.
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"

skulle han senare återkomma till och nä.rrnare utveckla i ett föred.rag
senare i november" Det skulle d.å också klart frarngå varifrån han hämtat sin förebilå. Denna var d"e s k ttcharity organization societies i

England cch Ameri

1ra,,

,24)

r sitt föred-rag visad-e

Secknan på d.e olika fattigvård.ssystem, som växt
frarn und'er 1800-tal-ei. Virl sid"an av chalmers system med församlingsd.istrikt och med"hjäl-pare och Elberfeldsystemet distriktsindelning och
vård-arsystem had-e i I:ond.on rinder ]860-talets slut skapats en mod.el1

för väIgörenhetens organisation, byggd på samarbete mel1an olika vä1görenhetsföretag. I den omfattand.e Lonclon-organisationen fanns ett
rikt
d'ifferentierat system uppbyggt mecl centralbyrå, centralt råd., und-erkommitt6er för specialfrågor, clistrilctsind.el-ning med. lokala styrelser, d"är
Tepresentanter för fattigvård", prästerskap och välgörenhetsinrättningar
ingick. Avslutningsvis påpekad-e Beckman, att systemet skulle kunna vara
tillämpligt även för Stocknof*.25)
förslag led.d.e till att vi,L årsskiftet IBBB-g9 en kommitt6 tillsattes med- uppgift att söka "förbered.a ett samarbete melLan d.e olika
faktorer, som arbeta r:å välgörenhetens fä}til" tsland. led"amöterna ingick
b1 a överståthå]laren, kyrkoherd-en A. E. Bergman, professorskan Agd.a
Montelius samt Seckman själv. Som grunclplan för kommittdns arbete låg
d'e av Beckman skisserad-e tankarna på skapand.et av en
"enhetspunkt, en
slags centralbyrå för välgörenLt"tenu,to )
Beckmans

under våren 1BB9 biid-ad.es interimistiskt I'Föreningen f ör välgörenhetens
otånandetr, varvicl d-en utsed.cl.a korunitt6n utsågs till interiinsstyrelse.
Sedan d.en nybil-d-ad-e fören.ingen erhållit en donation 1cunde roteman
J.
Nyström utsänd-as ti1I Tyskland- för att d-är stud.era liknand-e föreningar.
Santid'ig-b gjord-es förbered.elser för att upprätta en centralbyrå. I
novennber utfärdad.es i pressen ett upprop til1 allrnänheten
om bid.rag och
ledanictsk up,2T ) ,"un årsskiftet rBB!-!o var arbetet inom föreningen
i
24) AB 21'11.]BBB. Cf även notiserna om bil-dand.et av l,[ahnö und.erstöd.sförening och Hälsingborgs frivilliga fattigvårdsförening i AB lT.li.
1BBB och 19,tt."1BBB,
25) LB 27,l.L.1BBB, Ang charity organization society se Aschrott
1886
r2B ff.
z6) let möte, son utsåg koroniittdn, var anord.nat av styrelsen förrr1{emnet för eländ-an, va.rs ord-f najor c. A. Lagercran-bz även ingick i
kommittdn. Ovriga var roteman J. Nys'bröm, grevinnan Cronsted"t och
fru C, Zethraeus. Äng Hemmet för eländ-a åe l{t\[Bef 1B]O Stockhohos

stad s j6 f"

27) AB 17.g,_1BB) och 26,rl,t8sg, Berättelse
lBBg, 26.LL.188g.

FVO

18go, se även vL 11.11.
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ful1

gång.

första årsberättL'l-scn ger en viss bil-cl av arbetets organisation
och ogrfattning und-er d-en första period-en. MåIsättningen för föreningen
var' att und-erstöd-stagare skulle hänvisas till föreni-ngens centralbyrä, Fran.r tilI juni 1B!o had-e närmare lo.ooo personer vänt sig ti11 by_
rån' nessa registrerad.es vid. byrån av avlönade och frivilliga krafter,
varefter man i regel irid'bog und.ersökningar av d-eras hjälpbehov genom
hembesök. Dessa utförd"es av ca r2o frivilliga
hembesökr"u.28) uru sidan
av direkt utbetalad-e kontanta understöd. och hjälp in natura i d.irekta
nöd'situationer förmeiltade man arbeten, lnköpte arbetsnaterial för hemarbeten, beviljad.e räntefria lån och förmed-l-ad.e kontakter med. olika
Den

välgörenhe ts f örc ta g,29 )

En viktig punkt i föreningens målsättning var att upprätta kontakter
ned såvä1 stad-ens ol-ika välgörenhetsföretag: som d.en legala fattigvår-

den. I december 188! tog mair kontakt ned- fattigvård-snämnd.en och erhöll
från d.en upplysningar orn fattigvård.ens und.erstöd-stagare i öppen vård.,
Dessa uppgifter registrerades vid. föreningens byrå.JO) n"au.n und-er
föreningens planering had-e nära kontakter hållits med" Stockholms alhnänna skyd.clsförening, varvid. man d.ervis tänkt sig att skyd.d.sföreningen,
som var organiserad- i d-istrik'b i stad.en, skulle ombesörja henund.ersök.
3'l )
Irlrrgar]ra.'-t
Aven om d.etta inte tord-e ha genonförts konsekuent upprättades et-b nära samarbete med" Slcyd.d.sföreningen, som även d.en inl-cvererau. *?ji"ial ti1l föreningens register och hade möjlighet att utnyttja
d-et . )' )
Under de närmaste åren utvecklad-es förenl-ngens arbete ytterligare. Detta led"d'e till en omorganisation av centralbyrån, vid. rrilken understöd.sarbetet i fortsättningen hänsköts tiII ett arbetsui;skott, från 18!1 uppdelat genom en d-istriktsind.elning av stad.en. Samticligt anställd.es ordi-

narie fattigbesökare vid. contralbyrån. Denna organisation skulle sed.an
under hela 18t0-taIet ligga til1 grund. för föreningens arbete. Distriktsel]er kretsavd-elningarna salnmanträdde på centralbyrån och besöksverksam28) Berättclse

FVO

1B9o s 6 r. Av hcmbesökarna utfördes fram till

1Bp0 ca 1,600 und.ersökningar.

29)

IbmsJf.

10) SFP 17.12.1-889, SFA, SSÄ. Berättelse F\rO 1Bp0 s 4 odn 6,
tr) AB 17.9.1-889, Ang Skydd.sförcningen se ovan not 18.

t2) Berättelse

FVO lBpO

s

B.

juni
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heten ombesörjd.es av fasta avlönade besökare. Utskotten, som sarninansattes av representanter för fattigvård"en, skyd.d-sföreningen, präster, d"iakonissor och and-ra intresserad.e personer,
inom sina verksamhets-

"111"
fattigvård. och välgörenTTet,rt / Dessutom upprättad.e föreningen från LB)2 ett arbetshem och en s1öjd.avd.elning samt från lBlJ
ett barnhärbarge.34)
områd.en samord-na

net är tyd,ligt , att, trots d.et omfattand.e arbete föreningen under 1890talet utförd.e, föreningens ursprungliga måIsättningar endast d-elvis
kund.e omsättas.

från början varit, atb föreningen skulle tjänstgöra som ett
'rclearj.ng-housert för öv-rig vä1görenhet i staden, Detta innebar, att föreningen s jä1v inte skulle bedrj-va d.irekt und.erstödsverksanhet utan
främst fungera som förmed.lande org:an. Gcnom sin centralbyrå och genom
ett utbyggt besökarsystem slc,rl-le en kontroll vinnas över hela väIgörenhetsfältet. I stället för understöd. skulle i största nöjliga nån
arbete ord.nas eller förmedlas.35) Denna id.6 kunde endast i viss mån
förverkligas.
Tanken had.e

Föreningen kom u-nd.er 18!0-ta1et att i stor utsträckning fungera som en
rJnd.erstödÄförening vid. sid.an av övrig välgörenhet. Denna verksarnhet be]costades
air föreningens med-lernsavgifter, gåvor och räntemed-el av fon1=/\
der.Dol lttriLtrtingen på d.en arbetsförmedland"e fr:nktionen synes efter d.e

51) Berättelse tr'VO 1B!1 s I f. Ibm i8p2 s L f. Ibm LB93 s 3 f, Ibm 1899
s 6 tf. Från 1B!2 ornbesörj<i.es hemund.ersökningar av 4 avlönad-e besökare, kmrtna till d.e fyra arbetsutskotten samt en vid. centralbyrån
anställ-d" trbibelkvinnat'. Ibm TB)J s \ t.
14) Ibn 1Bt2 s 4 f, Ibn iB9J s ?.
35) Cf AB 17.9.188! och 26,1I.1889. Se även Berättelse FYO 1Bp0 s 7.
16) Se t ex Berättel-se tr'ilO 1899 s 5, d.är föreningens fonderade ined-el
ang'es överstiga 15O.000:-, Ränteinkomsterna uppgick d.etta år til1
ca IJ.000:-. Ibn s {.
Fö1jand.e statistiska översikt över föreningens utveckling und.er
18!0-ta1et är bygsd på föreningens årsberättelser.
År
Medlemmar Behand.l. ärenUtbetalade Förmed.lad-e
(t,7-3o.6)
d-en vid centr, b,
understöd arbeten (ca)
iBB9-90
1890-91
l-B9l--92
LB92-93
LB93-94
tgg4-95

7e9

L,446

t.977

2.027
2,O23

2,645
1.244
3,062

2,978

9,732
2A.554
29.529
1L,197
34.291
31,106

700

1. 500
1.080

27\ 1 )

-t/

L75
220

Forts

l

25r,

första åren även ha trätt i bakgrun a.n,57) ,.ooo' d-etta
torde dock ligga en viss ned.gång i arbetslösheten efter :re92,5B)
distriktsind.elningen och til]sättand.et av arbetsutslcotten
had.e
en viss decentralisering genomförts. samtid-igt övergavs
d.ock systemet
med d'e frivilliga
hembesökarna. r stä1Iet knöts avlönad.e besökare
till
d'e olika arbetsutskotten. Bakom d-enna utveckling
kan ha legat föreningens ständ'igt upprepad.e krav på behovet av noggrann
und.ersökning av varje und'erstödsfall. Troligen har även d.en
omständ.igheten med.verkat, att
skydd'sföreningens medlcmmar red.an före FVO:s
tillkomst fungerat so'
Itbesökare'r inon sina
d.istrikt. Genom skydd.sföreningens samarbete mod.
FVo torde ett mera utbyggt vård.arsystem i FVO:g
egen regi saknat förrrt.
3q)
Genom

sat-cnl-ngaT.-' t

har ännu ett problem berörts. svårigheterna att få föreningen
att fungera som en centralpunkt för hel-a väIgörenhetsfältet
i stockhorm had'e endast en begränsad- framgång. vid
sidan av skyd.d.sföreningen
synes end-ast ett begränsat samarbete ha upprättats
mellan föreningen
och övrig välgörenhut.4o] Till d-etta problem återkon
årsberättelserna
under hela 1B!o-ta1e t,4L) Däremot synes samarbetet
med den legala fatDärmed'

Forts

å"

not

J6)

Ar
}lied"lenmar
(t,7-1o.6)

Behand.l.
d-en

ären_

vid. centr. b.

