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1.

275.

Inledning.

Bland alla de problem, som i vår tid stå på dagordningen 
och kräfva en snar, omfattande lösning, torde knappast något till
draga sig en allmännare uppmärksamhet eller sätta flera olika 
krafter i rörelse än den s. k. sociala frågan. Och ibland alla de 
många frågor, som dermed sammanhänga, antingen så att de deraf 
framkallats eller i sin mån bidragit till att försvåra detta problems 
lösning, intager fattigvården ett särdeles framstående rum.

Såväl den ena som den andra har derför gifvit anledning 
till mångfaldiga, de mest olika såväl teoretiska som praktiska lös- 
ningsförsök. Men antingen hafva dessa icke kommit till utförande 
eller ock hafva de visat sig vara otillräckliga, der de icke varit af 
den beskaffenhet, att de försvårat och rent af omöjliggjort hvarje 
lycklig lösning i stället för att befrämja en sådan. Tillståndet har 
för hvarje år blifvit alt värre. Det blifver för hvarje dag, som går, 
alt mer inveckladt. Och detta till den grad, att, om icke snar, tillräck
lig hjelp kommer emellan, är högeligen att befara det mångenstädes 
en så fullständig social omstörtning inträffar, att de närvarande sam- 
fundsbildningarna icke mindre i kyrka än i stat kastas öfver ända.

Orsakerna dertill äro tvifvels utan mångahanda och graderas 
olika efter den synpunkt, som dervid företrädesvis göres gällande. 
Men helt visst ligger en af de alra kraftigaste orsakerna — derom 
kan icke gerna någon meningsskiljaktighet råda — i den beklagans-
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värda omständigheten, att kyrkan, i all synnerhet den lutherska, 
icke kommit att göra sig gällande med den kraft, som i henne 
innebor och som vederbort.

Först i alra senaste tid har lutherska kyrkan i sitt moder
land Tyskland begynt vakna upp till besinning af den oafvisliga 
pligt, henne åligger, att äfven för sin del arbeta pä den sociala 
frågans lösning. Och hon måste alt kraftigare gripa sig an der- 
med, ju mera blicken öppnas för denna frågas verkliga innebörd. 
Det visar sig nämligen då, att denna fråga icke blott eller ens i 
första hand är en ekonomisk och politisk utan fast hellre, djupare 
sedt, redan är och, ju längre det lider, alt mer blifver en etisk 
och religiös fråga, som i hela sin omfattning och på ett tillfreds
ställande sätt icke kan lösas utan kyrkans hjelp.

Att också den lutherska kyrkan, och i all synnerhet hon, i 
den närvarande tidens sociala rörelse har en mycket stor social 
betydelse blifver alt mer allmänt erkäudt äfven hos oss. Yi hän
visa i detta aiseende till erkebiskop Sundbergs inledningstal vid 
1891 års prestmöte inom Upsala stift. Det är icke nog med att 
han der framhöll kyrkans pligt att motarbeta socialdemokratiens 
farliga, revolutionära ateism och sjelf söka taga ledningen om hand. 
Han lade särskildt stiftets och hela svenska kyrkans presterskap 
på hjertat nödvändigheten att i den sålunda öppnade striden stå i 
första Ihnen 1). Men härvid har det tils vidare stannat.

Lika enig man varit och är om att kyrkan här något bör 
göra, lika skarp har meningsskiljaktigheten merendels varit, så 
snart det blifvit fråga om medlen och sättet, man härför hade att 
använda. Störste delen har nämligen, i likhet med erkebiskop Sund
berg, ansett att kyrkan här endast hade att begagna sig af de gamla 
vapnen, ordets predikan och nådemedlens förvaltning, om än med 
alt mer öfvad färdighet och äfven vid andra tillfällen än i offentlig 
gudstjenst och enskild själavård. I motsats härtill förorda andre

1) Enligt Referat från prestmötet i Upsala, infördt i dagliga upp
lagan af “Vårt Land“ N:o 187, d. 17 Juni 1891.
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— och deras antal är stadt i ständigt stigande — ett vida krafti
gare, mera omedelbart ingripande i ledningen af de sociala rörel
serna genom alla de medel, som härför kunna erfordras.

Och det är i sjelfva verket icke så underligt, att meningarna
o

här dela sig. A ena sidan ligger det nära till hands, att för lö
sandet af så invecklade och utomordentligt svårlösta samhällspro
blem påyrkas äfven utomordentliga medels användande. Men å 
andra sidan kan det icke gerna annat vara, än att betänkligheter 
yppas mot att inblanda sig i striden och begagna sig af medel och 
vapen, om hvilkas skärpa och framgång man icke på förhand kan 
vara fullt viss. Det gäller ju här att inslå en helt ny riktning och 
gå fram på obanade vägar, der hvarken Gluds ord eller någon af 
kyrkan förut upplefd erfarenhet kan gifva omedelbar och på förhand 
tillräckligt tydlig vägledning.

Helt annorlunda förhåller det sig med den härmed i samman
hang stående fattigvårdsfrågnn. Visserligen är äfven den en ytterst 
svårlöst och mångfaldigt olika besvarad fråga. Och der det gäller 
fattigvårdsfrågans hela innebörd med dess olika afdelningar och många 
detaljer, måste tydligen äfven här divergerande och rakt motsatta 
meningar framträda, såsom också fattigvården under tidernas lopp 
gestaltat sig ytterst olika.

Men så snart denna fråga begränsas till den kyrklige fattig
vården — såsom vi i denna af handling ämna göra — blifver hon 
genast betydligt förenklad. Först och främst hänvisas man då till 
denna frågas innerste kärnpunkt. Och icke nog härmed. Man 
kan och får då icke betrakta fattigvården såsom en från det kyrk
liga lifvet för öfrigt lösryckt' fråga, på hvilken kan gifvas nära 
nog hvilket svar som helst. Annu mindre behöfver man gifva sig 
ut på någre obanade vägar för att forska i hvad riktning, den 
rätta lösningen ligger. Man behöfver icke hvarken söka tyda den 
närvarande tidens tecken eller kunna skåda ut i framtidens dunkla 
fjerran, för att få veta på livad sätt och genom hvilka medel 
denna lösning säkrast skall vinnas.



Kyrklig fattigvård är last hellre nagot, som funnits ända 
från kyrkans förste dagar. Och än mer: alt hvad egentlig fattig
vård heter har från den kyrklige fattigvården ledt sitt första ur
sprung, liksom den kyrklige fattigvårdens grundsatser och för all 
framtid typiska gestaltning blifvit tecknade i kyrkans egen uppen
barelseurkund, den heliga skriften sjelf.

Det gäller då först och främst att rätt tyda och tillämpa 
desse. Det gäller att tillse huruvida de under historiens lopp 
kommit till en alt fullare utveckling eller de icke i stället alt mer 
öfvergifvits och fått lemna rum för andre, deremot stridande. Och 
vid ett närmare betraktande kan det svårligen bestridas ligga 
mycket nära till hands, ja vara grundadt i den kyrklige fattig
vårdens såväl som i kyrkans egen karakter att betrakta denne 
fattigvård såsom en i kyrkans lif ingående och för henne väsentlig 
verksamhet.

Lika litet kyrkan kan fortfara att vara en Herrens för
samling, ifall hon helt förgäter eller sätter sig öfver det kärlekens 
•‘nya bud“, Herren gaf sine förste lärjungar, lika litet borde i 
sjelfva verket kyrkan kunna tänkas vara utan något slags fattigvård 
eller motsvarande kärleksgerning !). Och likväl har det, icke mindre 
bland oss än inom de andra lutherska landskyrkorna, på de flesta 
ställen kommit derhän, att det af den kyrklige fattigvården finnes 
blott mycket ringa och stympade qvarlefvor eller isolerade ansatser 
dertill, der icke fattigvården helt upphört att vara en kyrkans 
angelägenhet.

Derom var nu icke så mycket att säga, så länge staten och 
kommunen voro så nära förbundne med kyrkan eller af hennes 
lifskraft och ledande grundsatser så genomträngde, att de ville 
och kunde lemna kyrkan den hjelp, som härutinnan behöfdes. Men 
sedan det nu kommit dertill, att en sådan hjelp antingen icke kan

4 — Den kyrklige fattigvårdens förfall och oumbärlighet. —

') ',fr Uhlhorn, Die christliche Liebesthätigkeit in der alten Kirche 
Stuttgart 1882, sid. 51, G5—-GG m. fl. st.
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lemnas eller visar sig vara alldeles otillräcklig att ensam råda 
någon bot på fattigdomseländét, mycket mindre på dess djupaste 
rot och farligaste, närmast liggande frukter, är det helt annorlunda. 
Svårligen kan det numera af någon kyrkans lefvande vän, som 
fått blicken öppen härför, bestridas vara hög tid, att kyrkan här- 
utinnan besinnar sig på sin pligt och åter söker få till stånd något 
slags kyrklig fattigvård.

Redan flera decennier tillbaka hafva ock inom de öfriga 
systerkyrkorna kraftige ansatser blifvit gjorde icke mindre i prak
tiskt än i teoretiskt vetenskapligt afseende. Man har der begynt 
uppväcka och i kyrklig riktning söka leda de frivilliga krafter, som 
i den s. k. inre missionen och hvarjehanda andra humanitära 
föreningar visat sig behjerta den både lekamliga och andliga nöd, 
som på ett så förfärande sätt hotar taga öfverhanden.

Mer och mer har det dervid blifvit uppenbart och erkändt 
af de mest olika riktningar för öfrigt, att, om fattigdomseländét 
skall kunna lindras eller hämmas och den sociala revolutionen 
förebyggas, fordras det ett vida allmännare personligt deltagande 
och ett vida kraftigare ingripande, än som hittils egt rum. Det 
kräfves med ett ord sammanslutning af alle dem, som i den 
kristlige kärlekens alsmägtiga, alla hinder öfvervinnande kraft funnit 
den starkaste magten och enda säkra lösningen af äfven vår tids 
svårlösta sociala problem.

Och att den kyrklige fattigvården, der den annars rätt 
organiseras, förmår lemna en både -vida fastare anknytningspunkt 
derför och ett vida kraftigare bidrag dertill än mycket annat, det 
är något, som numera icke bestrides af någon sakkunnig.

Då emellertid en stor del af de gjorda ansatserna och 
försöken icke äro utan sina stora, delvis ingalunda ofarliga miss
visningar, kunde här väl behöfva göras ett nytt inlägg i denna 
fråga. Och då dessutom den kyrklige fattigvården inom vår svenska 
kyrka ännu icke tilldragit sig någon allmännare uppmärksamhet 
eller ens, så vidt vi ha oss bekant, gjorts till föremål för någon
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vetenskaplig undersökning, hafva vi trott oss dermed böra göra 
ett första försök.

Den föresatta uppgiften torde lämpligast kunna lösas på 
det sätt, - att vi först redogöra för grunddragen af den kyrklige 
fattigvårdens historiska utveckling, hvarvid vi efter reformationen 
vilja egna särskild uppmärksamhet åt förhållandena inom vår egen 
svensk-lutherska kyrka. Med stöd af de lärdomar, denna historia 
gifver, vilja vi derpå söka närmare utreda den kyrklige fattig
vårdens egentliga väsen. Till följd deraf måste vi bestämma denne 
fattigvårds karakter såsom lika mycket en församlingens som em- 
betets, af den kristlige kärleken fordrade diakoni. Vi måste fast
ställa såväl dess princip eller utgångspunkt och förutsättningar 
som dess faktorer, mål och förhållande till annan fattigvård. Och 
sedan detta blifvit gjordt, torde tillräckliga förutsättningar vara 
gifna för att i afhandlingens siste del söka utreda diakonikens 
begrepp såsom en särskild praktisk disciplin med sina egendomligt 
gestaltade lifsformer och närmare bestämma hennes ställning i det 
praktiskt teologiska systemet.

Det angifna ämnet skall följaktligen behandlas i följande 
tre hufvudafdelningar:

A) Historisk framställning.

B) Principiel och positiv utredning.

C) Encyklopedisk bestämning af diakonikens begrepp.







Den kyrklige fattigvårdens historiska utveckling.

i

Begynnelserna och grundsatserne i den apostoliska kyrkan.

Vilja vi uppsöka den första lifskraftiga begynnelsen till 
kyrklig fattigvård såväl som till alt livad verklig kärlekstjenst gent 
emot nödstälda menniskor heter, så måste vi tydligtvis gå tillbaka 
till kyrkans Herre sjelf såsom den i menniskonatur uppenbarade 
och personifierade gudomlige kärleken.

Och härvid tänka vi icke blott eller hufvudsakligen på det 
nya kärlekens bud, han sjelf gaf sine lärjungar, att de skulle älska 
hvarandra inbördes, såsom han älskat dem. Icke heller fästa vi 
oss blott eller i första hand dervid, att han for dem ständigt fram- 
stält barm hertigheten och den inbördes kärleken såsom det säkraste 
igenkänningstecknet, det rätta kriteriet på dem. som ville räknas 
för hans lärjungar (Joh. 13: 34—5).

Det som i detta afseende verkade mer än alla bud och 
lärosatser, vore de än så nya och stränga, det var hans eget 
personliga lif. Det var ju af idel sjelfuppoffrande kärlek, han 
stigit hit ned i eländets land och här lagt i dagen sådan “god
villighet, att ändock han var rik, vardt han likväl fattig för vår 
skull, så fattig, att han icke ens hade något, der han kunde luta 
itt hufvud till, på det vi genom hans fattigdom skulle rike varda“
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(2 Kor. 8: 9. Matth. 8: 20). Det var ju af idel förbarmande, han 
här icke blott lefde ett lif, som från första andetaget till det sista 
var en enda stor kärlekens gerning, utan i sjelfförsakande kärlek 
uppoffrade detta lif i döden. Kedan hela hans lif och, om möjligt, 
ännu mera hans död var en den bokstafligaste uppfyllelse af det 
ordet ur hans egen mun: “Menniskones Son är icke kommen, för 
att låta tjena sig, utan för att tjena och gifva sitt lif till återlös- 
ning för månge,, (Matth. 20: 28).

Och derför kunde detta lif af glödande kärlek icke annat 
än tända kärlek i de menniskors hjertan, som rätt lärde känna 
detsamma. Derför kunde det icke annat vara än att i och med 
hans död, vid korsets fot rann upp en så djup och för alla tider 
outsinlig kärleks- och barmhertighetskälla, att dess rika, öfver all 
verlden utströmmande flöden voro tillräckliga att derifrån utplåna 
alt hvad nöd och elände heter.

Det skulle nu visserligen icke vara förenadt med någon 
större svårighet att ur vår Frälsares lif framtaga åtskilliga hand
lingar eller uppsamla en mängd olika yttranden, af hvilka ingalunda 
betydelselöse slutsatser kunde dragas med afseende på hans egen 
uppfattning af de flesta hit hörande frågor.

