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9.3

eÄvlr

En av de bidnagande faktorerna

tilI

omonganisationen av fattigvånden i uppenlighet med Elbenfeld-systemet var, såsom ovan angetts, Gävle stads-

sara i
fulrmäktiges beslut hösten 1891 om ny organisation av fattigvården.1)
G"no*
detta beslut bl-ev Gävle stad den and.na i ondningen av landets städ.en, som
övengick tilL ett legalt våndar.syst"m.2) , d"r, kommitt6, som för-ber:edde
omor"ganisationen, satt som ordför'ande kyr"kohenden Nils Lövgnen och
som sekneter-ane komministenn

A. A. wennlurra.3) under l8go-talet växte den s k gäv1ediakonin fnam unden Lövgnens ledning - en tilt den kyrkliga fönsamlingen
knuten, detaljenat onganisenad diakoni.u) , sekelskiftesdebatten om fönsamIingsvånd och diakoni skulle denna gävleorganisation ofta åbenopas som mönst.o. 5 )
Sambandet mellan

Nils

Lövgnens ankomst

tilI

GävIe som kyr-koher:de, fattigvårdens omorganisation och diakonins genombnott han senast antytts av Björ.kman
i dennes skildning avttNils Lövgnen och gävled.iakonintt.u) D"aa- samband skall
hä:: prövas. Eften en und.er:sökning av fattigvårdens utveckling eften
1971 gör,s
ett fönsök att beskniva den pnivata filantnopins venksamhetsfor.mer" och områden' Fattigvåndens ornonganisation 1890-1892 behandlas däreften, samt i samband där:med de organisatoniska nyansatsenna på diakonins omnåde.
Av speciel-lt intnesse för Gävles vi.d.kommande är den framför. atlt
unden Lövgnens tid akuta spänningen mellan honom och P. P" Waldenstnöm"
Ett

sänskilt

problem utgö:: arrtså frågano om en motsättning mellan dessa män och
de kynkliga gruppe::ingan de nepresentenad.e finns även nän det gäIler synen på rattigvå::d och diakon-i- och vad detta i så ratt ha:: innebunit för: uppkomsten av
den s k gävlediakonin.

j,2,2.2,
2) And.ersson t94T s
1)

Se ovan

J26 f ,

3) esrp 27.rr.l_891, csA.
4) Bjönkman 1954.
5) Rorihe 1930 s 104 ff. Bjönkman
6) BjOntman 1954 s SIB.

1954

s

330.

t/a

3.3.1

Den kommuna la fattigvår"den

1870-taLets för:sta

häIft

relativt goda konjunktur.er:. omsvängningen omkning 1B7o hade, som ovan påpekats, resultenat
i en fattigvår.dslagstiftningr som i sto::a dr-ag åtenknöt till ärdr:e pou*i".7)
kar"akter.iser.ad.es av

Debatten om fattigvånden vid r"iksdagen 1871, Kungl. Maj:rs
utfä::dande av förondningen samt antagandet av ny'Lt r:eglemente fön fa'Etigvånden
i Gävle fick
ytterst knapphändiga kommentaner i Gävlep::essen.8) ,uaaigvåndsfnågan
s5nntes
inte längre ha utgjo::t något av kommunens huvud.problem. r regrementet, som

av stadsfullmäktige fastställdes utan diskussionrn) fi"k g 1 om fattigvåndens mål och omfattning - en täml-igen vid sknivning. För.utom
den obrigator:iska fattigvården angavs den frivilliga - åt dem rtsom prövas sakna
fönmåga att
fönsönja sig och de sinarr. r detta stycke indnogs även fattigvåndens
uppgift

att

rrgenom

tjänliga

åtgänden sökan

i

möjligt än, fönekomma nöd och
behov av fattigvåndtt.10) rirr fattigvåndsstyr.ersens åligganden
hönde, vid sidan av den slutna och öppna vården, åven att ondna ar-beten
d.en mån

vid fattigvårdens
anbetsinnättning ell-en genom hemanbete samt vid behov genom utdelning
av mat.
Anbetsföna' vars fattigdom ber"odde på
'reget fönvållander, skulle intas på
stadens arbetshus.ll) ,oo den öppna vår"dens handhavande valdes,
bJ-and sty::elsens l_edamötei:, distniktscheferr med uppsikt öven van sitt d:._str"ikt,
i
sin tun uppdelat i notan med en uppsyningsman för var.je. Genom uppsyningsflrärlnen skulle nödig kontnoll- vinnas över de understödssökandes behov
och villrruppsikt öven bett.l-ane" i-i-l-fsattes
koo'f2)
sä::skircia tillsyningsmän en'oo
)
ligt fattigvåndsför:o:.dningens
stadgardu.f3
Bontsett f::ån g 1,

om fattigv-år:dens

omfattning, synes fattigvår.dens anondningäIdr"e pnaxis.14) n"ara för.hållande get an-

ar i stort sett överensstämma med
ledning att ifnågasätta om i p'caktiken

den nya fattigvåndsför.ondningen inne-

7) Se ovan 2.1,
8) Ge-Pr som vid denna tid var: det l-edancle onganet i Gävle meddelade end.ast
besluten i r:iksdagen, ej debatten. se Ge-p 1l-.5.18Tr-, 13.5.1871.
Notisen
om den nya FFO - Ge-P 29.8.1871
- är. hämtad dinekt fr:ån en 22.S,IB7]-.
9)

Ang tolkningen av den nya FFO fö::ekom endast någna koi:tane notisen
unden
I87L-72' Se Ge-P 2-l.Il-.1871, 16. L"LB72, 13.2.I872. Fattigvår"dsr.eglementet
i Gävle fastställdes av sf utan diskussion enligt Ge-p 27.4.L872.

Ge-P 27.4.:.972.

10) Reglemente GävIe l-872 g l.
1r) rbm $ 2.
12) tlm 5 2I-23.
13) tbm 5 24. FFO 1871 5 40.
14) cf Reglemente Gävre 1g45 och

Fö::sJ-ag

tilr reglemente Gävre 1g63.
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burit en snäva::e fattigvår"d fön Gäv1es vidkommande, dvs om fattigvånden
stannat vid den obligatoniska. En de1 omständigheter. synes visa att så
icke
ha:: vanit falIet,
Tnots den nya fattigvåndsfö::ondnirrgen ökades sucessivt fattigvåndskostnader.na unde:: 1870-ta1et. Detta förhåI]-ande fönanledde fattigvåndsstynelsen
att
hösten 1875 ingå med en skr"ivelse tiLl stadsfullmäktige om ett extra
ansrag
på 10.OOO kr-onor- fön att täcka en b::ist i fattigvårdens kassa. Denna
had.e

uppstått nedan 1874.15) sa.d"fullmäktige vägr:ade emell-ertid att bevilja anslaget för"nän fattigvår:dsstynelsen ttinkommit med ut::edning av onsakenna til_1
den oenhör"da 'Lillväxten av fattigvår:rlens utgi.ftqrrr.fo) Sedan fattigvår-dsstynel-sen stäIJ-t i löfte att inkomma med det begär"da ut1åtandet beviljades
emellentid det sökta b"topp"t.17)

I apnil

1876 inkom fattigvåndsstynel-sen med ett

utfönligt tr.yckt ut1åtande,

innehåtrande inte endast statistik fön den för"egående 25-åns penioden,
utan
även jämför'else:: med andr"a städer-s fattigvåndskostnad"o.lB) Hrrrrrrdprrnkten
resonemanget van,

att

i

til-l de ökade utgiftenna stod att söka i de
svåna år-en 1868-1869, var"vid unden det sista år.et den stona stadsbnanden
intnäffat och en nödhjätpskommitt6 tirrsatts. De rikliga gåvonna til-l denna
kommittd hade avlastat fattigvånden betydande utgifter.. Nu, sedan kommitt6n
or:sakerna

nedlagt sin

venksamhet o avspeglades d.en r'ätta fattigvår:dskostnaden i fattigvår-dens budget.19) ou-r, kunde dessutom visa vic jämfö::else med några andna

städen med ungefän

lika stonlek, r''rtt

Gävl-e samhä]le är. vad fattigvåndstung-

15) GFVP 25"10.1875I GFA'
16) rlm- om debatten i sf se Ge-P 30.10.18?5. Ifr:åga om fvstrskompetens utvecklades en intnessant debatt i sf. Fnån fvst framhöIls att stynelsen
hade tiLl- uppgift att handha fattigvåndsangelägenhetenna i Gävle och inte
stod under sf:s förmyndar.skap. Beviljades ej aåt söt<ta beloppet skull-e
detta tolkas som ett misstroendevotum och stynelsen hotade i så fall att
avgå. Sf::eager-ade stankt mot detta uesonemang och i debatten yr:kades på
en rep::imand åt fvst fö;: dess agerande,
17) ce-P 30.I0.1875.
18) Fvst Gävl-e 1876.
19) Ibm s I f, vanifrån fötjande uppgifter. hämtats:
Folkmängd
Utdebitering
Total-kostnad för- fv
I86 5
1866
1867

186

B

1869

12 ,489
12

,5ll-

12,56I

.654
ls ,666

12 " 908

l-9 " 61.5

1874

13. 315
13. 1.94
t3 .819
14.712
Is .613
16 .26s

187 5

t6.787

1870
1871

I872
TB7 3

l? q[o

13

'27 .OOO

26.000
19 " 000
16 . s00

16. 500
24.000
29.000

23.658
25 .844
28.376
39, 563

3r.997
28.82L
30,229
35.992
36 .668
38 .157
40.494
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beträffar i en lyckligane ställningr,.20)
vid sidan av dessa men dinekta onsaken pekade fattigvåndsstyr.elsen på en
an

hel- nad av omständigheter av alrmän och speeiell- natun. Bland
de viktigane
framhöl-l man rrde dyrane tidernatt, den ökade folkmängden och anbetslösheten
under: vint::anna.21) rr, i detta samnlanhang intr-essant omständighet
ä:- att
man även angav den nya fattigvå:rdsfönondningen som
en bidr.agande onsak. Man
fö::nekade inte att för"ordningen kunde vana bättr-e än sina fö:regångare
men

att

den av natrrnliga skäI måste öka fattigvåndens utgifter". Bett1eriet va:: nämligen nu vid så str.änga str.aff fönbjudet - och hade där:igenom
mycket minskats - att den hjä1p' son förut den enskirda väIgörenheten
ombesönjt nu måste utgå av fattigvånden. 'rrngen fattigvåndsstyr-else kan då glömma att på den ensam bl-ivit genom lag överflyttad kr.istendomens
krav av hjälpsamhet och barmhär"tighet fnån den ena människans sida emot
den andna. Fattigvåndsstynelsen måste under. sådana för"hållanden mången gång bevilja ett
undenstöd, där den enligt fattigvår,dsfönor-dningens 1 s kunde avslå densamma,
menade

dels fön att
nöd.

fönekomma tiggand.e,

rr 22 )

dels fön att lindira venkligt befintlig

Fattigvåndsstynelsen tog även till-fället i akt att påvisa fattigvårdsinr.ättningens otil-Inäckliga resursen - bnistande utnymmen och avsaknaden
av en orrganisenad anbetsanstalt - och fnainhöll, att om en ny fattigvår-cisin:rättning

tili

stånd, detta skulle bninga iied fattigvå:rclskostnader.na - om rrund.e:rstödstaganna visste, att de föi: undenstödet skulle ir:tagas på ri.nr:ättning-

kom

gn".23

)

Knavet på ökade utnymmen fö:' fattigvården var inte nytt men skulle få
ökad
knaft unden srutet av l-B7O-tai-et då de för,sämnade konjunktune::na åter"igen
knävde ökade insatsen fnån fattigvården.2u) urrduo 1g77 ingick fattigvårds-

s 6,
2r) Tbm s 6 ff.

20) Ibm

Bl-and övr"iga o:rsaken nämns: r'övenhand.tagande dnyckenskap
oeh osed.l-ighettt, t'<len arrtmena minskade hederskänslan erler" btygsern
att anlita fattigvår-denrr, "ökade utgifter till fattigvåndens tjänsteper,sonal-r?, rtden stnänga vinter-n 1g73-74rr,
'rlöslighet i Ssikter ,.. i avseende på äktenskapet och familjefäders plikter.;, ,,de med vanje ån minska_
de frivilliga gåvonna tilr- jurenr'. o::df i fvst var komminister o. Holm-

quist.
22) Ibm s l-Oi
23) lbm s 13.
24) 1872 avlät fvst en sknivelse tirl

sf om provisoniska fönbättningan. Ge-p
27.2.I872. se även GL 22.12,l-877 där'von Sydow, ledamot i fvst anfö::de
att frågan väckts nedan 1865. Ang trde dåliga tider.narr se t ex artiklar.
och l_edar-e i Gl 19.L2.1877, 29.r2.1877, 23.2"1_8780 fl.12.1878, 4.6.1879.

/Q.

styrelsen tilL stadsfullmäktige med skrivelse

behovet av ny fattigvåndsbyggnad, och sedan även dr.ätsel-kammaren uttalat sig töo u:.Tybyggnad beslöt
stadsfullmäktige efter" 1ång diskussion att beviLja medel.'"' Anbetet igångsattes först 1879 sedan fattigvåndsstyrelsen begär-t skyndsamma åtgänder tttilL
följd av det ökade antaf personen, som anlitade dess vånd.t'.'6) fgrf stod den
nya fattigvåndsinnättningen k1.". 27 )
om

Bland övniga åtgär"den för. att möta det ökade fattigvår"dsbehovet under denna
period kan note::as, att fattigvåndsstyr:elsen successivt utökades med fler: ledamöter för" att klara av den ökade öppna vården.tt) a"no* ext::a anslag beviljades fattigvår:dsstyr"elsen och gatukommissionen medel rrtill ber.edande av arbete åt stadens fattiga anbetar-err.'n) Uirraenn 1879-IBBO sysselsatte fattigvåndsstynelsen c:a 150-200 personer" med ttstenknackningtt.30) Undu" denna vin-

ten

anor-dnades dessutom

vid fattigvår:dsinnättningen en soppkokningsanstatt.

31)

Det ökade antal-et våndtagar-e under l88O-talet samt den nya fattighusbyggnaden dnog med sig starkt ökade kostnaden.32) , samband med pnesentationen av

25)

14.12.L877, 2L.L2.J-877, GSA. Se även c] I0.10.1877, 13.10.1_877r
17.11.L877, 19.12 .1877, 22.L2.1877 .
26) GSFp 13.9.1878, 25.10.1-878, 14.1.1879, GSA.
GSI'P

27) GSFP 4.1I.t881, GSA. Se även Ge-p 15.]-0.188I, 18.10.1831.
28) er n.2.1878, 27.9.1-879.
29) GSFP 28.3.1879 (B.OOO:-), 20.2.1880 (5.OOO:-). Se även 25.1.1880t

cSA"

Ge-P l-B.I.l-88O.

30) Gl

3I)

3r-. 12.

tB7e.

Ge-P 26,2.1880.

Jf:: Fyhr:va1l lgOt s

136.

32) Följande tabell utgö:: en sammanstäIlning av uppgiften lämnade i SOS KFoF
år.en 1874-tBB9. Cf tabell ovan not 1g och nedan not 49.
Folkmängd
Tctalkostnad
Kostnad fön under,Under"stödsfön fv
stöd och vånd
tagare
1.874

16.787

41.834

30. 520

859

tB7 5
1876

17.1r9

48 . t-94

37.728

840

.6L7
18.137
l-8.526
18.910
18.758
18.953
19.001
19.358
20.L75
20.753
2L.O97

42.093
46.t-75
55.762
70. 809
L63.472

33 .901_

745

37 .3 32
45 .611

1.021

I877
1B7B

tB7 I
1880
1881
IBB

2

t8B

3

18B4
18B5

IBB6
1887
1888
18B9

L7

2I.

508

22.OLg

22.643

c:a 164.0OO
t' 85 .000
58.000
'r
tt gl. o00
il ro1.o00
95.000
l''r 85.000
il 82.000
'r 89. oco

45.339
q1
ao?I
JL.VJ

62.080
Rt
J I

-t

. LJ

troJ

37 . eOB
63 .l_32
2 .463
64.593
67 .787
66 .437
72.O35
B

972
r-.196
t-. 334

I.472
1.578
1.863
L.677
1. 945
1.532
1.465

1.740
t-.911
Fo:rts.

llo

statför"slaget fön GävIe stad l-884 reagerade nedaktören fön Gävleposten,
G. Fn Hedvall, starkt mot de ökade utgifterna fön staden.tu) oua va:: sänskilt en postr som ådnog sig hans uppmär.ksamhet och silm han ansåg måste få
al-la skattskyldiga att 'rintagas av fönvåning och bävan", Det van 'rfattigvårdstungan' som stigit i en häpnadsväckande gr"ad,l'Hedvall- pekade på att utdebiteningen fön fattigvår"den unden den sj-sta l-O-åns per-ioden nästan tnedubblats
(fgZ+t 24.OOO kronor" - lBB4:7L,0OO knonor) och kunde inte finna någon nimlig
pnopor"tion mellan denna ökning och tillväxten i befolkning och skatteunde:rlag.
tfDen oe?hönda steg::ingen antyder
ovillkonligen, att i fattigvåndsstyr"elsens
skötsel måste vara något på sned, något felaktigt i hela systemetrt. Eventu-

ellt kunde, antydde Hedval-l, felet ligga i en alltfön stor "hjärtnupenhetrt
hos den öppna fattigvår-dens distriktsc.hefer. Slutligen ifnågasatte Hedvall om
inte tiden nu var mogen för 'rnågon sor-ts omo::ganisation av hel-a vår-t fattigvåndssystsmrr .

34 )

Hedvalls reaktion utlöste debatt

i stadsfullmäktige. Här åtenkom åsikteno att
fattigr'ården utstr'äckt sin ver-ksamhet aIIt fön långt och det ynkades på nedsättning i utdebiteningen. Ä andna sidan hävdades, att tigger"iet hade för"svunnit, och fnån tedamöterna i fattigvåndsstynelsen för.nekades, att fattigvånderr skull-e vara för. dyn ellen handhas utan u:.ski1jning. I stället pekade
man på de dåtiga konjunktunenna och påvisade med statistikens hjätp, att Gävle fattigvå::d inte d::og stönne kostnader än andna städer.. Stadsfutlmäktige
fann hellen ingen anledning att sänl<a det sökta belopnet utan biföl1 fattigvår'dsstyr.eLsens för-slag.uu) o"r, end.a omedel-bar:a och synbanliga

effekten av den
debatt redaktör lledvall star:tat, synes vara, att han kont där.efter. invaldes i
fatt i gvård.s styrels . 3 6 )
"r,

Debatterna 1875 och l-883 om fattig.zår-dens utgifte:c visan stora likheter:. f båda fafl-en fnamföndes åsikten, att fattigvår.d.en utstr.äckt sina åtigganden fön
1ångt. Mot detta stätldes den vinsten att tiggeniet nästan helt fönsvunnit.
Samtidigt konstatenade fattigvå::dsstyrelsen, att utgiftsstegr"ingen i det stona

Fonts. å not 32) Svårigheten i bedömningen av det statistiska matenialet fnamgån vid en jämförelse med tabellen ovan not t9 fön åren tB74-75, dän uppgiften betr"äffande tctalkostnaderna avviken något.
ökningen i totalkostnaderna fBBO-BI betingas huvudsakligen av kostnadenna
fön det nya fattighuset.
33) Ge-P l-8.12.1883. Ang Heo.vall och Gefle-Posten se Hasselbeng 1946 s 598 ff,
34) Ge-P r8.12.1883.
35) CSrp L9.12.1883, csA. Debatten i Ge-p 20.L2.1883.
36) ee-p 26.r.1884.
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hela benodde på orsaker öven vilka stynelsen inte hade någon
kontnorlo fnamfön allt ttde dyna tidennarr. A'rrmänkningsvä:rt ä::, att fattigvår^dsstyrelsen
synes ha haft en- relativt vid rrppfa-utning om vad som var dess
och samhällets
åligganden, merSan stadsfullmäktige i rletta sammanhang synes
mera splittrat.
Detta förhållande skulle komma til-l uttnyck i ännu en fr"åga
av fattigvånds-

karaktär-.

Bostadsbnisten hade

i

Gävle

a1lt

sedan bnanden 1869

var.it ett penmanent pr-oTo-talet. Fatatt 1åta de bar:ackei:, som uppförts eften bnanden, stå kvan och utnyttjas
som fattigbostä,,
- 37) Aven
der"
cen gamla fattigvåndsbyggnaden fnån bönjan av lggo-taret,
den
s.k. "Kaser.nenil, hade fått fylla samma funktion.33)
blemo accentuel?at av den J<r"aftiga befolkningsökningen
sedan
tigvåndsstynersen hade vidtagit pnovisoniska åtgär"den genom

f en ledare i

Gävleposten tog FIedvaII upp fr"ågan om d.en akuta bostadsbr:isten
och pekade på de sanitär'a och monal-iska missfönhållanden,
som nådde fnamfön
aLlt inom rtKasernen". Ätgänden måste skyndsamt vidtagas.tn) t samma änende,
i fLera tidningar:, återkom något senare lektor-n N. p. ö6manno under rubni-

kenrrEtt knäftsår'i samhäLl"t".40) rra"" ett uppnop i pr-essen tillsattes
enskilt en gruppo dä:: fattigvård.sstynelsen var nepnesentenad av någr:a redamöter, för' att utneda fnågan.u]) a"b"tet hänmed resulter^ade i en motion i
stadsfuli-mäktige om att full-mäktige skulle utse en styrerse föruppfö::ande
av arbetai:bostäder.. Rönelsekapitalet skulle uppgå till_ 2c.ooo k:ron
oo.ur)

fick ett bl-andat mottagande i stadsfufl-mäktige. Ett råtar ansåg
det var-a ett far-ligt steg fön samhället och att det pnivata bor^de taga
ini_
tiativet. De flesta ställde sig emel-lertid positiva tilf sjärva sakfrågan.
Änendet nemitter.ades för: ytt::ancle tir-r fattigv.åndsstynersen.uu)
o"r,rra tog
upp fnågan om huvudmannaskapet fön byggandet. Man menade
att detta var ett
samhä-l-lsåriggande av stönsta vikt och att
un såväl samhältets som de fattigas synpunkt det vor-e bäst om staden själv ombesönjde
dessa bostäde:rs uppför-ande ' ' '' Nän fnågan åten kom upp i stadsfutrmäktige
hade emellentid opiMotionen

37) Ge-P 16.3.1-871.
3B)

Fvst Gävl-e f876 s l-2.
Ang Kasennen se Fyhrwarr r9o1 s r-37 och Be]rander:
1946 s 631 f.