Utbetalad.e Förmed.lad.e
und.erstöd. arbeten (ca)
,z,zgo
z'4

LB95-96 2.Ior
z,jyz
Le96-97 z,o4z
2.195
4.j " 444
182
LB97'9e I,972
2,784
4r,ggå
rB7
Le9B-99 2,I7C
2.223
37.294
r,6
t) r'rån 1B!2 syssersattes d.essutom ca 1-JOO personer genom före_
ningens siöjd.avd-elning och arbetshen. Det sistnännd.a
nedlades
1895,

Se tabell 0van not J6" De höga si-ffrorna .,}go-g2
ningen und-er d.enna period. förneillat arbeten tirl beror på att förestad"ens nöd.hjä1psarbeten.
3B) Cf lTilsson L)lO s lBJ f.
1e) cf lot/lBef 19oo stockhorms staci. s 15 f , Möjligen kan
den från social_
demokratiskt håll riktacle lcritiken mot båsöfarverksamheten
1at in' se vid.are ned-an j,7,1. cf även uttaland"et i Ge-p ha spe27"B,rBgL
ev en I'fattigvård-sexpert med nära anknytni"t- tirr
rrtr,attigvårFVg*:
d-arna (rrar tattas.d.e besöaare)
sig den ene efter den and.re
sina uppdrag, emed-an d-e ej rravaavsäga
d.et ringaste infrytand.e. Deras intresse nåste d'å slappås'. cf även Berättelse FVO 1B!)
s 28, där
vårdare efterlyses.
{O ) listrikts ind.elningen, son genomförd.es l.BgZ,
had.e syftet att närrnare
knyta föreningen til-i den 1oka1a väIgörenheten.
Vid- siclan av Styaås_
föreningens represent anter ingick även d-iakonissorna
i utskotten.
Berättelse FVO 1.B)J s 5 f .
4r) s et ex 3erättelse FVO 1895 s 6, ibn 1B!! s 2 och fr a ibm 1!00
1 lff

,7)

F-
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tigvården inte ha erbjudit några större probtera.42)
Det kan med- led.ning av ovanståenC.e konstateras, att FVO fått en d.elvis
annan konstruktion än d.e liknand.e föreningar, som vuxit fram ungefär

santidigt i l-and-sortsstäd.erna. Förebild.en hade inte tagits i Efberfeld.systemet utan i stä1let i d.en engelska Charity Organization-mod.e1len.
Orsakerna till d.etta kan här end.ast antyd-as. Initiative.i; till föreningen had"e tagits av Ernst Beckman hösten 1BBB. Av denne had.e d.en engelska
vä18örenhetsorganisationens konstruktion från början valts, Syftet var

att refo:mera d.en fri,4illiga viilgö.rei:heten, Denna Iinje skutle sed.an
fasthål1-as. Då id6erna om ett Elberfeld.-system, applicerat på den frivilli-ga välgörenheten, und.er 1BB! spred.s inom Sverige fr a genom 1,. l/leiier, hade stockholnsföreningen red.an lagt ett annat system till grund.
för verksainheten. Det tord.e dock finnas anled-ning att snarare und"er_
stryka likheterna me1lan d-e båd.a systemen än skillnad.erna. Båct-a syftacle till en bättre kontroll över den fria välgörenheten och tilI att förebygga fattigvård- genorrr preventiva åtgärd-er, fr a arbetsanskaffning.
Ett gemensamt syfte var d-essutom kravet på en mer omfattand-e kontakt
med- und.erstöd-stagaren för att kunna avgöra behovens omfattning
och typ.
Dessa likheter tord.e ha med.fört, att man i Stockholm kunnat uppfatta
FVO som en variant av Elberfetd-systemet, speciellt unrler d.en första
tid-en, då ett flcrtal medlemmar tjänstgjort son hernbesökare.4l) att :-pulser hämtats från trlberfeld. el]cr från organisationer uppbyggd.a enligt denna mod-eIlr synes även stå klart. Den resa, som roteman Nyström
lBB! företog för att skaffa upplysningar om utländ-ska 1ösningsf6rsök,
ställdes til1 Tyskland. och resulterade i ett förs1ag till reglemente
för föreningens besökare. Detta airtogs först efter vissa omarbetning-

42) Detta förhållancle är tydligt från föreningens start och komnenteras genomgåend-e i årsberättelserr:a under lB!C-talet. Vid. sj.d.an av
d"en representation' son d.e ol ika fattigvård-sstyrelserna had.e i arbetsutsicotten, bl a genom kyrkoherd-arnå, satt flera av FVO:s ned.lernmar i fattigvårclsnämnd.en, bl a Ernst Beckrnan. Föreningens ord-förand-e und-er hela lBpO-talet var överståttråiLaren G. Tanrn. En av
föreningens mer aktiva led-anöter, A. Linclbrom, utsågs 1g99
fattigvård-sinspektor i Stockholn. För Beckman och låmm se t till
ex Berättelse FVO fB99 s ZL.
4) Ct K],{Bef 1895 Stockho]-ins stad s 2J, som uppfattar FVO som en variant på Elberfe1d.-systenet.
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ar,44) TJtvecklingen urrd.er iBpo-talet gick enellertid- för

FVO

mot ett

alltrner centraliserat system ned- anstäl1d.a besökare i stä1Iet för frivilliga vårdare. När man i slutet på l89O-talet omorganiserad.e fattigvård.en i Stockholm, var C-et karakteristiskt nog kraven på centralj,sering, som även d.är gav .ir'u"ru,g.45) Ordförand.e i fattigvårdskourmittdn
var pastor primarius F" Fehr, dess sekreterare var revisor Albin Lind-lro*.+6) gagse dessa hörd.e till d-e drivande krafterna inom FVO.4?)
2n7
).lo)

Prästerskapetr fattigvård.en och välgörenheten

Här skall i korthet undersökas i vad mån prästerskapet d.eltog i det
legala fattigvård.sarbetet och i FVO:s organisation. I detta sarnmanhang
kommer även d-iakoni-ssornas ro11 att beröras.

I 1864 års instruktion för fattigvården i stad.en gjord.es församlingarnas kyrkolr.erdar till självskrivna leclamöter i d.e lokala fattigvård.sstyrelserna, I fattigvårdsnämnd.en kund.e de placeras end.ast efter ordinarie ,*1.48)
Ett tillfred.sstätland.e mått på lcyrkoherd.arnas d.eltagande tord-e end-ast
kunna vinnas genom en genomgång an' ile olika fattigvård.sstyrelsernas
protokollsuppgifter om led-amöternas närvaro. Detta har ej kunnat genolnföras- En annan, grövre metocl har i stället använts, utgåend.e från d.e
tryckta förteckningarna över leåamöterna i fattig:rård"sstyrelserna und-er
perioden 1871-1896. ne där angivna uppgifterna om styrelsernas sammansättning tord.e kunna ge ett grovt nå-bt på prästernas aktivi'bet. Det
framgår av dessa, at'{; i period.ens början prästerna i stor utsträckning
besatt ord.förancleposterna inom st}'relserna. Vid. lE8O-talets början mj-ns-

{!) Berättelse FVO 1B9C ,s 1 f och ibn 1B!1 s 'l , Mö jligen kan cletta sättas i sarnbanrr rned- roteman Nyströms avgång son föreståndare för centralbyrån 1B!0. IIan återfinns under d.e föIjancle åren inte bland föreningens rned-Iemmar, 1894 står han blanC rrinbjudna l-ed.amöterr', Berättelse l'VO 1894 s 62, Från 18!6 står ]ran även upptagen som ledamot av arbetsutskott I, Berättelse FVO 1897 s 5,
45) Miillcr I)06 s 240 ff .
{6) Se Protokoll för kommittdrad"e för fattigvårdens omorganisation
LB94-97, SFA, SSA. Fehr avled- dock l-895, Ang I'ehr se Fries 18!6
fr a s llJ f. Se även Fries I9I2 s 16,
47) Fenr var från 1B!1 ord"förande i arbetsutskottet nr Iff, 3erättelse
tr'VO 1B!2 s 1. Albin LincLblon var 1B!0-)2 centralbyråns föreståndare och suppleant i styrelscn fram till 1897. fbm IB91 s B och ibrn
LB97 s 9.
48) uiiiler I)06 s 2J!,
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funktion för att vid l8lo-talets början inskränka sig till
en ord-förand.epost bland- d,e s ju församlingsstyrelserna.4g) ,"* kan d-essutom note::as, att vid. sid-an av d-e självskrivna kyrkoherd-arna ingen övrig prästman invalts i styrelserna und.er hela p."iod-"r.50) r fattigvård-snännd-en satt und.er l8!O-talct endast en präst, invald. först :'Bg4. 51)
Även o'm inte alltför vittgåend-e slutsatser kan d.ras på grund-val av d-etta material, frarnträd.er clock en tydlig tenclens mot en atlt nind.re prästerlig representation i stad.ens fattigvård. f vad. mån d.etta berod.d-e på
ett vikand-e intresse från prästernas sicla eller på en ökad. ovi1ja från
lekmarrnaled.anöterna att til-l ord.förand-e välja försarnlingarnas kyrkoherdar får här lämnas öppet.
kad"e denna