För att derom gifva en antydan vilja vi blott påpeka huru
som han mer än en gång med sin allmagtshand mättade de hung
rande skaror, som samlats omkring honom och antingen förgätit 
taga bröd med sig eller af angelägenhet att höra eviga lifvets ord 
lupit tara att af hunger uppgifvas på vägen till sina hem. Det 
var dock icke blott i sådana utomordentliga fall, han lät sig vårda 
om de fattige. Afven under lifvets alldagliga förhållanden delade 
han med sig af det ringa förråd, som stod honom till buds. Det 
kunna vi finna bland annat deraf, att lärjungarne till och med i 
den sista vemodsfulla natten, de voro tillsammans med sin älskade 
Mästare, trodde att han med sitt ord till förrädaren: “det du gör, 
gör snart“, åsyftat det han skulle gifva eller köpa något åt de 
fattige för högtiden,
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\i kunde hänvisa till den höge plats, han åt de fattige 
anvisar, då han icke blott i sin bergspredikan begynner med att 
prisa de andligen fattige salige och bland annat anför såsom bevis 
på sin egen messianitet att evangelium varder förkunnadt för de 
lattige utan sätter dem i sitt eget ställe. Det är icke nog med 
att han räknar den ringaste kärlekens gerning — vore det också 
blott en bägare vatten, som i en lärjunges namn räckts åt den 
törstande — såsom bevisad mot sig sjelf. Han skall på den 
ytterste dagen från sig bortvisa de otrogne derför, att, då han 
i någon af desse sine minste var hungrig eller törstig eller 
husvill o. s. v., hafva de icke gifvit honom äta eller dricka eller 
herbergerat honom.

Men detta alt och mycket annat af livad han sjelf i denne 
väg gjorde eller skall göra kan dock icke utan vidare omedel- 
barligen anföras såsom begynnelse till kyrklig fattigvård. Ännu 
mindre kunna alla hans åtgöranden framställas såsom för de 
kristne förbindande till omedelbar efterföljd. Och alra minst 
kunna hans läror och bud, hans många trängande förmaningar 
till öfvande af kärlek äfven emot fiender och gifvande åt hvem, 
som än både derom, hvarken i och för sig framkalla någon verklig 
kärlek eller göras till allmänt gällande grundsatser för öfvande af 
kyrklig fattigvård.

Först när denne hans kärlek genom Andens förmedling på 
pingstdagen blifvit utgjuten i lärjungarnes hjertan, var inom mensk- 
lighetens egen verld den lefvande anknytningspunkt gifverp den 
lifvets och kärlekens källa upprunnen, som kunde bilda en verklig 
begynnelse och kallas äkta kristlig kärlek. Denne gaf sig nu från 
första början uttryck deri, att en kristlig församling bildades. Kring 
den lilla lärjungaskaran slöt sig en hel krets eller hop af troende 
både af dem, som nära och dem som fjerran voro. Och denna 
församlingsgemenskap var så innerlig och kraftig, att den långt 
ifrån inskränkte sig dertill, att de tretusen själar, som genast läto 
sig döpa, blefvo “stadigt vid apostlarnes lära och i gemensamheten
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och i bröds brytande och i bönerna“. Den skaffade sig äfven i 
det yttre praktiska lifvet ett motsvarande uttryck.

Men den kristna församlingen var i denna sin första lifs- 
kraftiga begynnelse så genomträngd och uppfyld, ja öfverflödande 
af kärlek, att i sjelfva verket knappast någon fattigvård i egentlig 
mening kunde komma i fråga. Såsom lärjungarne förut öfvergifvit 
allting och följt Herren samt ined honom och med hvarandra 
haft allting gemensamt, så blef det ock här. “Alle de, som trodde, 
voro tillsammans och hade allting gemensamt. Sina egodelar och 
sitt gods sålde de och delade med sig deraf åt alle, efter som 
hvar och en behöfde“ (Apg. 2: 44—45).

Det var sålunda här en verklig egendomsgemenslcap\ men 
dock ingalunda en sådan, som genom något slags efterhärmning 
af esséer eller terapevter var framkallad eller något slags institu
tion, som genom lagar och yttre bestämmelser blifvit införd. Ännu 
mindre hade denne egendomsgemenskap någon likhet med den, 
som våra dagars moderna kommunism och socialism vill införa 
och som, om icke på annan väg, genom våldsam agitation och 
revolution skall förberedas.

Detta tillstånd bör i stället karakteriseras såsom frånvaron 
af hvarje institution. Det var en fortsättning och utvidgning af 
den heliga familjen, den apostoliske fa milj ehr et sen. Den första 
kristna församlingen i Jerusalem utgjorde liksom en enda familj, 
der den först nu uppvaknande samfundskänslan, som kristlig kärlek 
framkallar, var så stark och öfverväldigande. att alla individuela, 
rent personliga förhållanden derför helt trädde tillbaka eller stäldes 
i dess tjenst.

Privategendomens skrankor voro så godt som upphäfda, om 
icke alltid i det yttre, så i det inre. Och så snart det var be- 
höfligt för att tjena samfundet, offrade den enskilde sin egen
dom, sålde åkrar och hus samt lemnade värdet i den gemensamma, 
af apostlarne förvaltade församlingskassan eller, som det heter, lade 
penningarne för apostlarnes fotter.
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Men detta var dock aldrig någon tvungen utan en helt och 
hållet fri sak, som endast då hade något värde, när den framgick 
ur ett uppriktigt, af kärleken drifvet hjerta, men annars rent af 
kunde vara en farlig synd. Det är något, som alldeles otvifvel- 
aktigt framgår af Petri ord till Ananias: “Var icke gården din, 
då du hade honom qvar; och var han icke, då han blifvit såld, 
i ditt våld? Hvarför har du i ditt hjerta föresatt dig denna 
gerning? Du har icke ljugit för menniskor utan för Gud“ (Apg. 
5: 4). Oafsedt det naturliga hjertats benägenhet för skrymteri, 
aflägger äfven denna fruktansvärda handling ett tydligt vitnesbörd 
om, icke mindre huru allmänt detta uppoffrande af privategendo
men var, än huru strängt det vakades öfver kärlekens renhet och 
oegennyttiga offervillighet. Det var, hela denne egendomsgemen- 
skap, icke någon varaktig institution, icke heller några enstaka 
undantag, framkallade i syfte att bereda timiigt understöd och 
hjelp åt de månge fattige i församlingen utan fast hellre blott ett 
storartadt almosegifvande. Det var ett af den förste kärlekens 
glöd framkalladt och med det mest vidtomfattande hjerta, i alra 
största omfång utfördt, alldeles fritt försök att utjemna de skilj
aktigheter, som bero af timlig egendom. Det var icke till väsen 
och syfte utan blott till grad och omfång skildt från hvad som 
senare i Jerusalem och andra församlingar egde rum.

Men just till följd af omfattningen och allmänneligheten 
var det till en början mer än tillräckligt att träda i stället för alt 
h.vad fattigvård heter *). Otvetydigt framgår af hela beskrifningen 
att ingen ibland dem fattades något, lika litet som någon sade 
något vara sitt af det han egde (Apg. 4: 34). Och så länge det 
“i hela hopen, som trodde, var ett hjerta och en själ“, behöfdes 
derför icke något annat.

Men länge kunde det icke så förblifva. Och ännu mindre 
manade det till efterföljd i andra nybildade församlingar. I mån

') Jfr Meyer, Kritisch Exegetischer Kommentar, Göttingen 1870, TIT, 
sid. 85—80 och Uhlhorn, o. a. a. sid. 67—60.
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som hopen af lärjungar förökades och, än mer, efter som alt flera 
heterogena element upptogos och framför alt då dessa icke längre 
så sammanhöllos till ett hjerta och en själ, som i den förste kär
lekens och hänryckningens dagar, framträdde snart behofvet af 
förändring härutinnan. Och detta behof framkallade i sin ord
ning en formlig institution, som blef af epokgörande och grund
läggande betydelse icke blott för församlingen i Jerusalem utan 
för kyrkan i sin helhet. Det upprättades, som vi veta, härför ett 
särskildt embete.

Närmaste anledningen dertill var, som bekant, den, att de 
grekiske judarnes enkor kommit att blifva förbisedda vid det dag
liga betjenandet och derför begynt knorra mot hebreerne. Märk
ligt är att apostlarne icke gifva till känna något missnöje hvarken 
med förbiseendet eller knorrandet. I stället söka de genast råda 
bot på bådadera genom att uppmana församlingen att ibland sig 
utse sju män med godt rykte om sig och fulle af den helige Ande, 
hvilka de kunde anställa för detta behof. Och detta steg moti
vera de sålunda: “Det är icke tillbörligt, att vi öfvergifva Guds 
ord för att tjena vid borden. Vi vilja egna oss ständigt åt bönen 
och ordets tjenst“ (Apg. 6: 2—4).

Af denna motivering framgår nu först och främst oveder
sägligen att apostlarne förut haft äfven detta “betjenande“ om 
hand och således äfven både utdelat och öfvervakat de gemen
samma måltider, som under namn af agaper dagligen höllos i 
församlingen. Men detta “tjenande vid borden“ fordrade nu så 
mycken tid och omsorg, att apostlarne icke längre kunde utföra 
det utan att öfvergifva eller försumma det, som för dem alltid 
måste blifva hufvuduppgiften: bönen och ordets tjenst. Och der
för borde nu denna tjenst uppdragas åt andre. Och att det icke 
var hvarken någon ringa tjenst eller en blott tillfällig, som fram
kallats af det yppade missnöjet, utan fast hellre en mycket vigtig 
sådan och ett ständigt embete, det framgår redan af de qvalifika- 
tioner, som al dess bärare kräldes. Och än mer visar sig detta

%
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at den omsorg, som egnades åt valet ocli den högtidliga invigning, 
som derpå följde.

Att nu detta embetes bärare skulle vara ett slags biträden 
eller hjelpande ställföreträdare för apostlarne med afseende på 
“tj ensten vid bordenu ocb den dagliga kärlekstjensten särskildt 
mot de lattige, som dertill anknöt sig, det är något som allmänt 
erkännes. Men när det sedan blifver fråga om att närmare be
stämma detta embetes uppgift ocb förhållande till de öfriga kyrk
liga embetena, äro meningarna mycket delade.

Af gammalt bar man vanligen antagit att vi bär skulle 
balva Iramför oss de förste diakonerne och att sålunda deras em
betes uppgift skulle varit densamma som det senare diakonatets 
eller kärlekstjenstens ocb almoseutdelningens. Men denna mening 
har, så nära liggande den vid första påseende kan synas, alltid 
laborerat med stora svårigheter ocb har derför på sista tiden 
begynt alt mer öfvergifvas och lemna rum för en annan.

Derom äro nämligen numera de på detta område största ocb 
för öfrigt bvarandra så motsatta auktoriteter som Ratzinger1), 
Uhlhorn, Ritschl ocb Hatch * 2) ense, att det här ännu icke är fråga 
om diakonatet i gammalkyrklig mening. Fast hellre skulle det 
blott vara ett hjelpembete åt apostolatet, som visserligen var när- 
beslägtadt med det senare diakonembetet men dock icke detsamma. 
Och för vår del kunna vi icke neka till att denna uppfattning 
tyckes oss gifva lika enkla som tydliga svar på flera af de frågor, 
som från den gamle ståndpunkten antingen voro helt olösliga eller 
icke utan stor svårighet kunde besvaras.

Bland sådana vilja vi blott påpeka ett par. Den ena är den, 
hvarför desse “sju“ icke senare på något ställe i apostlagerningarna 
förekomma under namnet diakoner. Den andra denna: huru Lukas

’) Se Ratzinger, Geschichte der kirchlichen Armenpflege, Freiburg 
1884, sid. 29.

2) Se Hatch, Die Gcsellschaftsverfassung der christlichen Kirchen 
im Altherthum, Uebers. von A. Harnack, Giessen 1883, sid. 42—43.
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sedermera kan omtala att fattigmedlen sändas till presbytererne 
och således lägga fattigvården i deras händer utan att med ett 
ord antyda hvarken när desse presbyterer insattes i embetet eller 
att de sju s. k. diakonerne lemnat sitt embete och afstått ifrån 
utöfvandet af fattigvården. Svaret på dessa frågor ligger deri, att 
de sju aldrig blefvo diakoner i ordets senare, inskränktare mening 
och derför icke heller så kunde kallas. De ord, som användas för 
att beteckna deras embetsgerning, ötaxoveiv och diaxovicr, äro så
dana, som i Nya Testamentet brukas om hvarje i församlingen före
kommande tjenst, äfven om den, som apostlarne på detta ställe 
räkna såsom sin hufvuduppgift (diaxovict tov ko you).

1 stället voro de till en början apostlarnes medhjelpare för 
det närmast föreliggande behofvet att tjena vid borden. På alla 
öfriga områden låg tydligtvis församlingsledningen i apostlarnes 
hand, så länge de ännu befunno sig i Jerusalem. Men vid deras 
frånvaro kom, efter Uhlhorns mening, äfven den öfriga församlings
ledningen i de nyvalde embetsbärarnes händer. Och derigenom 
utvecklades så småningom deras embete till presbyterembetets 
omfång, tilldess det äfven betecknades med detta namn. Häraf 
skulle då ock, liksom af sig sjelft, förklaras hvarför kollektmedlen, 
som i Antiokia uppsamlats åt behöfvande inom den jerusalemiska 
församlingen genom Barnabas och Saulus, sändes till presbytererne 
(Apg. 11: 30) och icke till diakonerne.

Härmed må nu emellertid förhålla sig huru som helst, 
säkert är att i upprättandet af detta embete en förste ansats är 
gjord till ett särskildt diakonat. Lika säkert är ock att detta samma 
behof, som i den förste kärlekens tid under apostlarnes ledning 
gifvit anledning till embetets uppkomst, senare icke blef mindre 
utan i stället större, då församlingsledningen kom i presbyterernes 
och biskoparnes händer. Sannolikt upprättades derför ock snart nog 
ett sådant hjelptjenstens eller diakoniens embete äfven i de andra 
kristna församlingarna. Älven om diakoner icke ofta utan blott 
på två ställen i N. T. uttryckligen nämnas, framskymtar dock på
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flera ställen att embetet var allmänt infördt redan i midten af 
den apostoliska tiden.

I sitt törsta bref till Timoteus uppräknar Paulus omedel
bart etter beskrifningen af nådemedels- eller presbyter- ocb bi- 
skopsembetets innehafvare äfven de egenskaper, som borde finnas 
hos diakonerne, såsom lika oumbärliga och lika vigtiga som trots 
några andra.

“Sammalunda böra ock diakonerne, säger han, vara värdige, 
icke tvetalige, icke begifne på mycket vin, icke snikne efter slem 
vinning, hafvande trons hemlighet i ett rent samvete. Men äfven 
desse — likaväl som presbyterer och episkoper — skola först 
pröfvas; sedan må de tjena, om de befinnas oförvitlige. Äfvenså 
böra qvinnorna vara ärbara, icke klandersjuka men nyktra, trogna 
i alt. Diakonerne skola vara en enda hustrus män, som väl före
stå sina barn och sina egna hus. Ty de, som hafva tjenat väl, 
förvärfva sig ett godt uppsteg och mycken frimodighet i den tro, 
som är i Kristus Jesus“ (Tim. 3: 8 —13).

Af denna beskrifning framgår nu först ocli främst att 
diakonembetet numera var ett ständigt, från presbyter- eller 
biskopsembetet skildt embete, som kräfde bestämda qvalifikationer 
och icke utan vidare uppdrogs åt hvem som helst utan endast åt 
den, som derför bestått det erforderliga profvet och derför befun- ' 
nits lämplig.

Fråga vi då vidare efter den uppgift, som ålegat detta em
bete, så gifves derpå visserligen icke något direkt svar. Men vid 
ett närmare betraktande af detta ställes hela innebörd och sam
manhang, kunna vi finna att “tjenandet“ varit det, som i allmänhet 
hufvudsakligen ålegat diakonerne. Att de i sitt tjenande varit 
underordnade presbytererne eller episkoperne och särskildt haft 
att åt de fattige utdela understöd samt att med kärleks råd och 
dåd understödja, hvarhelst deras hjelp af sjukdom eller annan 
anledning påkallats, det framgår redan af den ordning, i hvilken 
de såväl här som på andra stället (Fil. 1: 1) nämnas. Och ännu

2
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tydligare blifver detta på grund af de egenskaper, som af dem 
kräfvas och den utsigt, som ställes för alle dem, som väl förrätta 
denna tjenst.