3e) Ge-P 27.l_2,1894.

(B-uppl). Heta B-uppt var ägnad.
öve:: fönhållandena i Kasernen. samma antikel i en beskrivning och knitik
N-p 2.3.rgg5. cf ödman
l-942 s 2S4 ff. Ang N, p. ödman se ibm passim.
Ge-P 3.3.1885, lO,g,1ggS!

40) Ge-P 28'2'1885

4l)

42) GSFP 17.4.1885, cSA. Ge-p l-8.4.186S.
43) GSFP 29.5.1885, GSA. Debatten i
Ge_p 30.5.1_885.
44) GFVP 3.6.1885, cFA.

79.

nionen svängt

- nu talades allmänt om att

byggandet bonde över"l-ämnas tilt den
Efter- ytterLigare uppskov avslog stadsfullmäktige
f;l"t"t""mheten.
,"":fttu.
motionen.'"'En bidnagande o::sak till full_rnäktiges
a-r,slag synes

ha vanit

att
fattigvå::dsstyrelsen omedelbant föne stadsfullmäktiges
handläggning av bostadsfi:ågar: inlämnat en hemstälJ-an titl
staclsfurlmäktige om behovet av en
anbetsanstalt fön fattigvånd"n.46) ooo dem,
som yr"kade på att bostäder skutle åstadkommas på enskitd väg använcres nu den föneslagna
arbetsanstarten som
ett angument för' att fattigvåndens behov ändå skulle
tillgodoses utan att
samhället sjäIvt måste g'ipa in föi:långt.
Arbetsanstar-ten, menad.e man, skul]e ge anbetstil-lfäl-len och föntjänst fön de anbetslösa
och ge dem möjrighete'
till dr-ägligane bostadsförhållanden. Knitiken mot
vad man ansåg om fattigvåndens omfång kunde uttnyckas på
förjande sätt:.'rMå fattigvåi:den gnipa in
så långt den böni ingen onödig barmhär.tighetrr*+7)
Det än möj1igt, att anmär'kningarna mot vad
man menade var?a fattigvåndsstynelsens alltfön stona vilja till åtaganden
haft en viss effekt.48) ,au6"rr" rra_
debitering fön fattigvåndsändamåt låg unden
1886_lg8B på samma nivåru9) aoor"
att t ex vintern 1886-LBB7 uppvisade en ston anbetsl-öshet
i staden. De av
fattigvåndsstynelsen initierade nödhjälpsanbetena
kunde dock täckas un sta-

45) csFP J_0.6.1885, 26.6,1885. GSA. Ge-p
tl.6.18BSr 27,6,1885. Cf ödinan t942
s 259.
46) esFp 29.5.1885, G9A. Fr'ågein återr:emittenades
tifl fvst fön nänmane uti:ed_
ning, men synes ej fönanlett någcn
"idu;;-å;gär:ct.
47) Debatten i Ge-P 27.6.1885. citatet av
hi: Brodin efter" Ge-p.
48) ln detalj i
sammar:hang är: fvst:s inskränkningar
av julgåvorna - med
!et1a
motivening att
den enskilda välgönenhe-[ens insatser- ökat åch
att de privata bicinagen ti11 fvst:s utdelning mi.'skat.
Ge-p 2r..,z.1886.
49) Förjande tabelI utgör en sanmanstållning
av uppgifter" hämtade un GSFp
Bum 1891- Bihang nn 18 Bil B samt
Ber-ättel-se Gävle 1893 s 13. cf ovan not
32, spec avvikelserna ifnåga om totalkostnadenna.
Folkmängd
81

1Q Otra
JJU
JU.

188 2
L8 B4

.001
19.3s8
20 .I7 5

1885

20 .7 53

t_8

f883
l-88 6

l_9

2I.897

TBBT

2i_. 508

1888
1889
1890

22.OI9
22,643
23,482

l89I

nlt aan

1892

25 .008

Utdeb.

Totalkostnad

Unde::stödstagane

7 L,491
68.gos
65.090
71.00c
70.500
7 2 .500
71.000

75.969
7L.967
77 .804

1.578
1. 863

7

1

L.253
74.869
75.506

71. 000

82 ,7 52

87

.73I

92.268
9r+.334
106. 905

L,472

A.42I

7

q,

?r

L.

93.784

'

R1"7

1.945
1.532
1.465
1.740

r. 911
I.7 27
t.830
l_. 802

BO

dens extra anslag och upptogs liksom
tidigane ej som fattigvår^dsmed"t.50)
Det skurle emellei:tid visa sig, att fattigvåndsbudgeten
inte kunde hål1a sig
inom den anslagna kostnarlsnamen. En
bnist i kassan fnån 1BB7 förökades under:
de följande ånen t}^ots att anslaget knaftigt
höjdes. vid utdebiteningen fön
år: 1B9O översteg kostnaderna för den egentliga
fattig.rånden

en

lOo.OOO

fön för,sta gång_

knonon.5l)

Kravet att hå1}a nene kostnader"na! samtidigt
som de dåriga konjunkturle.na
knävde ökade insatser från samhäi-lets
sida, stäl-lde fattigvå:rdsstyr:elsen i
en svån situation' vid sidan om de tr:aditionelra
åtgärder.na att hos dr:ätselkammanen hemstäI]-a orn anordnande
av ar.beturrrs2) vidtogs under. lg8g en del
extna åtgänder" Merl anteclning av det ökade
tigger.iet avskedades och ersattes
de tidigare titlsyningsmännen över: bettlane,
som rrföga utr ättat till för"ekommande av bettleoi".53) *.n beslöt
också att fön en

tid

fnamåt

i

pnessen

annonserla varlannan vecka om

anbetstiLl-fätlen vid arbetsinnättningen.54)

r

tilI

samband med övenl-ämnandet

stadsfull-mäktige av utgiftsstaten fön

1Bg0

fann man det angeläget att något motiver"a
kostnadsökningen. Man pekade på
att bland skä]en till- ökningen fanns rrden tilttagande
dr-yckenskapslastenr,,
utövad på stadens många öIstugon. Man hemställde
dänfön om en minskning av
dessas antal.tt) uöo att om möjrigt få igen
en del av fattigvårdskostnadenna beslöt man att undei:söka, hunuvida pensoner,
som en tid åtnjutit vård,

5o) crvp 31'12'1886r GFA. Arbetet bestod av stenkrossning
för utnyttjandet av maskinen. sf anslog l-o.ooo kr., för: hand i stället
Dk dispone::ade rnedlen.
GSFP 28.l.tBgZ, GSA. Ge_p 27.1.1887.
51) ce-P 7.11.1889. Cf tabelten ovan not 4g.
Följande uppstäIlning un Ge-p:
Utdebitening
1888
1889

71.000
.000

Under:skott

3.200

a 8.000
1890 (fönslag)
92.268 + extr-a anslag
c:a 11.200
Det ext'a ansraget för- täckand.et av br"isten
s]mes inte ha uttagits ge_
nom ökad utdebiter"ing av fattigvåndsmedel
,rtrn
g"nom ansrag fnån stadens
arlmänna mecle]-. Ge-P fönklanade att or-saker-na
til-l
utgiftenna fr a stod att finna i de dålig. iid"".,aode ökadå fattigvåi:dsde genom tul1anna
ökade priserna (ee-p van fnihandelsvänliE>
,"n den ökade hyneshjärpen.
52) GFVP 30.r.1889 5 2, cFA.
53) GFVP 31'l-.1889 5 9r GFA. Under. tiden 1.1.1888-31.r.1889
hade tillsyningsmännen' som utgjoråes av två av stadens ttdetektiva
konstaplar-,
anhålrit
42 pensoner fön bettleni. GFVP 1889 bil insatt
omedelbart
föne
fönsraget
ti1l utgiftsstat 1g90.
74

c:

s4) GFVP 29.4.1889 g t9, GFA.
ss) GFVP 28.10.1889 g l_. Skrivel-sen godkänd
av fvst 30.ll.Ig89

g 14,

GFA.

ÖI

a

möjligen skulle kunna återkr'ävas på betopp*t.56)

Ett av de stora problemen för stynelsen van svånigheten att kontnollera fattigvårdsbehovet och understödens anr'ändriing. Genom det und.en 1880-talet starkt
ökande antalet under.stödstagare i den öppna vårdenruT) fö"=vår-ades dist::iktschefernas kontnoll,möjligheten. I fattigvår:dsstyrelsen kunde ansökninganna,
viLka ibland övensteg lOO pen sammantnäde, knappast få annat än en fo::mell
tro \
behandlinE.uu' f avsikt att undenlätta ar.betet för: distr"iktscheferna väck-

tes i januari

1890 för.slag om,_en utökning av

antaret distnikt.5g)

Ett fönslag inom samma område, om ttbedömandet av behov av fattigunde:rstöd.n
väcktes vid mars-sammantnädet 1890. Vad för.sl-aget gick ut på fnamgår inte
di::ekt av pnotokoll-et.uo) uöo=tagsställaren var stynelsens vice ondfö::ande
komministenn A. A. Wennlur,a.6l) Vici ett extna sammantnäde i juli l8go togs
fnågan åten upp. Ondför"anden, vid detta til-lfälJ-e A. A. Wennlund, gav ett
r"efenat av innehål-Iet i I'cinkulär. och handlingan angående i Uppsala på fnivillighetens väg anordnad fattigvånd i huvudsaklig övenensstämmel-se med det
s k Elbenfeld-systemet, och beslöts att styrelsens medlemmar" skulLe taga nänmare del av dessa handlingan, innan för"slag om fattigvår"dens i Gävle omreglening vidar.e behandlades ....il.u') , augusti tillsatte fattigvåndssty::elsen
en kommitt6 för att utr.eda fnågan om fattigvåndens omonganisutior,.63)

Utvecklingen fön Gävle fattigvånd visar. på en kontinue:r]ig ökning av kostnaden och under"stödstagare unden 187O-Bo-talen. Fattigvård.ens understödspoli-

56) ervp 28.10.1889 9 6, cFA. cf FFo lBTt s g5-36. Tanken på fv
tren
s7)
58)

ss)
60)

61)

62)

som

samhällets fönstnäckningrr - ett lån, som bön betal-as till-baka, finns
uttnyckt redan i Benättelse GävIe l-BO8 och i Instnuktion Gävle l-B1I S 6.
Se ovan not 49 tabellen.
2
Se t ex GFVP 29.3.1889 vt
29.9,I889 g l_,30.12.1889 g 1r 28.3.1890 g ?"t
30.9.f890 5 t. cFA.
GFVP 17.1.1890 5 4, 29.I,1890 515,29.4.1890 g 26, cFA.
GFVP 28.3.f890 g 29.- GFA. Följande or.d övenstrukna i pr"ot: tren kommitt6
måtte tillsättas fön fr.ågans utnedning. Dock skul-le för"st fönslag i ämnet .,. inl-ämnas vid nästa sammantnädeil.
A. A. Wennlund invald i fvst och dess v or-df 1887. GSFP 16.12.1887, GFA.
se även Ge-P 17.L2.7887. Ang wennlund se ödman l-942 s 272 tf och även
Bn Uppsala 1915 2tO ff
GFVP 11.7.1890 g t, cFA.

63) GFVP 27.8.1890 S

S

1.

GFA.

42.

tik

föIjt en äldre tr"adition - åtgärden i den omfattning att tiggeniet hötls tillbaka. r tide:: av arbetsbr"ist ondnades arbetstillfällen.
synes ha

vad gärler- omfånget av fattigvåndens åtigganden synes en tillbakahållande
noll sperats av stadsfullnäktige. De urroer konjunktui.nedgångarna ökade kostnadenna väckte kritik mot fattigvårdsstynelsen och det
ifnågasattes om det
inte var''rnågot fel i organisa-Lionrr. iriågon 1ösning på pr:oblemet fpamkom
dock inte' Då fr"ågan unden sl-utet på raec-tal-et åten igen aktualiser"ades
genom att kravet på hjälpinsatser'ökacles och kostnaderna
kraftigt steg för.svårades fattigvår'dsstyrelsens ar.betsmöjligheten. Vid sidan av 4elnefoumer

traditionell typ

av

fnamfö::cles nu möjrigheten av en omorganisation av
den öpp-

na vånden. För'utsättningen fön cletta van inför"andet av en ny
modelr
tigvår:dens anbete: El_benfeld-systemet.

för fat-

3.3.2 Fattigvår.d och vä lgönenhet
r utl-åtandet

1876 angående or-sakenna

till

hade fattigvår"dsstyrelsen konstater-at

överflyttad

de

ökacle fattigvåndsutgiftenna

rratt på den ensam bl-ivit

genom rag
l<r'istendornens kr-av av hjäipsamhet och banmhäntighetrr.

I detta uttalande^

möjtigen nöjer. en fönsiktig kr.itik mot en,lagfäst
banmhäntighet'r, åtenkommen de fnån fattigvåndsdebatten
i riksdagen 1869-71
diskutenade svår-igheterna nör'ande f rttigvår-d.ens pninc lpiella kar-aktän.
Svårigheten synes i fönsta hand inte ha gällt fattig.Tf,pdens nkristlighet,? _
en
sådan förutsattes antingen man hävdade en långt gående
negle::ing
som

av fattigskyldigheter ell-en man önskade stö:rsta möjliga frihet för"
kommunenna att or"dna sin fattigvånd
- svånigheten gäJlde just fr"ågan om för:hål-landet mell-an fattigvåi:dens skyldighet och fnivillighet. Den kompnomissrösning me]1an dessa senane linjer." som fattigvår"dsföno:rdningen kom
att utgöna, torde ha svanat mot den komplexiva natun, som fattigvår:den
i p:raxis
hade ' rå lokalpl-anet än detta fönhållande iakttagbant
fr.amför al]t nä:: det
gä1ler fönhållandet mellan den kommunal-a fattigvånden och den fr.ivilliga
välgörenheten. r det följande skall detta belysas med utgångspunkt
f::ån utvecklingen av fattigv-åndens ekonomi, förhållandet mel]-an fattigvåi:den och den
organisenade f::ivilliga välgönenheten, speciellt den t'kr-istligarro
samt frågan
om pastors noll i fattigvån<len.
våndssamhäl-lenas

3.3.2.1 Fatt
unden för-na

s

ekonomi

hälften av ]8oo-taret

hade fattigvårdsdinektionen

som mellanhand mel'Lan den

i

Gävl-e

tjänat

enskilda välgönenheten och ce fattiga. Tr.ots
en
successivt ökad utdebitening hade en ston
del av kostnadenna fön fattigvånden täckts genom inkomsten fr'ån donationer
och enskilda fonden, fnån insamlingan, kollekten och tillfäl_Iiga gåvon,6u) Ärr"r,
om dessa poster fick en
alltmer"a brygsam plats i skuggan av d.e uttaxerade
medlen kom de dock att
finnas kvan även sedan lagstiftningen gjort fattigvår^den ilobligatoniskrr
65)
En ökande inkoinst av fastar:e kanaktär- utgjonde
donationsfond.enn"" oärtoo.66)
Det är också tydrigt att man i vissa fnågon
betnaktade den enskirda välgönenheten som en natunlig bidragsgivare
tiIl fattigvår-den. Detta gälren t ex
den fasta tr-aditionen me<i speciella julgåvon
titl fattigvårdens undenstödstagar"e' Denna bidnagsfonmo pr:aktisenad inte
enbant av fattigvånden utan även
av den organiserade väIgönenheten, s3mes ha
haft en halvt fnivillig kar.aktän
och bedr"evs dels med fattigvår-dens ondinanie
ti1lgångar:, dels med av fattig-

64) Föne 1Br7 synes fv ha bekostats utan utdebitening.
Se t ex utdrag Gävre
1806 och Ber'ättelse Gävle l-817. Fv:s ökade
utgiften
täcktes sedenmena
med den s k gellonliga avgiften samt
om nödvändigt genom uttaxening.
se t ex Tilr Gävle stad 1g{1 g +z-++--o"t,'nugr"mente
Gävle r84s g
37-38.

Pnopontionel?na mellan utdebite rade
medel och fv:s totalkostnad
av föIjande uppstäl_lning:
Utdebitenat
Totalkostnacl
1840
l_852

1862

L872
188 2

+.296
6.728
L0.622
16. 500
68. 905

fnamgån

18.211
16. s61
2L.687
3s.992
7 L.967

uppgiften fön l-B4o hämtacl
att total-kostnaden
för eventue]La inkomster.
Bum 1891 Bihang nn l-B Bil
sammas

kostnaden eften

u:: översikt Gåvle l-84i, varvici bön uppmärkavser: sarntliga utgifter" fön fv utan avdnag
övr"iga ,,rppgiitoo in pvst Gävle 1976 och GSFp
Br rrilku'iä" rla""fn endast tirl den fal<tiska
inkomstavdr-åg fö:: utfönt arbete m m.

65) r övensikt Gävle 1863 upptas bland inkomstposterna
bl a brånnenimeder,
bouppteckningsavgiften, iötesmedel,
hyooo,
vigsel-,
bar.ndops-::änton,
rårrextmeder"-jurgåvoi,
auktionsoch
åtenbetalnings_
;::"1:"::mentsmeder,
u'e lresta av dessa posten åtenfinns i rnts
övensikten fnam på
' 'rsu=r-'
1880-ta1et. se t ex övensitct Gävte 186g, t869,
1870, rgTBr lgBO, rg81.
66) Jämfönelsen av nänteinkomstenna för,svåras
av de olika bokföningssätten.
Man tonde därfön hel-l-r.e utgå fnån aon.tiorrskapitalets'ökning.
Med undantag fnån kapitar i byggnadJr. ökades under ånen l-B7B
till
1892
fv:s
fondkapital fnån 161-.ess-iirr 205.938 kn. Se övensikt Gävle
1879
och
Benättelse Gävle 1893- 23 f. Ang donationenna till Gävle stads
fv se Lind9
ber:g 1945 och Bellanden
1946 s 630 ff.

84.
vår-dsstynelsen insamlade medel genom upprop i pressen föne vanje jul.ut) o"r,
enskilda oeh or"ganiser"ade välgönenhetens ökande e.ngagemang ifnåga om pnivata
julinsamlingar och de därigenom minskade fnivilliga gåvo'na tilt fattigvånden
gav erneller-tid fattigvåndsstyrelsen anledning att fr.ån 18BG göna vissa inskränkninga:: i denna undenstödsform.ut) ,r, venksamhet, som även den delvis
stöddes av enskil-da gåvo::, var den s k soppkokningsanstalten, som administnerad.es av fattigrrå"d"rr.69 )
Dessa

inslag av fnivil-lig väIgönenhet i den kommunala fattigvånden fick na-

turligtvis

ju mer- fattigvåndskostnadenna ökades och
utdebiteningen växte.70) l"t är" givet att denna utveckling alltmen accentuenade fattigvåndens obligatoriska ka::aktär:, speciellt nän kostnadsökningen under: fi:amför" aIlt 188O-talet väckte kr.itik mot ilfattigvår.dstunganrf och man
vände sig mot vad man menade va::a rronödig bar"mhär.tighettt från fattigvåndens
sida. Detta förhållande kan ha medför:t ökade svånigheten att upprätthåIla föreställningen om fattigvånden som ett I'knistendomens kr:av på hjälpsamhet och
barmhär"tighet'r. Då förslaget om omorganisation av fattigvånden i Gävl-e väcktes av komministern A. A. Wennl-und under- l-890, skul-l-e syftet bl-and annat visa
sig va::a att genom ett nytt system åter.föra till- fattigvånden de moment av frivillighet och rrbanmhäntighetstänkanderr, som pnäglat en äIdr:e typ av fattigvår-d.
Detta fönslag ber-ör:de emell-er"tid inte primärt fr'ågan om hu:: fattigvår-den skulle bekostas - frivilligheten och barrnhäntigheten skull-e i stället åstadkommas
genom ett stönne pensonligt engagemang och ett ökat samanbete med d.en enskilda
en mauginetl betydelse

och onganisenade väIgörenh.tur,. 71)

3.3

.2.2

X.i"rsg1g_v5l1göaeghgt_

Den or:ganiserade

fr-ivilliga

välgönenheten

1850 fönetnädesvis ha ägnat uppmär-ksamhet

i ett flentat

andna städer bildades

i Gävle synes under per:ioden omkr"ing
åt olika fo::mer av bannavår"d. Liksom

i

Gävle und.er l84O-talet en Fr"untimmersfö::ening' som undenhöll en snåbar-nsskol-a, en slöjdskol-a för. flickor. samt o:rdnade

67) se t ex Ge-p 27.12.1883.
68) Ge-P 2L.I2.1886.
69) Ge-P 26.2.1880r 3.3.tBgO.
70) fS83 avskaffades den s k pensonliga avgiften, som sedan bör.jan av århundnadet uttagits fön fv:s behov av alla för.saml-ingens medlemmar över 18 år..
Där'igenom fönlo::ade fattigvåndsskatten den äIdne kanaktä::en av speciell avgift och uppgick helt i den kommunala uttaxeningen eften fynk. sFs t.6.lg83,
22,6.1883.

7t)

Se nedan

j.5,1.

85.
hemarbeten

åt

obemedlade kvinncr

,")

ou mer fattigvår-dande kanaktär. var: d.en
inom Fnuntimmensföreningen 1865 gnun<lade Skyddsföneningen, som hade till
uppgift att med olika åtgä::de:: bis:å fattiga skolbani-.tu) D*nna verksamhet
synes emellentid ha r,'idgats till att även gälta fattighjälp i allmänhet,
fr.amfön arlt dock genom ordnande av hemanbeten.tu) ,oyausföneningens anbete
synes dock del-vis ha avstannat unde:: 1870-talets slut och und.er gO-talet utdelades åniigen end.ast obetydliga belopp i undenstöd.75) Fö""ningens övriga
ve::ksamheter fontgick dock under. l8go-go-t"1"rr.76)

Vid sidan av denna för"ening kan dessutom nämnas de organisa-tioner, vilka
fnämst ägnade sig åt utdelningan till fattiga, fr-amför altt pauvnes honteaux,
vid jula::na. Detta gä1lde fnamfön allt Sällskapet Jultomtanne och musiksältskapet concondia.tt) ,,rrrrtdelninganna utövades dessutom av en del- ynkesor:ganisationeo.