När d-et gäI1er d.e vid Ersta utbild.ad-e diakonissorna finns även vissa
svårigheter att kartlägga deras verksamhetsområd-e inom d.en iegala fattigvården. Det torde emellertid. stå klart, att d-e alltmer kom att tas
i anspråk för vissa funktioner inom fattigvård.en. Red-an und.er 1860-talet harle fattigvård.snämnden vänt sig till diakonissanstal-ten ned. begäran om samarbeie ifråga om l-ed.ningen av ett uppfostringshem för flickor.
Sed-an d-iakonissanstaften fram tiIl
1875 förestått d.enna anstalt, stä11d.es d-en hel-t under stad-ens fattigvård-" Som förestånd-arinna kvarstod.
emellerbid- en d.iakoniss
^.52) ne från I860-talet i stockholinsförsamti.ngarna rrerksanma församlingsd.iakonissorna skuile d.ock först vid" lBgO-ta-

lets början direkt tas i fattigvårdens tjänst. I avsikt att förbättra
fosterbarnsvård.en anställdes från 1B!o tre diakonissor,5J) vio 1B9o49) Forteckning Stockh,-rhq rB71-1896. Antalet prästertiga ord-förand-en i
styrelserna framgår av följand.e uppstä1}ning. Det totala antalet
styrelser var und.er hela period_en sju"

lBJl:

1876:
1BB1:

1886:

5
5
2

2

1B!Ir 5
18!6: I
50

)

\
-.
>L)

Ibm.
Lbm

)-d)J-1898"

I styrelsen för

Stockholrns stads uppfostringsanstalvar kyrkoherd-e A. Land-quist
ledamot och ordf tBB5-1995. Landquist 1!6! s )! och 7A ff, Det bör
också i cletta sammanhang påpekas, att pastor primarius F, Fehr blev
ordf i den 1894 ti]tsatta fattigvårdskåmmittd;. se ovan not
46,
!2) Rosenberg 1945 s 142. Miitter I!06 s 265 t.
55) SFP 5.6.LBgO $ 1 0ch 18,B,18gO SFA, SSA. Cf olivebrad_et 1B!1 s 64,

ter,

Cf

som löc1 und.er fattigvårdsnämnd.en

Ekman

lp60 s ZjZ t.

otrtr

'))'

talets slut fanns en av fattigvård-en anställd" d.iakonissa i var och en
av stad.ens försam1ingar.54) r"""" hade.i uppgift att biträda fattigvård.sstyrelserna i d.en öppna vå"d.un.55)
utveckling visar alltså en motsatt tend.ens. Det torde kunna tolkas så, att d-iakonissorna i viss mån ersatt irrästerna i det direkta
fattigvård sarbetet.
Denna

I lokal-a skiid.ringar av Stockholm und.er lBBO-90-talen har ofta d.en reIigiöst-filantropiska aktivj-teten noterats. Oavsett om d-enna fått en
positiv el1er negativ bed"örnning har den tillrnätts ett stort omfång.56)
Frågan i d.etta sammanhang tord.o vara i vad. mån d-enna verksamhet kanaliserats in i d"en nya organisationen FVO.
I föreningens stad.ga fastslogs åess 'roberoend.e av religiösa och politiska meningsskiljaktigheterrr. )enna passus var givetvis inte riktadmot religiös-social verksarnhet, Tvärtom tord-e d.en ha haft syftet att
i d-et samord-nand.e välgörenhetsarbetet kunna fånga in även d.et ornfattanrle arbeter som utförd-es av d.e olika religiösa organisationerna och
samfund.en.

Reaktionen från kyrklig press och från prästerslcapet på bild-antlet av
föreningen var positiv" I Cen kyrkligt konservativa d-agstid-ningen Vårt
Land- hälsades föreningens upprop lBB! med- stor tillfred.sställelse,
I
en led-are påpekade man, att mecl tanlcc på d-e I'oerhört stora uppoffringarir son gjord-es på välgörenhc'tens områd.e uppnåd.d-es änd.å ingen större
cffekt på fattigvårdsor"åd.ut. 57)

I viss utsträckning kom även präster att neclarbeta i föreningen. I{yrkoherden i Jakob och Johannes, E, Bergman, sorn med.verkat red.an från föreningens start IBBB, koin under början av l8lo-talet att fungera som
föreningens vice ord-föranau.58) I övrigt synes prästernr irrtr ha till-hört styrelscn utan korn frarnför allt at'b ta d.el i d.istriktsutskottens
arbete. För att knyta prästerna fastare til-l föreningen inbjöd.s stad-cns kyrkoherd.ar 1890 till
ett sammanträde med. föreningens styrelse.
54) Miilrei- t9o6 s 26).
55) pörsfag till- instruktion Stockhotm lBgO,
56) se t ex strindberg 1879, cxenstierna lBlJ s 6tz ff, österlin 1!{l
s ll8 ff, Jansson L950, Ekman 1960 s LjZ tf, Landquist 1965 s ?O ff
och 10{ ff.
5?) VL 26.IL.1889. li4an hadc lcort förut utförligt refererat d"iskussionerna vid'bild-and.et av De fattiges vänncr i uppsara, TL z.l-l.lBB9.
58) Berättelse FVO tB91 s 6 f,
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Resultatet av d.etta blev, att föreningen från en d.el kyrkoherd.ar i
fortsättningen fick uppgifter angåend.e clen frivilliga välgörenhetens
verksamhet inom församling'arna. Fr a skulle enellertid. några präster
ta d.irekt d-el- i föreninge's verksamhet. r vart och ett av föreningens d-istriktsutskott vid. centralbyrån synes und.er mitten av lglO-talet
minst en präst ha d.e}'bagit. lessutom med.verkad.e ett fåtal d-iakor:is5q)
sor.""
und-e:: föreningens första tid. biträd.de en d.iakonissa
vj-d cen_
trarbyrår,..60)

L[ot denna rent statistiska metod. att mäta prästerskapets socia]-a intresse och sociala verksamhetsområd.en kan givetvis in-rändningar göras.
Bortsett från d-e bakomliggand.e faktorerna tord.e emellertid. kunna konstateras, att tend-enserna är helt klara, Prästerskapets inflytand-e i
den legala fattigvård"en visar en vikand.e tend.ens und.er IBBO-90-talen,
r viss mån kan d.e'na tend.ens uppvägas av d.eras i.nsatser i FVO. Detta
torde kunna tolkas så, att d-e hel-Ire valt den frivilliga välgörenheten
som instrument för sitt sociala engagemang.

Antalet d'iakonissor i FT'O;s arbeie måste d-ock bed.ömas som relativt
rågt. 1895 fanns i Stocldroln lJ diakonissor, anställda för fattigvårdand-e
uppgifter. Av d-essa var fem anställd-a alr fattrgvårdsnämnd.en, De övriga
avlönad-es av försanringarna elr-er av fria organis"tiorru".6f )

J"7,4 Fattisvård. och fö::sanl-inEs vård
för avhandl-ingen grund.läggande hypotesen, att d.en livliga d.ebatten
om fattigvården omkring l8po haft direkt påverkan,
id6mässigt och organisatoriskt, på d-en und-er t8lo-talet framväxande församringsrörelsen
inom svenska kyrhan, tord.e möta vissa problen för stockholms
vid"komDen

mand-e.
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6r) r viss mån i försarnlingstjänst var dessutom sex diakonissor, knutna till församriil.garnas barnkrubbor. Dessa avlönad-es på frivillig
vä8, med-an däremot verksamheten bekostades med.
från båd.e
fattigvård-en och församlingen. oxenstierna 1B!Janslag
s 6rI icn 525,

--E
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Det bid.rag och d.en nod-e11 för församlingsvård.en, som Stockholn gav,
har i litteraturen inte på någon punkt sammarkopplats med. reformplanerna inon fattigvården. Problenet har i första hand. framstätlts som
ett religiöst-kyrkligt - frågan onn kyrkans evangelisatoriska funktion
i d.e folkrj.ka storstad.sförsamlingar nu.6')
vid- 1850-tatets början hade uppmärksamheten riktats på detta problen och lett till ett långvarigt diskuterand.e mellan Kung! lVlaj:t, konsistorierna, församlingarrra och ett flertal övriga nynd"igheter om möjligheterna ti1l d-elningar av församlingarna, ökat antal präster och
förbättrad"e löneförmåner för d.et Iägre prästerskapet. På grund av församlingarnas ovilja att påta sig ökad-e kostnader hade euellertid frågan ej kunnat lösas. 1BB2 avskrev Kungl Maj:t ärend.et.o)i Då konsistoriet återigen väckte frågan om d.elning av försanlingarna 1B!1 stannad.e
d.et återigen på församlingarnas motstånd.. Detta avslag blev startpunkten för ett försök att på frivillig
väg genomföra vissa reformer inom
Red.an

s

t ors tad.s f örs anil ins;axna. 64 )