Meningarna äro visserligen delade om, livad som skall för
stås med det “goda uppsteget“ eller den “goda ställningen“ (ßaitpos 
y.cdog). Men vare sig man dervid tänker på ett framsteg till 
högre grad af kristlig fullkomlighet på troslifvets bana och dermed 
följande utsigt till erhållande af ett högre embete — så Melin — 
eller blott på ett högre anseende i församlingen, inom den anvisade 
verkningskretsen, såsom Meyer1) håller före, så blifver slutsatsen, 
som vi der ur vilja draga, den samme.

I ena som i andra fallet var diakonernes embetsgerning 
sådan, att den redan för att kunna tillträdas och begynna öfvas 
kräfde en viss personlig värdighet, ett visst anseende i församlin
gen och än mer förskaffade ett sådant, i samma mån den utfördes 
med den rätta troheten och samvetsgrannheten. Voro diakonerne 
än kallade till att tjena församlingen och det i hennes ringaste, 
svagaste och mest behöfvaude lemmar, lika väl som presbytererne 
eller biskoparne, så gälde dock om dem på ett alldeles särskildt 
sätt Herrens ord till sine lärjungar (Marc. 9: 35): “Om någon 
vill vara den förste, skall han vara den siste af alle och alles 
tjenare“.

Då vi här under den apostoliska tiden tala om ett särskildt 
tjenandets eller kärlekstjenstens embete, få vi emellertid väl komma 
ihåg att dermed ingalunda en så bestämd gräns var uppdragen 
emellan detta embetes bärare och andre församlingens medlemmar, 
som sedermera blef förhållandet. Ännu mindre fritogos derigenom 
desse senare från att i kärlek tjena hvarandra och särskildt att egna 
sin personliga tjenst åt de närmaste och mest behöfvaude.

Tvärtom fans det månge, som utan att ega ett sådant em
bete frivilligt egnade sig åt denna samma tjenst. Så berättas det

— Den apostoliska kyrkans fattigvård. —

') Se Meyer, o. a. a. X, sid. 155—157.



— Diakonissor och enkor. Deras embete och ställning. — 19

i 1 Kor. 16: 15 om ett helt hus, Stefanas’ husfolk, förstlingen i 
Akaja, att de sjelfve stält sig till de heliges tjenst. Men äfven 
der detta icke var eller helt, på samma sätt kunde blifva förhål
landet, sedan ett bestämd t embete derför upprättats, som skulle 
hafva om hand den omedelbara omvårdnaden af sjuke ocli behöf- 
vande samt utdela derför erforderligt understöd, fans dock dertill 
något motsvarigt. Samtlige församlingens medlemmar erhöllo genom 
detta embete blott så mycket rikare tillfälle och kraftigare upp
maning till att i öfverfiödande kärlek gifva och tjena, såsom vi 
längre ned skola se.

Här måste vi först redogöra för ett par andra embeten, 
som under apostoliska tiden upprättats och som helt visst äfven 
stått i fattigvårdens tjenst: ” diakonissor nas och enkor nas”. Det 
första namnet finnes visserligen icke ännu i K. T. Men otvifvel- 
aktigt är att redan under denna tid äfven qvinliga personer 
haft uppdraget att egna sig åt diakonien på ett pligtmessigt och 
kallelseenligt sätt.

Febe kallas (Rom. 16: 1) utan vidare för församlingens i 
Kenkrea “diaxnrog“. Och då Paulus längre ned i samma kapitel 
(12 v.) beder helsa en qvinna, som “mycket arbetat i Herren“, och 
två andra, som fortfarande “arbeta i Herren“, kan man icke gerna 
underlåta att dervid tänka på någon ihållande och i ögonen fal
lande kärleksverksamhet. Dock måste det tydligtvis lem nas i det 
obestämda, huruvida de utöfvat denna i egenskap af diakonissor, 
sålunda i kraft af ett embete, eller blott af frivillig kärlek och 
rent personlig drift.

Deremot äro både Uhlhorn och Ratzinger af den meningen, 
att de i ofvan citerade ställe (1 Tim. 3: 11) nämnda qvinnorna 
varit embetsmessiga diakonissor och icke — såsom vanligen an
tagits, särskildt inom lutherska kyrkan till följd af den lutherska 
bibelöfversättningen — diakonernes hustrur. Ar denna uppfatt
ning riktig — och efter vårt förmenande äro liera af de skäl, 
desse författare anföra, ovederläggliga — så hafva vi här en beskrif-



ning på diakonissorna, som åtminstone låter oss något ana deras 
uppgift. Då aposteln af dem särskildt fordrar trohet och säger 
att de icke skola vara några förtalerskor, ligger det nära till 
hands att antaga, det äfven de haft något att göra med fattig
medlens användning och måhända dermed i synnerhet stått till 
tjenst i behöfvande församlingsmedlemmars hus. Ty just då kunde 
frestelsen mången gång vara stark att bära förtalet från det ena 
huset i det andra1).

Och äfven om med dessa qvinnor skulle menas icke verkliga 
diakonissor utan — såsom Meyer ännu håller före — diakonernes 
hustrur, så måste af deras omnämnande och beskrifning här dragas 
en mycket vigtig slutsats. Och det är den, att desses arbete varit 
af den beskaffenhet, att hustrurna deri kunde gå dem till handa, 
hvarvid man icke kan undgå att tänka särskildt på sjuk- och fattig
vård af samma kön1).

Af helt annan beskaffenhet äro de i 1 Tim. 5: 3 —16 nämnda
•* *

enkorna. De fingo icke antagas, förr än de voro minst sextio år 
och endast om de “varit en enda mans hustru samt hade vitnes- 
börd om goda gerningar, att de uppfödt barn, gifvit herberge, 
tvagit heliges fötter, bistått betryckte och beflitat sig om all god 
gerning“. Detta tyckes i första hand hafva varit en hedersplats i 
församlingen, som endast tillerkändes sådana vederbörligen qvalifice- 
rade “verkliga“ enkor, livilka icke hade någon, som kunde draga 
försorg om dem, och derför måste underhållas af församlingen.

Till gengäld derför skulle de, så vidt deras ålder och krafter 
det tilläto, i församlingen öfva sådan kärlekens tjenst, till hvilken 
de genom de angifna qvalifikationei-na blifvit öfvade och skicklig- 
gjorda. Men ifall de af ålder och sjuklighet icke kunde stå ut 
med sådan tjenst, skulle de i stället tjena församlingen dermed, att 
de i sin ensamhet och svaghet likväl “hoppades till Gud och för- 
blefvo i böner och åkallan natt och dag“.

’) Se Ratzinger, o. a. a. sid. 43—45 ocli Uhlhorn, o. a. a. sid. 74.
*) Jfr Meyer, o. a. a. sid. 154.

20 — Den apostoliska kyrkans fattigvård. —



Hela detta enkeinstitut såväl som de sist anförda orden i 
synnerhet hänvisa på en grundlag och egendomlighet, som i någon 
mån är utmärkande för all kyrklig fattigvård men som särskildt 
i denna den apostoliska kyrkans första skapelsetid framträdde i 
sin ofördunklade klarhet och sin fulla kraft. Det är den, att 
hvad de fattige, de understödde mottaga, det mottaga de såsom 
ytterst gifvet af Gud; för det känna de sig manade att tacka icke 
blott menniskorna, som gifva, utan Gud, som med sin kärleks 
magt drifver dem att gifva. Och med hänsyn till de gifvande, de 
hjelpande visar den sig deri, att hvad de gifva och göra, det gifva 
de icke åt menniskor blott utan åt Gud och Frälsaren sjelf. 
“Hvad I hafven gjort en af desse minste mine bröder, det hafven 
I ock gjort mig“, det var och förblef under denna första tid, jemte 
den af tacksamhetens kärlek framkallade innersta hjertedriften, den 
drifvande kraften, det i fjerran vinkande målet för såväl den största 
som den minsta kärlekens gerning.

Hvarje gåfva, som gafs åt den fattige, uppskattades icke blott 
som en god gerning, såsom en för Gud söt lukt, utan såsom ett offer, 
Gud täckeligt och behagligt (Fil. 4: 18), ifall den annars gafs med 
det rätta sinnelaget, den fulla glädjen och frivilligheten, som anstod 
en rätt kristen. Ja, hvarje kärlekstjenst mot nästan betraktades 
såsom en gudstjenst rent af; och det af det alra största värde.

“Detta är en ren och obefläckad gudstjenst, säger aposteln 
Jakob (1: 27), inför Gud och Fadren. att besöka fader- och moderlösa 
barn och enkor i deras bedröfvelse samt behålla sig obesmittad af 
verlden“. Hvarje sådan tröstare och glad gifvare var — det visste 
och kände man — redan för det närvarande föremål för Guds 
synnerlige kärlek. Och ju rikare han gaf, ju mer han “sådde i 
välsignelse“, dess mer och fullare skulle han en gång “uppskära 
i välsignelse“ (2 Kor. 9: 6—7). Och derför gafs det efter befint- 
lige tillgångar både rikligen och med hjertinnerlig glädje1).

— Denna tids uppfattning af kärlekens gerningar. — 21

’) Jfr. Ratzinger, o. a. a. aid. 32.
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Det ligger i sakens natur, att vid dessa primitiva förhållanden, 
då församlingarna icke voro större eller mer organiserade än att 
de församlades i privathus, måste det hulvudsakliga alltid vara 
privatvälgörenhet, som hjelper hvar och en, så snart den kan hjelpa, 
utan att mycket fråga efter embeten eller laga och fasta former. 
Denna kunde så mycket mer öfvas och ännu göra till fyllest, ännu 
verka välsignelsebringande, som tydligen alle troende eller åtmin
stone de alra fleste medlemmarne i samma församling fullt kände 
och äfven annars behandlade hvarandra som bröder och systrar. 
Alt var här ännu lika fritt och otvunget som naturligt.

De utom-jerusalemiska församlingarna och alle de hedning
kristne kunde tydligen icke längre såsom församlingen i Jerusalem 
betrakta sig såsom en enda familj. Ännu mindre hade de allting 
gemensamt utan hvar och en behöll sitt. Hvar och en skulle ju för
valta den gåfva, som han fått äfven af det timliga goda. Men dock 
voro och betraktade de hvarandra alle såsom lemmar i en och 
samme kropp. Hvarje skiljande skranka var här nedbruten. Och 
fans det icke mer någon sådan oöfverstiglig skranka mellan jude 
och grek, slaf och fri, man och qvinna utan alle voro ett i Kristus 
Jesus, så tydligtvis ännu mindre mellan fattig och rik. Väl skulle 
de kristne alla tider hafva fattige när sig, såsom ‘‘alltid fattige 
och rike måste vara ibland hvarandra, efter som Herren hafver 
gjort dem alle“. Men detta blott för att den kristlige kärleken 
skulle så mycket mer sättas i tillfälle att bevisa sin alt utjemnande, 
alt öfvervinnande kraft.

Dock upphäfde denna andligen utjemnande kärlekens magt 
och enhet ingalunda de naturlige åtskilnaderne. Icke heller betog 
den kristlige brödrakärleken, som bjöd att alra mest göra godt 
mot medbröderne i tron, derför någon att i första hand sörja för 
sina i naturligt alseende närmaste. Ännu mindre ansågs det för 
någon kristen kunna gå an att af sådan eller hvilken annan an
ledning som helst säga “korban“ till sin fader eller moder eller 
någon sin naturligen närskylde.
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Tvärtom höra vi af “trons apostel“, som annars skarpare än 
någon annan af sine medapostlar betonar trons allena rättfärdig
görande kraft och kärlekens fullkomliga frivillighet, ord så allvar
liga och skarpa som dessa: “Om någon icke drager försorg om 
sina egna och i synnerhet om sitt husfolk, så har han förnekat 
tron och är sämre än en hedning eller otrogen“ (1 Tim. 5: 8).

Och säkert stannade det icke vid ord utan gick här såsom 
annars öfver i kraft och vann efterföljd inom församlingarna, så 
mycket mer som det här framställes icke blott såsom ett apostelns 
yrkande utan fast hellre såsom en allmänt gällande regel. Och 
ansågs någon sämre än en hedning, derför att han icke sjelf drog 
försorg om sine naturlige slägtingar och närmaste, så kunde tyd- 
ligtvis ännu mindre någon anses såsom en god kristen, utan att på 
något sätt bidraga till öfvande af sådan kärlek, som räknades för 
mer än den naturlige. Såsom sådan gälde icke blott den kristliga 
välgörenhet, som i löndom öfvades af hvarje enskild, utan äfven 
den, som af församlingen såsom sådan öfvades mot nödstälde, mot 
•‘verkliga“ enkor och nödlidande medbröder i tron, som icke sjelfve 
kunde sörja för sitt uppehälle.

Fråga vi då vidare på hvad sätt eller genom hvilka medel 
församlingen såsom sådan öfvade fattigvård, så hafva vi redan 
hänvisat till agaperna, sådana de i början inom den Jerusalemiska 
församlingen dagligen höllos. Att de fattigare församlingsmedlem- 
marne härigenom erhöllo ett ganska rikligt understöd faller af sig 
sjelft, liksom ock att det likväl icke här hade så mycket att be
tyda, efter som dem förutan här allting var gemensamt. Utan 
tvifvel fick derför detta understöd för dem ännu större betydelse, 
sedan den ursprunglige egendomsgemenskapen upphört och aga
perna blott höllos en gång i veckan, om söndagarne.

Till dessa kärleksmåltider förde nemligen församlingsmed- 
lemmarne mat och dryck med sig efter hvars och ens råd och 
lägenhet, de förmögne mera, de fattige mindre eller ingenting als. 
Af det sålunda samlade förrådet förtärdes gemensamt så mycket
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hvar och en behöfde. Och det, som blef öfver, kom sedan de be- 
höfvande på ett eller annat sätt till del.

Men det som mer än alt annat sådant lekamligt understöd 
måste verka välgörande och blifva af den alra största betydelse, 
det var den andliga samhörighet, den kärlekens sammanslutning, 
som dervid egde rum och som åtminstone för tillfället upphäfde 
alle åtskilnader. Detta så mycket mer, som det icke blott var en 
för hela församlingen gemensam sammankomst, der tillfälle gafs 
till förtroligt umgänge och ömsesidigt andligt utbyte. Dessa agaper 
hade derjemte en religiös och gudstjenstlig karakter, då de icke 
blott voro förenade med firandet af Herrans helige nattvard utan 
till och med häraf erhöllo namn, så att de kallades för “Herrens 
måltid“.

Detta gaf nu på åtskilliga håll anledning till ett farligt 
missbruk, såsom vi finna af 1 Kor. 11, der Paulus på det allvar
ligaste bestraffar alt sådant. Men äfven det bästa kan ju missbru
kas. Och det är långt ifrån att Paulus deraf finner sig föranlåten 
att förbjuda eller afråda från att hålla sådana agaper. Tvärtom 
uppmanar han till att blott afskaffa missbruken och lofvar att 
sjelf förordna om det öfriga, som dermed egde sammanhang, när 
han personligen hann anlända.

På hvad sätt församlingen för öfrigt sörjde för sine fattige 
och särskildt skaffade sig behöfliga medel derför, är visserligen 
icke närmare angifvet. Men säkert misstaga vi oss icke, ifall vi 
antaga att det sätt, Paulus anbefaller för insamlandet af understöd 
åt den fattiga moderförsamlingen i Jerusalem, användes äfven för 
tillgodoseendet af församlingarnas egna behof.