TB )

Av speeiell-t intr"esse är'de institutione:: och onganisationer., som växte fnam
rrn den i Gävl-e tivaktiga väckel-serörelsen fr"ån l85O-talet. lBS5 hade Gefle
Bitnädes-Missionsförening bildats, vilken 1862 anslöt sig tilt Svenska Fos-

tenlandsstiftelsen och tog namnet Gefl-e l,lissionsfönening.
skedde inorn föreningen en bnytning

i

Unden lgTO-talet

samband med d.ebattenna om fönsoningslä-

P. P. Waldenstr'ömo som 1874 flyttat som l-ekton till Gävle, i spetsen fortsatte Gefle Missionsför'ening eften I875 sin venksamheto under det
att en minor itet inom föneningen bil-dade Gefle Evangelisk-luther"ska missionsnan.

Med

för'ening. Denna stod kvan inom S.renska Foster:l.andsstiftelsen.tn) ,r**e dessa
72)

s 644. För-eningens arkiv har. ej påtr-äffats. Ett litet klipparkiv finns i Gävle Museum, men detta tåcker: endast
ånen kning sekelskiftet tgOO.
73 ) Bell.ander" 1946 s 645.
om för"erringen se Bellanden 1946

74) Ge-P l-3.4. 1872.
75 ) Se de motstr.idiga

uppg ifte::na i Ge-P 17. 3 .1880 och G] l-7 . 3 .1880. För"modhade för:eningens uppsökande verksa mhet insl<i:änkts. Se även Ge-p
15.3.1883r 15.3.1884.

ligen

76) Se Bellander 1946 s 645 och klippar"kiv i Gävfe Museum: Gefle Fnuntimmer.sfönenings arbetsstuga. se även Ge-p 12.3.1-gB9' l-3.3.1890.
77) Ang Sällskapet Jul'tomtarne, bildat L877, se Bel-l-ander f946 s 645. Se
även Ge-P 27.L2.]883, 2L.l_2.1886.
Ang Concordia se Bell_ander

s

638.

79) Bl-and dessa kan nämnas Handel-sföneningen, Gefle Hantverksför:ening och
Gefle Fabriksfö:rening. Bell-ander" 1946 s 620. Se åven Ge-P 27.12.1883.
Hantver"ksför-eningens social-a ver:ksamhet fanns inskniven i föneningens
stadgar". Linclberg l_9I2 s 4l_4.
79) Nonl-ing 1946 s 573 ff. Se även de ätdr.e lokalhistoriska Vyer. 1901 s 6 ff
och Peh:rsson l-931- s 177 ff .
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föneningar" skul-le utveckla en star"k sociart-r.eligiös

aktivitet.

1850-talet hade koler"an hemsök't GävIe och ställt ett stort antal bann
utan fönäldr"ar. Det bannhem! som rrnder slutet av l7O..r-talet g::undats i Gävle, hade existerat endast en kontare tid, tillgångarna hade fonderats och
användes för att bekosta utackor-der"ing av ba:rnen. I detta läge, då behovet
av ba::ntillsyn kraftigt ökat, bildades ett bannhem av personer engager.ade i
Gefte Missionsförening.BO) e,r"ikten var att ge bar-n en "knistlig vånd och
fosti:anrr.tt) unuur" 1870-ta1et uppgick antalet barn till cirka 30.82) t<o"tnaderna för hemmetr som kom att kal-l-as Enskiida Barnhem,ret Salem, täcktes
f::amfön a1lt genom pr"ivata gåvon och insamlingar', genom donationen, auktioner samt kollekter såväI i Missionsfö::eningens bönhus som i stadens tyrtu.83)
Enskilda perlsoner åtog sig betalningsansvan fön hemmets bann oeh fattigvårdsstynelsen utnyttjade hemmet för- sina våndtagan".84) Något övrigt bidr.ag fnån
fattigvåndsstynelsen etler. stadens myndigheten till venksamheten synes dock
Under:

inte

ha

utgått och hel-l-er inte

begär:ts und.en penioden fi:am till l-890.85)
Br-ytni-ngen inom Gefle Missionsför'enirrg synes inte ha innebur"it någon stöi:ne
fönändning i bar:nhemmets verksamhet ell-er i dess styr"else. Majoniteten i
styrelsen tinde:: 187O-talet tillhörde emellertid den grupp, som bifdade Gäv-

le Evangelisk-tutherska missionsfönening och fnån l88O-tatets slut tog
)
utom stadens pi.äster del i hemmets
=tyr"l-=".86

dess-

att f::åir skilda retigiösa gr-upper.ingar gemensarnt stödja olika
slag av välgörenhetsför:etag är" tydiig även nän det gäller. det år 1BTB gr"undade Magdalenahemmet Efter" fönslag f::ån r"edaktönen fö:: den iåg-fr"ikyrkligt
"
Denna tendens

8O)EkmanH1959s8ff. Möjtigen
Stockhol-m venksamhet
son 1931 s 193 "

8I)

.

kom uppslaget fnån diakonissanstal_tens i
Cf Ekrnan E 1960 s 31 not 5 och 31 ff. Se även pehns-

s l-3. Enl stadganna van barnhemmet tren stiftelse av den
knistliga känleken, vi-lken ömma:r fön ]ikans nöd i andligt ocli lekamligt
hänseenderr. fbm s 55.
82) Ibm s 47. Detta var den högsta beläggningen i bar.nhemmets historia.
83) Ibm s 41 ff,Ang auktioner se t ex Ge-p 13.4.1-g71.
84) Ekman H 1959 s 15.
85) Man önskade dock disponena öven den s k Rettigska barnhemsfonden, som
förval-tades av sf. Denna begär'an arislogs. Fvst-ledamoten och läkanen von
Sydow motj-verade ansökan med att fonden därigenom skulle användas på läs*
ta och bitligaste sätt eftersom bar.nhemmets verksarnhet van rrett den
kristliga kär.lekens venktr . Gj- IS .L2.J.977 .
Fr o m 1946 erhölls statligt och kommunalt bidnag. Ekman H lg5g s 14.
86) Ekman H 1959 s 53. se även peh:rsson l-931 s r93. E. sjöstnöm, som vid.
bnytningen stcd kvan inom Gävle Missionsfönenings sty::else o tillhö::de
även efter detta ba::nhemmets st]rr-else. Nor-ting 1946 s 575.
Ekman H 1959

87,

orienterade tidningen Gestnikland hade hösten 1B7B genom Gefle Evangeliska
Systrafö:-ening ett hem fö:: trfallna kvj-nnonrr under. blygsamma fonme:- uppr:ät-

tats.St) i,ik"o* Enskilda Barnhemme'; finansienades ve:-ksamheten på fnivillig
väg, bland annat genom koliekter i stadens kyr.ka och för.säljningan i Gefte

Missionsfö::enings Betr-ehemskaperl.tt) Qu ekonomiska svånigheterna gjonde
emel-l-e::tid att hemmets stynelse vände sig till stadsfullmäktige med anhål-

lan om i fönsta hand hyresfr-i lokal ellen om detta inte kunde ondnas kontanta bidrag, Ansökan nemittei:ades ti}l fattigvå::dsstyrelsen, som med tanke på
sakens a.l-lmänna vikt föi: samhäli.et ställde sig positiv til-l fönslaget
om hyresfni loka]" sedan frågan vanit på nemiss hos dnätselkammaren ställde stadsfulhnäktige en av fattigvåncens äldre lokalen till hemmets förfogurrd".Bg)

I tidningen Gestnikland, som bevakade den :religiösa ver"ksamheten i Gävle,
kan den neligiöst-sociala aktiviteten i Gävle tydrigt avläsas unden de sämr.e
konjunkturlenna vid l-870-tal-ets slut. Det gäilen såväl nyhetsbevakningen som
de redakticnelfa inläggen. Tidni.ngen hade sina sympatier" hos den lågkyr:kliga
väckelsen och följde såväl Fostenlandsstiftelsens som det fnamväxande Missionsför'bundets ver.ksamhot.g0) ,
lång antikelsei:ie om "Ky:rkans fönhållande till
"r,
statentr utveckl-ades den fnia för.samlingens fö::eträden. Samtidigt, och detta
måste kraftigt understnykas, fasthölls föneställningen om staten som ren gudomrig innättning". Det rätta för.hål-ranciet mellan kyrka och stat skulle var-a

ttett vdnskapligt och ömsesidigt obenoende".9f) Detta
synsätt synes ge nyckeln
tiLl fönståelsen för^ den 1åg- och fr.ikyr.kliga väckelser.önelsens politiska och
sociala engagemang. Hä:: fönenades tanken på individens och föi:samlingens raeligiösa fnihet med kr-avet på att anbeta på bevar.and.et av ett tkr-istligt samhäl]-et' genom sociala insatser och nefonmlagstiftning. Detta kan belysas genom
GestrikLands instältning tiIl Sundsvallsstrejken 1879. Denna för^sta stör.re
stnejk i Sverige väckte ston uppmänksamhet och tvingade tidningspl:essen till
ett politiskt ståndpun)<tstagande. Frågan komplicerades fö:r den väckelseorienterade tidningen Gestrikl-and genom att bland de strejkande fanns ett mankant
inslag av arbetare) engagenade i väekelsen. Samtidigt som tidningen framhöl-l
87) er 24.4.1878,30.4.1879,21"4.1880. Gl föneslog även upprättandet av en
fönening fön bekämpandet av pnostitutionen efter" den s k Fecler"ationens
modell-. cl 24,4.1878, L7.9.1879, 14.6.1g79.
BB ) Gr 14. 6.1879 . Ge*P 20.11. 1881
, 22.4.1882. Föi: konser.t i Betl-ehemskapellet tilt hemmets förrnån se Ge-p 22.2.1883.
8e) Ge-P 15 .12. t-BBl , 25 .2.1892, 25 .tI. tg82 27 .I. tg83.
,
e0) Tidningen, som startats l-877] möjligen på initiativ fi:ån p. Waldenstnömo
utkorn fnam till- 1880 och utgavs av skol-mannen Fnednik Lundgnen. Hassel-ber"g 1946 s 704 f .
el) Se f:: a Gl 29,L2.L877. A::tiketserien av signatut:en rrJonasrr.

BB

det natunliga i str-ejken - de dåliga anbetslöner:na, a:rbetsbnisten
och det
för'hållandet att en str-ejk kunde vara
'tdikter-ad av nödvändighetenr', undenstnöks dock mycket stankt, att våld inte fick användas och hellen
inget
tvång mot stnejkbnytane.n') o"r1 kr.istna instä]lningen hos de stnejkande
skulle valra' illustr^ez'ad med l-iknelse::na omrtfågIar:na unden himl_en'r,
att i
stället låta eud sönja fön dem. Annans dnog de fattigdomen öven sig
sjäIva.
På en punkt fann ernellertid tidningen ar"betannas
ilkr"istligt
krav
inspinenande'r
Detta
gäIlde
denas begär:an om förbud av utskänkning av spr:itd::ycker: på
'
93 )
h"Igd.g.r:.
trläsantr-inslaget i sundsvaltsstr"ejken
väckte ston uppmärksamhet fnamfön allt
genom Aftonbladets angr:epp mot räsanna och
antydninganna om att stnejken
skulle ha initienats av dessa kretsan. Gestnikrand tog skanpt avstånd
fnån
denna uppfattning ocir pekade i stärle'f på den
moderer:and.e inver:kan som de
rrkristna anbetanna'r haft.nu)
,. wal-densti:öm återkom i en antikel- till denna
synpunkt, dän han tog avstånd fnån strejken, men pekade på
det benättigade i
arbetannas knav. Han hävdade där- de kristna anbetannas
rättighet att hävda
rättfändiga knav unden lagenliga fonmen. Fönhållandet me.l-lan kapital
och arbete måste lösas genom lagstiftningsr:efor.**o.95) Rvståndstagandet
fi:ån stnej_
ken fr'ån svenska Missionsför:bundets sida van då nedan
officiellt. Detta hade
tagits genom ett uttalande vid ånsrnötet en månad efter strejken. l,lan
r:iktade
sig där motttvanje fönsök att genoin str.ejken tilltvinga sig bättr.e vill-kon.
Dylika åtgär:den är:o stnidande ej blott mot de fr.ia avtalets natun,
utan även
mot Guds ond, som För:bundet i alla delar vi]l föIja,,.96)
Denna modenata neformkonsenvatism hade som synes
stanka

92)

93

)

religiöst

mor.aliska

t'Må då en knisten
fö:rr- underkasta sig, vad som Lrerst, än att han gör: ge_
mensam sak med dem, som på ett våtasamt sätt
vilja beneda sig bättr-e villkorr'. Gl 4.6.1_979.
Ibm.

94) er 18.6.187e.
95) er 12.1r.1879. Artikeln häintad ur: GW. cf ledanartikl-an
i c1 1.11.187g och
19'l-1 '1879 om?ronsakenna till striden me]lan )<apital
och
anbeterr(un Vecko-Posten) med knav på arbetanklassens höjande, de r.ikas ekonomiska
för.edöme, och gudsfruktan sont enda vägen tilIrten
innersta förbättring". se
även 21'L1.1-879 om neforrnation i starret fön revolution:
'det lagenliga
tilh.'äxand"a.r.. sken rångsamt ... men säkertr'. Tomson rg45,
som menar
att \^laldenstnöm i synen på st:rejken intagit en rl-iheraln stSndpunktr
sy_
nes ha fönbisett l^tatdensti:öms intäsg i eW och Gt. t";;;
vid
denna
tid var rtanbetarvänligt' ger ingen bästämd vane sig poritisk
"ii-w.
eller: socialpolitisk pnofil åt l.I., efter:som detta utt:ryck
van ett honnörsord vid denna tid fön samtl-iga politiska gruppeningan. Detta gärten även
i viss mån
termenrrliber.al-il. Jfr" ibm s 17 ff och spec s 49.
96) Cit e GI 1G.7.1879.

Bg.

öventonei: och rnotiveringan. Mål-sättningen var" att und.er: lagenliga fo::men
föränd::a samhäIlet i r:iktning mot stönne ::ättfär"dighet och kristlighet,

TiIl detta

ett socialt intr:esse av övenvägande i- Cividualistisk religiös moralisk kar"aktär-. Det sociala anbetet van samtidigt ett r.äddningsarbete som skull-e s5rfta tiII en ninnersta för.bättringrr.97)
kom

Vid sidan av det ovan nelatenade intresset för" trsedl-ighetsfnågant'

kom Cenna

inställning ti1l synes i den 1åg- och frikyi:kliga väckelsens d.ominerande intresse fö:: nyktenhetsfr"ågon.n8) o"a är: symptomatiskt, att de s k fattigbjudningar, som ornkning 1880 ano::dnades av Gefle l'{issionsfönening och Gefle Nykter-hetsfö::ening kombinerades rned neligiösa tal och nyktenhet"för"d"ag.99)
T linje med detta 1åg uppfattningen om den kr:istna välgörenhetens kvalitativa fönetr-äden fr"amför' samhäll-ets kollektiva sedligt neutr:ala våndtyp. I ett
fönstag om "näddningshem för' dr.inkanetr utvecklade nedaktören för. Gestnikl-and för:hållandet mel-Ian den fr.ivitliga kristna väIgönenheten och samhället:
rrden k:ristna känleken måste taga initiativet.
På annat sätt går" det inte.
Det vo::e ej hellen gott, om dessa r"äddningshem vor.e statens elle:: kommunens.
De måste va::a fnia fön att vana til-l- venkligt EaBn. l.lan sen hur det än rneci
fattigvånden ...rt Däremot kunde, menade Gestrikland, stat och kommun stödja
venksamheten på olika sätt, r-iksom även kyrkan genom kollekter".1)
Under-

I88O-talet fönstär-ktes denna socialt r^eligiösa konser-vativa linje

motsättningen

tilt

genom

sociali.smen. I Gävletidningen Hemlandsposten, som var. ett
av Svenska Missionsfönbunclets spnåkröo,2) för-enades err h:ist-l-igt konse:rvativ
gnunduppfattning av samhället på ett inti:essant sätt med den för de f::,ikynkliga gnupperingar"na natunliga anknytningen till den politiska libenalismen.
Denna pol-itiska ambival-ens tor.de ha sin bakgnund i att de neligiöst sedliga
synpunkterna -rrvad stån det sl<nivet?tr - så star:kt markerades, såvä1 nä:r det
gällde politiska som kyrkopolitiska ståndpunktstaganden. Detta intr"yck jär"as
inte utan snarane undenstr"yks av det förhål-lanclet, att tidningen, som i tidens stora politiska f:rågor, tull- och r-östr.ättsfrågan, intog en för:siktigt
l-ibenal ståndpunkt, just i dessa fnågor" deklanerade, att bibeln inte gav nå-

97) cl 19.11.1879.
98) 0m Gl:s intr:esse fön nyktenhetsfrågan cf Bellande:r 1946 s 7c5.
99 ) Se t ex Gl 15 .1.1979 , 19 .4.1879 , 24.I.]_BBO.
1) Cr 8.12.L877.
2) Lundstedt ]902 s 59.

90.
gon klar handledning.3) I sådana fall skul1e den knistne pnöva d.et, som van
trdet rättaste med hänsyn till hela den vänldsliga samhältskroppen utan

att

inte rri knistendomens
namn tala för. ellen mot det ena elren det andra politiska systemett.u) r
praktiken skulle det emellentid visa sig svår't för tidningen att uppnätthåIla denna målsättning. Den ena fr"onten skulle r:ikta sig mot socialismen. Även
om nan kunde instämma i en stot- del- av den socialistiska samhällsk::itikeno
måste man ta avstånd fnån dess "hat och klasskampsteor"ierrr.t) O.a 'rfönvända
i denna tidens kommunistiska predikanrt va:: ttatt elda de fattiga till avund
och bitterhet mot de rika i stäl-tet för" att elda de nika tilI en brinnande
banmhäntighet, som aldrig ti}lät dem att bliva rika't.u) 0", fnamtida socialistiska samhälJ-et betnaktade man som en utopi. Det van dessutom ett trsatans
riketf - utan Gud och neligion. t ) o"r, and::a fr.ontställningen intogs mot d.en
ekonomiska l-iber-alismen och tesen, att den svagar.e enligt natunlagar:na måste
o\
gå under- ."' I stäl-let hävdade man t'kristen socialismrt som d.en enda fruktbärande linjen. Kär:leksbudet skulle ställas mot vål-dets lag och genom sin nösträtt skul"l-e den kr-istne ändna på de för"hållanden, som van i strid med Guds
vilja och berodde på människonnas synden. Den knistne kunde emellentid inte
deltaga rri all-a möj1iga föneningar:, politiska och socialistiska klubbar. och
mötentr och inte helfer i olagliga str-ejker'. Endast den, som hade en sänskiLd
ttkal-l-elserr, kunde gnipa in och tala mot onättvisa och föntny"k.9)
använda Ukr"istlighetenrr som argumerrt. Man borde heli.en

3) Hp L6,2.1888, 30.8.1888. Hp:s uppfattning av röstnättsfr'ågans pnioniteningsgnad framgån av en ledane 19.4.1-888, där" det deklar.enas att f::ågan
I'för' oss är av underordnad betydeJ-se i förhål-lande ti11 nykterhetsf::åganrr.
+) Hp 30.8.1888.
5) Hp 7.2.1889. Se även 25.10"1888, Hp lämnade ofta utnymme åt att bemöta
socialdemoki:atins kr-itik mot trkr:istet samhällsengagemangtt, se t ex om välgör:enheten 27.1.1-887, om kristendomen inte som ett hinden utan en för-utsättning fön "alla nödiga samhäIlsfönbättr"ingartt 27.10.1887 och 3.11.1887,
omrrföz'nöjsamhetrr 26,L.1888, om'regendomsgemenskaprr2.2.1888, om dr.yckenskap och fattigdom 12.9.1889.

6)
7)

Hp 2.2.1888.
Hp L4.2.1889.

B) Hp 7.2.1889.

9)

I{p 10.10.1889. Se även 3.10.1889 om "den kristne socialistenrr. 1r-iksdago talade P. Waldenström fön utvidgad r.östrätt som I'den viktigaste av al1a sociala nefonmer-tr bI a ned utgångspunkt fnån'tsocialistfar"anrt. Hp 18,4.
1889. Yttnandet infört komplett i Hp 25.4.1-889. I niksdagsdebatten om den
s k munkongslagen krävde P. \,faldenström neforrner i stäl]et för repressiva
lagan. Hp 23.5.1889. För debatten och tidningskommentarer"na se Tomson
1945 s 51 ff.

97.

religiöst-sociala debatten i Tyskland under l-gg0, kejsan
l^Iilhelms hänvändel-se till både den evangel-iska kyr-kan
och tirl påven om stöd i de sociala stnävandena och den evangelisk-sociala kongnesserr i
Benl-in fick ett mycket positivt bemötande i Hemrandsposten.lo) ,idrringen
fann det emer_r_entid
'rmänkligtrr att statskynkligt or"ientei:ade tidningar. som vånt Land
och stockhol-rns Dagblad stärlde sig positiva
r'kyrkans
til-l
med.ve:rkan till
den sociala
fr-ågans lösning på k'istlig grundvalrr.. Hemrandsposten,
som dock gJ-adde sig
åt denna inställning, instämde i denna nålsättning med
den kar:aktenistiska
formul-eningen: rrevangelium är den enda lagbok,
var:i finns nedlagda den sanna r:ättvisans principerrr.tl) D"nna kyrkans
noll- i anbetanfnågan fick emerler.tid inte innebäna ideologisk neutnalitet utan kunde
end.ast utövas genom k::itik mot bägge pante::.t') *utigionen van det enda botemedret,
men måhända
skul-le r"äddningen komma först nän
'tföndärvet nått sin för"fänligaste höjdr,,
Den

menade Hemlandspo"t"rr.l3)

Denna genomgång av

tidninganna Gestr-ikland och Hemlandsposten visan, i
den
mån flgsss organ kan sägas vara l:epresentativa,
att den låg- och frikyr-kliga
väckelsen i Gävle gav uttnyck för ett starkt socialt
engagemang av övenvägande neformkonservativt snitt.ta)
r denna instär-fni'g överensstämde den i
stort med den inom kyr:kliga knetsan i svenige vid
denna tj-d vanriga neligiöst fängade politiska konser.vatismen.at) Oy intnesse
är. också att konsta_
terat att det sociala engagemanget inte betraktades
utifnån konfessionell
synpunkt utan hade en vid samhä11-sinr.iktning,
dän syftet van att i samhärlet
genomföra nättvisa och knistliga
neformerl. Matenialet tij_l dessa nefor:men
ville man, kanakter-istiskt nog för dessa gnuppers biblicism,
orn

I0)

möjligt

hämta

Hp 20,2,1890r" l-0.4.1890, L2,6.1g90. Stöcken
i Hp nedan 5,1.
1888' där^ tanken för"s fran, att kynkan måsterefe::er.ad
r'åtener^övo- åt-sig det
of-

fentliga livet'r

11) Hp 17.4.1890. Två ån tidigar"e - Hp r.3.rBBB hade
man knitisenat kyn_
kans oviltighet att rtskafFa venktig r-ätt
åt
de
betnycktafr
och menat,
att det inte r'äckte med att endast r:ppmana de fa.ttiga
*vana nöjda,
att
nyktr:a, arbetsamma' sparsamma, friti!å t5rntobesökane
m m'r.