Våren IB9] bildad-es en förening rrför väckande av kristligt församlingsliv på kyrklig grund.rr. Initiativtagaren var rotemannen Carl AIm. Den
lil-la grupp, som stod. bakon d.etta initiativ, hörd.e närrnast til1 d.en
lågkyrkligt-pietistiska krets, som samlades kring J. ch. Bring och
C. H. Sergman. De hörd.e emellertid. inte d-irekt ti1l Evangeliska fosterland.sstiftelsens folk. Den linje d.e kom att d.riva var I'rent evangelisatorisk utan tanke på försarnlingsd.elning eller kyrkbygge i vanlig sti-ln.
Det man önskade uppnå var ett kyrkligt väckel-searbete bland den fattiga befolkningen i Stockholm. För d-etta änd.amål önskad.e man anställa
någon villig präst, som skulle ägna sig åt sjä1avård i någon av storstad-sförsanlingarnas utkanter. Genom påverkan av pastor primarius Fr.
Fehr, som i församlingsd.elningsfrågan förespråkat distriktsindelning

av församlingarna för att d.ärigenom förbered.a framväxten av små sjä1avårdsförsamlingar, inriktad.e föreningen sin verksamhet på olika d.istrikt inom stad.ens församlingar, Und.er LBgl-Leg5 anställde föreningen
ett par yngre präster för arbete inom l{ungsholms och Ad.olf Fredriks
62) se fr a Alm llt8 s 2j tf, Rod.he E. tvt. 1950 s 67 ft och Gustafsson
1955 s L69 rr,
63) COransson-Lundberg 1969 s I54 ff,
64) framställningen utgör här och vidare ett kort referat av Gustafsson 1!ll s 1!! ff, som i sin tur bygger på Alur 1!18 s 2t ff. Gustafsson und.erstryker emellertid. fr a Fehrs rol-1 som id.dväckare för ett
arbete i d.istrikt.
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församlingar. Först 1895 toe emellertid- föreningen fastare form
och
konstituerad-e sig som 'rFöreningen för befrämjand.e av ökad. själavård.
i
stockholm". Ord.förand.e blev en air stad.ens kyrkoherdar. För att ytterligare understryka sitt samarbete med. d"e kyrkliga församringarna
änd.raI'säl-lskapet för främjande av kyrklig
d'es na'mnet 1896 till
själavård. i
huvud'stad'enrr. und-er 18!J intensj-fi-erad.es d.ebatten om sällskapets
arbetsmetod-er. Flera av stad.ens kyrkoherd.a:: skulle d.ras in i
d.enna d-ebatt' r denna kom d'e olika modellerna för församlingsvård, som und.er
l8lc-talet växt fram på olika ställen i sverige, att rnötas. Dessutom
tillförd'es debatten material från d-e d.anska försöken att i Köpenhann
på frivilrig
väg refornera församlingslivet genom den s k småkyrkorörelsen' Mot säIrskapets vaga församlingsanknytning ställd.es fr a kravet
på
en mera försanlingsbund-en verksamhet, med. mål- att skapa
snå församling.ar kring små kyrkor. Företräd.are för d.enna mod-ell var E. D. Heiiman,
som
1897 blivit kyrkoherde i Adolf Fred-rik. Dessutom franfördes
den lövgrenska organisationstanlcen med- frivilliga
distriktind.elningar inom
storförsanlingens ram. Debatterna und.er rg9? led.d.e visserligen
til1
att sällskapets arbete knöts närmare till d.e kyrkliga församling
arna.
Det blev emellertid. d.en rinje, som sällskapet från början
d.rivit, som
även i fortsättningen kom at'i; fö1jas. I\[ålsättningen b]ev
mera att skapa rrstrategiska punkter för kyrklig evangelisation
av storstad-en äln
ce'tra för ett verkligt församlingsliv'. ur opinionssynpunkt skulle
emerlertid- säl-lskapet spela en vik,cig ro11. Genom d.e konferenser,
som
ordnad-es från 1897, korn sälrskapet att fungera
som en plattform för
uuotåli""a om församlingsvård inte bara lokart utan även på
rikspla_

net.

översikt av sä11skapet för kyr.klig sjäIavårds framväxt, byggd. på
Bernd.t Gustafssons framsiällning, ger knappast
vicl hand.en, att särl_
skapet vid- sin start hämtat sina led.and.e principer från
fattigvård,sdebatten vid t8lo-talets början. net tor:d.e d.ock finnas
ett visst samband, som fr a rigger på motivationspranet. Även personerrt
föreligger
ett intressant samband.,
Denna

att skapa en lcyrklig social vård.had.e gamta rötter i Stockholm.
Red'an under 1B!0-talet had.e försök gjorts
att införa en j-nre-missionsaktivitet efter mod-ell hämtad. från Tyskland.. r viss utsträckning
had.e
d'essa försök varit en reaktion mot d.en d.elvis
sekulariserad.e filantropi,
Försöken

65) Gustafsson 1!)!

165

ff,
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som utvecklad.es

i Stockholm uncler 18{O_talet,66) pland. d.e
organisatio_
ner' som vuxit fram med målsättningen att d.riva
en d.irekt kristlig vä1görenhet' kan nämnas svenska niakonissanstalten
och stockholms stad-smission' rngen av dessa had-e emellertid någon
formeli knytning till d.en
kyrkliga organisationen eller tiil de enskitda
församlirr**"r,rlutt-;";;;
gä11d'e även d'e s k rnissionshyd.d.orna,
som Evangelisk-lutherska missions_
föreningen från slutet av IBJO-talet uppförd.e
inom ett flertal av stockTi}r dessa knöts diakonissor med sociarverksam_
]t"1-äu{orsamlingar.
net,

stockholms stadsmission och missionshyddeverksamheten
fungerad.e närmast
som organ för Evangeriska fosterlanclsstiftersen.
Denna organisation företrädde en associativ församlrngssyne
där församlingen konstituerad.es
av rrd-e troendert' Delvis stocl EFS i motsatsställning
tiI1 clen officielIa kyrkan och rless organisation. Fr a skurle
det kyrkoid,ear man propa_
gerade för d'irekt ell-er indirekt
utgöra en kritik mot svenska kyrkans
traditionella församringstyp. r d.enna, menad.e
man från EFS, förbland.a_
-"-*-*ig)
des stat och kyrka, andligt och veirld"sligt,
troend.e och icke
Även d'iakonissanstarten tord.e under
sin första period ha närmast an_
knutit tiI1 denna linje. Från 1860-talet
skurre emelrertid anstarten
alltmer söka sig mot en fastare förbind.else
med svenska kyrkan. Bakom
detta stocr fr a anstartens föreståndare,

J. ch. Bring, Denne skurre tiatt hävd-a, att d-en av diakonissanstarten
bedrivna d.iakoniverksamheten var en kyrkans och
församlingarnas egen socialt-religiösa
funktion. To) rn
'tveckr-ing i linje rned denna uppfattning utgjorde det
ökade anta]et d-iakonissor i församli'gstjänst,
d-e s k försam]ingsd.ia_
konissorna' under fr a IBB0-talet expanderade
cletta använd.ningsområd.e.
Det innebar en förskjutning fvän d-en
ticligare mer institu-tionerlt inriktad-e vårclen mot en stö*e använd.ning
av diakonissor i öppen vård. och
fattigvå"d'71) anstatrningsför:hålrandena
kom emerrertid att under denna period vara mycrcet skiftancle.
Endast i begränsad. utsträckning and'igt

komma

66) Hansson 1960 s 98 ff.
67) ÄnS Diakonissanstalten se fr
a Rosenb ere L945 s lOJ ff och Ekman
1960 s JO ff. Ang StaJuri""ionen
se Svaia t9O4 och l4riknark t94j
s 64 rr' F?T ovrig
,re"t

*antret i stockholm, fr a El_
="ti;;*-social
bersen-miJsion
och Fräls'.i,'g"""n'6rr, se oxenstierna,

iäui"l*äråtii.
6e) Oxenstierna IB)l s 6t5.
5p) Gustafsson, S. Lg6Z s 82 ff.
/o) Rosenberg rg47 s lr8 f och Ekrnan rp6o s loe
not BJ.
71) Se fr a Ekman 1p6O s :rT4 f,

i
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ställd'es diakonissorna av d-en kyrkliga församlingen. Flertalet
tord.e
i stäl]-et ha haft föreningar eller komnunala nyndigheter som huirud.män.'') För stockholms rrid.kominand.e fanns d.ocl< ett frertal d.iakonissor
anställd.a helt eller d"el-vis av församlingarna.73)

Iet kan sål-und-a konstateras, att det vid. sid.an av prästernas och d.iakonissornas enga8emang i d.en legala fa'btigvård,en och inom FVO d.essutom
fanns en mera clirekt kyrkligt anknuten social vård., utövad. av dialconissor med den kyrkliga försarnlingen som huvndman, Detta tord-e peka på att
tanken på den kyrlcliga församlingens d.irekt socialvård.and-e funktion
i
viss mån slagit igenom i stockholm und.er IBBO-ta1et. Denna tend-ens skulle ytterligare förstärkas genom d_en i_ntensiva klrrkliga d.ebatten on kyr_
kans sociala funktion omkring 1B9o i Stockholm. r d.enna d.ebatt skulle
diakonissanstaltens tid.skrift, olivebladet, starkt d.riva sin linje
för
en kraftigare fattigvård-sinsats, buren av frivilliga
insatser vid. sid.an
av el-Ier helst i kontakt meå d"en kyrkliga församringen.
r januari 1BBB publicerad-es i olivebl-ad.et en }ängre artikel, översatt
från tyskan, om rrsanverkan rnel-lan kommunal, kyrklig och frivillig
fattigrrård-''. Här hävd-ad.es behovet av sociala reformer för att und.vika rsocial- revolutionrr. Dessa måste emetl-ertid följas upp av reformer inom
fattigvård'ens område. Att staten upprätthö11 en und-erstörljande verksamhet var i och för sig ett tecken på att den var kristrig. En betänklig
brist hos den ls-eara fattigvårAen var dock , att den kund"e få
und_er_
stöd-stagarna att tro att c1e rcund-,: stärla rä,ttsriga anspråk på
und.er_
stöd-' r d-etta 1åg "d-en rena kommunismen d.olilrr. )etta uppammade
d.essutom understödsta5;arand-a och hindrad-e ett personligt
förhålland.e till
und-erstödstagarna. Genom sin knapphet hacle fattigvård.en
även en kon_
serverande effeict på fattigd.omen. Den frivilliea
fa tti
d.en skulle
delvis ersätta d.en legala fattigvårdens brister. Den måste emellertid.
vara organiserad-. Genom frivilliga fattigvård.are organiserad.e i
fattigvårdsföreningar sk*lle den personliga och den förebyggand.e
vård.en
komma ti11 uttryck. Fanns den kristliga inspirationen
bakom en såd.an
verksamhetu skulle d-en lyckas bäst. Kyrkans fattigvård. r'var
d.et fruktsamma modersskötet för al1 slags humanismr,
En kyrklig fattigvård. var
oskiljaktigt förbund.en med. kyrkans väsen. Den had.e dessutom ett annat
d-jup än övrig fattigvård., eftersom den angrep båd.e
and.ligt och kropps_
72) Lönegren lpOl s ZZI ff.
(t) rbnr s 222 tt och Oxenstierna LBST

s 6L4, se även ovan not 6r.