Al 1 Kor. 16: 1—2 se vi huru han dervid gått till väga. 
Olver alt i de fattiga akeiska, macedoniska och galatiska försam
lingarna hade han förordnat att hvarje troende på den förste dagen 
i hvarje vecka eller på söndagen borde hemma hos sig lägga till
hopa hvad det för veckan lyckats honom att åstadkomma. Och 
detta i det ändamål, att sammanskottet derigenom måtte blifva
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så mycket större och hopsamladt till apostelns ankomst. Det 
låg då mycket närmare till hands, ja så nära, att det icke behöfde 
företagas några särskilda åtgärder eller ens nämnas, att på samma 
eller liknande sätt genom söndagligt sammanskott eller kollekt 
sörja för församlingarnas egne fattige.

Och helt visst fans det redan nu i hvarje, äfven den minsta, 
församling något slags församlingskassa, som genom frivilliga gåfvor 
underhöls. Först ur en sådan kassa kunde man hestrida de ut
gifter, som å församlingens sida kunde komma i fråga. Sådana 
hehöfdes icke blott för tillfälliga oförutsedda utgifter utan äfven 
för de mera ständiga, exempelvis för underhåll af sådane försam
lingens embetsbärare, som icke kunde lefva af egna medel, och för 
understöd af sådane fattige, som icke egde någon anhörig att anlita 
och icke kunde försörja sig sjelfve.

Vi hafva redan förut nämnt en hel klass af sådana, de 
“verkliga“ på hederslistor uppförda enkorna, hvilka af församlin
garna underhöllos. Och af det der anförda sammanhanget tyckes 
framgå att äfven sådana enkor, hvilka till följd af icke upphunnen 
bestämd ålder eller af andra skäl icke kunde upptagas i denne 
katalog, likväl voro föremål för någon församlingens och församlings- 
föreståndarens särskilda omsorg.

Och ännu säkrare torde det vara att med Uhlhorn *) af de 
der nämnda qvalifikationerna på de “verkliga“ enkorna draga en 
annan mycket vigtig slutsats. Det skulle vara den, att enskilde 
församlingsmedlemmar och framför alt församlingen såsom sådan 
låtit sig vårda om och uppfostrat föräldralösa barn, herbergerat 
husville och bistått betryckte af allehanda slag. Då nu detta alt 
delvis eller helt skulle å embetets vägnar skötas af sådana, som 
sjelfva lefde af församlingens underhåll, följer af sig sjelft, att 
dertill erfordrades någon ständig icke alt för liten försam
lingskassa.

— Fattigmedlens uppsamlande: kollekter, församlingskassa. — 25

Se Uhlhorn, o. a. a. sid 84—85,
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Den fråga, vi till sist måste uppkasta, är denna: huru kunde 
denna tids kristna församlingar — fattiga, förtryckta och förföljda 
som de voro — orka med att bära och gifva så mycket, att det 
räckte till för alt detta? Äfven till den frågans besvarande lemna oss 
de apostoliska skrifterna tillräckligt tydlige vinkar. Lösningen 
ligger icke mindre i den stränge grundsats, som tillämpades vid ut
delandet af understöd, än i den höga uppgift, som tillerkändes ar
betet i allmänhet samt i det höga mål, som sattes särskildt för 
fattigvården och all kärleksverksamhet.

Den apostoliska tidens kristne och apostlarne framför alt 
hade ingenting gemensamt med en senare och särskildt den nyaste 
tidens s. k. filantropi. Denna inskränker å ena sidan välgören
heten till kroppen eller låter det stanna vid en blott lekamlig 
förplägning; men å andra sidan utdelar hon icke så sällan sådant 
understöd åt månge, som vida bättre kunde och borde hjelpa sig 
sjelfve. Apostlarne och den tidens kristne voro deremot för mycket 
genomträngde af äkta kristlig kärlek för att förfara på detta sätt. 
De nöjde sig icke med att lindra eller uppfinna hvarjehanda pal
liativ emot fattigdomens elände utan sökte framfor alt att häfva 
dess orsaker och dermed grundligt hjelpa.

Det var icke nog med att alt understöd å församlingens sida 
nekades alle lättingar, som vandrade oskickligt och visserligen 
kunde men icke ville arbeta, så att de kunde äta sitt eget bröd. 
Alle sådane, som icke ville låta sig rättas, uteslötos ur församlingen. 
Aposteln Paulus bjuder i vår Herres Jesu Kristi namn alle för
samlingens medlemmar såsom sine bröder att draga sig ifrån livar 
en sådan broder, som vandrar oskickligt och framhåller för dem 
sitt eget föredöme härutinnan (2 Tess. 3: 6—7).

Och detta föredöme var för visso i mer än ett afseende 
klart belysande och kraftigt manande till efterföljd. Ehuru han 
i jemförelse med sine medapostlar och andre evangelii förkunnare 
Oner arbetade än de alle“ och fastän han dagligen var öfverlupen 
och bar omsorg för alla församlingar, så egnade han dock en
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betydande del af sin tid åt annan sysselsättning. Men denna bi
sysselsättning bestod icke — såsom mången skulle hafva trott — 
deri, att han hjelpte presbyterer och diakoner med att fördela 
gåfvor åt behöfvande eller söka samla ihop sådana från alla möj
liga håll utan fast hellre deruti, att han icke blott dagar utan 
nätter igenom arbetade med sina händer såsom tältmakare. Detta 
gjorde han visserligen till en del för att förtjena sitt eget uppe
hälle, för att derigenom betaga sine månge motståndare all anled
ning till förtal, att han af egennyttiga beräkningar skulle predika 
evangelium. Men sjelf anför han derför äfven andra skäl.

Ett sådant angifver han i sitt afskedstal till de efesinske 
presbytererne, der han till dem säger: “I veten sjelfve att dessa 
mina händer hafva gjort tjenst för mina behof och för dem, som 
varit med mig. I alt har jag visat eder att så måste man arbeta 
och åtaga sig de svage och ihågkomma Herrens Jesu ord att han 
sjelf sade: saligare är gifva än taga“ (Apg. 20: 34—35).

Och såsom han här gifvit presbytererne ett föredöme att 
hvar och en på sitt sätt söka efterfölja, så gifver han på det ofvan 
anförda stället öfrige församlingsmedlemmar ett liknande. Till 
dem säger han nämligen: *T veten sjelfve huru I bören efterfölja 
oss, emedan vi icke hafva uppfört oss oskickligt ibland eder och 
icke heller för intet ätit bröd hos någon, utan i besvär och möda 
arbetade vi natt och dag för att icke vara någon af eder till 
tunga, icke derför att vi icke hafva rättighet dertill, utan på det 
att vi skulle framställa oss sjelfve såsom ett föredöme för eder, 
att I måtten efterlikna oss“ (2 Tess. 3: 7 — 9 1).

Arbetet betraktas således icke blott såsom en allmän pligt, 
såsom det enda rättmätiga medlet för förvärfvandet och åtnju
tandet af dagligt bröd. “Om någon icke vill arbeta, skall han icke 
heller äta“ (2 Tess. 3: 10). Det tillrådes och beprisas derjemte så
som ett bland de kraftigare medlen att understödja och ur sedligt

M Jfr dessutom Chalmers, Die kirchliche Armenpflege, tysk bearb. af 
v. Gerlach, Berlin 1847, sid. 168—170.



28 — Grundsatserne i den apostoliska kyrkan.

förfall upprätta äfven andre. Såsom arbetets mål räknas inga
lunga blott eget förvärf, ännu mindre det sjelfviska egandet och 
njutandet utan fast hellre detta, att man “må hafva att dela med 
sig åt den behöfvande“ (Ef. 4: 28).

I öfverensstämmelse med desse grundsatser utdelades tyd- 
ligtvis understöd endast åt sådane, som af ålder, sjukdom eller 
annan anledning voro urståndsatte att arbeta och derigenom komma 
att äta sitt eget bröd. Och der sådant understöd utdelades, afsåg 
det i första hand framkallandet af sjelfhjelp och höjande i sedligt, 
för att icke säga religiöst hänseende. Der anledningen till nöd 
var tillfällig, oförutsedd brist på arbete eller iråkad sjukdom, 
gick derför hjelpen ut på att förskaffa arbete och efter återvunnen 
andlig och lekamlig helsa bereda tillfälle till fullständig bergning. 
Var åter anledningen ålderdomsskröplighet, arbetsoduglighet eller 
andra, högre ändamåls uppnående, gick hjelpen ut på att framkalla 
en ännu innerligare tacksamhet och kraftigare kärlek, ännu var
mare böner, ännu fastare hopp till all hjelps och kärleks Gud.

Och detta icke blott, såsom vi förut sett vid enkeinstitutet, 
hos dem, som blefvo föremål för välgörenheten, utan äfven hos 
dem, som öfvade densamma. Vi nöja oss med att i detta afse- 
eride hänvisa till det märkliga stället, som blifvit kalladt icke blott 
den kyrklige fattigvårdens utan a g. äkta kristlig kärleks
verksamhets “magna Charta“ *): 2 Kor. 9: 6 —15.

“Det säger jag: den som sår sparsamt, han skall ock skörda 
sparsamt; och den som sår med välsignelse, han skall ock skörda 
med välsignelse. Hvar och en efter som han vill i sitt hjerta. icke 
med olust eller af tvång! Ty Gud älskar en glad gifvare. Men 
Gud är mägtig att låta all nåd öfverflöda till eder. på det att I 
uti alt mån alltid hafva nog och öfverflöda till alt godt verk, såsom 
det är skrifvet: ’Han utströdde, han gaf åt de fattige, hans rätt
färdighet blifver evinnerligen’. Ocb den som gifver säd åt sånings-

) Se Uhlhorn, o. a. a. sid. 79.

LL
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mannen ocb bröd till spis. lian skall ock gifva ocb formera edert 
utsäde ocb föröka eder rättfärdigbets frukter, så att I uti alt 
värden rike till all gifmildbet i enfald, bvilken genom oss verkar 
tacksägelse till Gud. Ty tjensten med denna undsättning fyller 
icke allenast de beliges brist utan öfverflödar ock genom många 
tacksägelser till Gud, då de genom profvet af denna tjenst föran
ledas att prisa Gud för eder lydaktiga bekännelse till Kristi evan
gelium ocb * för edert deltagande i enfald för dem ocb för alla, 
under det att ock de med bön för eder längta efter eder för den 
öfversvinneliga Guds nåd, som är öfver eder. Men Gud vare 
tack för bans outsägliga gåfva“!

Var deremot anledningen till nöd sjelfförvållad ocb ville 
de behöfvaude icke låta sig upphjelpas till ett ordentligt lefverne, 
så blefvo de föremål lör en lika allvarlig som kärleksfull äkta 
kristlig tukt. Vi hafva redan förut antydt hurusom aposteln 
Paulus både för egen räkning uteslöt ur församlingen ocb befalde 
församlingen sjelf att utesluta ur församlingsgemenskapen en hvar, 
som af lätja eller oordentlighet icke ville arbeta utan sökte blifva 
underhållen af församlingen. Defigenom beröfvades en sådan alt 
namn ocb värdighet af kristen.

Dock lemnades ingalunda dessa olyckliga menniskor vind 
för våg. Icke heller var det förbjudet enskilde församlingsmed
lemmar att åt en sådan räcka en gåfva eller meddela det nödvän
diga på samma sätt, som detta gafs bvilken annan hedning eller 
nödlidande menniska som helst. Ännu mindre jagades lian bort 
eller påtrugades andra församlingar, som kunde anses hafva större 
skyldighet eller bättre magt att underhålla honom.

Tvärtom blef hvarje sådan tagen om hand på ett alldeles 
särskildt sätt, som om möjligt borde kunna rädda och hjelpa upp 
honom både ur andlig och lekamlig nöd. Huru detta närmare 
tillgick, derom kunna vi bilda oss en ganska tydlig föreställning 
af den förhållningsorder, som aposteln gifver församlingen i Tessa- 
lonika och som är af denna lydelse: “Om någon icke lyder vårt
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ord i detta bref, — särskildt det närmast föregående, att “hvar 
och en skall arbeta i stillhet och äta sitt eget bröd“ sa antecknen 
honom och hafven ingen umgängelse med honom, att han må 
blygas. Hållen honom dock icke för en ovän utan förmanen honom 
såsom en broder“ (2 Tess. 3: 14—15).

Och ingalunda var detta alltid en så lätt sak. Icke heller 
skulle de genast utan vidare blott “anteckna honom“ och sedant
anse sig hafva uppfylt all rättfärdighet eller icke mera hafva med 
honom att skafta. Tvärtom borde de både förut och efteråt göra 
alt hvad i deras förmåga stod för att bringa honom till rätta och 
dermed göra en god gerning. Detta är något som tydligen fram
går af den omedelbart föregående förmaningen: “Och I, mine 
bröder, förtröttens icke att göra det goda“.

Det var likväl icke blott sådane pligtförgätne fattige, oor
dentlige och lättingar, som blefvo föremål för sådan allvarlig tukt 
och kärleksfull påtryckning. Äfven sådane, som icke gjorde livad 
de kunde och borde för att öfva kristlig kärlek, fingo känbart för
nimma att deras kristendomslif led af betänklig brist. Vi hänvisa 
i detta afseende blott till det förut anförda apostoliska yttrandet, 
att den är argare än en hedning, som, der han kan, icke sjelf 
underhåller sina närskylde, utan låter dem underhållas på försam
lingens bekostnad eller genom allmän barmhertighet. Och ansågs 
han i församlingen, argare än en hedning, kunde och fick denna 
tydligen, efter alla analogier att döma, icke heller umgås med ho
nom såsom en broder, ifall han framhärdade i sådan kärlekslöshet 
och icke ens af sådant tryck läte sig rättas eller föras till bättring.

Och icke kunde detta tryck, denna församlingens tillba
kadragenhet i längden undgå att göra ett mycket djupt in
tryck, i all synnerhet under denna tid. Detta så mycket mindre, 
som det snart för hela församlingen, icke mindre än för det egna 
samvetet måste varda uppenbart, att han då icke heller kunde, 
tillhöra den Herre, som satt kärleken, den inbördes kärleken 
såsom det säkra igenkänningstecknet pä sine lärjungar.



Denna tids fattigtukt och uppfostrande hjelp. — 31

Ocli just deri, att kärleken — icke i ord och tal eller um
gängessätt blott utan i gerning och sanning — betraktades såsom 
en oförytterlig kristendomspligt, ja såsom ett lifsvilkor rent af 
icke blott lör en eller annan utan för alle församlingens lemmar, 
såväl lattige som rike, just deri ligger det för denna tid karakte
ristiska. Just deri ligger förklaringen till att de första hedning- 
kristna församlingarna med sina tillgångar, under sina tryckta för
hallanden kunde bringa det dit, att det ibland dem icke blott icke 
lans någon, som led brist, utan ock kunde uppsamlas så många 
rika gåfvor till de nödlidande af moderförsamlingen i Jerusalem. 
Just deri låg och deri ligger under alla tider kristendomens verlds- 
öfvervinnande magt.

Härmed hafva vi dock icke velat säga att hvarken alle rike 
eller fattige eller alle församlingsmedlemmar för öfrigt alltid upp- 
fylde detta kristendomens kraf. Lika litet i detta som i andra 
afseenden var idealet på alle punkter uppnådt i och dermed, att 
det klart skådades och kraftigt eftersträfvades. Tvärtom voro då 
som alltid de månge, hvilka förhärdade sig äfven emot den var
maste kärlek, icke läto sig uppväckas af det skarpaste allvarsord. 
Aposteln Jakobs ljungande domspredikan öfver de rike såväl som 
hans yrkande på ordets görande, den lefvande trons och kär
lekens gerningar, är bland annat ett tydligt bevis derpå.