"f2) Hp 24.4.1990.

13) Hp 24.10.18e9.

la) Jfr Tomson 1945 s l-3 ff och passim. cf Grundstnöm
1g38 s 41, Bägge dessa
författar"
sig
när"mast med p. wal-denstnöms politiska instäl1"y::9]"ätter.Grunåstnöms
ning och samhäl-lssyn.
tes att w. van i detta hänseende .luthersk-patriarkal-isk-konsei:vativ med ]iber-al
nyanser.ing i vissa fr.ågor,r
synes al-1tså även gä1la fö:: den fri- och ]åekyrkliga
väckelsen i Gävle.
15) Cf Tingsten t_941 s 34.
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ura Nya

Testament*t"16)

Det än med denna bakgrund knappast fönr."ånande, att man från Hemlandspostens
sida ägnade uppmänksamhet åt den under. l-88O-talet alltmen aktuella fattigvåndsf::ågan. Pnoblemet kon här: upp på två plan - den kr.istna fönsamlingens
fattigvånd och samhäl]ets fattigrrår"d.

i Hemlandspcsten neager"ade sommal:en 1889 stankt mot att tidningens
redaktion tidigare hade hänvisat en hjälpsökande försarnlingsmedl-em till den
kommunal-a fattigvår:den. Man menade, att det vone den kr:istna för-samlingens
plikt att ta hand om sina behövande. Redalctionen gick i svanomål oeh instämde i pnincipfnågan. Det niktiga vore, att för.samlingen understödde genom diakoner'. trDet ä:: också alldei-es obestnidligt att var je samfund ellen fö::eningo
som gön anspråk på att va::a Guds försainling enligt aposto'l iskt mönster^, måste inom sig hava ano::dnat om sina behövandes undsättningrr. Då något sådant
saknades, menade nedaktionen, fanns emeller.tid ingen pr.incipiell svårighet
att hänvisa till fattigvården, som var^ avsedd för. alla nödstä-'r-rda.tt) ,ianingen skul-Ie åtenkomma tilt värclet av en samfundsor"dnad välgörenhet i samfnsändane

artikel- om nomensk-katolsk fi-Lanti:opi. Den ::omer"ska kyr:kan, som
enligt tidningen även tnängd.e f::am i Sver-ige, var fanlig just på grund av sin
band med en

väIgörenhet. Kär"leksgänningar. vor-e rrd.et rätta sättet att vinna föntr:oend.e"
och I'pnoselyts3rr.IS)

Ett steg i niktning

mot en sådan av Gefle i{issionsfönening o::d.nad vätgönenhet
el-l-en diakoni kan möjligtv:'-s anställ-andet av en
"bibelkvinnan lBgO var.a.19)
Det än emeller:tid tydligt, att det sociala engagemanget inte i fönsta hand

inniktat på det egna samfundets fattigvår.dspnoblern utan hade en vidane
syftni.ng. Nän det gällde välgönenhet fick konfessioneJ-Ia gränser- inte spela
någon avgönande ::o1l-. I samband med en kritisk a::tikel av Social-Demokraten
mot den trknistliga vålgör:enhetenrr i Stockholm utrrecklade Heml-and.sposten sin
syn på fnågan. Social-Demol<raten hade i sitt angrrepp bl a hävdato att den
fnia välgö:renheten i Stockholr inte tog hänsyn till trde venkligt nödlidanden
utan gjo::de knisten tro till en fönutsättning för'att l-ämna hjäIp.20) ltu*van

16) Cf Bredbeng 19{8 s 4I
håI1ssyn.

om Wal-denstnörns

r7)

biblicism

som onsak

til-t t{:s sam-

Hp 25.7.1889, 15.8.1889, Pr-incipen en1 Hp angiven i I Kor". r2:2g,
18) Hp l-7.11.1889. En katolsk för.sar.rling hade bildats i Gävle lSBl och hade
lBB9 fått kungtig stadfästelse. Nor.t_ing 1946 s 578 f .

19) Ge-P 27.3.f890.
20) S-D t5 . t.IB87 . Se även neclan j,-( j ,
"

r
oz

landspostenr som menade att detta tr.oligen var en nidbil-d av de venkliga
fönhållandena, understnök emellertid star-kt, att fön den ::ätta välgö:renhe-

ten fick inte denna gr:änsdna.gning Finnas mellan den ;udaktige och den ogudaktige nän det gä1lde att bl-i hjäIpt un verklig nöd. välgör-enheten skulle
hell-er: inte vara ute eften beröm, fick inte behandla de fattiga
"nedlåtandetr och borde hell-en inte komma med något ta1 ttovanifrånrr om Guds godhet
I'att han 1äggen på dem fattig,Com och sjukdom och ar:betslöshet m,,'.21)
Til.l
rtmodenn
dessa br"ister" hos
filantr"opi" åter.kom man i samband med en necension
av biskop Rodhes her"dabrev 1888, i var-s kritik man helt instämde. Felet hos
cien mode::na filantnopin Iåg i att de nätta kr.i-stliga pr"inciperna för: välgörenheten hade uttunnats i all-tför: hög grad..22)
Fnån 1BB9

skulIe erneLl-entid det huvudsakl-iga intresset riktas mot de lokala

pnoblemen

i

- mot d.en kommunal-a fattigvår.dens bristen. Insändane hade,
som ovan påvisatsr reagerat mot tidningens nåd tilirrtr.oenderratt vid behov
vända sig till den kornmunala fattigvården.") u"r.r,a insändar-e skulle följas
av en hel- nadr som riktade uppmänksamheten mot avigsidor"na i den legata
fattigvår'd"n,2t1 ) O"n mest omfattande av dessa inför'des i december l-ggg unden
nubriken ttfattigvåndsfnågan". Det märkl-iga med denna ar"tikef var-, att den
tilr stönsta delen utgjordes av ett utdr:ag ur en äldre uppsats i svensk
Luther"sk Kyrkotidning. För:fattar:en namngavs emel.lentid inte. Denne var biskop GottfriC Billi.g.'5) Antiketn var stankt kr:itisk mot den legala fattigvå::den. Den viiade på I'en ohål]-bar,grund'r. I stäIlet fön att vana'd.en kr.istliga kär'lekens fria gärningrt hade den blivit rren det borgei:Iiga samhäl;-ets
tvångsåtgändr'. Seclan rfkynkan låti"t den glida ur- sina händenn hade resultatet btivit, att de fattiga knävde fattigvård som en rätt. trTaxeringskommitt6n och debetsedeln hava trätt i stäl-l-et för. Hernens altanen. Detta hade
fört med sig processtänkande i stäl-let fön broderskär.lek. Den enski]da barmGävle

häntigheten hade bättne möjligheten mot paupenismen, efter-som den gav personlig kärlek och dänfölr var uppfostnande. Men vånden om de fattiga kunde
inte hell-er endast vana en pnivatsak - den skulle vara. rren hel-a för-samlingens angelägenhett'. Det var nu trangeläget, att kyr.kan återtager vår.den om de

21) Hp 27 ,L,lB87 .
22) Hp 13.9.1888. Ang detta he::dabrev se nedar. 3.5.4,
23) Se ovan s 92.
Z4) Hp 21.I1.lBB9r L2,L2.1889, 3.l.tB9O" Se även 7.11.1889

tiggeri'r i l(ristiania.

om

"fönening

25) Hp 12'I2.1889. Insändanen ej namngiven. Billings uppsats införd i
rlekmannaknafternas
1879 under titeln
dnaget hämtat fr.ån

s ll8 ff.

mot

SLKT

användning inom för"samlingenrr. Ut-

?"
o,4

fattigarr' Dänigenom skulLe fattigvården förändras inifr.ån,
den skadliga atmosfären vid fattigvår"dsinr"ättningar"na för.ändras
och dessutom skull-e en av
kynkan redd fattig'rånd var-a d.et bäita vapnet mot
den f'socialistiska propa-

gandanrr oeh trantikristendo*"rr,,. 26)

samtliga dess synpunkter var dir"elkt hämtade un svensk Luthe::sk
Kynkotidn_ing.
rnsändanens bidnag str-äckte sig endast tirl bifogandet
av en not. Efte'som
han tydligen ansåg att fattigvånden tecknats med
afltför: mö::ka fär.ger: påpekade han dän, att fattigvår'den på,Jet hela taget
var. bättr.e i städeirna än
på landet. pnästenna _ och sär:skilt de iltnoende,, präster,
som ofta menade
att de inte hade något med fattigvånden att skaffao borde lägga
ned stönne
intnesse och inte glömma sitt rrinstallationsl_öfte,,.27)

Bontsett fi:ån det anmärkningsvända att Gottfnid B.ilting
indirekt blivit medanbetar"e i llemfandsposten vittnan den insända
antikeln cm att fattigvåndsfnågan och dess lösning nu ansågs vara ett fö::starangsintr.esse
för alLa
kraften inom samhället - kyr"kan, den fnia värgönenheten
och kommunen. Det
är' dock övernaskande, att Billings tio ån tidigane framfönda
id6er om d.en
kyr"kliga fattigvårdens fö::etr"äden nu presenter.ades i
ett 1åg- och frikynk-

ligt

tidigat'e ägnat en stor <lel av sitt intr.esse åt att kniti*
sera den svenska kyrkans or:ganisation och ver-ksamhetsformer..
Det är. tydligt
att man menade, att man nu befann sig i ett räge, där på det sociara
omnå_
det alla kr:aften måste samvenka mot vacl man ansåg vana tidens
stora fanor sociarismen och otron. En dåligt skött fattigvånd skapade
grogr"unden för"
dessa r'örel-sen. Boternedlet var att gör"a knistliga
pr:inciper- gä1.lande på fator"ganr soin

tigvåndens

omnåde.

En angumentening

eften dessalinjer gavs i en ledare i Hemlandsposten på nyånet 1B9o'28) n",, dinekta anledningen synes ha varit en
diskussion, som an-

ordnats av Gävle Anbetarfönbund om ttvälgörenhet och fattigvår.drr.
r clenna
diskussion som kan sägas vana en panallell till den
stona debatten i Upp'
sala något t-idigar-. r2n) uttaiade Anbetar-fö::bundet en stank
knitik mot samhällets insatsen i den rådande arbetsl-ösheten. r'attigvånd och väIgönenhet

26) Hp I2.I2.1889.
27) lbm.
28) Hp 16.t_.IB90.
29) Debatten i uppsala om Paupenismen och vå::a ptikter.
mot de fattiga
ägt r.um i oktoben l8gg. Så ovan ,,?-,?..I.

hade

95,

stod "handfallnatt"uo) r Hemlandspostens l-edane
instämde man dervis i
kritik och pekade på föneteelser som fattigauktioner:
och sockengång.

för:håltanden bonde för'ändr"as genor lagändr-ingar..
För.r:,ättningen
den, som måste komma til] stånd, kunde dock
bäst ske genom att
trevangelii tjäna'e'r
fönsökte öventala och påver"ka de kcmmunala
na' En dåligt skött fattigvårcl varrrskamfräckair
... på knistna
Det än a'Lltså tveksamt orn Heml-andspostens
nedaktön

denna
Dessa

av fattigvånpnäster. oeh
myndighetenkommunsp,,,3l)

råg på samma knitiska nivå som Billing i fördömandet av clen legala
vården. Tnorige' van så inte farlet. Även om Hemr-ancrsposten starkt kr.itiserade
den regala vår.den, såg aen
inte -Lösningen i dess avskaffande utan i dess
nefor.mering. Detta fick tirl
följd' att när Johannes Ke'fstedt i vånt Land.
sommar.en lggo pnesenterade sin
kr"itik av äen iegaia fattigvånden och i stäl-let
hävdade clen fnia knistliga
välgönenhetens fönetr'ädetr32) detta
onsakade pnotesten i Hemlandsposten.
Mot
Kenfstedts tes att den legala fattigvånden
födde undenstödstagananda hävdade
man' med tydlig syftning på den social-demoknatiska
kr-itiken mot välgör.enhetens rröve::klassnobber.in u att ett sådant resonemang
i <ien uppnör.da sociala si_
tuationen och akuta anbetslösheten endast
göt olja på elden och skapade bitter.het hos ar.betrokl_r"o"rr. 33 )
Det äi: som synes svånt

att finna någon hel-t konsekvent linje i Hemtandspostens inställning till- fattigvår'den och dess
utfonmning. Det kan dock sammanfattningsvis konstateras att tidningen vid
r8go-talets bör.jan r.iktat opinionen mot nefonmer på detta områder. Det
fr:amgår. cessutcn tämligen kl-art i
vilken niktning dessa borde gå. t<r'istliga
pninciper. skull-e gönas gä]lande inom
fattigvånden' I(yr"ka, pr'ästerskap och al-la
'fkr:istliga kr.aftenrr bonde samve'ka
tilt fnågans lösning. Det huvudsakriga intnesset
1åg för" tidningen i en
fonm av den legala vår-den, även
'eom man kunde tänka sig en kynktig
erlen sam_

fundso::dnad fattig,;år"d

.

30) Hp 9.I.tggO. I fönbundets utta.lande
hä.rdades :++ r._,.f,._-.!-_r, r .
or:sak tir-l fattigdomen och hade
skapat ,"i.ijrå";"i;;:';:;"ii;ä:
;ä._
timmar:s anbetsciag för' att skapa
fler.
arbetstj.llfällen och
skynd*
samt ondnade offentliga ar.beten.
"aa "r
Cf S_D 28.I2.lBB9.
sl) Hp 16.t.t8eo.
32) vL 8.7.1990, 9.7.lE90, 10"7.1g90.
Se ovan 3.2o5.1^
3g) Hp ]_7'7't8go' s-D hade våren l-B9o
välgör:enhetsideo.logien. Se neaan vid ett flertar tir-rfäri-en knitise::at

r.7,5,

r
96"
3.

3.

2.3

Pnästerna och

fat

r fattigvår"dsföror:dningen

1871 fanns pastors r:ätt att delta i fattigvårdsstynelsens övenläggningan och dess besl_ut inskr.iven.3 ) I r."gl"mentet fön
fattigvårdsstynelsen i Gävle omnämnes inte denna nättighet. Det konstateras
endast att stynelsen skulte bestå av elva 1edamöter.o ilvilka utses av stad.s_
atr\
fullmäktiBe't.'"' r pnaktiken, visar" det sig, skulle dock för"oldningens föneskr-ift förjas' Det synes ha Lösts på det sättet att stadsfullmäktige utsåg
en av stadens pnäster', fönetnädesvis för"ste komministe::n, till ondinar.ie
le-

i fattigvåndsstynelsen, r den mån det var möjligt kom denne att inta
ondförandePosten.3u) sut-idigt synes i de flesta fall samme man ha uppnätthåI1it pnedikarrtsysslan vid ar-betsinrättning"r,. 37 )
Denna praxis, som gav åt p::äster:skapet i GävIe en ledand.e no1I i fattigvår_
dens skötsel, för-efal-len inte ha bl-ivit if:rågasatt under den hän skifdr,ade
tidspenioden. Den byggde på en äldre tr:adition, d.än vissa av stad.ens ämbetsmän, fn a pnäst och stadsl-äkare, varit självsk::ivna ledamöter av fattigvåndsdamot

slyr:etsen. 38)

Vid sidan av denna rePresentation i den J-egala fattigvånden spelade pnäster:na dessutom en viktig noll i ledningen för olika vä1gö::enhetsför"etag. I barnhemmet sarem satt fnån lS8O-talets sr-ut pr-ästen i styr.ers"r,.39)
så rr.o också
fall-et med den 1886 bildade Föneningen de ungas skydd, som dr"ev ett skyddshem för^ f]ickor", och i vars stlrrelse kyr:koher.derr satt som ordfönandu.u0)
G"nom kollekter i stadens kyrka stödiles flera för.etag. Detta gäller.
t ex Magda34) FFO 1B7t_ g 10.
35) Regtemente Gävle LBT2 $ 5"
36) Komministeir o. Holmquist.rar" crdf til-l ig76. Ge-p 30.10.1g75, Fvst Gävl_e
1876 s 16. Han ensattes av komministen R" A. Nor"dbtom, som 1876 invatdes
i fvst och 1877 bl-ev dess ordf. Ge-P 13.10.1883. Efte:r Nor"dbt-oms
död inval-des komministenn P. O. öaberg som ledamot och v ondf. Ge-p l5.l2.lgg3.
1BB7 inva}les efter öberg kourrninistenn A. A. wennl-und som
ledamot och v
ordf. Ge-P 17.1-2.1887. Under perioden l-883-1891 frrngenade en
av stadsläkanna, dn N. J. sehlbeng, som crdf. Ge-p 15.12.18g3; GFVP 9.1_.r-892 g 1,
sehlberg ersa-Etes av A. A. I,,rennrund. GFVP 9.r.1g92 s ]. GFA.
37) Fön Holmquist se Biografisk matnikei l9o2 s 43, öberg ibm s 89.
38) Se fn a TiIl Gefle Stad i841, Inledningen och fö::slaget till
r"eglemente
$ 1, sotn upptar som sjäIvskrivna ledamåter. i fvst pu"too, två kämministnar, för"ste adjunkten och övriga pnästmän i staclen, dessutom bongmästanen och

två stadsläkar"e.

39) Ekman H 1959 s 53.
40) ödman 1942 s 237 ff. Ang denna för.ening se ibm och FUSp 1886, GSA. Se
äveu Ge-P 9.6.1885, 30.3.1889. Hp lT.+.rges. Av sistnämnda antiker, som
ä:: ett refer"at av fö::eningens första år'smöte, fnamgår- dock, att or-df vid
denna tid var: lcomminister" p" O. öberg.

gT.

lenahemmearut) och bar-nhernmet Sul"r.42)
Fön en beståmning av pnäster-skapets

socialpolitiska instäl]ning

saknas på

det stona hela nelevant mateniai-. Iled ledning av ovanstående
notisen om
präster:skapets deltagande i fattigvår:d och
vä1göi:enhet tonde dock kunna konstatenasE att det funnits ett aktivt socialt
int:resse. I vilken tiktning
detta gått kan här endast antydas.

r det utlåtande, som komministern o.

Hormquist som ordfönande i fattigvåndsstynelsen undentecknat 1876 hade det konstaterats
att på stynelsen hade genorn lag över:flyttats d.en kristliga bar"mhäntighetens
knav.43) D".rnu for.mule_
ring och prästernas deltagande i fattigvårdsar-betet visar,
att någon dinekt
negativ instälfning tilt den legala fattigvården och
dess ar-betsfonmen knappast fönefunnits" Detta hindr:ar emellert-id inte
att präster:na unden l88o-talets sociara brytningan niktade uppmänksamheten mot ett mer"a
dinekt kynkligt
bidr"ag till fattigvåndsfnågan. Bakom denna
utveckl-ing J-iggen fl-ena samve::kande faktor:eno de sociala problemen till fötjd av
industrialiser.ingen och de
vikande konjunktullel?nar social-demokr.atiens angrepp
mot den sociala or.d.ningen
och det rrintegrenade knistna samhäll-etrr samt de
inomkyr"kliga problemen med
motsättningen mellan den s k statskyrkan och de
växande frikynko'na. speciell-t det sistnämnda probremet kunde för-efal-la rra::a giltigt
fön Gävles vidkommande' Här fanns unden f88O-talet en
stark neligiös venksamhet vid sidan
av den offieierla kynkligheten.u+) r detta konkurnensfönhåi-l-ande
skull-e all-tså en dinekt kyr"klig social insats ha växt fnam.

Det s5mes emellertid s'.2årt att påvisa en sådan utveckling.
Den ovan genomför:da undensökningen av rlen 1åg- och fnikyrkl-iga pressen
visar. i stället på

att det sociala

engagemanget

motsättningarna sarnt

ej kopplats ihop med de eventuel_l_a religiösa

att de grundläggande sociala

vändeningarna var-it gemenfön skilda neligiösa grauppeningar".45) l,t-r, har^ dessutom konstatenat
att
på niksplanet de tidigane akuta spänningar.na
mell-an s.renska kyrkan och sMF
all-tmen minskat under l8gO-talet.46) Så tor:de också
vai:a fallet på det toka_
sanma

al)

Ge-p 10.1r.lBEr.

42) Ekman H 1959 s 41.
4s) Se ovan s 75.
44) Se fn a Nor:t-ing 1946 och fg54.
45) Se ovan s 9L,
46) walan 1964 s- 294 ff. Den uppskattning av statskyr:l<an,
]ågkynkligt håtr växte rrarn^unden tgeo-tatet, torde hasom fr"ån fni- och
sin gnund i den
I'social-etiskart synen på
s-ratskyr"kan, som säi:skilt sMF överiagit fnån Beek
och Mynbeng' rbm s 224 f. Det är tnoiigt att
denna uppskattning ökat i
takt med socialdemoknatiens angrepp
mot neligion oeh knistet samhälle,
statskynkan brev då en genant ior:-äut
samhäl-le, som även fnikynkligheten önskade bevanai. cf Gustafssonknistna
s 1962 s 203 f och 249 ff.

oa

Ia planet i

,itr- detta kommen, att ett fler.tal av prästenna stod
väckelsen näna.ut) o"- torce al-ltså ligga nånmane till- han4s att fönk1ana
det ökade sociala engagemanget med i första hand de aktuella sociala pr:oblemen' som fick all-a gnuppeninga:: inom samhäl-le och kynka att ge sina speciella bid::ag till lösningen.
Gäv1e.47)

För svenska kyrkan 1åg ett av lösningsför"söken i strävandena att åte::upp::ätta diakonatet och gö::a dette titl verktyg föi: kyrkans känleksver.ksamhet. Debattenna inom svenska kyrkan och nellan svenska kynkan och de växande fnia
r:eligiösa onganisationenna hade under" 1860-70-talen i sto:r utstr-äckning r-önt
f::ågan om lekmännens funktion inom församlingen. Den lekmannafönkunnelse,
som växt fram un väckel-sen, hade kommit i konflikt med den officiella
kyr-k-

liga

fönkunnelsen och onganisationen.4g) roår, svenska kyz.kans hått intog man
deLvis olika positionen. Medan man fr^ån den lund.ensiska högkynkligheten awisade lekmannafönkunnelsenr50) inaog fönetr.ädai:na fön uppsalafakulteten en
öppnane attitydo vanvid man dock kr.ä-rde någon fonm av kyr.ktig kontr.ofl
öven
lekmannavenksamhetur,.5l) Motior,"r: vid kynkomötena l-g68, l-B7g och 1gg3
om lekmannavenksamhetens inondnande i kyrkan blev samtliga avsragna.tr)
o" bägge
senane motionerira nörde fr'ågan om lekmannafönkunnel-sen. Den för.sta hade

emeLlentid en vidane syftning. Den åsyftade inrättandet av ett
'nytt kyr-kligt änrbete, fön den rrknistrigt fnivil-liga känlekstjänsten fön meciknistnas
andliga cch timl-iga vä1rt. Detta skul-l-e bestå i dels ett
'evangelistämbeten,
dels ett rtdiakon- och diakonissämb, t,r".53) Kyr:kotags,itskottet menade emelLertid bl a att den i motionen föneslagna rrvår:d.en av sjuka och värnlösarr inget
hace atttrvinna på regala för,eskrifterrt.tu) oub"aten i kynkomötet kom dess-

47) FörhåIlandet mellan P. Waldenström och kyr"kohenden i Gäv1e, A. M. Rydbeng (kh 1862-88), synes ha varit nelativt fnikt:l-onsfritt. Se minnesteckningen i Prn Uppsala l89l- s fO2 dän Rydberg kanaktenisepas som r?en
fnidens manr'. Se även irialdenstr"öm I92B s -Zgg f.f .
48) A. A. Wennlund hönde til-l- Gefte Evangelisk-luthenska missionsfönenings
styrelse. Wer 1901 s 6 ff, P. O. öabeng stod för,eningen nä::a. pehnsson
1931

s

187.