F-26a,

i

iigt eländ-e. Sjäten i fattigvård-en var själavård.en. lå en organiseradkyrklig fattigvård ännu var outvecklad. kund-e en frivil-lig verksamhet
utgöra en grogrund- för en lcommand.e kyrklig fattigvärd,, stä11-d. und-er d-e
ordinarie k.'rrkliga organen. Dessa tre former av fattigvård. skulle komplettera varand.ra. Förutsättningen var emellertid. att d,e upprätthö11
samarbete samtid.igt som de bevarad-e fu}l självstänaiglret.?4)
Det kan sägas vara d.enna mod-ell, som lcom till uttryck från kyrkligt
håll i fattigvård,sdiskussionerna omlcring 1B!0 i Stockholm. Samtidigt
som man aktivt stödd"e FVO upprätthöll man kravet på en direkt kyrklig
insats, uttryckt fr a genom försanilingsd-iakonissornas arbete. I d-en
kyrkliga tid-ningen Vårt Land kan denna sociala aktivitet tyd.ligt av1äsas fr a rrnd.er åren 1BB9-90. Här framträd.er också nycket starkt sanniankopplingen mellan "socialistfaran'r, fattig-rård.sfrågan och församlingsvårdens funktion i d.e stockholmska storförsamlingarna.
Reformförsöken inom den frivilliga
välgörenheten i Uppsala och Stockholm f öljd.es med stort intresse under f BB9.75) Samtid-igt införd.es enstaka insänd.arartiklar, d.är den 1ega1a fattigvård.en kritiseru.d"". 76)
Under lBtO skull-e emellertid- d.en kyrkliga d-ebatten i hög grad. centreras lcring d-en sociala frågan. Den samtid.a tyska debatten tord.e i d.etta
sammanhang haft stor betyd.else" Und-er sommaren 1B9O följde Vårt Land.
uppmärksamt d-en evangelisl<-sociala }<ongressen i Berlin och gav referat
från föred.rag och cl.iskussioner. Vid sidan av kongressens kritik av sociald.emokratien. och }cravet påu sociala reformer noterad"e tid-ningen uppmärksamt d.e tyska nyansatserna på församlingslirrets områd-e. I ett föred.rag om '?församlingarnas sociala betyrlelse'r presenterades nya mod-el}er
{ör kyrkans arbete fr a i städ-erna. i}enorn större lekmannaaktivitet slcu}le nya arbetsmetod.er prövas. Storförsamlingarna bord-e d.elas i mind.re
på högst 5.000 perrsoner och arbetet borde inriktas på uppförand-et av

i4) Olivebladet

}BBB s 5 ff. Artikeln hämtad. ul:'rMonai-schrift fiir innere l,[issionrr. Författare var pastor R. Schuster i ]uisburg.
?5) f'Ur Uppsala se VL 11.10.188! och 2.LI,1889. För Stockhotm se VL 11.
11.1889 och 26.11.1889
16) Se fr a VL 24.10.1889 av signaturen tr-srr. I artikel-n stäl-ls kra.ret
på snara tagstiftningsreformer för att hejd-a revolutionen, De kristna måste ägna ner intresse åt problemet eftersom kristend.omen rräven
i d.etta stycke skall räd-d.a samhäl-letr' . . . rrgenom att kristna det
även in på näringsrättens områd-e?r, Barrnhärtigheten fanns inte ens i
d.en legala fattigvård.en, rtDenna art av barmhärtighet tillhör den enskild.e, eller på sin höjd. kyrkan, icke rättsstaten.'r Cf VL g,6,IB9O
av signaturen Ä.8.L., där fattigvård-en kritiseras för att inte futtgöra sina skyld-lgheter utan i stälIet låta d.en enskild"a välgörenhe-

ten betala för sig.
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nya kyrkor. I Vårt Land- avslutades hela artikelserien om kongressen
med" kommentaren att hera d-enna nyorientering av kyrkan
måste få kon_
sekvenser i ett 'rkraftigare församlingslivr'. Dessa vägar bord.e prövas
även i Stockho:r^.77)

uppföljning av d.etta på svensk botten kom vid. d.en all-männa svenska
prästkonferensen i augusti 1890. Det föredrag, som tilld"rog sig
störs_
ta uppnärksamheten, var hålret av d-en skånske kyrkoherd"en A. A. Harrnerz
över ämnet "Virken ställning bör kyrkans prästerskap intaga till- d.en
sociala frågan'tr. Efter beslut av konferensen, som anslöt sig till föred'ragets innehål]- som eit uttryck för clen gemensamma uppfattningen,
införd'es det in extenso i Vårt Land.. Föred-raget kon att stä11as på leEn

d.arplats.

Hannera tog sin utgångspunkt i d.en socialistiska samhäIlskritiken.
Denna had-e riktat uppmärksamheten på ett uppenbart problen, De faktiska
motsättningarna i d.en sociala frågan had.e enelrertid. genom d.en socialistiska d.oktrinära agitationen tillspetsats i alrtför hög grad.. Den
rätta vägen sku}le gå genom sociala reformer. Att problenet d.ock var
stort framgick inte minst av d.e tio miljoner, som årligen utbetalacles

för obligatorisk fattigvård.
Fr a i städ-erna var farorna störst för att massorna skrrlle
av d"en lrmaterialistiska världsåskådningen'r.

genomsyras

Genom en ökad själavård
och ungd'omsvård- skulle d.etta kunna hejdas. Detta måste emellertid. gå
hand' i hand. ined- lagstiftningsåtgärd.er. I ett
'rkristet samhälle" måste
lagstiftningen angripa d-en sociala frågan med. r'rättvisa och kärl-ekn.
Den sociala frågan kund-e inte från kristen utgångspunkt end.ast
betraktas
som en privat sak.

För prästerskapet var d-en förnämsta uppgiften att
"kraftigt pred.ika d.en
kristliga hustavlans huvud.stycken, pred.ika om vart stånd.s och varje levnadskallelses plikt att visa trohet i sin kall-else'r. Därtilr koni prästens uppgift att vaka över att den obligatoriska fattigvården stätldes
i rrclen- kristliga barmhärtighetens och kärleicens tjänstr'. Frivillig fattig:irård-n diakonissverksamhet oeh inre mission, som arbetad-e
för 's juka
och fattig:a, för barn och gamIa, för fallna och frigir/rrär för
förbättrad-e bostadsförhå1}anden, för sönclagsfrid och förhöjd
sedlighet och
nykterhet'r, bord-e i prästen ha sin naturtiga bund.sförvant, såvid.a
verksamheten inte bed.revs i d.irekt erler indirekt okyrkrig and.a.
Det var
77) Vt 4.6.1890 , 2,'l.1BgO och
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tyd.ligt, att'rend-ast den organiselad.e, ieke d-en i
ax upplösta klrrkantt, var lägets svårigheter vux"r,.78)
d.ock

fromma förening-

kyrkans och försanlingens fattigvård-and-e funl<tioner visar
Hannerz sanma I'integrerade'r syn som tid-igare (tliveblad-et förespråkat.
Pastor skulle i alla fattigvård-ens former gripa i och led,a utvecklingand.att, Samtid-igt und.erströks clock tanken, att d.en kyrken irtkristlig
liga församlingen var den enda, som hade d.e egentliga resurserna för
fattigvårdsfrågans och d.en sociala frågans lösning, net är enellertid"
inte ansågs
tydligt, atl en direkt kyrklig fattigvård för tillfället
so!0 ett ree1lt alternativ. De fria kristliga formerna för välgörenhet
skulte i stälIet stödjas. Denna linje slculle också föIjas i den i ett
annat sammanhang anförd.a artikeln av Johannes Kerfsted.t ttom fattigrrård.entr, som i juli 1890 publicerad.es i Vårt Land.. Denne hävd.ad"e behovet
av en organiserad. välgörenhet för förebyggand.e vård-, varvid. åe fria
kristliga fattigvård.sföreningarna skulle samarbeta med ien 1ega1a fattigvårcl.en-. Utgångspunkten för Kerfsted.t var naturligtvis d-e fr a a\r
honom initierad-e reformerna inom Uppsala fattigvård. 79)

Ifråga

om

i Stockholm väcktes under l8tl av konsistoriet, torde d-etta ha haft sin bakgrund. i den återigen aktualiserade d-ebatten om formerna för kyrkåns själavård. und.er
1BB9-90. Som ett nycket starkt inslag i d.enna själavård" ingick tanken
på en kristligt-kyrklig
social insats, fr a i fattigvård. och välgörenhet. Då förslaget om inrättandet av en kyrkl:'-g samfälIighet, d.elni-ng
av församlingarna och anställandet av ytterllgare präster awisades av
linjen. I Storkyrförsamlingarna LBJ2, återstod. end,ast den frivilliga
koförsamlingens kyrkoråd-s u-bl-åtand.e had.e denna linje skisserats.
Då frågan om d.elning av storstadsförsamlingarna

yrkat på avslag i d.elningsfrågan med rnotivet, att detta endast var en skenreform. Genom d"elningen skulle fortfarand.e församlingarna vara alltför stora för att möjliggöra en verklig personlig
sjäIavård.. I stä11et bord.e saken förberedas genom distriktindelning:ar