Men det vilja vi säga och dermed vilja vi afsluta historiken 
öfver den apostoliska tidens fattigvård, att den apostoliska kyrkan 
äfven derutinnan är typisk och kanonisk för alla tider. Och det 
icke blott på det sättet, att hon lagt den förste läste grundvalen, 
på hvilken alla kommande tiders kyrka med trygghet kan bygga 
vidare, utan ock så, att hon med sin fullhet af kärlek och med 
sine ledande grundsatser har beaktansvärde lärdomar att gifva 
för alla kommande tider.

Endast i mån som den äkta kristlige kärlekens ledande 
grundsatser få komma i tillämpning på de olika tidsförhållandena 
och endast i samma mån som den kyrklige fattigvårdens mål
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tänkes lika högt och vidt omfattande, kan den kyrklige fattigvården 
sägas vara i de rätta spåren. Och endast i mån som kyrkan 
något så när följer dessa spår och i sin fattigvård hinner fram 
till samma förmedlade rikedomens fullhet, som den apostoliska 
kyrkan mera omedelbart i denne punkt uppnådde, kan hon ock 
på andra lifsområden hinna fram i jemnhöjd med den apostoliska 
kyrkan.

Men att detta långt ifrån alltid varit förhållandet och att 
vår tid framför alt har mycket att lära och göra, innan hon dertill 
kommer, det är något, som den följande historiska framställningen 
kommer att ådagalägga.

II.

Rikare utveckling ocli begynnande missriktning inom den 
efterapostoliska ocli gamla kyrkan.

Orsaken till att vi öfver denna afdelning kunna sätta en 
sådan rubrik ligger deri, att under den efterapostoliska och s. k. 
gammalkatolska tiden den kyrklige fattigvården var hvad man 
kallat för samling svård. Fattigvården var då såsom aldrig någonsin 
hvarken förut eller efteråt en hela församlingens angelägenhet 
såsom sådan.

Under den apostoliska tiden var församlingslifvet ännu i sin 
visserligen skapande och lifskraftiga men dock blott första begyn
nelse. Församlingarna hade då ännu mera karakteren af missions
församlingar, der organisationen med de olika embetena ännu 
icke utvecklat sig till den rikedom och bestämdhet som sedermera.

Först nu, i den efterapostoliska och gammalkatolska tiden 
begynner förhållandet gestalta sig annorlunda. Först nu uppdragas 
alt mer bestämde gränser icke blott mellan de enskilda försam-
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lingarna utan ock mellan de olika embetena inom hvarje församling 
såväl som mellan de olika lifsområden ocli församlingsfunktioner, 
hvilka här blifva till finnandes. Äfven om enhetsbandet och brödra- 
lifsgemenskapen långt ifrån brustit utan är och blifver alt rikare, 
i mån som menniskor af olika åldrar, klasser och folk af kristen
domen slutas samman till en församling, Kristi egen kropp, så 
begynna dock de olika församlingarna alt mer känna sig såsom 
sjelfständige lemmar i denne kropp. Och såsom sådane genom
trängas de alt mer af den erfarenheten att, om församlingen 
någonsin skall såsom Kristi fullsmyckade brud kunna möta sin 
Herre, måste ock hvarje enskild lem eller församling göra bruk, 
hvar och en af sina erhållna gåfvor och krafter.

Ännu voro församlingarna icke större än att ett verkligt 
församlingslif inom dem kunde blomstra och kraftigt utveckla sig 
på de olika lifsområdena. På hvarje plats och för hvarje särskildt 
behof, som der yppade sig, kunde sådana personliga krafter, som 
dertill bäst lämpade sig, genast tagas i församlingens tjenst. För
samlingarna hade ännu något af den familj ekarakter, som var 
utmärkande för den apostoliska tiden och som gjorde att de alla 
eller åtminstone de alra fiesta personligen kände hvarandra. Till 
och med Cyprianus kände i en församling och stad sådan som 
Kartago ännu alle sine församlingsmedlemmar 1).

Hvad som icke blott för församlingslifvet öfver hufvud utan 
särskildt för utvecklingen af kyrklig fattigvård var ännu vigtigare 
och fördelaktigare, det var att församlingarna ännu till sitt Öfver- 
vägande flertal bestodo af lefvande lemmar. Alle desse, som räk
nade för sin högsta och enda salighet att få tillhöra församlingen, 
ville då ock i hela sitt lif, i kristlig kärlek framför alt visa detta. 
Och hvad sådan kristlig kärlek och församlingsande icke förmådde 
framkalla; b vad lifvets eget allvar och den stränga kyrkotukten 
icke förmådde utrensa, det gjorde tidens allmänna nöd och de 
svåra förföljelserna. •)

•) Se Uhlhorn, o. a. a. sid. 131—132.
3
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Alt detta sammantaget gjorde att icke blott församlingen 
i sin helhet, som enhet betraktad, utan ock alle hennes enskilde 
lemmar, som ännu ville och kunde la räknas som sadane, maste 
på ett eller annat sätt bidraga äfven till fattigvården. Och då 
denne betraktades såsom församlingsangelägenhet, var det icke nog 
med att hvar och en för sig öfvade kärlekens gerningar emot sina 
närmaste eller emot dem. som på ett eller annat vis fördes i hans 
väg. Icke heller dermed, att livar och en. som det kunde, på sitt 
sätt drog omsorg för sina närskylde eller, så godt han förmådde, 
sökte lindra den nöd, om hvilken han fått kännedom. Äfven 
församlingen såsom sådan lät sig vårda om sine nödlidande. Äfven 
åt församlingen och framför alt åt församlingen gafs, hvad kärleken 
dref en att gifva. Och derför var det äfven församlingsembetenas 
pligt att icke blott uppsamla utan äfven förvalta och utdela dessa 
kärlekens gåfvor, ja leda hela denna församlingens verksamhet, 
som kallas kyrklig fattigvård, på el t sätt, som kunde lända hela 
församlingslifvet till fromma.

Och just i det sätt, på hvilket dessa embeten lösa sin upp
gift, just i den egendomliga beskaffenheten af dessa embeten och 
församlingsordningar sjelfva ligger tyngdpunkten och den ytterligare 
förklaringen till att denna tidens fattigvård kunde uppnå en sådan 
blomstring. Just dessa embeten sjelfva är det, som på denne fat
tigvård sätta en så egendomlig och afgjordt kyrklig pregel. Den 
högsta ledningen var nämligen ifrån första början förlagd till 
samme punkt, derifrån församlingsledningen utgick, altså i pres- 
byteratets och episkopatets hand.

Att diakonembetet skulle innehaft denna ledning och bildat 
ett sjelfständigt almosevårdens eller kärleksgerningens embete jemte 
nådemedels- och församlingsledningens embete har visserligen ofta 
antagits. Men det är en uppfattning, som härledts ur en oriktig 
tolkning af apostlagerningarna och som ytterligare vederlägges af 
historiska dokument från denna tid.
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l Tgnatii bref till Polykarpus (4 kap.) uppmanas denne till 
att näst Gud vara särskildt enkornas försvarare ocli att icke låta 
någonting ske utan sitt medgifvande *); ocli i brefvet till Smyr- 
nenserna säger lian att det icke är tillåtet att hålla agaper utan 
biskopen. I Polykarpi bref till Filipperna (5 och 6 kap.) fram- 
ställes det såsom presbyterernes men icke såsom diakonernes pligt, 
att. under det de besöka alle sjuke, icke försumma enkor, fader- 
och moderlösa barn samt fattige * 2).

Och i den för icke länge sedan upptäckta “ Jiöa/rj zcov 
dcodaxa ävioGznfaov“, som säkert härstammar från första hälften af 
det andra århundradet, nämnas diakonerne visserligen i nära sam
manhang med, men först efter episkoperne på ett sätt, som vitnar 
om att de varit biskoparne underordnade. Desse tillsammans kallas 
för de ypperste i församlingen jemte profeterne och lärarne. Af 
diakonerne såväl som af biskoparne kräfvas här för öfrigt egen
skaper. som mycket påminna om de af Paulus anförda. De skola' 
vara “värdige Herren, män som äro saktmodige, ej penningkäre, 
sannfärdige och bepröfvade“ 3).

Och ännu mer gäller detta om förhållandet, sådant det 
föreligger i de apostoliska konstitutionerna. På mångfaldiga ställen 
säges det der. att biskopen skall öfvervaka och ombesörja alt. De 
som vilja gifva gåfvor, skola icke omedelbart gifva dem åt enkorna 
och de fattige utan blott föra fram dem, på det att biskopen, som 
noga känner de betryckte, må såsom en god förvaltare utdela det 
åt dem 4 *). Biskopen jemföres här med Fadren och diakonen med 
Sonen. Såsom Sonen icke gör något utan Fadren, så får icke 
heller diakonen göra eller gifva något, utan att inhemta biskopens 
mening. Ty om han det gjorde, skulle han draga öfver biskopen

Epistolse, Monachii>) Se Reithmayr, Patrum-Apostolicorum . .
MDCCCXLIV, pag. 280—282.

2j Ibm pag. 272 och 298.
3) Lemke, De tolf apostlarnes lära, öfvers. Stockholm 1887, sid. 30.
4) Ültzen, Constitutiones Apostolicse, Suerini 1853. Liber III, pag.

77—78, Lib. Y, sid. 100 m. fl. st.
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den smädelsen, att denne icke bekymrade sig' om de fattige ). 
Men med så mycket större eftertryck ålägges det derför biskopen 
såsom en helig pligt, att i vården om de fattige vara trogen och 
samvetsgrann samt göra alt, hvad i hans förmåga står.

Af detta alt framgår nu otvifvelaktigt att den högsta led
ningen af fattigvården i början tillkom presbyteratet eller episko- 
patet. Så snart dessa embeten skildes, eller i fall de redan från 
första begynnelsen voro skilda, såsom den nyare historiska forsk
ningen alt mer tyckes ådagalägga 2), hade det sistnämnda ledningen. 
Och i mån som biskopsembetet höjde sig öfver prestembetet och 
ensamt fick den styrande magten i sin hand, erhöll eller bibehöll 
och utvecklade det alt mer detta sitt inflytande äfven på fattig
vårdens utöfning. Det var sålunda en mycket stark koncentrering, 
som från början egde rum och som en gång skulle blifva rent af 
ödesdiger för fattigvården, vida mer än för de flesta andra sidor 
och verksamhetsarter af det kyrkliga lifvet.

Ännu under hela den gammalkatolska tiden var det hufvud- 
sakligen, om icke helt och hållet, det fördelaktiga i denna orga
nisation, som gjorde sig gällande. Och häri ligger förklaringen 
till att fattigvården under denna tid kunde uppnå sådan blomstring, 
som den vi här möta. Denna koncentration uppvägdes och under
stöddes nämligen ännu af en deremot fullt svarande decentralisation 
eller mångfaldigad individualisering, som både kunde lemna till
räcklig upplysning och meddela den handräckning, som härför be- 
höfdes. Det var, som bekant, diakonatet, hvilket gjorde detta 
möjligt.

Och hvilken nu än detta embetes ställning till episkopatet 
ursprungligen varit, säkert är att redan i andra århundradet och 
än mer i det tredje diakonerne stå med biskoparne i en både när
mare, förtroligare och mångsidigare beröring än med presbyte- * 8

2) Se Ültzen, ihm. II, sid. 26 samt Bl, 48 ocli 47.
8) Se Adolf Harnack, Die Lehre der zwölf Apostel, Leipzig 1884, sid. 

140-157.
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re nie. Och detta fastän de senares embete ju på sitt sätt var 
vida högre och närmare liggande. I uöiöaxrju nämnas icke ens 
presbytererne såsom innehafvare af församlingens ständiga embeten 
utan blott biskopar och diakoner.

Och redan i de apostoliske fädernes Polykarpi och Ignatii 
bref framträda diakonerne på ett helt annat sätt än i de aposto- 
stoliska skrifterna. De nämnas mycket oftare och intaga en sär
deles framstående plats. Afven om rangordningen vanligen är 
denna: biskop, presbyterer och diakoner, erhålla desse senare be
nämningar, som äro otvetydiga uttryck af ett sådant innerligare 
förhållande. Så kallar Ignatius diakonerne på ett ställe i brefvet 
till Magnesianerne ') (6 kap.) för sina alra dyraste eller ljufligaste, 
(Tcov £fim ylvxvTCiTtov), som fått sig ombetrodd Jesu Kristi tjenst. 
Presbytererne deremot sägas utan något slags attribut represen
tera apostlarne; och biskopen, likaledes utan någon närmare be
stämning, säges i Guds ställe stå i spetsen för församlingen ‘). 
Och på ett annat ställe i brefvet till Smyrna (11 kap.) helsar 
han diakonerne såsom sine medtjenare (ovvöovlovg) 2).

I apostoliska konstitutionernas 2:dra bok kallas diakonen 
ingenting mindre än biskopens både “öra, öga, mun, hjerta och 
själ“. Såsom sådan säges han hafva att till biskopen inberätta och 
framföra alt. liksom Kristus till Fadren. Af biskopen erhåller 
han magt och uppdrag att göra alt, hvad han kan, på det att denne 
icke må bära den närmaste omsorgen om alt utan blott om det 
vigtigaste 3).

Knappast fans det väl numera någon enda församling, i 
hvilken icke flere diakoner voro anstälde. Kedan i de apostoliske 
fädernes bref och i “(hdayrj“ förekomma de nästan alltid i pluralis. 
Merendels voro de ock i enlighet med Apg. 6 kap. sju i hvarje 
församling. Men i apostoliska konstitutionerna bestämdes att deras

') Se Reithmayr, o. a. a. sid. 216.
2) Ibrn. sid. 276.
3j Se Ültzen, o. a. edition, sid. 57,
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antal skulle rätta sig efter församlingens folkmängd, på det att 
de såsom ostrafflige arbetare måtte kunna hinna med att betjena 
äfven de svage 1). Det var dock icke blott med hänsyn till nume
rären eller qvantiteten, som det var sörj dt för att diakonerne kunde 
utföra sitt vigtiga värf. Äfven i qvalitativt hänseende stäldes på 
dem de alra högsta fordringar.

Så kräfves det redan i Polykarpi bref af diakonerne att de, 
såsom Guds och Kristi, icke menniskors tjenare, skola vara oklan
derlige i hans rättfärdighets åsyn, icke tvetalige eller förtalande 
eller girige men deremot i stånd till att fördraga och härda ut 
med alt. De skola vara barmhertige, sorgfällige i alt, hvad de sig 
företaga, och vandra i Herrens sanning, som sjelf gifvit dem det 
högsta föredömet, då han blef alles “diaxovog“ 2).

I apostoliska konstitutionerna kräfves det ingenting mindre 
af dem än att de, om det behöfves, icke skola tveka att offra lifvet 
för en broder, på samma sätt som Kristus icke kommit för att låta 
tjena sig utan för att tjena och dervid icke skonat sitt eget lif. 
De skola se noga efter och draga försorg om alle, som behöfva 
omvårdnad. Och angående alle betryckte skola de inberätta till 
biskopen, såsom de böra vara hans själ och yttre varseblifning, sin 
biskop lydige i alt såsom en fader och lärare 3).

Men voro sålunda krafven stora, som stäldes på diakonerne, 
så åtnjöto de äfven i församlingen ett deremot svarande anse
ende. Ignatius säger det vara tillbörligt att diakonerne, såsom 
varande skaffare till Jesu Kristi hemligheter, på alt sätt behaga 
alle. Ty de äro icke tjenare i mat och dryck utan Guds försam
lings tjenare. Det är derför tillbörligt att församlingen tager sig till 
vara för anklagelser emot dem såsom för eld. Alle böra vörda 
diakonerne såsom Jesu Kristi befallning och såsom biskopen sjelf4).