49) Til-l pr"oblemet om väckelsen och ky:rkan se Marfling I95g, Wallgren 1959,
öster.l-in f960r Furber.g 1962, Gustafsson s t-962, walan 1964, ilurg 19;å.
50) Se fn a l"iallgren l9S9 s 291 ff .
51) Aul6n Ig53 s 45 ff.
52) KM 1868 mot 25 (l^lid6n), xtu 14, för debatt och besrut se Hierta 1g6g-7r
s 404 ff- KM l87B mot 20 (Ribbing), TU 4, pl s 142 ff. KM 1SBB mot 6

(Rosenber"g), Xl,U 7o
53) KM t-868 mot 25.

54) Xpt 1868

KLU 14.

pl s

157

ff

.

co

att enbalt r'ö:'a sig om den sidan av motionen som ber"ö:ede för"kunne1seEq\
verksamheten.""'Det skulle doek visa sig, att från det hål-l- det håndaste
motståndet mot l-ekmannaför'kunnelse r kom, därifr.ån sk..Ile också komma ett
lösningsför:slag. Detta gick ut på att skapa ett C.ir.ekt kar.itativt diakonämbete utan föt'kunnelseuppgifter.. Bakom de^tta förslag stod Gottfnid Billing,
som 1879 utvecklade dessa tankar. i Svensk Luthe::sk Kynkotidnirg.56) O"a äo
symptomatiskt, att vid kynkomötesdebatten om motionen angående lekmäns användande til] bitnäden i för:saml-ingsvården 1883 debatten kom att ber.ör.a det
kar:itativa diakonatet, ä.ren om motionen helt gällde frågan om .l-ekmannaför.utom

57)'
Kunnelsen.

Det än där-fön knappast förvånande att vid en prästkonfelrens med pnäster"skapet i Gästnikl-and hösten 1883 fnågan om diakonatet kom att behandlas.
Det fnamgå:: emeller"tid inte av r"efe::atet i Gefle-Posten om man tänkt sig ett
kanitativt e1len fönkunnanrle diakonat. En av de föneslagna debattpunktenna
var fnågan om rrupprättandet a.r ett bibliskt diakonat?r. Att man ansåg beho-

vet vana uppenbant fnamgån av konferensens uttalande, där det uttrycktes
fren liv1ig önskan . . . orn diakonatets inor:dnande i kyrkan samt
om inr:ättandet av en anstaft fön bildande av diakoner:tr. I konfenensen del-tog bl a komininistnar.na öberg oeh I{ennlr,,rd" 5B )

tanke på den stanka stäIlning. som väckelsen hade biand p::ästerskapet i
Gästr-iklaud, tonde diskussionen om diakona'Let vid denna pr:ästkonferens
främst r.önt frågan om l-ekmannaförkunnelsens klzrkliga inor.dnande.Un) , debattenna om I'upprättandet av ett bibliskt diakonattr 1åg emeller:trd al-ltsedan
kyrkomötet 1868 den möjtigheten öppen att då situationen så krävcle i stället
betona diakonatets sociala sida. Det än slnnptomatiskt att detta korn att ske
nödåret tB68 och under de dålida konjunkturerna omkr-ing I8BO. Denna utveckling skulle förstär"kas unden s.l-utet av tBSO-t.eIet och under. l8gO*ta]et. Då
den för:sta utbildningsanstalten för diakoner inrättacles 1898 skulle den
Med

55) t'totionänen J. Vl:'-d6n avstod i plenum fnån att fullföIja sin motion betr'åffande den del, som behandlade t?den fr"ivilliga känlekstiänsten'r.
Hier.ta 1868-7I s 405
56) SLKT l-879 s 72 ff i 89 ff, lol ff, l-17 ff. Artikelsenien än densamma, sorn
ovan r^efererats r"ör"ande Billings syn f,å den legata fattigvården. Se ovan
s 91 , Se även Diakonen IB98 s 12.
57) KM 1883 pI s t6l f (Löfgren), 163 f (Fleetwood), 166 f (Ftensbur:g), tZO (Satrtin). Ang Tr"effenber.gs ytt::ande se Diakonen 1898 s'I2 ff .
58) ee-p 8.9.1883. Wennlund van predikant vid konfercnsen.
59) Peh::sson I93I s l-87. Med väckelsen menas hän den inomkynkliga, fr. a den
inom Svenska Foster:l-andsstiftelsen or-ganiserade väckelsen. Pnosten Steinmetzr som var ordf vid prästkonferensen, stod Foste::l-andsstiftelsen näna.
Ibm.

I00.

att för"läggas till Gävle, Inniktningen för- utbildningen skul1e bli
helt kanitativ - social-. Diakonerevernas pnaktik skulle fullgönas inom Gävkomma

1e fattigrråod.60)

3.3.3

Fattievåndsdeba

tten

1890-92

Den fönegående fnamställningen han

visat, att då fattigvåndsfnågan mot slutet av 1880-ta1et aktualiser-ades i Gävfe, det fr"ån fle::a hålt r:iktats kr"itik
mot den legala fattigvånden. Medan man från de ekonomiska beslutsoraganen
fnämst pnotestenat mot de ökande kostnader:na hade den neligiösa opinionen
vänt sig mot den legala våndens fot'mer:. llågon alter.nativ vår"dfor.m, möjlig
som er"sättning til-I den legala, fanns emetlentid inte utvecklad
inom den
fnia välgörenhetenr var-s intnesse huvtidsakligen va:: inr:iktat på institutionel] vår"d av sedligt-r'eligiös natur som barnhem, skyddshem och näddningshem.

neligiösa gr:upperingarna i Gävte fanns vissenJ-igen ansatsen til-l en
samfundscentner-ad social insats, men denna hade fö::e lBgO ingen pnaktisk
betydelse. Det kan också konstateras, att med den star.ka stäl1ning, som p:rästenskapet hade inom den legala vånden och med den positiva syn, som man från
Fön de

1åg- och fnikynkiigt hå-lf hade på möjligheten att skapa ett
'rkristet" samhålle och trknistna kommuner:f r, d.et fanns för.utsättninger för, reformer i rrknist-

ligrr niktning

inom den legala fattigvånden. Bakom denr,a, inom de neligiösa
gruppeningarna utbredda, kristliga nefor.nrkonser.vatism låg dels vad man
uppfattade som den socialistiska faran, dels ett starkt socialt engagemang av
övervägande biblicistiskt-sedligt snitt.

Det av komministen A. A. liennlund i fattigvåndsstynelsen pnesentenade för.slaget till rtänd::ing i sättet för- bedömandet av behov av fattigundenstöd'f
visade sig unden vånen och sommar"en lBgO sväl-la ut till en fnåga om rfattigvår'dens i Gävle omr"egJ-eningtt. Fönebil-den för. för-slaget var. E-l-ber-feld-systemet
och id6n kom närmast fnån det fr.i.,zi1liga fattigvår-dsa.r-betet i Uppsala. I
augusti t8go til-lsatte sty::elsen en kommitt6 för att utneda fnågan.6r) r

60) Diakonen 1898

6r) Se ovan s 81,

s 24 tf.

GFVP

6.4.'1898 g 23, GFA. Se även ödman 1942

s

307.

l0l_.
kommitt6n ingick stynelsens or-df, dn sehlberg, A. A. wenn1und samt yttenligane två ledamöter un fattigvårdsstynels.n.Ur)
Kommitt6n anbetade snabbt och kunde i:edan i september framlägga sitt yttnande för'styr-elsen. Det visade sig då att dr: seh]beng vanit fönhindnad
att
del-ta i anbetet. Man synes emeller.tid ha vanit övenens om de principer:, som
legat till gnund fön kommitt6ns yttr,ande och fattigvår-dsstyr:elsen beslöt

att "ingå till

stadsfullmäktige med fnamställning om att stadsfutlmäktige
måtte besluta erfonder"lig utnedning av frågan om fattigvåndens omorganisation i den av kommitt6:rade i nämnda yttnande antydda niktningen samt anvisa
de för en sådan utnedning er.fo::d.er1iga medel,,.63)

utgick fnån de aktuella konk::eta pr.oblem, som gätlde fön
fattigvånden i Gävle. Man pekade på den svånighet som bestod i det stona antal-et understödstaga::e och distr.iktschefe::nas och uppsyningsmännens fåtal-.
Det fanns ingen möjlighet att under d.essa för.hållanden få rrenfondenlig kännedomrf om undenstödstagar"na och der.as behov. Ett pnoblem varl
dessutom att
fattigvår'dsstynelsen inte hade t'til-lnäckligt kr.aftiga medel att uppfostra
anbetsför-a men för-sumliga fattiga til-l anbetssamhettt. Anbetsför.a fattiga
fick inte tiltdelas understöd utan skulle er-bjudas ar.bete. Tiggeriet måste
också trmotar"betas och om rnöjligt så småningom utnotasrr. Slutligen fungerade
inte fattigvåndens för:valtnirrg tiltfredsstäIlande.
Kommitt6ns fönslag

För att avhjälpa dessa olägenheter kom kommitt6n med konkreta fö::s1ag till
åtgärden. uppsyningsmän bonde utses i ett sådant antal att ingen fick ansvan
fön men än fyna understödstaga'r"e. Distriktschefer"nas antal skulte avpassas
eften mängden av understäIlda uppsyningsmän. En fattiggår:d med -iondbr"uk skul-l-e inr'ättas fö:r a::betsföna under.stödstagare, medan de gamla och sjuka skulle
vana kvan vid den bestående fönsönjningsin::ättningen. Vid denna skul-l-e
dessutom anolrdnas en anstalt dit tiggare kunde hänvisas och mot
lämptigt arbete
få rnat och logi. Fattigvåndens förval-tning skulle kunna förbättr"as genom uppnättandet av en sänskild byrå för' fattigvår.den med en ver-kställande chef,
som skulre sör"ja för- Ithela den löpande förvartningen,r.64)
Även om fönslagets

fönebild inte ä:: nämnd, för'eliggen här ett konkret öven-

fryttande av Elber-feld-systemets id6er. - vår"dens individua-liseningo anbete
i
stället för. allmosor:, förvaltningens cent::al_isening.
62) ervp 27.B,IB9O I l-8e cFA.
63) CrVp 30.9.t-890 5 20, cFA.
64) Kommitt6ns yttnande och fönslag i GSFP 31.10.1899 Bit B I l_85,
Ti:yckt i GSFP Bum IBgl Bihang nn 18 s I ff.

cFA.

IO2,
Planenna på denna omorganisation av fattigvånden
i Gävle hade unden sommaren l-890 var-it en intenn fnåga fön fattigvåndsstyrelsen.

Fönst i septemben
offentlighet åt fnågan genom en notis i pnessen.6u) o"a van emel_
lentid för'st i samband med kommitt6för"slagets överlämnande tirr
fattigvårdsstynersen och dess besl-ut att anta fönslagets niktlinjen
och anhålla hos
stadsfullmäktige om änendets fullständiga utnedande som
fr"ågan titldr-og sig
större uppmänksamhet.u6) r en r"ad ledar.e och artikrar. i praessen
behandlades
fattigvår-dens pr:oblem. r Gefre-Posten p:resentei:ades kommitt6ns
för:slag och
redaktören Hedberg åter:knöt tili- den kritik mot vår.dens
onganisation, som
han nedan tidigane, unden l-B8O-ta1et, niktat
mot fattigvår:den. Kostnader:na
hade ökat i en or"imlig takt och det såg inte
ut som om detta skulle kunna
hejdas' Feret 1åg i fattigvårdssystemet.6.7) Kont dänefter- åter.kom
tidningen
till dmnet och gav ett långt nefenat av det system, som legat till gnund
fön
kommitt6ns fönslag, Elberfetci-systemet. r den ledane,
som knöts til-l ::efenatet, pekade man på det o]ämpliga att som nu i fattighuset föra samman
olika
kategorier av våndtagare men menade att även den öppna fattigvånden
var i
stont behov av nefonm. Man kunde också meddela, att det nya fattigvår.dsför-slaget byggdc på ludvig Meijens sknift om El-ber.felds fattigvår-d
och på mateniar hämtat dinekt fr"ån Tyskland fn a fnån Elbenfeld. rrFr-amstälrningen
av
systemetrt van "så beaktansvär'd och saken d.essutom
av sådan vikt' att r^edakgavs mera

tör-en var"mt för"ordade det nya fattigvår-dssystemet.68)
Han kunde också hänvisa till, i en förjande antikerr:-ltt systemet pnövats på
frivillig väg i Sve_
nige, i Hälsingbor.g och Uppsala.un) Ärr"n Herntandsposten 1ämnade

utnymme åt
fattigvåndsfr'ågan och p::esenterade i novemben ett ::efenat
av ett fönednag,
hål]et av komminister l^lennlund, om fattigvå::dens or.dnande. r detta
fönednag
niktade wennrund knitik både mot den -i-egara och mot den frivilriga
fattigvånden' r den legala saknades den pensonliga och individuella vår"den,
i den fr"ivilliga saknades or-ganisationen. wennlund pekade på det fönslag som
Meijen

lagt

fnam och menade o

att

Elber-fel-drsystemet var.

speciellt lämpligt för. stä_
der och i sSmnenhet störne fabniksstäden" ordnades vården
legalt enligt det
nya systemet skulle den avlägsna bettleniet och även i
viss mån ersätta den
fi:ivilliga fattigvår'den. Risken me<L denna hade varit att den hade
uppmuntnat

!! a.

rl_rr -t]-ggenl

.

70)

65) ce-P 4.9.1890.
66) GFVP 30.9.1890 S 20,
67) Ge-P 4.10.1s90.
68) Ge-P 18.1ö.1890.
69) Ge-p 2t.10.tg90.
70) Hp 13.11.1890.

GFA.

ro5,
Då denna

artiket

presenterades harle stadsfullmäktige redan tiltsatt den kom^
mltter som ful-lständigt skulle utneda fi:ågan om fattigvårdens omonganisation.
För'utom de ledarnöter, som r.edan in3ått i fattigvår.ds tynelsens kommitt{, insattes nu stadens nye kyrkohende, Nils Lövgnen, och staciens polismästar:e"
.

,2

Dessutom

ställdes

medet

titl

kommitt6ns fönfogancle. Direktiven fön arbetet
van rratt venkställa gnundlig utredning av samt avgiva fullständigt för:slag
tiLl fattigvåndens omorganisation enligt de i berönda kommittei:ades utlåtande för:eslagna grunder:,, . 7l )
Anledningen

nisten

titl

den snabba handläggningen av fattigvår:dsfr.ågan, fnån kommi-

i fattigvårdsstyrelsen til-l stadsfullmäktiges tillsåttande av en kommitt6, måste sökas i den kr.itik som från flera hål1 genonr
pl:essen niktats mot fattigvånden. Även inom fattigvår:dsstynelsen var man medveten om pnoblemen. f detta läge synes förslaget om ett nytt fattigvårdssystem i enlighet med Elbenfeldsysteinet ha betraktats som en l-ösning av problemetr som kunde goctas av fl-ena intnessegnupper i samhäl-let.
Wennlunds för-slag

T den til-lsatta kommitt6n satt rru två
ledande r-ol1 som dessa kom att inneha
kohenden Nils Lövgnen bl-ev kommitt6ns
dess sekreterane ."') ,u, än givet att
på kommitt6ns arbete.

A. A.

var den egentlige

av stadens prästen som ledarnöte:r. Den
avspeglas i det förhåtlandet att kyror:clför"ande och komminister. Wennlund

dessa båda kom

att sätta sin

pr.ägel

til-l fönslaget om fattigvår.dens omorganisaticn. Id6er:na hade han hämtat från det fnivilliga fattigvårdsar-betet i Uppsala och fr a från Ludvig Meijei:s sknifter om Elber.feldsystemet. Fattigvår'dsstyr"elsens kommitt6för"slag var? en produkt av dessa inWennlund

upphovsmannen

fluensen.

Nils

Lövgren van väl insatc i fattigvåndsdebatten om vårdansystemet vid
ankomst tifl Gävle. I Uppsala, dän han hade vanit lekton, haae han de1-

Även

sin
tagit i fattigvårdsdiskussionerna i samband me<l tiflkomsten av föneningen
De Fattiges vänner under rBBg och haft sociat-a och kynkliga uppdorg.T3)

7f)

GSFP

31.1-O.lB9O, cSA. Se är'en Ge-p I.1I.tBgO.

72) Se t ex GFVP 29.6.1891 5 2, GSA, om Lövgrens ordfönandeskap. Ang i,irennl-und. se cbrp gum l8gl Bihang nr t8 s 26 f, samt ödman rg+2 s 265 f.
73) Ang Lövgren se Ihrmark 1920 s 29 ff. För Lövgr:ens uppsatatid se ovan
1.LZl. Harr inval-des i Uppsala clomkyrkoförsamlings kyr"koråd 3l.12.1BBB, I
sept lBB9 blev han ledamot i I'Upsala läns Idiotanstalt å Karlsrorr. NiIs
Lövgnen, Dagbok 1888-1889, LS' UUB. "f Uppsala kom jag under. den när^maste tiden att få tili-fälle att få en inbtick i stadens fattigvårdsfönhåtl-anden och

i

en

nationell fattigvård i allmänhetrr

I'Den

blick på fatFonts.

104.

Konmitt6ns a::bete var avslutat i början av sommaren rB91.7a) rirr kommitt6n
hade under tiden hänskjutits även fi:ågan om anskaffandet av en fattiggåz-d.75)

Vid ett extna sammantnäde i fattig'rårdsst5rnelsen för,dr-og Lövgr.en kommitt6ns
fönslag med motiv och detalje::at r.eglementsförslag. Mottagandet i stynelsen
var- positivt och man beslöt att tillstyr.ka förslag"t.76)
Förslaget inneba:r en utveckling av rrlennlunds tidigare förs1ag i siktning rnot
ett helt genomfönt Elberfeldsystem. fndividual-i,ser.ingen av vården ansåg kommitt6n bor-de rtbetralctas som en hö::npela::err i det nya systemet. på fattigvårdarna skul-le över"låtas behovsunclensökningo fö:rslag till hjäIpinsatsen, övenlämnandet av understöd och konti:oi-l av användningen. staden sku1le
indelas
i ett passande antal knetsa:: med var- sin knetsföi:eståndane. Denne skul-Ie
til-l-sammans med vårdar-na avgöna alla unde::stödsfnågon. Föndel-arna med
detta
skull-e vana att under.stödstaganna skulle slippa det rrför-ödmiukande och fö::

alla i läneden d enronalisenand e tvångettl att fr"amlägga sin nöd fön en samling obekanta människon. Genom att undenstödet över.fämnad.es genom vån6aren

skulle det I'bättne behål-l-a sin nikti ga kar"aktän av gava än nu, då det snar-ane firamträder som en nättighet, vilken mottaganen kan tilltvinga sign. Vidar"e skulre hjälpen bfi snabbane och mer" personlig. För- att få en likantad
behandling borde ett existensminimum bestämmas för van och en som kom unde'
stadens fattigvår d,77 )

tiggeniet menade man att fönutsättningarna för- att detta skulle
fönsvinna van, att fattigvånden gav en'rtil-lnäcklig våndn åt båae stad.ens
Betr"äffande

fattiga och "kringvandnande'r fattiga. Genom att sörja fö:: natt ingen fatt 10
behöver l-ida venkli g nödrt kunde man fönvänta att al1mänheten skulle upphör-a
Forts. å not 73) tigvår"dsfr'ågane som jag hänigenom enhöl-l blev mig till

mycjag fönts tii-l ett nytt ar.betsfältr'. l,lils Lövgnen, sjärvbi ognafiska anteckningar-. Fnagment, Ls, uuB. cf ödman rga2 s 298.
74) GFVP 29.6.1891- 5 2r GFA. Enligt uppgift av ödman 1942 s 365 företog wennlund en nesa till Elbenfetd för att dän studena fattigvår-dens
ticn. Även andna kommitt6i-edamöter. gjor,de smär'i:e studieneson. ongar,isaI juni
ke t' gagn sedan

1891 besökte Noi:din och Del-in Sundsvall och Hudiksvalj-. Ge-p 16.6.1891,

20.6.t891.

otryckta pr-otokoll och handlingar han ej påtr.äffats var.e sig
i fattigvåndens eller. stadsfr:llmäktiges roLirr.
75) ee-p 29.11-.1890. Detta 1åg dock::edan i den plan, som fattigvår"dsstyrelsens kommitt6 angetto och som stadsful-lmäktige antagit som iittriliä
rao
den hya kommj.tt6n. csrp Bum 1891 Bih;;;
i'e z.
""
"
76) ervp 7"7.1891,
Kommittdns

cFA.

77)

1ii;r

GSFP Bum

1891 Bihang n:r 18

s 3 ff.