Kyrkoråd-et had.e

?B)

-/i, L6,9,1-890, :-7.9.18!O och 18.9.1890. Även i andra sannanhang berörd.es vid konferensen frågan om ett ökat deltagand.e av lekrnännen
i församlingsvård- och 'rkristligt buren fattigvård.". Se referat av
Kerfsted.t i VI 27,8.1890 och [ottie i 1Il 28.8.1890. Se även prästerskapets i Stoclcholm uttaland.e not d-e romersk-katolska Elisabeth-

systrarnas verksamhet och rekommend.ation att i stälIet stöd-ja Erstasystrarna. '{L 22.4.1890 oeln 2J.4,1890,
79) vt 8.7.1890, 9.7.1890 och 10.7.1890" Se även ovan 3,2.1.1,

{
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av församlingarna, varigenom församlingslivet först skulle väckas. f
efterhand. skulle sed.an de formella d.elningarna kunna genomföras, Denna
metod skulle vara en "förträfflig
prövosten på halten och kraften av
d.et kyrkliga intresse och clen religiöst-sedtiga livaktighet, varav ti11
äventyrs såväl församlingslärarne som församlingsmed-lemmarnatr besjälad-es. Arbetet i d.istrikten skulle inriktas på rrpersonlig s jälavård.

d.ärtill hörand.e omvård.nad. on fattiga och sjukar',
velse stod. pastor prirnarius Fred.rik l,ehr.BO)

med.

Sakom d.enna

skri-

för väckande av kristligt församlingsliv på kyrklig grrrnd
bildades 1891, anknöt man såvä1 till clenna frivilliga linje som till
d.et narkerad-e sociala inslaget i Fehrs nod-ell för församlingsvård.en.
Tanken på en frivitlig
d.istriktindelning var i och för sig inte ny.Bl)
net var inte heller sainmankopplingen mellan ett kristligt social-t arbete och en evangelisatorisk funktion.B2) o"rlrrr mod.ell var d.ock fr a utnyttjad. av den evangelisk-lutherska missionsföreningen, som i sina
Då Föreningen

missionshyd.d.or bedrev en kombinerad. social--evangelisatorisk verksamhet,

en form av inre-missionsarbete utan d.irekt kontakt med, kyrkoförsamlingarnas verksamhet. En speciell variant på inre-rnissionstemat företräd-d-es d.essutom

av d.iakonissanstalten i Stockholm"

Det tord-e finnas anled-ning att starkt und-erstryka d.etta samband.. Und.er
1B!J publicera,les nämligen i d.iakonissanstaltens tid.skrift, Olivebladet,
ett flertal artiklar, som tord.e kunna sägas utgöra föreningens program.

I februari anmäld-e Oliveblad-et ett tyskt arbete av Th. Schäfer rned. titeln trPraktisches Christenthumrr, som kraftigt rekomnend.erad.es" Denna
bok bestod. av ett antal föred-rag om inre missionen.o)) Ett av d-essa införd-es senare i tid-skriften. f d.enna artikel behand-lad-es inre missionens aktuell-a stäl}ning bl a tilL kyrkan.
Det utmärkand-e för clen inre-missionsrörelsen var för tillfätlet
nförst
ett socialt dragtr, Jämte d.etta fanns ett "Eyrk$g!. såd,ant'r, Mellan inremissionen och kyrkan had-e tid.igare funnits en spänningo eftersom det i
inre missionens reformsträvand.e 1åg något av en kritik över de beståend-e kyrkliga förhål-land-ena. Under d.en senaste tid.en had.e emellertid- skett
ett närmand.e. Kyrkan had.e i sig upptagit d.iakonien eller d.en kyrktiga
B0)

Alm 1!18

s 2t ff,

Br) Göransson-Lund.berg
82) Ibm s lBJ f.

I)6) s lT4 ff

Bt) Oliveblaået 1895

32,

s

"
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kärleksverlcsamheten som en 'rkyrklig livsfitring'r.
Genom utbild"ning av
rfhär
d-iakoner och d.iakonissor had.e d-et skapats en
av reguljära trupper

i barurhärtighetens tjänstr'. I d.etta had.e fr a kvinnorna sin rätta
p1ats. För inre missionens evangelisat oriska d.rag svarad.e d.ock enbart
mallnen. Var rrbarrnhärtighet mot sjäIen sjä1en i all sann barmhärtighetr,
nåste förkunnelsen, trvare sig friståend.e eller i närmaste samband- medutövand.et av kärlekens gärningarr', inta en framståend.e plats i inre
84)
ml_ss ronen. ' t
I juni-julinumret lcom tid.slerj.ften d-irekt in på Stockholns problem, aktualiserat av församlingsd-elningsfrågans fall. I en artikel rom Stockholms behov av kyrkortrhänvisad.es ti}l d,e åtgärd.er, som på frivillig
väg gjorts i 3er1in, T,oncLon och Köpenhamn, bl a genom referat av d.en
d'anska inre-missionstidskriften 3ethesd.a.B5) Surr"re återkom oliveblad.et
till hur inan gått till väga i Londerr.85)
Ienna kombinerad.e socialt-evangelisatoriska ansats kan sägas vara utmärkand-e för Föreningen för främjand.e av ett kristligt
försanlingsliv.
I d.enna mod-ell anknöt man närmast till inre missionens arbetsnetod.er.
Iet nya med. d-enna ansats var emellertid, att man försökte få verksamheten inriktad på en FvrFr+g aktivering för att lösa d_e mer akuta problemen för svenska kyrkan i storstad.sförsamlingarna. Detta program framgår av d-e beslut, som föreningen fattad-e vid- sitt första egentliga samnanträd-e. Man beslöt d.å att bitda kommittder i d.e olika försanrLingarna
för att 'rsammanhål la d.e kyrktigt intresscrad-e och vid. val och and-ra
kyrkliga angelägenheter arbeta för enighetrt, De kyrkliga angelägenheter
rian här bl a syftad.e på,, framgår av de utskott föreningen avsåg att bilda und.er d.essa kommitt6er, närnligen skrift-, d.iakoni-, sönd.agsskole-,
val- och ekonomiutskott. l{an bes}öt även vid. C.etta tillfälle att tilt
ett möte inbjuda alla kyrkligt intresserad.e, där föred.rag sku1le hå11as över d-e frågor, som föreningen ville arbeta för. Detta gätld.e
rrkristrigt församlingsli,ril, rrsamarbete mell-an präster
och lekmänr',
Itbarngud.st jänster och sönd.agsskolorrr,
och en rrord.nad. kristlig kärleksverksamhetrt, För d.et sistnämnd-a ämnet skulle roteman J. Nyströni uta.87)
Det är tyd.ligt, att man tänkt sig föreningen och d-ess styrelse närmast

s 55 ff.
fbm s L26 tf. Artikeln var insänd till
Ibm s 191 ff.

B4) Ibm

85)
86)

87) SKSP 21,4.L895

$ 2, J

ocln

J,

I{A

Olivebladet.
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centralorganisation för inre mission, en aktionsgmpp för kyrkliga reformer. Bland. dessa ingick tanken på en "kristligt
som en samord.nand.e

ord-nad. kärleksverksamhetrr

.

Det tord-e stå klart,

att d.et åtminstone för en stor del av styrelsen
förelegai ett starkt socialt rnotiv bakom verksamheten. Ovan och i litteraturen har samband.et med- cliakonissanstalten och J. Ch. Bring påvisats.BB) f'rttigvård-sanknytningen var d.essutom tyd-1ig, Initiativtagaren
till förening:en var rotemannen Carl Alm, anställd av Stockholms fattigvård-. Detta gä11d.e även J. ldyströro, som var en av föreningens drivand.e
krafter. Av speciellt intresse är emellertid- samband.et med FVO.
I förberedelserna till bild.andet av FVO hade Nyström tagit aktiv del.
Und.er d.ess första tid- stod. han som förestånd.are för FVO:s centralbyrå.
För föreningens räkning had.e han företagit en studieresa tiIl Tysklandför att där und.ersöka liknand.e föreningars organisation. Speciell uppmärksamhet had.e han riktat på organiserandet av FVO:s besökar- eller
vård-arsystem, Han skuIle dessutom senare med.arbeta i FVO:s arbetsutukott, 89)
De rrmissionsprästerrt, som föreningen ned" början från hösten 18!J kom
a'i;t anståLLa, var avsed.d-a att fungera trbland- clen fattigare befolkn.ing:en inom huvudstad.enrr.go) ,on förste prästen skulle i sitt arbete ha sin
station i en av d"en evangelisk-lutherska rnissionsförening'ens missionshydd.or. l\{an beslö"b d"ärvid., att han inte skulle stå i beroend.e till r,'are
sig d.enna förenings st;r1'sfse eflcr församlingens pastor.9l) la"u*ot
skulle arbetet stå i nära samband- med d.iakonissans verksamhet.g2)
l,[issionsprästerna sjä1va synes emel]-erticl inte ha bed-rivit någon d.irekt
oz\
fattigvård.and-e verksamhet i föreningens regL,ttt I stället synes FVO
BB)

JO och Gustafsson L955 s t63" Bland de "adjungerad.e rådönskad-e få knutna i;ill styrelsen hörd.e Sring och
d.essutom b]'råchefen !'. H, Schlytern, som tillhörd.e d-iakonissanstaltens styrelse, SKSP 2l,4,189, $ 4, KA. Oliveblad"et lBtJ s 86.