’) Se Ültzen, o. a. edition, sid. 88.
2) Se Beithmayr o. a. a. sid. 296.
3) Se Ültzen, o. a. a. sid. 89—90.
4) Sd Reitmayr, o. a. a. sid. 228 och 273.



Klart är att ett sådant allmänt anseende måste betydligt 
underlätta en stor del af deras likväl nog svåra värf. Och af 
kanske ännu större betydelse var det, att de i förhållande till de 
fattige, nödlidande och enkor, som de hade att åtaga sig och 
vårda, äfven voro i besittning af ett slags patronat. Dessa voro 
icke blott skyldiga att hörsamma -af dem gifna befallningar. Utan 
diakonernes medgifvande fingo de icke ens gå bort att äta och 
dricka hos någon annan eller annars emottaga gåfvor 1). Och att 
detta framför alt skulle vara af stor vigt, när det gälde att åter 
göra de fattige a-rbetsduglige och bringa dem till att sjelfve för- 
tjena sitt bröd, ligger i öppen dager.

Fråga vi då hvarifrån diakonerne erhållit denna stora magt 
och detta allmänna anseende, måste vi hänvisa till hvad redan flera 
gånger antvdts, att deras embete betraktades icke blott eller när
mast såsom ett församlingens utan såsom ett Herrens embete. 
På ett högtidligt sätt invigdes de derför ock till detta sitt 
embete.

Denna invigning beskrifves i de apostoliska konstitutionernas 
8:de bok sålunda. Biskopen, som förrättade invigningen, skulle om- 
gifven af hela presbyteriet och de öfrige diakonerne lägga händerna 
på den blifvande diakonens hufvud och bedja följande bön: “O 
alsvåldige Gud, du sannfärdige, som icke ljuga kan, du som är 
rik öfver alle dem, som åkalla dig i sanning, fruktansvärd i råd 
och vis i förstånd, mägtig och stor: hör denna vår bön, Herre, 
och lyssna till vår begäran; upplys ditt ansigte öfver denne 
din tjenare, som nu inviges till din tjenst och uppfyll honom med 
din helige Ande och kraft, såsom du uppfylde Stefanus, martyren 
och efterliknaren af Kristi lidanden; och akta honom värdig att, 
sedan han på ett dig välbehagligt, oklanderligt och mönstergildt 
sätt utfört den honom anförtrodda .diakonien, bevärdigas med ett 
större uppsteg; genom din enfödde Sons medlareskap, hvilken i
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’) Se Ültzen, o. a. a. sid. 82.
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förening med dig och den helige Ande vare ära, välde och vörd
nad i evighet. Amen;i 1).

På grund af denna högtidliga invigning i församlingens 
raidt betraktades de både af rike och fattige, både af gifvande 
och mottagande icke blott eller närmast såsom församlingens utan 
såsom Herrens tjenare. Häraf var en gifven följd att den hjelp, 
som lemnades, den lydnad, som visades dem, räknades 'såsom 
gifven och visad Herren sjelf. Att lemna dem sådant understöd, 
det var icke något, som ansågs hemstäldt åt hvars och ens god
tycke, utan betraktades helt enkelt som hela församlingens pligt, 
så långt och på livad hvad sätt en hvar det förmådde. Och att 
hela deras embetsgerning såväl som det med den afsedda ända
målets uppnående derigenom skulle på det alra kraftigaste befräm
jas, säger sig sjelft.

Beträffande denna deras embetsgerning, så var den nu, i all 
synnerhet under början af den gammalkatolska tiden, hufvudsak- 
ligen egnad åt sådan kärlekstjenst, som ålåg församlingen såsom 
sådan. Härvid inskränkte de sig icke till att åt de fattige utdela 
de almosor, som åt dem lemnades och af dem kunde behöfvas. 
De skulle tvärtom sjelfve insamla kollekter och gåfvor, när sådana 
icke i tillräcklig mängd inflöto. De skulle gå ikring i husen, träda 
i personlig beröring med de fattige, taga noga kännedom om de 
nödlidandes förhållanden för att derom inberätta till biskopen, att 
denne kunde träffa nödiga anordningar. Och hvarhelst de på
träffade sjukdom, lidande eller nöd, af hvad slag det vara månde, 
voro de angelägne om att söka råda bot derpå. Diakonen betrak
tades och gjorde oftast äfven skäl för namnet, då han kallades 
alles tjenare, de fader- och moderlöses fader, de värnlöses försva
rare, de hjelplöses och nödstäldes hjelpare.

Det var dock ingalunda blott sådan tillfällig hjelp och 
tjenst, som af dem lemnades. Efter all sannolikhet förde de redan

1) Se Ültzen, o. a. a. sid. 218—219,
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nu förteckning på alle af församlingen understödde, med angif- 
vande af hvars och ens förhållande, understöd och ytterli
gare beliof. Häraf uppstod den s. k. matrikeln, som sålunda 
i t rån början hade en helt annan betydelse än den senare erhöll. 
Och sedan biskopen fått del af denna förtecknings innehåll, hade 
diakonerne att utdela det beviljade understödet samt tillse att det 
rätteligen användes och sålunda kom att tjena den hjelpbehöfvande 
till verklig hjelp 1).

Men diakonerne hade icke blott att så taga vård om de 
fattige och nödstälde. De voro äfven biskopens och presbyteriets 
medhjelpare i en hel del andra saker. Ovisst och mycket om- 
tvistadt är, huruvida detta från början egde rum. Säkert är blott 
att redan i slutet af gammal katolska tiden hade diakonatet begynt 
råka in i den missriktning, som sedermera altjemt fortgick, till- 
dess slutligen mycket litet eller så godt som als intet af den 
egentliga diakongerningen af dem utöfvades eller ens fans qvar. 
Redan i 2:dra boken af apostoliska konstitutionerna säges diakonen 
skola vara biskopen till hands, när helst han behöfver honom, och 
tjena honom i alt, såsom Kristus alltid gör det, som är Fadren 
behagligt 1 2).

Det är sålunda icke nog med att diakonerne skola vara 
närvarande vid församlingsgudstjensterna och der uppsamla obla- 
tioner och kollekter. Icke nog med att de såsom liturgiske assi
stenter hjelpa till vid utdelningen af nattvard och dop, läsa kol- 
lekten, evangeliet o. s. v. De skola äfven anvisa platser och 
öfvervaka ordningen 'i kyrkan. De skola tillsammans med pres
bytererne infinna sig vid domstolarne och der söka åstadkomma 
förlikning mellan oenige församlingsmedlemmar eller såsom Guds 
menniskor döma med rättfärdighet utan hänsyn till person. De 
skola undersöka huruvida främlingar, som ifrån andra församlingar 
infinna sig. äro med någon lieresi besmittade eller de såsom troende

/

1 Jfr Uhlhorn, o. a. a. sid. 158.
2) Se Ültzen, o. o. a. 45—44,
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kunna få taga del i nattvardsfirningen och hafva då att åt dem 
anvisa lämplig plats o. s. v 1).

Jemte denna manliga diakoni fans det, sasom vi sett, iiran 
början en qyinlig, öfvad af såväl enkor som egentliga diakonissor. 
Och dervid förblef det äfven nu. Vi kunna här icke ingå på de 
många olika förändringar, dessa båda institut under denna period 
undergingo. Vi måste nöja oss med att omnämna det diakonis- 
sorna med hänsyn till den qvinlige delen af församlingen intogo 
nära nog samma ställning och utförde samma kärlekens gerningar, 
som diakonerne i afseende på den manlige. Och äfven om diako- 
nissorna på grund af flera tidsförhållanden alt mer trädde till
baka, räknades de dock ännu i början af det 4:de århundradet 
till klerus och blefvo såsom sådana äfven ordinerade.

I apostoliska konstitutionernas 8:de bok är oss efterlemnad 
den ordinationsbön, som dervid brukades. Biskopen skulle, om- 
gifven af presbyteriet. diakoner och diakonissor. under hand- 
påläggning säga: ,sEvige Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader, du, 
som skapat mau och qvinna, du, som uppfylt med helig Ande 
Maria. Debora, Hanna och Hulda, du. som icke aktat för ovärdigt 
att låta din enfödde Son födas af qvinna, du. som äfven förut i 
vitnesbördets tabernakel och templet insatt väktarinnor vid dine 
helige portar; se nu äfven till denna din tjenarinna, som är utvald 
till diakonien; gif henne din helige Ande och rena henne från all 
köttets och andens besmittelse, på det att hon värdigt må utföra 
det åt henne öfverlemnade verket till din ära och din Krists be
römmelse, med hvilken dig vare ära och tillbedjan samt med den 
helige Ande i evighet. Amen“ * 2).

Uhlhorn har från annat håll hemtat en utförligare beskrif- 
ning på sjelfva ritus, som dervid förekom. Den bestod deri, att 
ordinanden, iklädd slöja, trädde fram för altaret och först möttes 
af biskopen med denna helsning: “Gudjs nåd, som är mägtig i de

M Se Ültzen, o. a. a. sid. 59, 64—69, 84, 214—215.
2) Ibm. sid. 219.
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svaga, vare med dig“. Derpå böjde hon icke knä utan hufvudet, 
under det biskopen öfver henne läste ofvan anförda bön.

Etter bönen iklädde biskopen henne under slöjan diakon- 
orariet (den gamla stolan). Derpå följde nattvardsfirningen, hvar- 
vid diakonissan tager kalken ur diakonens hand men å sin sida 
icke gifver den vidare utan ställer den på altaret. Detta skulle 
vara ett tecken till att hon, fastän upptagen i diakonatet, dock 
icke såsom diakonerne hade att medverka vid sakramentets ut
delande 1).

Vi hafva från början karakteriserat denna tids kyrklige fattig
vård såsom församlingsvård. Och det är en egenskap, som fram
träder icke blott deri, att den står under församlingsembetenas 
ledning utan äfven och framför alt i det sätt, hvarpå medlen för 
denne fattigvård uppsamlas.

Det är icke nog med att detta försiggår i församlingens 
midt. Sjelfva uppsamlandet är en akt af församlingslifvet sjelft. 
Ja, det ingår i sin helhet såsom moment i dess högsta kulmen, i 
gudstjenstlifvet. Och med den högste kultakten, nattvardsfirningen, 
är dess hufvudsakligaste del, oblationerna, på det alra närmaste 
förbunden. Derför ådagalägger den enskilde att han tillhör för
samlingen just derigenom, att han på något sätt vill vara med 
om äfven denna sida i församlingslifvet.

Man har dervid åtskilt tveggehanda gåfvor, af hvilka det 
ena slaget mera motsvarar den rättsliga, det andra den guds- 
tjenstliga sidan af församlingslifvet.

Detta visserligen icke så att förstå, som skulle något på 
rättslig väg eller genom yttre lagliga medel utkräfvas. Tvärtom 
öfveriemnades det alltid åt hvars och ens kristlige kärlek att be
stämma, huru mycket han ville och kunde gifva. Men rättsligt 
kan det kallas, så till vida som det anslöt sig till både de gamla 
kollegierna och till de gammaltestamentliga förebilderna. Liksom

2) Jfr Uhlhorn, o. a. a. sid. 159—170.
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der vissa bidrag gåfvos till sociala ändamal och till templets un
derhåll. så insamlades här ock penningebidrag i den gemensamma 
för samling skassan eller offerstocken. Denna kallades i början 

‘area“ men sedermera “corbona“, hvilket tydligen är samma ord 
som det judiska “korban“. I början och ännu på Tertulliani tid var 
det månatliga bidrag, som der nedlades såsom ett “fromhetens de- 
positum“. Sedermera blefvo de dock söndagliga, så att Cyprianus 
till och med förebrår dem för att vanhelga sabbaten, hvilka vid sina 
gudstjenstbesök gå förbi korban utan att nedlägga något deri. 
Likaledes räkna de apostoliska konstitutionerna det såsom en 
religiös pligt att söndagligen lägga något i korban.

Af ännu större betydelse blef dock det andra slaget af 
gåfvor, som stod i omedelbar förbindelse med gudstjenstens höjd
punkt i nattvardsfirningen. Det var de s. k. oblationerna, som 
bestodo af hvarjehanda naturalster, hufvudsakligen bröd och vin, 
som användes till nattvarden, men sedan ock annat, såsom mjölk, 
honung, drufvor eller med ett ord: förstlingen af alla jordens 
frukter. I början uppsamlades de af diakonerne och fördes samt
liga fram till altaret. Sedermera blef det deremot brukligt, att 
blott sådant, som användes till nattvarden och kulten, lades upp 
på altaret och konsekrerades. Det andra blott benedicerades eller 
fördes utan någon benediktion till biskopens hus eller, sedan 
kyrkobyggnader blefvo allmänne, i ett derför särskild t inredt rum. 
det s. k. “pastoforion“ eller “gazofylakion“, för att derifrån utdelas 
åt de fattige.

I dessa oblationer trädde — såsom Ratzinger uttrycker det 
— alles kristlige gemenskap rätt tydligt i dagen. Alle offrade 
här för hvarandra. Här, hvarest Herren sjelf hängaf sig åt sin 
församling, borde ingen i egoism sluta sig inom sig sjelf eller ute
sluta sig från de andre. Af sitt arbetes frukter och sitt förvärfs 
öfveriföd buro de här fram förstlingen på offeraltaret antingen 
personligen eller genom diakonen. Hvem helst som hade något 
öfver, offrade sin lille skärf och den alra fattigaste, som ingenting
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hade, tog del deri genom sitt hjertas offervillighet och längtan. 
Alle gifvarnes namn blefvo sedermera upptagna i den liturgiska 
nattvardsbönen, deri de fattige bådo för de rike, de rike för de 
fattige. Och alle förenade de sig i bönen till Gud, att han ville 
antaga de frambragta gåfvorna, såsom han antagit Abels och 
Abrahams offer, Cornelii gåfvor och enkans skärf, samt att han 
måtte gifva det eviga för det timliga, det himmelska för det 
jordiskå *).

Och just derför, att oblationerna på detta sätt ingingo i 
gudstjensten, var det så långt ifrån att fattigvården betraktades 
såsom en tunga, att det fast hellre räknades såsom en stor och 
efterlängtad förmån att få och kunna något dertill bidraga. Beteck
nande i detta afseende är redan en benämning, som Polykarpus 
i sitt bref har på enkorna. Han kallar dem för Guds offeraltare 
— “dvüiaarrjQLnv Qsov“ — på hvilket församlingen nedlägger sina 
offer och som de sjelfva böra vara angelägna om att bevara mycket 
rent. Och detta på det att bönens rökoffer derur ständigt må kunna 
uppstiga till den Gud, som ser och känner alt, äfven hjertats 
fördoldaste tankar 2).

I “ jidayr“ sättas de fattige utan vidare på andre heders
platsen näst efter profeterne och lärarne såsom de ypperste. Och 
den förstling, som församlingen ålägges att frambära åt desse 
profeter, af jordens frukt, nötkreatur och får, penningar, kläder 
och all slags egendom, uppmanas hon att gifva åt de fattige, då 
hon .icke har någon profet att underhålla 3).