105.
med rrovanan

att giva vid dör.rar-na el-len

på gatantr ,78 )

tidigar'e kommitt6n föneslagna fattigvåndsbyr.ån bedömdes även den
t'en
som
hörnlelare i det nya fatti3våndssystemettr. D,n skulte möjliggör,a en
koncentnening av tidigane spr"idda fattigvår.dsfunktionen och bid::a till
en
säkrane och snabbare vård. Den skull-e bli en centi:alpunkt för. al-l fattigvåndsinformation och ge ilmö
et ti1l samverkan mel_lan den officiel-.La fattisvånden och pensJ- onskassor" vä]eörenhet sinr-ättningar samt fö:reninsar och
enskil-da. som vi.l_ia ar. beta för: de fattisa. utan att de behöva stönande ingnipa på varandr.as cmr:ådenrr. Al la fnivitl-iga kraften rran välkomna att ra::Den av den

beta i bar-mhär-tighetens tjänsttr. Genom samar"betet skuLle det bli ,,ordning
och system i all- verksamhet fön de fattigas väl inom samhä]let,,.79)

det nya systernet menade kommitt6n benodde i fönsta hand på
möjrigheten att få ett titl-r-äckl-igt antar per:soner villiga att anbeta i den
öppna vården. Med tanke på det intnesse, som från många hå1l kommit
r.efor:marbetet til] der- bedömde kommitt6n d.essa utsikten
=o* god..80)
En fnåga, som av natunliga skäI var av stör"sta vikt, var fnågan
om de kostnaden' som clet nya systemet skull-e medföra. Kommittdn betonade att man natunligt kunde räkna meci förhöjda utgifter i ett int-edningsskede. Speeietlt de
fasta tjänster:' som behövdes vid fattigvårdsbynån, van kostnarlsknävande.
'Dessutcm kunde man förvänta att en mera exakt
undensökning av understödsbe*
hoven skul-le avsröja såväl fön tåga som fön höga uncierstöd,
svårigheten låg
i att minska de sistnämnda, vilket för.st efter hand kunde ske. på sikt r-äknade man emell-entid med en sänkning av fattigvårdens totalkostnaden
och man
kunde i detta sammanhang hänvisa ti]] erfarenheten firån andna stä-l-len
där:
El-benfel-d-systemet infönt". 81 )
Genomfönandet av

Srutligen pekade kommittdn på de nesultate som en över:gång till det nya systemet skulle ge i ttlno:rali"bt avseendetr. Derr pensonliga kanaktären ochrr6ess värgörande moral-iska verkningar-tt genom Elber.fefd-systemet hade på andna hål1
I'stnäckt sig icke blott tilt de fattiga,
utan lika väl till- dess vår"darne,
ja' till samhället i dess helhetrr. Att samhäffsklasser"na för.des till-sammans
och att väIståndet fick t'r:äcka en hjälpsam hanrl åt nöd.en'r, kunde inte annat
än fnamkal-la större välvitja och bannhärtighet å ena sidan, mindr.e bitter.het

78)Ibms6f.
79) Ibm s 7.
80)Ibms7f.
81)Ibms8f.

IUIC

och mera tacksamhet å <len and::at?.

"

82)

TilI utlåtandet van fogat ett detaljerat förslag till r-eglemente för GävLe
stads fattigvånd. Kommitt6ns fö::hc.:pning van att det.a skulle tnäda i kraft
nedan vid å::sskiftet 189I-92,83)
den debatte sorn uppstod omknirrg fönslaget skul-Ie kommitt6n och fattigvårdsstynelsen få ett kraftigt stöd av Gävles största tidning, Gefle-Posten. Redaktören för" tidningen- Hedvall, kcm såväl i sin tidning som i stadsfull-mäk-

f

tige att propagena för" ett fullständigt arr-Eagande. Det skull-e nämligen visa
sigo att det fanns ett betydande motstånd mot förslaget. Stadsfullmäktiges
beredningsutskott, som fönst under augusti månad slutbehandl-at är"endet, avstynkte förslagets antaganau.84)

tiden utvecklade Gefl-e-Posten en betydande aktivitet för att påvisa
fördefarna av det nya syste**t.85) Do"=rtom riktade man skar.p k:ritik mot benedningsutskottets agerande. Hedvalf menade att utskottet genom att för"hala
Under

fnågan omöjliggjorde omorganisationens genomfönande titl den av komnittdn
föreslagna tidpunkten. Dessutom ansåg han att utskottet övenskridit sina befogenheter genom att inte endast över"lämna handlingar"na utan vidare bearbet. 86) -" denna punkt fick han.rid ärendets anmäl-an i stadsful-tmäktige en
ning.""'På
tlel ledamöter med sig, bJ- a P. Wald"n=toö*"87)

utskottets betänkande i slutet av augusti f89l- utkom visade det sig att
utskottet vissenligen avstynkte för,slaget men förondade en ytterlj-gar"e utredning fön att kunna pröva systemet delv:'"s. Man tänkte sig att på prov införa vår:darsystemet i något ellen irågra distrikt. Bakgr:unden til-l- denna hemställan var att utskottet fann det vanskligt I'att omplanter:a ett utLändskt
system i ett annat l-and'r och att det hittills var cpr.övat i Sver:ige. Även
kostnadsfrågan fann utskottet outredd. Vad gällde neglementet hade man en
Då

del invändningar. Fullmäktige borde inte belastas med utseendet av vårclarna
och en del av detaljföneskrifterna, t ex understödens beviljande för'högst
s 9.
Ibm s I ff.
GSFP Bum l89l nr 128 s 5, Ge-P 22"8.i891.
För.slaget tryckt i Ge-P 7.7.1891 och 9.7.189f. Reglementet tryckt
1891. Orndömen om försl-aget i Ge-P l-6 .7 " 1891, 30.7 . 1891, 4.8 .1891.

82) Ibm
83)
s4)
Bs)

86) Ge-P 30.7.1891.
87)

Sf-refer.at i Ge-P 1.8.I89f. Cf

GSFP

3l-.7.1891-,

GSA.

18.7.

I07

14 dagar-

i

sänden

skulle leda till

"

ett ?rkolossalt arbeter.

Frågan var. dessutom om det föneslagna för:hållandet merlan
fattigvå:rd.sstyrelsen och vånd.ar:onganisationen gick att fönena med gärlande fattigvå
dsför.ordning.

tet

utskot-

att det skulle kunna gå att behålla det gamla reglementet
'ellen
med obetydliga fönänd:ringar dänitt. Man
bonde värja rrde pantiella nefo,onernas och frivillighetens väg". Mot fattigvåndsbynån
och arbetsanstarten ställde man sig dock po"itirr.BB)
menade

r det föneslagna regrenentet fanns på ett

par. punkter. tydliga spån av Löv_
gnens och liennlunds ::edigering. Tydligen
för att ge vår:daruppgiften kar.aktäI'ka1lttel.l-ernen av ett knistet
ämbete hade följande fönesknift intagits:
trltretsföneståndane
och fattigvårda::e insta1l-enas i sina ämbeten av
stadens
kynkohende ellen den hans stä1fe fönetr_äder
samt förplikta sig där.vid genom
högtidligt löfte att med nit och intr"esse vårda sig om
de fattiga samt tno-

get iakttaga gällande neglemente och instnuktionenn.tg)
,*a_a moment fann
utskottet föreskr-iva en frren ondinationrr och bor-de inte
som ett åliggance
finnas i ett neglement".90) r stadsfullmäktigedeb.ctten
skul-l-e dessutom för-eskr-iften om att predikanten vid fattigvånden,
orn ej pnäst kund.e enhållas,
sku1]-eantasavstyr^e1""'''tläven"tryko*.91)

r

Gefle-Posten bemötte Hedvall punkt fön punkt benedningsutskottets
invändningar-' Enligt honom van för" utskottet ilkar.dinalfeletrf
i fattigvåndsfönslaget i fönsta hand kostnadsfnågan. utskottets påpekande
att man

skulre välja
rrfnivili-ighetens väg' tolkade
He,lvarl som att man i stälr-et fön ett regalt
vårdansystem skul-le inföna en fr.ivilrig fattigvår-d
i FVO-stir.92)

r

en r:ad ledane och längne ar.tiklar utveckl-ade
Gefre-posten dels de ekonomiska aspektenna på rlberfeld-systgmgt rned exempel
fr:ån tyska städe:r, dels
vikten av ett reg+r-t vårdarsystor.93) roo att ge kraft
åt dessa synpunkten
inföndes i tidningen en intervju med en icke namngiven
'fattigvårdsexpentrr
fr'ån stockholm, som dessutom stod FVO näna. Denne
menade att både FVO i
stockholm och De Fattigas Vännen i uppsala endast
van dåliga kopior på Etbenfeld-systemet' onganisationen av den fniviliiga välgönenheten
kunde aldnig
er:sätta den legala, cch hän van Elbenfelci-systemet
den bästa lösningen både

88) cSFp Bum t8gt nn i2B.
89) GSFP Bum t89t Bihang nn t8 s 20 (S 33 mom 2).
90) cSFp Bum f89l nr t_28 s 4.
91) csrP 25.9,1-89f , csA.
92) Ge-p 22,e.1891. cf Ge_F 4.8,f891.
93) Ge-P 2S..B.l-891, 27.8,1891, 29.8,1891.
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ur

ekonomisk synpunkt och

ur

vårdsyrrp.rnkt.94)

För att för:ber:eda stadsful-lmäktiges behandl-ing av fnågan samlades ledamöter,na i stadsfull-mäktige, fattigvår:dsstynelsen och komm.!tt6n till ett infonmell-t möte.95) l"n över.vägande meningen befanns då var.a att fönsl-aget hade
stoi:a för'tjänster men från många hå11 bedömdes fattigvår:dsbynån som alttfön
kostnadskt'ävande. SåväI komnritt6n som fattigvåndsstyr.elsen understr.ök enel-lertid kraftig't att fönslaget byggde på en hel-hetsuppfattning av fattigvåndens behov och ej kunde brytas
"önd.o.96)
Vid stadsfullmäktiges augustisammantnäde avgjor.des fnågan först efter en
lång diskussion. Det visad.e sig även där" att man överlag ställde sig positiv
till sjä1va våndarsystemet och fler.a talane menade att detta van mera rrmor-a-

lisktrr

vilade på "kristen grundr' än tidigare rråndsystem. I övrigt
åtenkom kritiken mot fattigvåndsbyråns kostnaden. B'tand de ivnigaste för.espr"åkanna fön för"slaget van G. F. Hedvall. t'ullmäktiges beslut blev, med
ondförandens utslagsnöst, beredningsutskottets avsty:rkande och åternemiss
av ärendet till fattigvårdsstynels.r.nt)
oeh mer"

Det skul-Ie emellertid visa sig att fattigvårdsstynelsen inte hade något att
tillägga till är'endet utan återsände det till ful1mäktige i oför.änd::at
skick. Till handtinganna fogades dock en reservation. Oirdfönanden i sty::elsen had.e över-gått tirl att avstynka fattigvår:.1"ny"ån.98)

Vid den för:nyade behandlingen i. stadsfullmäktige i sep,tember. hade emellen_
tid opinionen inom futlniäktige svängt och man antog för.slaget med undantag
av vissa panagraferl som återremittenades till kommi-tt6n. Dessutom stnöks de
ovan r-efenenade momenten om install-ationen av vånd.ar.na och antagande av pt?eqq't
dikanten-""'
e4) Ge-P 27,8.1891.

Förslaget til-I denna sammankomst hade framförts på ett tidigt stadium av
Hedvall-. Ge-P 16.7.189I"
96) ee-P 27.8.1891.
97) GSFP 28.8.t89I, GSA. Debatten i Ge-P 2g.8.1891. p. ttraldenstnöm ställde
sig i debatten positiv till vår-dar-systemet, varvid han menade att nekryteningsfi:ågan inte bonde vana något pnoblem. Den av kommitterade för.eslagna fattigvår-dsbynån fann han dock al]tfön kostnad.skr.ävande och önskade dänför åter.remiss. Ibm.
98) GFVP 7.9.1891 5 3, l-1.9.1891- bilaga, GSA, (står bt-and handlingarna under.
29-9). Fvst:s sknivelse av Wennlunds hand. Ordf, I'1. J. Sehlbeng, nöstade
i sf (28.8) för- åtennemiss. Ge-p 29.g.l8gl. Sehlber"gs.resenvation bemöt_
tes av Hedvalt i Ge-p 2q.9.1-891.
99) eSrp 25.9.189I, GSA. Debatten i Ge-p 26.9.1891. 5g 27, 29, 36, 39, 43,
44 åternemittenades.
e5)
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Ätenigen visade det sig att kominitt6n inte kunde tänka
sig en ändning av
det gjonda för-sl-aget.t) ,na" hel-l-er fattigvåndsstynelsen vek
fr"ån sin tidigane uppfattning.') o"r, fnämsta tvistefnågan
i sammanhanget van om vå'danna
skulle utses av stadsfullmäktige el_ler fattigvånclsst5r1,s1sen.
Det sistnämnda
blev benedningsutskottets uppfattnirrg.3) vid srutbehandlingen
i stadsfurlmäktige i november gick fullmäktige, om än med minsta möj1iga
mar"ginar, mot
benedn irrgsutskottets hemstätla, . 4 )

Detta inneban, att det nu i sin helhet antagna reglementet
fön Gävle fattigvård i pnaktiken överensstämde i så gott som al-l-a delar med
kommittdns för.sta fönslag' Trots bened.ningsutskottets motstånd och stadsfulrmäktiges
upprepade åtennemisse:: hade det unspnungliga för.slaget
endast med någna detaljändningan i sin hel-het kunnat drivas igenom. Till
detta tonde såväl kommitt6ns och fattigvåndsstynelsens fasta position scm den i Gefle-posten
k'aftigt dnivna opinionskampanjen bidnagit.

fattigvårdsstynelsen gällde det nu att vidta de åtgär"der,
som behövdes
för: att få det nya systemet att fungena. or-dföranc,e i den
nya styr"elsen
från l-892 blev A. A. Wennlund.5)
För"

För' den öppna våndens omorganisation indelades staden
i 18 kretsar med kretsföneståndare som ledane. u ) ,0" att få nödig er-farenhet
av fattigvår-dsa::betet
deltog knetsfönestånda::na under stör"ne delen av l-gg2

i fattigvåi:dsstyr:elsens
or"dinarie sammanträd"n.7) röo"t un,:ler hösten r-Bg2 ut:.:ågs
vårdanna, vaneften
den dinekta handl-äggningen av undenstödsfnågor över"föndes
på de loka1a knets1) GSFP Bum t-89r- nr- 189. Lövgnen dertog ej i kommittdar:betet.
2) GFVP 19'l-o"lB9l- g 20, 27.ro"l8gt g lG, 6"11.189r
I r-3, rr-.D.r-B9r s 6,
GFA. Fvst:s vttnande tnyckt i GSFP Bum l_891.
n:: l_89 s 13 f.
3) GSFP Bum l-891 n:: I89 s 14 ff .
4) GSFP 26'11'l89l. GSA. Debatten i sf bl.ev en
hå::d sammanstötning rnellan
Hedvau- och Trlatdenstnörri om tolkningen av sf :s tidigare
kommitt6n och fvst. I,/al-denstr"öm menade att kommitt6n åtennemiss tirl
nonchaler.at sf:s besl-ut om omr-edigening av reglementet (se insändane i Nor.rlands-posten
30.
l-0.1891) medan Hedvat_I (svan tiJ-} p. ti. i Ge_p 3t.lO.ISgt).rr"åg
a.tt kom_

mitt6n haft fr"ia

häncier" att anta elfer arrvisa sf :s
'försJ-agr. r huvud_
flrågan, om sf eiler fvst skull-e anta vår-da::na, blev
kommitt6ns
och Hedval-.]-s för:slag sf:s besrut med 22 rösten mot
2i.
Fön debatten se Ge_p 27.
11.1891 .

5) GSFP 5.I.1892, csA, cFVp 9.t-.f892 g I, cFA
6) cFVp 9.1.1892 g 4, 30.i.1892 g 27, cFA.
7) Berättelse Gäv1e i-893 s 19. cFVp 80.3.1892r 30.4.1892 g r,

GFA.
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församlinganna.t) rirr vå::dar.e antogs endast *är,.9)
öve::gången

til-l

nya systemet och d.ess administnatiorr ställde stona knav
på fattigvårdsstyr:elsens insats. vid sidan av styr^elsen fungenade
dock fontfarand.e kommitt6n som r:tnedande och benedande o].gan i vissa fr"ågor:.f0)
n"a
van i detta läge natuirl-i-gt att man fi:ån styirel-sens sida snabbt önska,le
få
dinektör'sbefattningen tillsatt. r mai begände l,trennlund att få
bri befr"iad
fnån sitt uppdr"ag som sty:reisens ordfönande på grund av br:istande
tid. I
hans stärle inträdde Lövg:-en som ordförand..f1) Då även d.enne
fönklar^ade att
det van omöjligt att på en gång funger.a som o:rdfönande och d.essutom sköta
den ännu icke til-rsatta dir:ektör-stjänsten, utsågs A. A. liennlund
till t f
dinektör.l') o"r, I januar-i til-ltr"ädde den or.dinarie dinektör,en C. G. Wnetde'L

1ind, som tidigane var.it syssloman virl fattigvånden i uppsala"t3) r den be_
rättelse' som fattigvåndsstyr:elsen avgav för" år lB92, konstatenades att det
nya systemet fönst fnån rg93 'rtir-r- fur-r-o?' var i funktion.f4)

3.3.4 Fattisvård. diakoni och fönsaml-inssvå].d
r omstruktuneningen av fattigvåz'den under åren

18go-92 hacle pnäster.skapet

spelat en fedande nol-l både som i<16givane och organisatörer. Mot detta för"-

hållande hade under fattigvår'dsdebatten ingen kr-itik niktats. präster.sl<apets
engagemang i fattigvården skul-le också fortsätta under
hela lggO-ta1"t.15)

B)

GSFP 16.9.1-891' GSA, GFVP 28,g.1891 5 2. rnstnuktionerna
för" våndar.na
arbetades av wennrund" GFVP 5.1-0.1892 5 3. under hösten lB92 samlades utkretsför"samlingarna endast en gång pen månad. rbm 5 5. på våndanna
övenfördes för-slagen till och drstr:ibutior.r. av julgåvorna. GFVp 3l.l-O.1gg2

5 21,

cFA.

9) r reglementet fanns inte denna för,eskrift. Besl-utet fattades av fvst.
GFVP 13.4.1892 5 5, cFA.
10) Til-l kommi'ct6n remitterades bl- a fönslag fnån Lövgren om utspisning
fattigvårdsinr"ät'tningen mot utför.t anbeie samt om anordnandet av ett vid
hänbänge. GFVP 13.r+.Lgg2, GFA. Kommitt6n skur-re, med Lövgnen
fungena son ber"edningsorgarr irnder hela lBgO*talet, Betänkandesom ordf,
Gävle

l_902

c"l

11) csrp Bum lB92 nr 95. T juni l-892 utnämnces Idenntund tirl kyrkohende
ovanåker. Han til-lträdde emel-lertid för.st l-894. Biognafisk matniket i
s 84. cf cFVp 30.6.1892. cl-A. Fön Lövg'en se cFVp 3i.8.1892, cFA. l9O2
12) GFVP 31.8.1892 g l-5, cFA, csFp Bum 1892 n::165. Fvst utsåg tr,Jennt-und
19.9.]892 (S I), GFVP, cFA"
l-3) GFVP 28.r2.i-893 9 12, GFA" Berättetse Gävt-e t-Bg3 s 24. om wr"etlind
se
ovan j
"2.2
14) Benättelse Gävle f893 s t-3"
15) Som ondf och sedan som l-edamot av fvst kvarstod Lövg:ren under trela ]g90talet. uppgift Gävre 1894" 1Bg7 cch 1g98, Se även ovan not r-2.
o
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f debatten hade en hel_ del knitik r"iktats mot en över.gång til.l_ ett fullt
utför't El-benfel-d-system. Knitiken ha<le emel-lentid inte ber:önt själva vår"darsystemet, Bo::tsett fnån vissa fer.hågor" mot att ma- inte skulle få til1näckJ-igt antal vårdane, var på denna punkt uppslutningen kr:ing för"s1aget
ful-lständig. Vårdansystemet bedömdes som rner I'monal-isktrr än andna system.
Det vilade på t'kristen gr-undrr. Att detta varit kommittdns och fr"amför. al-It
dess pr-äster:liga ledamöters mening fr"amgån klant äv den passus om kyr:klig

insta.l-Iation av vå::dar.nao som ingick i för'sl-aget til1 ::eglemente. Anledningen till att detta moment str-öks, liksom kravet på kynkoherdens medgivande
fön predikantsysslans besättande, tor.de hel-l-er inte främst ber-ott på att benedningsutskott och stadsfullmäktige avvisat tanken på att fattigvår'den bonde vila på en kr:isten gr.und. Vid sidan av benedningsutskottets for.mell-a skäl
om att en insta.l-lation inte borde vat?a ett åliggande, 1åg natunligtvis svånigheten att genomför"a en sådan installation ined tanke på de livaktiga r:eligiösa gr:uppeiringanna vid sidan av svenska kyrkan. Det gällde a.tt inte }ägga
hinder- i vägen fön de grupper, vilka ställde sig positiva till en våndaninsats. På denna punkt inneban dessutom stnykriingen av instatlationsmomentet
att en av Elbenfeld-systemets urspnungliga grundpninciper, r:m avståndstagande fnån konfessionel-l-a motsättningan, kon till sin r-ätt.16)
Det skulle också visa sig att kr.etsför"eståndare och vård.ar:e skulle r"ekrytenas fr'ån skitda neligiösa grupper. Bland kretsför.estånda:rna för ån l-894
fanns t ex pned:'-kanten i Gefle Misr;ionsförening, den P, Waldenström närstående' J. P. Norbeng.tt) ,å den legala fattigvårdens omr.åde för:ekom alltså ett
samarbete öven de r:eligiösa gr.änsenna. Detta synes också svana mot den sociaIa inställning, som ovan påvisats betr-äffande de låg- och f:riky:ckliga grupperinganna i Gävle.
Det ä:: emel-Ientid tydligt att bakom kornmitt6ns, och i detta fa1l Lövgrens
och Wennlunds, id6 oln en kynklig instatl.at.ionsakt för. våndarna, Iåg en önskan att knyta fattigvården nänmane till kyr.kans funktion eller åtminstone ge
vår-dar:sysslan en

kyrklig auktor"isaticn.

U:: en vidane synpunkt måste detta

tofkas som ett utslag av det inom svenska kyr:kan vid denna tid fönstär.kta
och delvis nyväckta engagemanget i den social-a problernatiken. F::ågan .rar"

16) Se

t ex Meijer I8B9:1 s

26

ff

och tOB.
l.7) Uppgift Gävle l-894. Bl-arid kretsför'eståndanna fanns även nedaktön Hedvall
och pastorsadjunkten J. A. Palmen. Antalet antagna våndar.e vai: detta å::

175. Ibm.

Ang No::berg se Forkr.öi:elser.

rr

l-937

s 8lo. se även waLan 1964 passim.