Alm I91B

s

givare" föreningen

Be) Se ovan

90) SKSP

91)

e2)
q4)

1.7.2.
5.5.1895 $ 1. För uttrycket rrmissionspastoril se SKSP 25,9.1893

$ 2 och .{. Termen 'rd.iakonpastorrr, som senare koin att användas, dyker upp i protokollen först 1897, Se SKSP 15,1.1897 $ 1, KA.
SKSP 5,9.1895 $ 5 och 23,9,l893 5 4, KA.
Alnr 1!18 s 59. Cf SKSP 15.3.1897 $ 1, KA.
-e synes dock ha medverkat vid- d.e s k I'fattigbjudningarrt, som anordnats av d-iakonissan vid. missionshyd.dorna.

SKSP

15.5.1897 $ 1,

fiörst lBlJ vä.cktes i styrelsen förslaget att viå sidan av rrd.et
and-liga upprättel-searbetet arbeta på ett ekononiskt avhjälpand-e

Forts

$
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ha blivit

kanal för d"eras fattigirård.sintresse. Vid" sid.an av kyrkoherd.arna E. Sergrnan och Fr, Fehr, sorn från början d-eltagit i FVo:s arbete, var föreningens bägge pastorer de enda av Stoekholms präster, som
LBgt-94 d.eltog i F1tr0:s utskottsarbete.g4) l"rrrra ankny.bning me11an föreningens präster och FVO skulle bestå även i fortsättrrirrg"rr.95)

starka socj.ala inriktningen i föreningen för frärnjand.e av ett
kristligt försanilingsJ-iv och åess engagemang i den ord-n.ad.e frivilliga
välgörenheten synes pelia på att d"et i;rots allt funnits ett vissa samband. mellan fattigvård-sd.ebatten i Stockholn och föreningens framväxt.
Även om d.et från föreningens sid.a ställts krav på en "kristligt ord.nad. kärl-eksverksamhetrr torde d-et d.ock inte ha funnits resurser till
ord.nand"et av en såd.an. Detta intresse fick i stäl]et sitt uttopp i
FVO. Föreningens centrala uppgift blev ait i första hand. understöd.ja
den evangelisatoriska verksamhet, som d-ess pastorer utövad.e.
Den

Att föreningen i sin organisationsform företed"d"e markanta likheter medFVO är tyd-ligt. Föreningens avsikt var att fungera som en centralorg'anisation för församlingslivets behov i Stockholm. Under d.enna centrala led.ning fungerad"e församlingskomnittder. Missionspastorernas uppgift var att öva personlig själavård-. Detta frivitli6la arbete var d.elvis motsatt d-et ord.inari-e lcyrkliga församlingsarbetet men utgjord-e sanntid.igt en komplettering. Även cm på d-etta sätt förerringen kan sägas utgöra en intressant parallellföre-beeelse til1 FVO på församlingsvård.ens
områd.e, tord-e d.et här använd.a rnaterial-et inte tillräckligt
underbygga
påståend.et, att det verkligen existerat ett strukturelLt sarnband.. )enna frå61a får tills vida::e lännas öppen.

Forts ä not )j) av nödenrr. Förslaget kom från D. Granquist, scm l-89f)
anstä}lts av föreningen för arbete i Maria församling, SKSP 9. 11.
18g6 $ I och 25,ro,IB9T $ 2, r(a.
!{) Berättelse FVO 1894 s 1f. Cf SI(SP 5,9,L893 $ j ocrr Z,Lz,tB9, $ r,
KA, ang pastorerna tyllman och Lind.eberg,
95) se Berättelse FVO 1897 s 4 ff, där samtt-iga föreningens tre präster finns upptagna bland- d-e elva prästerna i utskotten. Av dessa
elva synes end-ast fem ha salcnat d.irekt anknytning till Sällskapet
för kyrklig s jäIavård..
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5.7,5 Socialclemokrati. fattievård." välsörenhet
Ett ofta återkommand-e mctiv för reformerna inom fattigvård och välgörenhet var tanken på att d-äriger:.om förekomma d"en rrsociala revolutioneilt'o Speciellt tyd-f igt har d-enna inställning visat sig i d.en organiserade välgörenhetens socral-ped.agogiska principer om en'rpersonlig
vård.r'. Genour åen personliga kontakten mellan fattig och rik, merlan
rrkapital och arbete' skulle notsättningarna uppmjukas och ersättas
med.
ett förtroend.efullt förhålland.e. Ytterligare markerad- förekommer d.enna
id.eologi om vä1görenhetens och barmhärtighetens socialt lugnand-e effekt i d-e inr:mkyrkliga debatterna on behovet av en kyrklig fattigvård.
Det tord.e ur d.enna synpunkt vara av intresse att i korthet und.ersöka
hur d.enna frivilliga sociala verksamhet uppfattats på sociald.emolcratiskt håI1. Samtid.igt bör d.å attityden not d"en legaIa fattigvård,en und"ersökas.

Sociald.emokratiens politislca och id.dhistoriska utveckling är vä1 känd-,

likaså d.ess förhåltande til1 kyrU^n,96) o*n här avsed-da und.ersöknr'.ngen skall begränsas till en genomgång av tid-ningen Sociald-emokraten under åren 1887-1890.
Det har i litteraturen påpekats, att d.en svenska sociald.enokratien
under l88o-9O-talet successi.rt nod-ifierad-e sin inställning till socialpolitiska reformer inom d-ot kapitalistislca samhällets r&m, Denna uppmjukning från en tid.igare mer markerad. revolutionär id.eologi är märk-

bar från l88O-tatets *rot.97)
En bid.ragand-e orsak ti}l d-etta iord"e arbetslöshetskrisen und.er dessa
år ha varit. I Stockhclm skullr: d-en från socialclemokratiskt håll d-ri-

va fram krav på omed-elbara reformer för att såväl lcortsilctigt som på
1ängre sikt Iösa nöd.situatiorl"rr.gB) I samband. härmed- riktad.es även uppnärksanheten på såväl sarnhällets offentliga hjälpverksamhet som väIgörenheten.

I en ledare i januari 1BBJ inventerade Socialdemokraten d.e hjälpnöjligheterr som stod. d-en arbetslöse til1 buds, l,Iisserligen, menad.e tid.ningen,
se fr a Lindgren 1927 och Tingsten 1!{1. För problernet kyrka-socialdemokrati se även Gustafsson 1951, Rosenberg 1948 och Duhne 196g.
e7) Tingsten I)QIz1 s llJ ff,
98) För arbetslöshetsfrågan i Stockholm se t{ilsson l97O s 164 ff.
e6)

?69.

sökte vä1görenheten hjä1pa, men resurserna var för små. En stor d-el av
d-e verkligt nöd.rid.ancle fick d.essutom ingen hjälp av rrdessa sirapsd-rypande, av läsarpräster förvriclna, hyckland"e överlclassd.amer osh d.eras
spionerand-e utsända kreatu-r, vilka naturligtvis först skola hava sin
rund.liga betalning ur de lcassor, soilt stå tilI rskydd.sclanernasr förfogand.err. Dessa und-ersökalre var inte så mycket intresserad.e av om verklig nöd företåg son trom clen fattige tror på rJesusrn d-ärnäst följer i
regel en lång svacla med. d-ito recept på huru d-e fattige skola utan knot
bära td-en gode Gudens tillsitickelserrr'. De som vågade opponera sig not
d-etta blev utan hjälp.

verklig utväg. De tfsvältto"*äli
d.är erbjöd-s för hårt och 1ångt arbete, var 'rskamliga tillbu6fi.77/
rnte herler

kommunen erbjöd" någon

kraftiga kritik skull-e
sa variationer på temat.

Denna

und.er d-e fö1jand.e åren återkomrna med

som

vis-

Vid. ett nöte i februari IBBJ avfattade man cn petition til1 statsministern med- kral' på kraftigare ingripand"e från statens sid.a. Det var d.ennas 'roeftergivliga plikt att ingripa til1 utjämnand-e och avhjälpand-e'l

av

förhålland-en, sour gjorde att arbetsdugliga ind-ivider utan förvålland.e råkacle i nöd.. IVian krävcle d.irekta statsund.erstöd. "för ögonblickets nödtr och att allmänna arbeten slculle igångsättas, Därvid- skulle garantier lännas mot ett oskäligt ned-pressand.e av lönerna. Dessutom
bord-e staten l-ämna räntefria lån til-l d.e kommu-ner, som vi1le ord-na ard.e

beten, r)

krav skull-e upprepas även d.e följande vintrarna, varrrid. inan till
d-e ovan angivna även fogad-e önskemålet om inrättand.e av härbärgen, Vid"
dessa och i folkskolorna skulle dessutom niat tillhand-ahålIas.'/ Dessa
alctioner synes i-nte ha lett till några rner påtagliga resultat. Stadens
z\
nöd.lrjätpsarbeten utökad-es inte i nämnvärd- grad.)/ på grund. av lokalbrisi kunde de önskad.e härbärgena inte inrättas.4) f stället hänvisade
överståthållarämbetet d.e arbetslösa til1 d-en fria välgörenheten, som
Dessa

gg) s-D t5.1.1887.