Icke var det derför blott öfverspänd trosheroism och lå
gande harm, som besjälade den romerske diakonen Laurentius på 
ett sådant sätt, att det blef anledning till hans martyrdöd. Fast 
hellre var det i full öfverensstämmelse med verkliga förhållandet, 
sådant det i allmänhet vid denna tid gestaltade sig, som han, på

*) Se Ratzinger, o. a. a. sid. 68—69.
2) Jfr Reithmayr, o. a. a. sid. 296.
3j Se Lernke, o. a. a. sid. 28—29.
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den penninglystne ståthållarens fråga efter kyrkans skatter, kunde 
hänvisa till församlingens i kyrkan församlade fattige, sjuke och 
föräldralöse *).

Detta var ock något, som blef af mycket stor betydelse, att 
de fattige så betraktades och fattigmedlen så insamlades. Först 
och främst intiöto derigenom så tillräckliga medel, att endast i 
undantagsfall, när någon särskild nöd eller allmännare förföljelse 
stötte till, andre utvägar måste anlitas. Äfven förhållandet* mellan 
rike och fattige kom derigenom från början in i den rätta ställ
ningen och kunde derför lända bådadera till ömsesidig välsignelse. 
Och livad som är det vigtigaste af alt, den kristlige kärlekens 
renhet å ena sidan, såväl som dess fullkomliga frivillighet och 
oumbärlighet å den andra, kunde derigenom så mycket lättare 
bevaras.

Det kan icke annat än på oss göra ett öfverväldigande, 
egendomligt intryck, då vi se huru stort värde denna renhet och 
frivillighet till en början ega. Huru mycket kyrkan än uppmanar 
till gifvande och gör till föremål för särskild tukt dem, som söka 
undandraga sig denna allmänna kristendomspligt, så tager hon dock 
icke emot andra gåfvor än dem, som med godt samvete kunna 
gifvas. Att få taga del i oblationerna räknades mera såsom en 
rätt och det t. o. m. såsom den högsta och närmast liggande för- 
samlingsrättigheten än såsom en pligt. Den beviljades derför icke 
någre obotfärdige syndare, lika litet som någon vinst af syndiga 
företag antogs såsom oblation.

Karakteristiskt i detta afseende, fastän för de fleste bland 
vår tids menniskor helt visst obegripligt eller barbariskt, är livad 
scm härom i apostoliska konstitutionerna säges. Ifall församlin
garna råka i förlägenhet och icke kunna hjelpa sig sjelfva eller 
sine fattige, är det bättre att dö af brist än att mottaga 
något af de gudlöse och onde. Och ifall nödvändigheten någon

J) Se Kurtz, Kirchengeschiclite, Leipzig 1890, I, 1, sid. 50.
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gång tvang en enka eller ett värnlöst barn att ofrivilligt mottaga 
penningar af en sådan, borde församlingen föranstalta om att de 
användes till ved ocb kol, på det att icke de fattige måtte tvingas 
till att köpa sig sin mat och dryck för otillbörliga medel. Rättvist 
vore det, att det af de gudlöse mottagna förtärdes af elden, men 
icke att det blefve de frommes eller troendes mat 1).

Der emellertid icke oblationerna räckte till att bestrida för 
handen varande fattigvårdsbehof, föranstaltades genom biskop och 
diakoner särskilde kollekter. Äfven desse upptogos väl merendels 
vid gudstjensten. De öfverlemnades då omedelbart före läsandet af 
episteln — “ad collectas“ — till diakonerne, livilka sedan buro dem 
till det derför bestämda rummet. Och sannolikt bestodo äfven 
dessa gåfvor mindre i penningar: än i lifsmedel och utensilier '•*)•

Men vid utomordentliga fall gingo diakonerne äfven om
kring i husen, liksom biskoparne särskildt vände sig till alle dem, 
som egde något mera, och uppsamlade alt, hvad som på något sätt 
kunde åstadkommas 3). Resultatet blef då också utomordentligt. 
Cyprianus åstadkom i sin församling vid ett sådant tillfälle, då 
det gälde att lösköpa en del kristne krigsfångar i Numidien, , 
den enorma summan af 100,000 sestertier.

j
Sådana kärlekens påkostande offer kräfdes och gåfvos dock 

icke blott af de förmögne utan äfven af de fattige, ja af dem, 
som ingenting egde. Redan så tidigt som i Hernias’ Pastor före
komma antydningar härom i de anvisningar, der gifvas om rätta 
sättet och ändamålet med fastan. Han skulle afhålla sig från 
mat och dryck och, sedan han beräknat huru mycket han deri
genom inbesparade, skulle han gifva lika mycket åt de fattige och 
fader- eller moderlöse. Detta var dock mera för att göra fastan 
till ett Gud välbehagligt offer. Men sedermera blef det alt van-
---------------------------------------------------------------------------- M

') Jfr Ültzen, o. a. a. sid. 96.
2) Ibm och dessutom Ratzinger, o. a. a. 71.
3) Jfr Moreau-Christophe, Du Probleme de la misere, Paris 1851,

II, pag. 222—223.
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ligare, att sådan fasta anbefaldes för att anskaffa medel eller för 
att kunna något gifva åt fattige ocli nödlidande. Och i apostoliska 
konstitutionerna framställes det som en helt allmän regel och före
skrift: om någon icke har något att gifva. så faste han och an
vände det, som annars åtgått för dagen, till att gifva de helige 1).

Vi kunna icke annat än beundra den kärlekens magt, som 
bevisar sig deri, att man sjelf ålägger sig sådana offer och för
sakelser för att kunna gifva andre. Och att kyrkan vädjar till, 
ja visar sig mägtig att framkalla sådan kärlekens offervillighet, 
måste icke blott väcka beundran utan för alla tider framstå som 
något efterföljansvärdt, der annars detta föredöme får blifva rätt 
förödmjukande och instruktivt.

Men å andra sidan sluter sig härtill en missriktning, som 
— såsom vi sedermera skola se — redan nu hade sina stora faror 
med sig och längre fram blef rent af ödesdiger för hela kyrkans 
fattigvård och alt livad äkta kristlig kärleksverksamhet heter. Faran 
och missriktningen är den, att försakelsen såsom sådan — oafsedt 
det sinne, som framkallar den — får sig tillerkänd en alt för stor 
betydelse. I början ställes detta motiv blott vid sidan om men 
tränger sedan alt mer tillbaka det, som ensamt förmår framkalla 
och gifva något värde åt fattigvård eller s. k. kärleksgerningar: 
den kristlige kärleken, vare sig såsom inbördes eller allmännelig 
kärlek.

Innan vi närmare ingå på denna och andra missriktningar, 
i hvilka den kyrklige fattigvården redan nu och än ytterligare 
sedermera leddes in, vilja vi först stanna ett ögonblick. Vi måste 
nämligen nämna några ord om det allmänna resultatet och den 
närmast liggande verkan, som blef följden af den nu skildrade 
kristlige kärlekens och kyrklige fattigvårdens högsta blomstring.

Det ligger i sakens natur, att denna' beundransvärda offer
villighet, detta allmänna personliga deltagande, som frän hela

) Se Ültzen, o. a. a. sid. 100.
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församlingens sida kunde påräknas såsom en allmänt erkänd ocli öfvad 
kristlig försanilingspligt ocli -rättighet, måste framkalla den alra kraf
tigaste verkan. Det visade sig i stånd till, livad ingen annan magt 
förmått, att gifva församlingsembetena det understöd, de behöfde 
för att fylla de vidt omfattande kraf, som på dem stäldes. Denna 
kärlekens solidariska sammanslutning, detta allmänt insedda behof 
af ömsesidigt understöd var det enda, som förmådde både klart 
tatta i sigte ocli fullfölja eller, ännu mer, uppnå ett så högt må/, 
som denna tids fattigvård verkligen uppnådde.

Af historiska data är det tillräckligt bekant, att det icke 
är blott en idealistisk fordran eller mönsterskildring utan fast 
hellre en beskrifning af verkliga förhållanden, sådana de i allmän
het gestaltade sig under tredje och fjerde århundradena, som vi i \ 
de apostoliska konstitutionerna ega. Och i dessas 4:de bok fram- 
hålles först det goda, hvarje kristen familj är i tillfälle göra deri
genom, att hon åtager sig föräldralösa barn. Bäst sker detta deri
genom, att hon fostrar dem upp till egna barn, ifall icke sådana 
finnas, samt der detta är förhållandet och det annars lämpar sig, 
till svärsöner eller svärdöttrar.

Och sedermera skildras hvad biskoparne eller församlings
embetena kunna göra genom att sörja för alle nödlidandes underhåll, 
så att ingen af dem fattas något. För de fader- och moderlöse 
kunna de vara i st. f. föräldrar, för enkorna i st. f. männen. De 
till äktenskap mogna kunna de förhjelpa till äktenskap. De arbets
löse men arbetsskicklige kunna de bereda arbete. De till arbete 
oduglige böra de bevisa barmhertighet. De främmande böra de 
bereda tak öfver hufvudet eller hem. Den hungrande böra de 
förskaffa mat, den törstige dryck, den nakne kläder, den sjuke 
tillsyn och den fångne hjelp.

Men i all synnerhet böra de låta sig vårda om de föräldra
lösa, så att ingenting fattas dem: om flickor, ända till dess att de 
komma till mogen ålder och i äktenskap kunna förenas med en 
kristen man; om gossar, sä att de kunna lära sig ett handtverk.

4
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Af församlingen böra desse underhållas ända till dess att de hafva 
lärt sitt handtverk, så att de kunna förskaffa sig någon egen band
tering ocli icke mer behöfva ligga den broderlige kärleken till last 
utan hjelpa sig sjelfve. Ty sant salig, verkligen lycklig är en 
menniska, först när bon kan hjelpa sig sjelf ocli icke mer behöfver 
göra det trångt för eller besvära föräldralöse, fattige, främlingar 
ocli enkor. Detta så mycket mer, som äfven Herren sagt att “det 
är saligare att gifva än taga (Act. XX: 35“)1).

I denna skildring äro icke blott uppräknade de alra fleste 
klasser bland nödstälde, hvilka den kyrklige fattigvården alltid har 
att taga om hand. Här äro äfven de grundsatser angifne, som böra 
vara bestämmande lör alt hvad verklig fattigvård heter såväl som 
ock det mål tydligt framstäldt, hvilket af hvarje fattigvård bör 
eftersträfvas ocli som här närmare än annars uppnåddes.

Dock var det långt ifrån det högsta mål, som eftersträf- 
vades, ännu mindre den enda eller ens den rikaste välsignelsen, 
med hvilken denna tids kärleksverksamhet och kyrklige fattigvård 
kröntes, att det inom de kristna församlingarna icke fans någre 
tiggare. Ty att detta mål vid den gammalkatolska tidens slut 
och öfvergång i den s. k. ekumeniskt-katolska verkligen var 
nådt, det kan icke bestridas eller ens betviflas. Redan kejsar 
Julianus måste mot sin vilja gifva sin tids kristne det vitsordet, 
att bland dem icke fans någon, som led brist, fastän förhållandena 
då voro vida ogynsammare för de kristne än sedermera.

Detta var nu visserligen mycket — det medgifves — i all 
synnerhet om man besinnar de tryckta förhållanden, under hvilka de 
kristne hela denna tid lefde, förföljde och i ringa omständigheter 
som de alra fleste merendels voro. Men dock var det icke det 
mesta eller det högsta, lika litet som frånvaron af fattigdom och 
brist är en följd af någon tids fattigvård allena eller alltid kan 
afhjelpas ens af den bäste fattigvård.

') Jfr Ültzen, o. a. a. sid. 91—92.



— Målet för denna tids fattigvård. — 51

Det högsta målet låg i församlingens eget inre kärlekslifs 
blomstring ocli fullkomnande. Den största välsignelse kom kyrkan 
sjelf till del genom den härliga frukt, som inom hennes eget sköte 
uppväxte af det kärlekens utsäde och arbete, som der blifvit ned- 
lagdt. Det var denna, som i all synnerhet utöfvade sitt öfver- 
väldigande intryck på de omkringboende hedningarne.

Jemte de kristnes dödsmod och dödsglädje var det nämligen 
framför alt kärleken, som förskaffade den lilla föraktade skaran 
seger öfver hednaverldens öfvermagt. Med utropet: “Sen huru de 
älska hvarandra!“ föllo hedningarne i alt större skaror till. Och 
alle måste de med eller mot sin vilja betyga att den magt, som i 
och genom den kristlige kärleken trädt in i verlden, var mägtigare 
än alla andra krafter i denna verld, både onda och goda. Kyrkan 
vann sin alra härligaste seger genom denna sin kärleks kraft, då 
hon lade hedningarne vid sina fötter eller rättare upptog dem i 
sitt sköte.

Och likväl var kärleken då, när detta skedde, betydligt 
förorenad. Äfven fattigvården hade då råkat in i flera missrikt
ningar, som både för den och det kyrkliga lifvet i sin helhet 
måste blifva ödesdigra, ju mera de utvecklade sig i den inslagna 
riktningen *).

*

Vi gå nu att redogöra för några af de vigtigaste orsakerna 
dertill och de mest framträdande symptomen på sådana miss
riktningar. För att icke blifva för vidlyftiga måste vi dock här 
inskränka oss till det alra nödvändigaste. I stället för att gifva en 
fullständig historik måste vi låta oss nöja med korta antydningar.

Först och främst är det då utan alla vidare utredningar 
klart, att den helt och hållet förändrade yttre ställning, i hvilken 
kyrkan inträdde i och med kristendomens upphöjande till romerska 
rikets statsreligion i många afseenden måste lända äfven den 
kyrklige fattigvården till godo. Kyrkan behöfde då icke mer

J) Jfr Uhlhorn, o. a. a. sid. 195—196.
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frukta för förtryck, förföljelse och sköfling af sina fattig- och 
kyrkomedel. Icke heller behöfde hon inskränka sig till att handla 
i det fördolda. I stället kunde det ske fritt och offentligt. Hennes 
arbete underlättades genom alt slags yttre understöd. Rikligare 
infiöto nu medel både till fattigvården och andra kyrkliga ändamål. 
Ännu flera personliga krafter strömmade till och stälde sin villiga 
tjenst, sitt kraftiga understöd till hennes förfogande.

På samme gång som församlingarna tillväxte i storlek och 
omfattning, ökades äfven antalet af diakoner och diakonissor såväl 
som antalet af hjelpbehöfvande och dermed följande göromål, hvarför 
ock särskilda anstalter upprättades. I större städer delades försam
lingarna i flera afdelningar, af hvilka livar och en anförtroddes åt en 
diakons särskilda uppsigt, hvilken vid sidan om och under sig hade 
flere diakoner, diakonissor och underdiakoner. Diakonernes antal 
gick ibland till öfver hundra i en församling. I spetsen for dia
konerne stod en arkidiakonus, som fortfarande var i nära för
bindelse med biskopen.

Ledningen af det hela äfven med afseende på fattigvården 
låg nu som förut i biskopens hand, hvilken dock för förvaltningen 
af den ständigt stigande kyrkliga förmögenheten måste omgifva 
sig med en hel krets verldslige embetsmän såsom or/.ovnpog eller 
förvaltare, skattmästare, sakförare o. s. v. I olika trakter af 
större städer och församlingar upprättades, livad som icke förut 
funnits, egna hus för de fattige, i hvilka de samlades och bespisades, 
de s. k. “diakonierna“.

Af ännu större betydelse var dock en annan inrättning, som 
efter Uhlhorns påstående var så epokgörande, att, om denna tid 
icke för fattigvården åstadkommit mer än detta ena, skulle den 
dock gjort sig förtjent af alla tiders tacksägelse. Det var upp
rättandet al särskilda anstalter, som under det gemensamma namnet 
al hospital konimo fattigvården till ovärderlig tjenst och nu blefvo 
alt mer oumbärliga. I början voro de väl hufvudsakligen afsedda 
lör herbergerande al resande och främlingar samt erhöllo derifrån
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namnet “xenodokier“ eller “hospitier“. Dock mottogos der nödstälde 
ocli hjelpbehöfvande af alla slag, icke blott främlingar utan äfven 
fattige, enkor, föräldralösa barn och sjuke. Och så småningom 
utbildade sig häraf anstalter för olika klasser af hjelpbehöfvande, 
då äfven hospitalen i inskränkt och modern mening blott upptogo 
och vårdade sjuke och krymplingar.