Ll-z,

emel]ertid i vitken riktning detta engageinang skulle gå - mot ett ökat deltagande i samhälJ-ets borger"liga sociala oeh politiska venksamhet ellen mot
en för"stänkning ellen utveekling ev de r"ent kyr"kliga funktionerna inom församlingsver.ksamheten. På det fokala planet, med den av tr.adition stanka integrationen mellan bongerligt och ky::kligt, än det tveksamt om man vid denna tid klant sett dessa divenger"ande linjet. För Gävles rridkommande är det
tydligt att fattigvårdsdebatten iredvetandegjor.t denna pnoblematik. Här. hade
för'söken att knyta samman kynkliga och J-egalt borgenliga funktioner. awisats.
Medan tanken på en "kr.istli$rrnotivation bakom fattigvånd och vårdanuppgift
knappast ifnågasatts, omöjfiggjo::des en "kyrkligt" legat fattigvånd fr- a genom den

religiösa

konkunr.ensen

i

staden.

Idderna om en itkynkans medvenkan til1 den sociala frågans lösning" hade genom gävlepnessen förmedlats r"edan unde:: början av 1890.tt) Uu,l detta konkr"et
inneban skulle Lövg::ens fönsaml-ingsar.bete i Gävle utr.'isa. Par^allel-lt och i
näna samband med den legala fattigvår.dens omor"ganisening skull-e en kyrklig
fattigvå::d växa fnam och utvecklas till- en onganiser.ad diakoni och ett förGävle sär.eget fö::samlingsvår-dssystem.

.4.1 Faltlgvårdgn_ogh_dlakogien
ö\
Sommar:en tBgO tilttr.ädde Nits Lövgr-en sin tjänst i Gävie.-"' I kynkoher"devalet hade han stötts av stadens fri.kyrJ<1iga, enligt P" Waldenstr.öm därför. att
han betraktats som enitfridens inanrr.20) n", än tydligt, att man från fr.ikynkligt hål-l velat bevana den r.elativa hanmoni, som unden den föme kyrkoherdens
tid här-skat i Gävle mellan kyrka och fi:ia r.eligiösa grupper. Lövgnens 1ågkynkJ-iga bal<grund tor-de gett vissa garantien i detta avseend".2I) Enligt Lövgrens egen uppgift tillkom dessutom ytter.ligare motiv av fr a pr.aktisk natur.
I sina självbiognafiska anteckningar^ ber"ättar Lövgnen, att han fnån'ren f:rikyrkomanrtefter. en tid fått för:,klaringen till- de frikyr:ktigas stöd. Man hade
helt enkelt önskat en person, som kunde ondna skol-väsendet och fa-Ltigvår"den.
3,3

ls)

.,

Se ovan

s B! ff,

Ie) Lövgren utnämndes 30.8.1889 och skutle till,tnäda först l-.5.1-892. Kyrkostämman beslöt emell-entid att för-sölca öventala L att bönja tjänsten tidiga:re, vilket inte mötte något hinder fr-ån L:s sida. I bör'jan av augusti 1890 tillträdde L. Ge-F 3.9,1-889, 24,I0.1889. Nils Lövgren, Dagbok
1889-1890, LS, UUB.
20) Wal-denstr"öm l-928 s 308. Cf l.trils Lövgren, SjäIvbiografiska anteckningan.
Fragment, LS, UUB.
2r> Björ.kman 1954 s 3l-8. Se även Nils Lövgr.en. Dagböcken 188l-1888 passim,
LS, UUB.

LT1.

det gällde ttdet reJ-igiösa och uppbyggelsentr hade man sina egna predikant"o^22) oua är ernel-ler:tid tveksamt vilket källvär-de man kan ge denna uppgif'c" Varken skol- eller fattigvån.lsfnågan hade vid tidpunkten fö:: Lövgrens
val (år"sskiftet l-BgB-89) ännu fått cmedelban aktualitet.23)
När:

unden Lövgi:ens fö::sta

tirl

synes

inte helle::

den tidigane har:monin ha rubbats.
r sin dagl:ol< fön december'1B9O sammanfattade Lövg::en sina int:ryck av det religiösa iäge'u -i Gävle. Den luthensk-evangeliska missionsför-eningen stod ri
ett vänligt fö::håilanrLe tiJ-l pr"ästerskapetr'. Den kyr.ka! som föneningen hö11
på att bygg* - Sjömanskyr^kan - hoppades Lövgr.en skulle bli ett nverkli.gt

stöd för' stadskyr"l<an hän i stadenrt. Den ttWafd.enstnömska föneningenrt var
stor - ca -'1-2Oc medlerninair - och skulle enligt uppgift t?utöva myeket inflytande. Någna av cress ledande män hava dock ställt sig mycket näna kyrkan, och
spänningen meflan föneningen och kynkan än icke så ston, sorn på åtskitl.iga
andra onten.tt Dessutom förekom et-t flertal andra samfund. Fnågan var hur:
kynkan skul-le fungera i rrdetta vinnvann av sekter r, ,24)

Enligt

Lövgr:'en

själv

var. det

två uppgiftei:,

tirl lös_
ningen på detta pr^obJ-ein. Den ena vai: ordförandeskapet i fattigvåndskommitt6n,
den andra 'zan för'söken att til-t för.samlingen skaffa d.iakonisson. Lösningen
sku]-le bestå i att al<tivera församl-ingen i en ky:rklig diakonivenksamhet.25)
i4ode]len föl' clenna kunde Lövgren hämta från sin er.farenhet fr:ån fönsamlings
fattigvår:iisar:betet i uppsala och från det paral]ella ar-betet med Elberfeldsom utgjo:rde upptakten

)

=y"t"*"t.26
Beslutet att anskaffa diakonisson hade sin direkta orsak i en tnagisk

upp..

22) I{irs Lö';gren, Självbiografiska anteckningan. Fr.agment, LS, UuB. Troligen
syftar I, xi l^leldenströrn.
23) Vad betn.iffan fattigvår-dsfr"ågan synes yttnandet vana en eftennationafiser"ing. Eften vad som fr"amgår av uppsalaundensökningen hade Lövgr^en ingen di"r"ekt erfar"enhet av det legala fattigvåndsar"betåt vid denna ticipunkt.
Han tor.de ej hel-J.er: ha vanit dinekt engagenad i ,len fr"ivilliga välgåren_
heten cnrkring llellman, KerfstEätEh uonrly. Se ovan 3.2. Behovet åv pr.ästenngt enF,agemang i fattigvår:den synes fB-BB-rBBg dessutom ha tittgodåsetts av wennlunds insatser i fvst. Mer" r-elevant synes skolaspekten vara.
Mot detta ]<an dock stäl-ias Hemlandspostens kommentar. i sambanå med kyr-l<ostämmans beslu,-L att avlöna en extra präst. Det fanns
"ingen påinäniande nödrr bakom denna åtgänd. r detta sammanhang menade Hp
ait inte hell-er.
fön fofksko-lans behov for"dr:ades fl-er kraften, efter,"o* å.r.,a var
väi ordnad. lip 3t.l0,,tBB9"
24) Niis l61rgren, Dagbok 3.12.1890, LS, uuB. Jfn Nonring 1954 s 264.
25) t'Iils Lörrgren, sjärvbiografiska anteckninga::, Fragment, LS, uuB.
26) Ibnr. Se även Lövgr.en l-91-l_ s 52 och 58 f.

114"

levelse fön

kont eften ankomsten till Gävl".27) Det skull_e emellentid dnöja ca t]-e år. innan diakonissonna kunde tnäda
i tjänst. Då tanken van
att de sku1le bekostas med fr.ivilliga medel började man saml_a tilt en diakonikassa.23) lå man på Ersta hade s-rånt att avvana personal och fnågan
dr-og
ut på tiden skaffade Lövgren på egen hand en ttkynklig sjuksköter.skaft fö:: ar.bete både b]and sjuka och fattiga. Denna bör-jade sitt arbete unden 1g92.29)
vid sidan av dessa fönbenedelser: för. diakoniverksamheten genomföndes successivt en fönstårkning av den pnäster.liga pensonaren och en föndetning av deLövgr^en

ras ar"betsområden. Redan under" l-BB9 hade kyrkonådet väekt för"slaget om innättandet av en ny pnästtjänst. De tne pr.ästen, som fanns, näckte inte ti1l
fön
stadens 20.OOO innevånar".30) I debatten hade även fnamför.ts den åsikten
att
om denna fönstänkning inte kom titl stånd, måste en clelning
av för.samlingen
*k"'31) Ky'kostämman beslöt i enlighet med ky'kor.ådets ronJrau.t;)-;;-;";;"
besl-ut pr-otestenade P. waldenstnöm.t3) via kynkostämmans höstsammanträd.e
1890 kom fr'ågan om en för"tängning av pastorsadjunktens anstäl-lning
upp. waldenstnörn önskade få fnågan uppskjuterrt4) men redan vid kyrkstämmans
decem-

bensammanträde besl-öts om för:längning.

pastonsadjunkten, vilken
ctr \

ringen."/

Kynkostämmans

P. I,laldenstr-öm,

tilrdelade

samtidigt antogs en instnuktion fön

ett sänskilt distnikt i försambeslut över-kragad.es denna gång i laglig ondning av
hononr

länsstynelsen lämnade besvänen utan avseend.e.36) Ä""rrd"t
för'des emeller-tid vidane och Kungl. Maj:t upphävde kyr:kostämmans
beslut.37)
Vid för'nyad fr"amstäIlning till Kungt. Maj:t, varvid tjänsten gjondes tilt en
men

27) Nils Lövgnen, självbiogr:afiska anteckn_ingan. Fnagment, LS, uuB.
se även
bl a Björ'kman
t_954

s

3J-B

f.

28) Nils Lövg'eno självbiognafiska anteckningan, F:ragment, LS, uuB.
29) tnm. Lövgr"en
L. Lenngr.en r-3.3.r-892 och t5.4.rg92, Is, uuB. Ang för,söken att få llff
diakonisso:: fr"ån Er.sta se Nirs Lövgr.en tirl J. c. Bring
29'3'1892' 14.3.-L893. 17.1I.rB93, avskniften i is, uun. r oktober"
lB93
började två diakonisso:: sitt anbåteo 1895 ytter.rigare en.
Kontrakten
i
LS, UUB.
30) GKSP 2I.5.1889, cHTAr Debatten i Ge_p 23.5.1889.
3t) ce-P 23.5.1889.
32) GKSP 30.7.1889! GHTA.
33) Hp 3l-.10.1889. waldenstnöm fann kyr.kostämmans beslut oragligt men
synes
vid detta tilrfälre inte ha fönt saken vidare. cf ovan not 23.
34) Ge-p 23.t0,1890.
35) Ge-p 3.1.1891. cKSp 30.t2.1890.
36) Ge-P 24.1.189r. p.w:s kragoskniverse i Ge-p rg.1r.r_890.
37) GKRP 12.11.1891, GHTA. För- änendets tidigare utveckling se histor:ik
i
GKRP 10,4.1891, GHTA. Se även ödman t-942 s 296
ff.

TA5,

e o prästtjänst med kal-letserätt fön fönsamlingenn upphävdes i april
1Bg2
det tidigar:e avs]aget och församlingen gavs rätt att på detta sätt anstätl-a
e o pnästman.38) r in"touktionen fön denna tjänst ingick ansvaret för.
gudstjänstenna inom ett distnikt av fönsamlingen. t,r den enskil-da fönsamlings-

skulle han dessutorn i tikhet med komministnar"na bitr.äda pastor'rinom ett distrikt av staden".39) r näna samband. med
d.enna distniktindelning
vårdentr

stod önskemålen

en delning av fönsamlingen. Tanken på en sådan hade, som
ovan påvisats, funnits nedan för.e Lövgnens til]fi:äde.
Genon distr.iktsindelningen synes emelre::tid dessa planer. ha fått mer:a konknet fonm.
r kynkor.ådet övenvägdes unden l8g2 en eventuell fnantida tredefning av fönsamlingen
i
om

befintliga distriktsindel_ningen.u6) f janua:ri IB93
gav kyr"kor'ådet Lövgren i uppdnag att undersöka hun andna
stad.sfönsamlingan
gått titt väga ocir fr-amrägga för,siag i delningsfnågan.ur) r Lövgnens för"övenensstämmel-se med den

slag utvecklades för"delanna med små för^samlingsenhete:: och han förespnåkade
en t::ede]ning. Motivet bakom detta menade Lövgnen vana att rrfönsamlingslivetr

annaras bl-ev I'vanvåndat'r med ökad

kyr:kon bo:rde uppfönas.

fattig- och fångvår.d som följd.

Administrativt

Två

bitriga

ernellertid en gemensam samfälligmed gemensam pasto::sexpedi-Lion.a2) nå detta försrag fnamlades
fön
kyrkostämman fälldes det emeller"tid, enligt Lövgnens
utsago, rrgenom fnikynkliga och socialistsr,,.43)
bor:rle

het bevanas

att fi:igör'a präste::na till- 'rdet enskil-da själavår.dsar-betet' väcktcs i
kynkonådet under" hösten 1891 förslag om ansrag till skr:ivhjälp
på pastoi:sexpedition-44) Fönst vid l89o-talets mitt synes dock denna fnåga
ha or.dFön

nats. 4s)

Denna omor-ganisation

av det ondinar"ie fönsamlingsar.betet visar. stora likhe-

38) cKRp 12.II.189l, 13.2.i892, 23.4,1892. GHTA.
39) eXnp L2,5.1892, GHTA. Se även Björkman 1954 s 318.
40) GKRP l-3.2.1893t GHTA. Reser.verandet a-r tomtplatsen för. fr.amtida
kyr-kbyggnader synes ha aktual-iserat fr.ågan
41) GKRP 25.I.1893, GHTA.
42) GKRP 27.2.1893, GHTA.
43) A' Posse tilt H. Posse 26,10.1893, LS, uuB. Den nytilttnädda
diakonissan
Anna Posse rapportenade til-l- sin
om den första kontakten med fön"y"tåobenättat att medan
samlingen. Ni]-s Lövg::en hade för. henne
d.et fanns
l-200 medlemman i ttvialdenströrns för-samlingtt uppgick anta]et
kommunikanter:
i GävIe kynka per: ån endast tili- ca 800. Beträffande fönsamlingsdelningen t'odde emer-fer:tid L att den snart skurre gå igenom
44) GKRP 10.TO.T89f, GHTA.
45) Lövgnen tgll s 58.

Jrb.

ten med det eiberfeldsica fattigvår"dssystemet. Enligt Lövgren själv var. distriktsindelningen I'en ti]lämpning av Elbenferd-systemet på fö::samlingsvår:-

0", är' symptomatiskt att ;er.merna distnikt c,ch knetsar- omväxrande
begagnasavLövgr.e,'.47)IsåväImotivet"o*ffi,,,ooälJ,ingsde1ningen samt i knavet på ökad enskifd själavåncl än panalrel.l-en med den nya fattigvårdsorganisationen i Gävle slående. Det enda som saknas är den fr-ivilliga sektorn - våndansysternet. Det var. också på denna punkt som under ånen
efter 1892 den huvudsakliga insatsen kom att ske.
dentr.4u)

r maj

1892 för"eslog tövgren rrunder. er-inr:an om behovet att enhål]a diakonisson som bitnäden i fönsaml-ingsvår'd och fattigvånd'r att kyrkor:ådet skulle ut-

se en stynelse' somrrskull-e reda a::betet och handhava de fnivilliga gåvon,
som fön ändamålet lämnarLesrr. Till ledamöter utsågs Lövgren
samt en av kyr.kor-ådets medlemman.ut) ,auoel-sen, som fick narnnet cent::alstyrelsen för,
Gefle för:samlings frivilliga diakoniver.ksamhet, fick senane en b::edare repre-

sentation,

genom

att en pr'äst

och en lekman

för varje distnikt irrsatt.s.49)

r ett fönedrag hösten

l-892 med titeln I'vårt progr.amtr utvecklade Lövgnen sin
syn på den nya församlingsvei'ksamheten. l,lålet skuLte vara att fruppbygga den
svenska s'tatskyrkan i Gävl-e på den enda sanna gnunden Kristustt. rrKretsenfr

skulle stå i de fattigas tjänst, fön fattigvårclen och enskilda föneningar.
Den skul-l-e utgå från de aktuel-.La behov, som fanns, och hjälpen skulle vana
pensonlig. Det gä1lde att väcka til"l- själwer"ksamhet genom utveckling av den
personlighetsp::incip, som bör'jat gör^a sig gällande inom fattigvården. Venksamheten skulle vara systematisk och organisenande och ställa sig i kontakt
med fattigvår:dsbynån, På detta sätt skull-e den utgör.a en komplettening
av
den legaIa vården och samtidigt fung€rcr sorTr en förbindelselänk melran föneningan rrch enskil-da. I detta sitt ar.bete sku1le den nepnesentera den kynk-

liga för"samlingen - den skul-le vana rrför-samlingens sakn. Centnal-styrelsens
första uppgift vartratt br"inga personlig hjälp åt sjuka och fattigsrr.5o)
Anknytningen

tilI

det under' 1892 inför,da nya fattigvårdssystenet är" mankant.
Just unden hösten 1892 var" knets- och vår"dar"systemet fön fönsta gången i
46) Ibm

s

59.

t ex Vånt Pnognam (1892) och Om fö::samlingsve::ksamheten i Gefle
(regz)o l,s, uuB
48) GKRP 12.s.t892' GHTA.
49) Lövgr:en I9l-I s 64. Denna repr"esentation synes vara genomförd för.st rnot
slutet av 1890-talet. Cf orn församl-ingsverksamheten i Gefle (fegZ)" LS,
47) Se

UUB.

50

) Vår't

pnognam (.1892 ) i,S
, ,

UUB .

LI7,
funktion'. Det än tydiigt, att det van Lövg:rens intentiono klant uttalad
i
fattigvåndskomrnitt6ns för-slag, att åstadkomma ett gemensamt
samhärleligt
samarbete mellan den officiella fattigvånd.en och
al};r fnivilliga kr-after.
Församlingens diakoniverksamhet skulle vana fattigvårdsanbete
enligt Elbenfeld-systemets pninciper" men i en kyr.klig ram. l,tåtet var. dubbett
- avhjälpa
nöd och aktivena fönsamlingens medlenmar. Avsikten var- även
venksamhet

till

att göra denna
i Gävl-e.

en centralpunkt fön den enskilda värgönenheten

Lövgnens mode]l

för: den kynkliga fattigvår:den visan tycliga övenensstämmelset'med utvecklingen i uppsala och fn a sundel-ins motion
om fö::samlingsdiakonatet vid p::ästmötet i uppsala 1B9l-.ul) rrarigvå::dsaspekten
slmes ernelrentid va::a ännu knaftigane unde::stnuken. Möjligen kan även finnas inflytande

fr"ån nonskt kynkligt fattigvård.sanbet". 52)

fontsatta utvecklingen av diakonivenksamheten är den starka anknytningen till fattigvården mär"kbar. und.er: hela lBgo-talet. r den diakoniknets,
Fön den

som l-894

bifdades och inordnades

eentr.alstynelsen, var uppgiften att
svenska kyr"kans onclning och den kommunal-a fattigvånden
unden Iedning av pnästenskapet deltaga i församringsarbet",,.53)
, ,rr=aorrutionen fön diakonissonna ingick som en av huvud.punktenna att för:samlingsdiakonissan skulre anbeta 'ti så nära anslutning tirl den kommunala fattigvånden som möjligttr.5u) Et- av huvud.motiven bakom bifdandet av diakonanstal-ten
i Gävl-e mot slutet av r8go-talet var fattigvår:dsbehor.ot.55)

rri anslutning till

ur.rden

Något mera al-lnänt våndarsystem för-

5l)

kyr:kligt fattigvårdsanbete synes

emel-

Se ovan 3.2.

52) Lövgnen fö::etog

sommalren 1892 en resa till
}Iorge, vanvid han fick inbtickan i nonsk rrdiakonissverksamhet och fattigvånätt. Hita" r,o"g"u", Dagbok
1892, LSr uuB. vid en senare tidpunkt utrg"rr Nils Lövgnen ati rör-sarnlingsvenksamheten i Gävle tagit intryck bt a åv irKnistianfa kyr.kliga
fattigl
våndsorganisationrt. om fönsamlingsver.ksamheten i Gefle (iesz); ts,
r 0s1o fanns sedan lång tid tirrbaka en kyi:krig fattigvård uppbyglauu;.
.r,_
ligt vår"dansystemet. Se .l ex Brun 1874.
53) Diakonikretsen bildades under" l-894, men stacigar:na kom i sitt slutgiltiga
skick att antas av Centnalstyrelsen i febnuani 1895. I det för.slag till
stadgan, som framlades föt- Centnalsty::elsen i okt l-8g4, föneslogs vid
sidan av knavet på nattvar"dsdeltaganäe i svenska kyr.kan även en intr"ädesavgift för: deltagande i kretsen. I de sl.utgiltigt äntagna stadgarna str.öks
avgiften. cGP 5.10.1894 och 10.2.1895, cHTÄ. Se även Siadgan
Gävle IBg5.
Ang diakoniknetsens bildande se sammanstälfning av diakonikr"etsens bildande (1894), i,S, UUB, och Björ"kman 1954 s 321 f .
54) Instruktion för'Gefle stads för.saml-ings diakonissor., LS, UUB (enfigt anteckning på manuskr"iptet antaget av kyr-kor.äd,et 22.11.1gg7).
55) Diakonen 1B9B s 24 ff. Se även ödman l-942 s 3O7.
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lertid inte ha kommit till stånd. Or"saker-na til-l
detta kan fnamföi: arlt sökas i den lokara fattigvåndsntveck.r-ingen
och i en för:skjutning i synen på

diakonins verksamhetsfor"mer.

I

i

i
i..

t

I
!