I) S-I 2.2.1-88?. Se även rapporterna om arbetslösheten på andra orter i s-D 29.r,1887, 1,2.1887 och 12.2.1887, 16,2,L887, 2.3.1887,

.4.1887 octi 20 . 4, tBB? .
z) s-D ]. ,. 1BBB, 10. 11. ]-BBB.
1) Nitsson l)lo s t6B f.
4) s-D g.5.rBB9.
16
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enligt öÄ var

'
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d-etta torde uppmärlcsamheten från sociald.emokratiskt hålI
riktats
på den d'irekta vårdsektorn, på fattigvård.en och d.en fria
välgörenhetens
Genom

formerr,vilka skarpt skulte kritiseras. Från IBBB intensifierades
kritilcen'"/ r den legala fattigvård.en kom fr a fattighusförhålland.ena
att
uppmärksammas. r en artikelserie från r8g9,
signerad- av K. A. Tengd.ahr,
gjord'es lokal-a stud.ier a',r fattiguård.ens olika institutioner.
und.er hänvisning til1 partiprogrammets krav om statens skyld.ighet natt på
ett
hurnant sätt d.raga försorg on arbetarna vid. sjukåom
eller olycksfall
u***rlå d'eras åId-erdom" förkastades den legaIa fattigvårdens vårdformer' '' K, A. Tengclahls und.ersökningar skulle bli mycket
kritiska, nlitet understöd, d-ålig nat, hårt arbeter? var samhälrets ,,hjärp',. ,,De usra
fattigvård-sförhålland-ena bord.e rbrännmärkas med- ord av eld.r, men
harmen över d'et skyltkristna sanhäl1ets hyckleri,, var
alltför överväld.igancle för att kunna trläd.as i o"d..B) I en mängc1
notiser och smärre artiklar kommenterad.es fattigvård.en, där man bl a pekad_e på d.en fattiges
rättslöshet och d-e ekonomiska besparingssynpunkter, som gick ut över
vård.en. //
vä1görenheten skulle emellertid i ännu högre grad- komma i
skottlinjen.
I ett stort antal artiklai: sicul-le 'rvälgörenhetshumbugen" kritiskt analy'seras. Fr a dess religiösa inriktning ocir förmod-and-et, att hjä1pin-

satserna inte korn de,verkligt behövand.e till d.el lcom att stälras
i centrum för angrepp"n.lu/ Frågan är emellertid. hur försöken
att organisera
välgörenheten kom att uppfattas.
Dcbatten i uppsala i ol<tober 188! orn I'pauperismcn och våra plikter
mot
de fattiga", där bl a Palm d.eltog, rnenad.e sociald.emokraten
inte gav något nytt från d-et borgerliga håIlet. Det var end.ast
"väIkända floskler'r.
5) s-D 14.4.1888.
6) se doch enstaka

i)
B)

9)

notiser und-er 1BB7 i s-D 4.5.1887 och J.!.rBB/ sanrt
fr a r:eferatet "I fattigvård.ens klor'r
ur Ärbetet. S_n lO"p.IBEJ. Se
härom Sjurling 1956 s 159 ff,

s-D 9.6.1888 om 'rFat'bigpalatset å Söclermalmtt, som kal-las ,tortyranstalt' se även s-D B.9.1BBB. se även kommentaren i s-D lo.6.fBBB om
förs örjnings inrättningarna som * ihjä1svältningsanstarter'r
.
se
:0,1,]-889.
även
artiklar
av
Tengdahl
!:l
18.ro,1B9B och zJ,ro.

lBB!

Se

t

härbärgesystemet.
ex S-D 9. 2:l9el , 3L,5.1-BBB,
onr

25.5.1889,7.9

^20:5:lgg8
27 , g. l8go.
1O) S-D 24.t.IBBB, 28,4.1BSBr 5,fo.tBBg.
. 18Bg

,

2g
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,

,
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22,12.1888

,
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pri-nciper, som lad-es till grund. för föreningen De fattiges vänner,
gjord.e den fattige tilI eri 'rbrottsli-ngr'. Und.erstöd.et blev ej en rättighet utantrett utfl-öd.e av kristlig kärlekr'. Den fattige had.e inte rrrätt
att levarr. Hela denna konstruktior:, menad.e Sociald.emokraten, var en
fattigvård- ttefter överkl-assens hjärta". 'tVid-rigare blonmor sköto sä11an upp ur filantropiens d-yiga träskrr.fl) D"*ra omd.ömen skulle r stor
utsträckning även läggas på FVO. Dcn var en ilstorartad. hunbug i Afton_
bladsstil", Den var byggd på tiberal-istislc grund., varvid. man uppmanad-e
d'en fattige att spara? d.är inget fanns att spara och bad. honom
söka arbete i stäIlet för att tigga, när J.nget arbete fanns. Hela systemet var
inrilctat på att kosta så lite som möj1igt. Den fattige fick inget utom
möjligen ttsirap och söte Jesust'. tsesökarsystemet var ett uttryck för
d'en t'kristligt-skenheligt-oförskämda nargängenhet, som är för d.essa
De

personager egendomligr

.

artikel, författacl av K. A. Tengdahl, avslutad-es med fö1jand.e
uppmaning: rtr arbetare .,. hata alrting usert, lågt och äckligt i över_
klassens förmenta omsorger om oss und-ertryckta, Lären att saminansLuta
ed'er för att uppbYsga ett samhälle, d-är välgöreqilej-en blivit onödiggjord
gonon rättvigqrl,, .I2)
Detta tema skulle återkomma vid. flera tillfäl]en.
Bl- a införd-es en. artikel ur Arbetet, som även riktad.es mot FVO. rrVad- d.en h:istliga fåfängan i huwud.stadon håir tagit hand. om är sarnhällc.ts egen uppgift, högre
och viktigare än någon annan. Vad- som här ges d.en nöd.lid-and.e ... som en
barmhärtighetsgärc., d-et är hans r4t-'L.'r r stäIret för vä]görenhetens allmosor skulIe samhäIlsinstitutionen ta hand om clessa åtgärder.
'rDet är
inte värgörenheten, sorn skall organiseras - såsom frasen lyder - utan
d.et samhälreliga arbetet ... på arbetarmaktens initia1iy.,,11)
Denna kritik sku-lle även föras över på d"e sociala strömningarna
inom
svenska kyrkan. De som d-är kallacle sig rrvänner'r till arbetarna, betraktad'e arbetarfrågan trgenom välgörenhetens synglasr'. Även om d.e var ,rgenomträngd-a av brod-erskänslortr, erkänd-e rLe inte likaberättigand.et,
utan
Denna

s-D 12.10.188g, rg,ro,lBBg och 15.11.188g,
12) s-D 1 .L2.rBBg.
11) s-D 12'4"1890. se även s-D 14.10.1890, d.är ett referat gavs av ett
föred.rag av P. veil-ov om rtvälgörenhet och sociar rättvisar, Det
fanns en grund.skillnad" me1lan d.en r'1appsalvand.e, partiska och till
föga eller intet tjänand.e välgörenheten å ena sid-an och d.en fulla
sociala rättvisan, clen politiska och ekonomiska likställighetenn.
11)
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'

såg arbetarnas frigörelse som ett barmhärtighetsverk. Socialismen bön_
föll inte utan fordrad.e "lika skyld.igheter och rättigheter för aIla.
samhällsned-lemmar " ,r4) Dcn socral-a aktiviteten und.er sonmaren
1Bltr vid
de kyrkliga konferenserna noteracles, varvid. relativt stor upprnärksamhet ägnad"es åt A. Ä. n"*::f tföred.rag om den sociala frågan vid prästkonferensen i stockholm.12) Realctionen på d.etta blev emellertid- inte
enbart kritisk. ivlan noterad-e speciellt Hanner! t kritik inot den ekonomiska liberalismen och lcravet på att kyrkan inte bara skulle vara överklassens tjänare. Även om nan d"elvis kunde instämnra i Hannerzr samhällskritik, nenad-e inan att han d-rog felaktiga siutsatser al" sina iaktTagelser. l-o,
Soeiald-emokratiens kritik

mot d.en enskild.a välgörenheten och fr a d.ess
utd'ömand'e av FVO fick d.ock en realction i tid.ningens egna
spalter. I en
insändare påpekad.es d.et faktislca behovet av att inte und.erstöd. lämnacles utan urskill-nad och att d.et i d.etta 1åg en rättvisetanke. Dessutom

var det ett misstag att påstå att föreningen bestod. huvgd.sakli-gen av
rrkristligt sinnade fruar'r. Där fanns också
män, varav t o m en 6e1 ateister och judar. fid.ningens kommentar tili d.etta in1ägg var delvis und.vikand'e. Den menad-e d.ock att föreningen I'visade spår på kristlighet,'.
Fr a gjordes frågan on välgörenheten t5-I1 något alltför viktigt. Skul1e välgörenheten överhurrud. f innas, sku1le den vara
'gåvogirrning utan
-l 7\
ostentationn.L

I)

}et tord-e av d-enna korta örrersi]<t framgå , att fattigvård.s- och välgörenhetsfrågorna tilld-ragi-b sig ett relativt stort intresse från Sociaid'emokratens sida. Såväl fattigvård-ens knapphet som välgörenhetens
kontrollmetod-er sågs sorn ett utslag av 'rd.et krisiiiga kapitalistsamhäI1e'Lstr försök att hå]la kostnad.erna för dverklassen nere. Då arbetarförsäkringskornmitt6n IBBB framlad-e sitt betänkand.e, uppfattades ävep d.etta
som ett försök att r"ättra över kostnad.erna för fattigvården på
arbetar-

l4) s-I, 26.4.18g0.
kris-beird.omlr .

Se även ledaren 1I.T,1B!O om rrsociald_emokrati och

se även tid,ningens reaktion på p. A. Berggrens förcclrag i Kyrkans
vänner, varvid. rnan byggd.e på Arbetets reFärat. r'om d"et finns
någon
humbug i värlclen, sä är det hovpred.ikanternas kristligt
sociala
progran, d-enna ohyggliga bastard. mellan tbekännel-senr och en materialistisk värld,såskåd.nings pralctiska samhällspran',. s-D
B,B.1g9o,
16) s-D 29.8.1890.
r_5)

17)

s-I

25.10.1890.
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na siä1v*.18) speciellt framträdand.e är ernellertid d-en kraftiga kritilcen över d-etttkristligatr inslaget i välgörenheten. Detta kan d-els
tolleas som ett generellt utslag av d.en- för social-d-emol<ratien vid. d-enna
tid' kraftiga kritiken not religion och fr a kristend-om" Tyd.ligt är dock,
att nan i d.en religiöst prägtad-e välgörenhctsideologien sett ett av d-e
svåraste hind-ren för sprid.and-et av en sociaiistisk uppfattning om cn
socialpoli-bikr byggd på artretarklassens rättsanspråk på arbete och so-

cial

onvårclnad..

18) S-D 22,g,1BBB och 1,l.r.]BBB.