Det bör hän påpekas, att diakon-ivenksamheten enligt
Lövgnen inte skulle utgöna någon konkurrens til-l clen legala
fattigvånden utan ett komplement. Den
skulle täcka behov av vår"d på alla de omr.åden där
denna vå::d saknades. I
denna mening vai: Itfönsamlingens kär leksver"ksamlletrr
primän i fönhållande till
all övnig vånd. Såväl lega1 som enskild fattigvårrl var rdöttranrr
till denna
verksamhet.56) Diakonien fick eme]lertid
inte ,,göna intnång på någon föne_
gående benättigad oi:ganisation erl-en
ver.ksamhetr. rrr stäl]-et skol-a dessa
genom den kyr"kliga diakonj-ens fönsorg
kr-istianiseras.,,57) Med denna pr:inci_
pierra inställ-ning tonde det saknats motiv att bygga
upp en vårdonganisation
parallell med den legala fattigvårdens enbant fön
formens skul-..
f och med att repnesentanten för' den frivilliga kyrkliga
diakonien kunde
engagelras i den legala r'åndanve'ksamheten
r"educerades knavet på en dir,ekt
kyrklig fattigvår'danorganisation. Det- torde dessutom
kunna ifr.ågasättas om
inte det legala vårdarsystenet, med sina ca 180 vårdare,
kom att täcka det
mer akuta fattigvårdsbehovet. Kostnaderna
för den regala våndens 'undenhå1l
och vårdt'1åg under" åren 1Bg2 till tB96 på
den dittil-.ls högsta nivån. r viss
mån to:rde detta kunna tifl-sknivas en störr.e
behovstäckning
inom den öppna

.
r^\
,...
ro.,
vtd l-nvtgnrngen
av Gefle fönsta fönsaml_ingshus (fggO), tS, UUB.
Se även
om för.samlingsver.ksamheten Gefle (reezl,
ii, uun.
57) om den kyi:kriga diakcniens onganisation (odat.
uuB' En viss tveksamhet kan oSar i rr,rrar,aningentnoligen e rBgB), LS,
av dessa käl-l-on f'ån senane del-en av 189o-talet för' att.berysa
l,övgr.ens förmodade inställning
vid 9o-talets bönjan. rndinekt finns em"rreiiid denna
syn uttryckt r.edan
i fattigvår"dskommitt6ns fönslag tB91å vad gärler. föi:delningen
nellan l_egal och fni fattigvård. GSFP Bunr t89i Bihaig nr 18 s 7.
r
iövgrens
plane'
på en kynklig fatiigvånd. under tB92 ingick
ianken
att
den
kyrkliga
för^samlingsverksamheten skulle vara en
'tfönbirrdel-sel-änk'
mellan
ol-ika
en*
skilda välgönenhetsfönetag och på detta
samlingspunkt för.
hela den icke-fggsta vailgånenheien. Va"t-p"ogo.*
"att-lri en
(fSgZ),
l,S! UUB. Denna
måtsättning synes endast i begränsad utstr-äcf,ning
ha
uppnåtts
och torde
ha stannat vid samarbete. trrnom staden befin-triga
barnhem,
bannkrubba,
Fr"untimmersför-ening och ev. luthersk missionsfönening
uppmunt'as och
under"stödjes i sin venksamhet ...ir*De ruckor,
som finnas kvar^, då a1la
dessa institutioner furlgör"a sina uppgiften åch
niskovännen utövat sina kär':-eksvenk *åt"o e"ri. sedan. den enskilde mäni"i"ititär=rio=.rringsdiakoni upptäckao och i dem rycker hon in med sin
verksamhet för att
fylra tomrummen och samrnanbinda de ol-ika yttningarna
av känl-eksver-ksamheten jnom för:samlingen til-l- ett välor.dnai heltrr.
om församlingsverksamheten i Gefle (fSsZ), lS, UUB.
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vården.Ut) o"r, dinekt kynkliga fattigvåndande funktionen skull-e i stället
öventas av de från tB93 anstälJ-da diakonissorna. Dessa, fi:ån bö::jan två
stycken och f:rån 1895 tr.eo föndelales mel-lan distnikten som de tfsä:rskilda
distr.iktspnästernas medhjätparinnor',.59) ,irr- diakonissorna synes dessutom
ha knutits fr.ivilliga kvinnliga medhiä1p""".60)

58) Mater"ialet tiff
ovan

s

följande tabell- är hämtat ur SOS KFoF 1890-1900. Cf
not 32.
Folkmängd Tot.-kostn
Under"stöd Antal undenför" fv
och vånd
stödstagare

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

23.484
24.337
25.008
2s,0l_3
25 .255
25.569

ca 110.000
il
126.000
n
137 .000
il
144.000
lt
147.000

25 .7 92
26 .400

ll

18 99

2B

il
il

27.363

!t

.308

ll

165 . OO0
168 . OO0
186 . O00

l_78.000
165 .000
158.000

.631
98. 679
I08 .403
113 .580
tl_3 .133
126.015
133.336
1l_8.992
87

ltt.041

116.800

I.727
1.830
1. 802

2.902
2.623
2.539
2 .5IB
1.998
L,672
1.+85

n
)a qr)
111. 366
I. 409
Unden tiden 1892 till
1896 än folkmängdsökningen mycket svag. Den hastiga ökningen i antalet undenstödstagane 1893 ber:or. på en ny beräkningsgrund, inför"d vid omonganisationen av fattigvånden. Benättelse Gävle
1894 s 6.
I Berättelse Gärzle 1B9B s 3 ff lämnas en öve:rsikt över utvecklingen efter l-893, varvi-d det konstatenas att Elber.feld-systemet fått den vid omorganisationen för"utspådda effekten och att "de ver.kligt be-hövalde- kunnatpåettnikligareochkommunenmenavä::digtsffirön
tillvanon oundgängtigt nödvändiga". Kostnadenna hade kunnat läggas på
ett mindne antal perlsonen.
Det efter 1890-talets mitt sjunkande anta.l-et under"stödstaga::e måste naturligtvis främst tiltskrivas de för"bättnade konjunktunenna. De unde:: l89O-

l_900

tal-et på vintr:anna anordnade nödhjälpsar-betena

Gäv1e1B9BsBf.

se)

upphör.de 1897. Be::ättelse

Lövgr"en till- A. Posse 4.I'1:.1-896, LS, UUB. Ang diakonissornas
placening och venksamhet se tsjör.kmarf/s 320 ff. Diakonissornas uppgift
van att i för.sta hand ägna sig åt fattiga sjuka och för övr:igt åt "betnyckta fattiga i atfmänhet'r. Arbetet sku.Ll-e slce i ansl-utning till paston, fattigläkare och den kommunala fattigvården. Instr.uktion fön Gefle
stads för-samlings diakcnissor, LS, UUB. Fön att samordna arbetet samlades
diakonissor och präster en gång i veckan. A. Posse till H. Posse I7.tO.
1893, 9.11.1893, LS, UUB. tk- dessa sammankomster synes Centrafstynelsens
funktioner" ha vuxit fr"am. Om föi:samlingsve::ksamheten i Gefle (fggZ)o LS,

N. och H.

uuB. x) r9i4

60)

f diakonissornas instruktioner. ingick uppgiften att hos församlingens
rrbemedlade medlemmar . ... uppväcka ett deltagande, som gön dem villiga
att personligen åtaga sig de nödställdarr ellen åtminstone lämna trnödiga
rnedel tiII de betrycktas hjälp". Instruktion för. Gefle stads för"samlings
diakonisson, LS, UUB. rrDiakonissor.na skola skaffa sig en sta! av medhjä1pare: 1) fön modermöten 2) fö:r understöd åt sjuka och fattiga 3) för. personlig hjäIp för sjuka och fattiga.r'Den dir"ekt enskilda sjäIavånden hör"de dänemot tilI pastons uppgift. NiIs Lövgr.en, Anteckningsbok (odat), LS,
UUB.

l-20.
3. 3 .4.
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Diakorrien och för:saml

i den fnivilliga fönsamlingsve::ksamheten aktiver:ade lekmännen skulle i
stället enga€leras i mera tnaditionella kyr:kliga funktioner:. Detta innebär"
att den fnån 1890-talets början helt dominenande fattigvår.ds-aspekten för:skjr.rts och övengån i en mera allmän fö:'samlingsvåndss yn. I ett manuskript
fr-ån 1897 - rtOm fönsarnl-ingsvei:ksamheten i Geflert - ger Lövgr.en en bild av
venksamheten, dän denna fönskjutning är fu}lt märkbar".
De

I sin besknivning av den organiser.ade diakonien unden Centralstyrelsens ledning omnämnen Lövgnen diakcnisso::nas arbete, för"samlingshuset och en unden
vintnarna innättad a::betsstuga fön arbetslösa gossan. Hit för-s emell-ertid
även sådana ver-ksamheten som banngudstjänster och konfirmandmöten föt
'rkvinnlig ungd.omtr.ut) ,n..iellt intressant är emell-ertid Lövgrens skildr-ing
av diakoniknetsens funktion och motiv. lt:etsen anges nu som bildad för.
I'fostrande av en kyr.ktie kännat?. Det poängtenas även att den på flena sätt
va] frsammanlänkad med den stora för.saml-ingent' fön att undgå faran av ett
rrecclesiolaväsenrr. Vem som helst som van en ttvenklj€. och nyttigrf medlem av
för'saml-ingen hade til-lträde. Genom att den stod unden ledning av centralstyrelsenr i vilken pr-ästerna och r-epresentante:: för: kyrkonådet ingick fanns
en kontnol-l fnån den for"me-lla för"samlingen. Venksamheten var. dessutom inr.ik*
tadrticke så mycket på sig sjä1v som på hel-a församlingenrt.62) lua int::essanta är emellentid, att Lövgren konstaterar att denna rrtåtriktning ännu inte
hade uppnåtts. Diakonikr:etsens verksamhet hade hittil-ls gått ut på att göra
medlemmanna 'rför:tnogna med huvudpunktenna i vår lutherska kynkas lä::a, sänskilt nådemedlens stäilning och betydelse, samt att giva dem en för"estälining om vån statsky::kas uppgifter-, vändet av hennes ordningar" och de för.pliktelser, som åtigga hennes medlernman't.rtFönst i den mån det kynkliga medvetandet klannar. och känl-eken titl- vår kyr-ka vaknan tilt tiv, hoppas vi inom knetsen finna medhjälpane i vån fönsaml-ingsvenksamhet.,,63)

61)

0m

församlingsvenksamheten

i Gefle (f8gl), l,S'

UUB.

starkt diakonala. inniktningen bakom planei:na på en samIingspunkt för: för:samlingens fr.ivilliga ar.bete antyds av det förhåIlandet att man under. i-895 i Centnalstynelsen för:ber.edde rtåtgär:den för byggandet av ett diakonihudt(ku::s här:). Eften diskussion om namnfrågan
stannade man 1896 för beteckningen ttförsarnlingshusrr. CGP 23.3.1895,
29.4.1895r 25.If.1895ä 14.2.1896, GHTA. 0m församlingshuset i övnigt se
Bjönkman 195t[ s 322 f. Ang arbetsstugan se ibm s 320,
62) Om fönsaml-ingsverksamheten i Gefle (fSSZ), ls, UUB.
Den fr"ån bönjan

63

)

Ibm,

T2T,

Det kan alltså konstateras att den vid diakoniknetsens bildande stanka målinr-iktningen på en kyr.klig fattigvånd genom l-ekmannainsatsen tonats ned. I
stället hade gemenskaps- och uppbyggelsemomenten förstär"kts. Det stadiumo
då den kyrkliga fattigvånden varit ett medel fön att väcka fö:rsamlingens
lekmannaaktivitet hade tämnat plats fön en ny mode1l - församlingsvånden med ett breda::e r"egister av uppgifter.o där. nu den kyr.kliga fattigvånden endast van ett av mål-en. Diakonien i sin unsprungliga fattigvå::dsfor"m bans i
stället upp av diakonissor?na. Genom tillkomsten av diakonanstalten mot slu*
tet av 1890-ta1et skulle denna rtkallelsediakonilinjeil ytter.Iigar.e fönstär'l-^

^

^dö.

Det är: givet att det vid sidan av det här. påvisade sambandet mellan fattigvår.dens omorganisation och Lövgnens model-t fön fönsamlingslivets aktiver-ing
kan firrnas ytterligare lokal-a faktorer, som bidnagit till gävlediakoniens
utformning. En av dessa skall- hän i konthet ber-ö:ras. Det gäIler den neligiösa konkunnensen i Gävle och i för.sta hand motsättningen mellan Lövgr-en och

P.

Waldenströrn.

Elbenfeld-systemets genomfönande hade skett med stöd på de fl-esta punkten av
Waldenstr"öm. Den positiva instätlningen till vårdarsystemet ledde till ett
aktivt deltagande och stöd fr-ån Missionsför:eningens sida. Vid sidan av stnykningen av den t'kyrkliga installationsaktentr synes på denna punkt inga störne
motsättningar- ha funnits.UU) t de låg- och fnikynkligas organ, Hemlandsposten,
hade under. en lång tid en kr"istet-social- icke-konfessione.l-1 linje dnivitso
där man med tillfr.edsstäl1-else häl-sat sociaLt engagemang obenoende av dess
samfundstillhör:igh"t.65) Kyok.n= i:ättighet eller" skyldighet att dniva sin
egen diakoni synes al-ltså inte ha ifrågasatts.

Inte hellen kan modell-en för" Lövgnens fönsamlingsdiakoni

sägas ha hämtats

fnån någon liknande verksamhet inom de fr"ia r"eligiösa onganisationenna. MöjIigen kan de inom den r.omensk-katolska fönsaml-ingen från 1892 ar:betande s k
Elisabeth-systnarna ha inneburj-t en för:stärkning i Lövgr:ens motiv att o::dna
en evangelisk-luthensk diakonissverk""*h"t.66 )
Detta innebäno att när. det gäIlei: den modell och den fo!q, som lades till

s I07,
Se ovan s 9r,

64) Se ovan

6s)

66) 'rlnnan det medhunnits att få vare sig diakonisson elJer. kyrkliga sjuksköter-skor: till Gefle hava Elisabethsystrarna hunnit hit för att utöva
sin venksarnhet.rr Hilda Lövgr:en tilt Louise Lenngr-en 30.3.1892' LSr UUB.
Cf Norling 1946 s 578 f.

L11.

grund för' Lövgnens fönsamlingsdiakoni, denna
i någon annan samfundsbildning i Gävle.
vad som där:emot är" helt klant än,
påbör'jade fönsaml-ingsverksamheten
den star"ka rerigiösa splittningen

inte haft sin inspir.ationskälla

att pF-ive;t fön deri inom svenska ky:rkan
i Gävl-e hade en av sina utgångspunkter- i
i staden. Mål-sättningen för Lövgr:en var

att i det vad han kal1ade rfvinrvarr av sekter tt ftuppbygga den svenska statskynkan i Gävle'r.ut) r"aod"r, fön att r:pprrå detta va:: d.e ovan skil-dnade fönsöken att utöka pr'ästennas antal, genomfö::andet av en dist:riktsindel-ning och
aktiveningen av lekmännen i en kyr"klig diakoniverksamhet.
tydligt, att den ::eligiösa splitt::ingen i Gäv1e indirekt
givit til-r resurtat vissa modifikationer. i det uppgjonda systemet. r sin
översikt 1897r rrOm församlingsver.ksamheten i Geflelt, berör.de Lövg:ren detta
pnoblem' vid en jämför'else med det s k fönsamlingsdiakonatet i Farkenberg
konstatenade Lövgren, att de olikheten som fanns i fö::sta hand be::odde på
skillnadenna i kyrklig tradition mell-an Gävle och Fal-kenber.g. För:saml-ingen i
Det än emel-lentid

GävIe van stö:rne, rrmed rnena invecklade fönhållande och en okynklighetr som
ti]l den grad gnipit omkr"ing sigr att blott ett fåtal- hade något för.stånd
om vad kynkligt liv änr'. Till det stadium
- att man i Falkenbeng gjor.t för-samlingens legala organr kynkostämma och kyr.konåd, till för"samlingsdiakoniens basis - kunde man i Gävle knappast r.äkna med att nå inom nen manså1derrt. så hade man t ex hoppats att kunna över.flytta riiakonissornas avlönirrg
på kynkostämmanr men I'att lämna den någon bestämmande nätt öven venksamheten

rärer icke gå för' sig, så länge man fön varje stämma måste med ängslan motse
hur:uvida dess beslut skola utfalla i kyrklig, fr"ikynkl-ig ellen socialistisk
niktning,,.68

)

Detta rnotstånd från de fi:ikynkliga gnuppeninganna hade Lövgr.en mött o"A.n .rja
försöken att utöka antalet präster" inom för-samlingen.U') *oa"ättningen mel-

67) Se ovan s IIJ.
68) 0m fönsarnlingsvenksamheten i Gefre (rB9T)o Ls,
Ang fönsamlingsdiakonatet

i

uuB.

Falkenbeng se nedan

s j,6.2,

För' för-håtlandet mellan social-demokr"atien oeh de r-eiigiösa samfunden i
Gävle se Norling 1954 s 269 ff, som kanakteriseran
"oåi-ld.*oknatiens
instäIlning till r?kyr^kanrr i GävIe som rtnelativt neutraln
medan dä:emot
attityden mot frik5mkliga gruppen, fr a P. Wal-denstr-öm, var.it men mankerad. cf Gustafsson 1953 s 123 ff, 22o och 260, som dock knappast gen en
entydig bil-d av social-demokr.atiens instärlning. se även nedån s 1,7.5.
69) Se ovan s 11{.

tLt,
lan Lövg::en och Waldensil:öm skulle unden 1890-talet skär-pas 5rttenligao".70)
I vad mån denna spänning haft sin orsak i Lövgnens församlingsvåndsonganisation fallen ernellentid utanför rlamen för- denna under.söknings f::ågestäILningar.

Vid sidan av dessa lokala faktore::

för.skjutningen fnån fattigvånd
til1 fönsamlingsvår:d och denna fönsamlingsvånds fonmen ligger natr.r::ligtvis
även en påvenkan från den fönsamlingsvår:dsdebatto som fnån 1893 korn att föras på niksplanet" Lövgren pekan själv påttandr.a liknande för:söktt, som påvenkat utveckl-ingen i GävIe. Vid sidan av de ovan nämnda - Sundelins motion
och kynklig fattigvånd i K:ristiania - angen Lövgnen rtSulzes bok om försam-

lingslif, ...

Kr.ags venksamhet

i

bakom

Köpenharnn

.*.

kynkoherde Heumans bekanakter.istiska fön den sulzes-

samt

r-ättelse om sina försök i Falkenbergrr.Tl) 0",
ka modellen, fn a i den pnesentation den fick hos uppsalapnästen E. G. Ljungquist, var dess vidgade församlingsvår.dssynr diin fattigvår:dsaspekten endast

ingick som en del i församlingens sjäIvuppbyggande aktivitet"r.T') På denna
punkt finns alltså en klan panaIlell till utveckl-ingen i Gäv1e. TiIl de övriga nodellenna fån vi anledning att senare åtenkomm..73)

Fattigvåndens omonganisation i Gäv1e i enlighet med Etbenfeld-systemet gav
fön de i denna om1äggning aktivt medvenkande p::äster:na, f:: a Nils Lövgnen,
uppslaget till en lekmannaektivenande kyr.klig diakonivenksamhet, uppbyggd
enligt sarniira system. Pnimär.t hade ienna venksa;nhet ett direkt fattigvåndssyfte. Den kyrkliga fa-ltigvården skulle vara ett komplement tilI den legal-a
och en samlingspunkt fön den enskilda välgörenhet-en, Genom denna venksamhet
skull-e den kynkliga församlingen aktivenas til-I en egen social insats. I
7O) Se fn a ödman 1942 s 296 ff. Genom den s k dopstniden unden slutet på
I89O-talet föndes den lokala motsättningen i Gävle upp på niksplanet.
härom Holte 1950 och 1956, Henningson 1956 speciellt s 97 ff.

Se

Unden det att debatten om fönsamlingens anställande av extna pnästman unden 1890-9I till ston def kunnat föras som en debatt om formella problem
blev motsättningen från hösten 1891 me::a markant. Vid invigningen av Sjömariskynkan i Gäv1e 1891 gick Lövgren till vad man på fnikynkligt håll uppfattade som angnepp på den fnikyrkliga fönsamlingssJmen.. rrAlltsen sjörnanskyrkans invigning i höstas han det skrivits oeh bnåkats gruvligt. Att N.
i invigningstalet vågade påpeka någr.a av luther.ska kyrkans för:måne:: i jämföneIse med andna kynkon bra.gte waldenstnömar.na i e1d och lågon.rr Hilda
Lövgr-en tiII Louise Lenng::en 30.3.1892, LSr UUB.

71) 0m för:samlingsvenksamheten i Gefle (fggZ), tS,
72) Se ovan 5,2.1.4,
73) Se nedan.

UUB.

J-24.

denna ansats hade pnog::ammet klana benöningspunkten med den sundelinska mo-

tionen vid pnästmötet i Uppsala 1891. Fattigvåndssynpunkten
knaftigane betonad.
Diakonivenksamheten

fick emellentid i

efter

s5mes dock vana

inniktfattigvår,dsaspekten försköts alltmen i
per:ioden

1892 en vidane

ning. Den fr.ån bönjan mankenade
niktning mot en allmän för.samlingsvård av gemenskaps- och uppbyggeJ-sekar:aktän. I stäIlet fön att vana ett medel fön lekmännens aktivening inom svenska
k5rnkans fö:rsamling öve::gick den kynkliga fattigvården till
att bli ett måI.
De dinekt fattigvåndande funktioner:na öventogs av fönsamlingens diakonisson.
I förlåingningen av denna linje kan man se tillkomsten av den till- GävIe fattigvånd knutna Diakonanstaltenr som tillkom lBgB.
Avsikten bakom den vidgade fönsamlingsvånden van, att i den neligiöst splittrade församlingen bygg. upp en aktivt fungenande fönsanlingskänna. Medan den
kynkliga fattigvården inte direkt tonde ha mött knitik fr.ån övniga kynkliga
gruppe::ingan i GävIe, skulle emellenti.d den kynkliga expansionen möta motstånd fnån fr. a P. Waldenstnöm och d.en gnupp han nepnesenterade. Denna ::eligiösa konkur::ens s5rnes i viss mån ha påve::kat utfonmningen av fönsamlingsvåndens mode1I.
Den pr:imä::a faktor.n bakorn den fönsvagade fattigvåndsaspekten tonde vana den

täekning av behovet av individuelt fattigvård, som åstadkoms genon det legala våndansystemet. I detta kunde det per-sonliga fattigvår:dsintnesset kanaliserlas. De i. den lövgnenska fönsamlingsvår.dsmodellen aktiverade lekrnännen kom
i stället att stälJ-as in i de fnivilliga gemenskapsorganen inom fönsamlingen. Lekmännens funktion synes ha vanit över.vägan<ie passiv.

Vid sidan av de Lokala fakto:rer.na finns fön den kyr.kliga fattigvårdens fönskjutning mot församlingsvård tydliga anknytningar till fn a Sulze-Ljungquists fö::samlingsvåndsmodell.