Äfven dessa mångahanda anstalter och dermed förenade 
permanenta välgörenhetsinrättningar stodo alle under biskopens 
högsta ledning, vare sig de voro grundade och doterade af enskilda 
medel, hvilket icke så sällan inträffade, eller de omedelbarligen 
voro kyrkans egna stiftelser. Biskopen utnämnde hela den embets- 
personal, som här blef behöflig: de s. k. “xenodokerne, ptokotroferne, 
orfanotroferne och nosokomerne“. Honom tillkom jurisdiktionen 
öfver dem, liksom alle hade att inför honom aflägga räkenskap. 
Och så till vida voro äfven dessa rent kyrkliga anstalter, äfven 
om embetsmännen icke hade någon omedelbart kyrklig karakter. 
I likhet med dessa anstalter och till en del i anslutning till dem 
organiserades ock ett annat slag af inrättningar, som särskildt för 
medeltidskyrkan fick en ännu större betydelse, nämligen Idostren.

Och för den välsignelse, som ifrån dem sedermera utström
made, då de i sig liksom uppsamlade all den gamla kyrkans lifs- 
kraft och derigenom blefvo härdar för ett nytt både kyrkligt och 
verldsligt kulturlif, måste äfven de sägas vara något godt och 
betvdelsefullt.*j

M en detta hindrar dock icke att en stor del af dessa an
stalter och inrättningar voro symptom af ett sjukdoms- och svaghets
tillstånd. som snart nog träder fram i öppen dager och öfvar ett 
ytterst menligt inflytande på fattigvården. I all synnerhet gäller 
detta om klostren, som kunna sägas bilda koncentrationen och 
höjdpunkten af de missriktningar, som i fattigvården såväl som i 
det kyrkliga lifvet öfver hufvud inträdde.

Och just derför, att dessa missriktningar nådde en sådan 
höjd och sträckte sig så djupt, blef verkan så ödesdiger. De
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måste icke blott hämma utan förr eller senare helt tillintetgöra den 
goda frukt, som annars kunnat vara att förvänta af kyrkans för
ändrade ställning och dermed följande kraftige ansatser till något 
nytt och bättre.

Dock är det långt ifrån riktigt att, såsom så ofta sker, 
datera dessa missriktningar först från tiden för kyrkans öfvergång 
till att blifva stats- och folkkyrka. Tvärtom gå många af dem 
mycket längre tillbaka i tiden, fast de först senare verka van
ställande och ruinerande äfven på fattigvården. Vi hafva redan 
antydt en sådan. Det var den asketiska uppfattningen af kristen
domen, som redan tidigt begynte framträda och som till en början 
tycktes verka i högsta grad befrämjande. Mången sattes nämligen 
genom fastor och försakelser i stånd till att kunna bidraga till de 
fattiges understöd, som det förutan aldrig skulle kunnat det.

Men snart nog visade sig deraf en rakt motsatt verkan. 
Och vi behöfva icke säga mer än att det var den, som i kloster
väsendet nådde sin högsta kulmen. Vi behöfva blott påpeka det 
allbekanta faktum, att, hvar helst denna uppfattning konseqvent 
får göra sig gällande, der leder den slutligen till dödande af alt 
positivt kyrkligt lif. Och dermed måste tydligen undergräfvas alt 
hvad äkta kärleksgerning, alt hvad verklig fattigvård heter.

I sammanhang med denna asketiska uppfattning gick ned
sjunkandet till en lägre, lagisk uppfattning af kristendomen och 
dess kärleksyttringar. Denna hade redan i midten af andra år
hundradet begynt framträda på enstaka punkter, men blef nu alt 
allmännare. Vigten lades alt mer på den’ yttre gerningen. icke 
på det inre motivet och sinnelaget. Och att detta är något ytterst 
farligt, behöfver knappast sägas. Det är icke nog med att äfven 
den yttre gerningen blifver mera både sällsynt och kraftlös, då 
man tror den kunna framdrifvas af en yttre magt och tvingande 
lag i stället för af hjertats egen innersta drift och kärlekens alsmägtiga 
kraft. Den annars genom hela lifvet fortgående kärleksgerningen 
styckas derigenom sönder till några enskilda gerningar. Och der-
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till var början gjord redan i den gammalkatolska tiden. Det fram
går ibland annat af det alt oftare återkommande yrkandet på 
tionde, såsom en för alle gällande pligt.

Då redan Origenes i detta afseende förklarar den gammal- 
testamentlige lagen för bindande, såsom Uhlhorn påpekar, så må 
det väl vara sant, hvad Ratzinger säger, att det blott var Origenes’ 
egen personliga mening, som der uttalades. Likaledes förhöll det 
sig nog så, att tionden i början icke betraktades som något förmer 
än det, som annars gafs, utan i stället såsom det minsta, som kunde 
och borde få gifvas. Den första tidens kristne betraktade all sin 
egendom såsom Guds gåfva, öfver hvilken de blott voro insatte 
till förvaltare och af hvilken de måste meddela, så långt nöden 
fordrade. Irenei yttrande erkännes då som allmän regel, som äfven 
i lifvet efterföljes: "judarne gåfvo blott tionde af sina frukter; de 
kristne gifva alt, såsom enkan lade alt hvad hon egde i offerkistan“ 1).

Men det oaktadt, upprepas alt oftare yrkandet på sådan 
tionde. I apostoliska konstitutionernas 7:de bok 2) icke blott fram- 
ställes det såsom allmänt förbindande utan utsträckes till alt. 
Och detta är ett ovederläggligt bevis uppå att man allmänt ned
sjunkit till sådan gammaltestamentlig, lagisk ståndpunkt. Det var 
sålunda långt ifrån att man då stod qvar på den gammalkatolske 
eller efterapostoliske ståndpunkten, såsom Ratzinger påstår.

Dertill kom att bland de stora skaror, som nu strömmade 
in i kyrkan, de alra fleste antogo kristendomen, utan att mycket 
hafva förnummit och än mindre vara genomträngde af den kärle
kens kraft, som förut var den alt beherskande. Oblationerna 
blefvo alt mindre och kunde icke på något vis ersättas af den nu 
alt allmännare påyrkade tionden eller af de stora testamenten och 
rika almosorna. Ty lösryckta som dessa voro både från gudstjensten 
och det personliga deltagandet, hade de långt ifrån samma värde 
och välsignelse med sig som oblationerna haft.

') Se Uhlhorn, o. a. a. sid. 151 och Ratz inger, o. a. a. sid. 72—73.
7) Se Ültzen, o. a. a. sid. 172.
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Deraf kunde icke annat än församlingslifvet i sin helhet 
och särskildt fattigvården, offervilligheten blifva ännu mer lidande. 
Trots de rika doteringarna till kyrka och fattige, trots det kraftiga 
understödet från stat och kejsare, trots de stora fattigvårdsanstal- 
terna hopade sig åter fattigdomseländet inom kyrkans eget område. 
Tiggeriet blef alt mer vanligt. I ständigt växande hopar trängde 
sysslolöse tiggare in i städerne samt lägrade sig kring kyrkorna och 
ptokotrofierna för att derifrån pocka sig till hjelp.

Gent emot sådant masselände måste tydligen en individu
aliserande, verklig fattigvård blifva alt svårare. Det enda medlet, 
som derpå kunnat råda hot, hade nu varit att söka väcka till nytt 
lif den gamle kärleken. Man hade bort söka bringa till stånd 
sådana förhållanden, att åter ett verkligt församlingslif kunnat upp
blomstra, derigenom att man sönderdelat de stora församlingarna 
i mindre. Men det var just det olyckliga, att denne väg icke be
träddes. Tvärtom undertrycktes de för handen varande begynnel
serna till bildande af mindre församlingar. Man kunde icke tänka 
sig en församling utan under ledningen af en biskop. Äfven sedan 
församlingarna eller stiften sträckt sig från städerna ut på lands
bygden och omfattade flera församlingar och städer, förblef biskopen 
den ende förvaltaren af fattigmedlen.

Äfven om diakonernes antal ökades och de delvis ännu 
hulpo till med fördelandet af understödet, voro de dock icke, 
såsom fordom, biskopens “ögon och händer“. Deras betydelse för 
fattigvården måste sjunka alt mer, sedan “oikonomen“ trängt sig 
mellan dem och biskopen och denne dessutom i föreståndarne och 
tjenarne vid välgörenhetsanstalterna fått en annan och större 
personal vid sin sida.

Denne anstaUsfattigvård trängde alt mer tillbaka den förut 
öfvade hus- och församlingsfattigvården. Den egentliga diakonien 
förlorar alt mer i betydelse, till dess hon i andra hälften af 5:te 
århundradet begynner helt försvinna. Diakonerne hafva dessutom 
nu fått en helt annan uppgift och ställning. De äro icke längre
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bärare af fattigvården. I stället gäller tjensten i kyrkan och vid 
altaret, som förut varit deras bisyssla, nu såsom deras egentliga 
hufvud- och embets-uppgift.

Det är sålunda icke på en utan på alle punkter, som den 
gamle församlingsfattigvården håller på att upplösas. Det är icke 
mer församlingarna, som genom sine föreståndare och diakoner på 
sine fattige lemmar öfva en så mycket som möjligt individuali
serande fattigvård med de vid församlingsgudstjensterna samlade 
medlen. I deras ställe står biskopen såsom den store almoseut- 
delaren. Ur kyrkoförmögenheten såväl som ur alt, hvad som 
skänkes åt de fattige, utdelar han almosor “en masse“ åt värdige 
och ovärdige, åt församlingsmedlemmar och åt andre, som den 
allmänna nöden gjort till nödlidande och tiggare x).

Och att en sådan fattigvård, hur kolossala summor han än 
utdelade, icke skulle kunna hämma eländets framfart, än mindre 
rädda den gamla verlden från undergång, säger sig sjelft. Det 
enda eller det mesta, han kunde göra, det var, såsom Uhlhorn så 
träffande uttrycker det, att “hjelpande och tröstande stå vid den 
gamla verldens dödsbädd“ 2). Dock hade han en annan och högre 
uppgift. Han skulle icke med den gamla verlden sjunka i hennes 
graf. Huru svåra än missriktningarna och förfallet voro, så bar 
han dock inom sig en oförstörbar lifskraft. Och med den skulle 
han äfven stå “hjelpande och tjenande vid den nya tidens vagga“.

Vi skola i följande afdelning se huru denna lifskraft uppe
hälles och vidare utvecklas. Men vi få.då ock der se att denna 
utveckling kräfver en lång tid. Det dröjer mycket länge, innan de 
unga germanska folken blifva så genomträngda af kristlig kärlek, att 
den kyrklige fattigvården såväl som det kyrkliga lifvet i allmänhet 
hos dem kommer till en ännu renare och kraftigare blomstring.

') .Jfr Uhlhorn, o. a. a. sid. 259—261. 
J) Tbm. sid. 226.
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III.

Förfall, _ ‘" ‘ g ocli enstaka ansatser till något nytt
inom medeltidskyrkan.

Medeltiden gör äfven med hänsyn till fattigvården skäl 
för sitt namn. Hon är en förmedling, en genomgångs- och öfver- 
gångstid mellan det gamla, som varit, och det nya, som derur skall 
framgå och ständigt håller på att arbeta sig fram. Midt igenom 
alle stormar och skakningar, som folkvandringen och arianismens 
bekämpande framkallade inom den nybildade germanska kyrkan, 
bibehöllos dock alltid några, större eller mindre qvarlefvor af de 
gammalkyrklige lifsformerne. Och innan de germanska folken 
hunno tillegna sig den lifskraft. som deri ännu var till finnandes, 
och än mer, innan det nedlagda lifsfröet hann bära någon full
mogen frukt, så att de kunde frambringa andre, deras egen ande 
fullt motsvarige nye former, förgingo århundraden.

Dervid kunde det omöjligt undvikas, att de brister och 
missriktningar, som redan på den gamla kyrkans mark framträdt, 
i början blefvo än större och ödesdigrare på den nye. hedniske 
och okultiverade grunden. Det kyrkliga lifvet kunde till följd 
deraf icke vara annat än behäftadt med mångfaldiga brister och 
ojemnheter, såsom ock historien tydligen ådagalägger. Och då 
fattigvården icke är något från det öfriga kyrkliga lifvet lösryckt utan 
fast hellre står i det innerligaste samband dermed. kunna vi på för
hand veta att det skall vara klent bestäldt äfven med denne.

I de skandinaviska länderna tyckes, oberoende af kristen
domen, ett slags icke så dåligt ordnad fattigvård hafva egt rum, 

) hvilken framkallats icke mindre af folkets och samfundsförhållan
denas än ländernas natur och beskaffenhet. Äfven om våre gamle 
svenske landskapslagar icke uppstått eller åtminstone icke fått sin 
närvarande form oberoende af kristendom och kyrka utan tvärtom

39
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denit rönt ganska stort inflytande, så visa dock de många, för 
dem egendomliga, bestämmelserna att bär redan förut måste funnits 
ett ordnadt fattigväsen. Det erkänner t. o. m. den romerskt-katolske 
skriftställaren och auktoriteten på detta område, Ratz in ger 1).

Helt annorlunda var det i de mellaneuropeiska länderna. 
Såväl hos Erankerne som sedermera i hela det karolingiska riket 
var fattigvården från början uteslutande en kyrkans sak. Den 
framträdde derför under hufvudsakligen samme former, som dem 
vi lärt känna från gamla kyrkans senare tid. Nu såsom tillförene 
var fattigvården koncentrerad i biskopens hand, för så vidt som 
den icke var af en blott privat karakter. Och der biskopen ännu 
något så när var, hvad han borde vara, der utdelades ännu stora 
summor åt de fattige. Och det icke blott såsom almosor åt kring
vandrande, ofta alldeles hemlösa skaror af nödstälde tiggare utan 
äfven under' mer motsvarige former.

De gamla xenodolaerna funnos ännu qvar på många ställen. 
Och derjemte upprättades nya. En egendomlig form af sådana 
var den s. k. matrikeln.

Ursprungligen förstods, såsom vi förut sett, med detta ord 
en förteckning på de af kyrkan regelmessigt understödde fattige. 
Under det i början desse fattige bodde i egna hem eller der hvar 
och en bäst kunde skaffa sig plats, upptogos de nu i ett särskildt 
derför upprättad t hus. Och på detta hus ofverflyttades nu nam
net matrikel, då de deri upptagne kallades “matricularirh Längre 
fram blefvo desse matrikularier förpligtade att på viss dag öfver- 
vara gudstjensten och vid kyrkan äfven förrätta en del lägre kyrk-j 
liga tjenster såsom rengöring, ringning o. s. v. Och deraf kom 
det sig, att senare åtminstone en del af desse fattige blefvo stän
dige kyrkotjenare, då matricularii blef namnet för lägre kyrko- 
tjenare i allmänhet 1 2).

1) Se Ratzinger, o. a. u. sid. 412—41(1.
2) Jfr Uhlhorn, Die christliche Liebesthiitigkeit im Mittelalter, Stutt

gart 1884, sid. 22—26.
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Men tydligt är att i dessa och liknande anstalter blott en 
liten del af de fattige kunde vårdas. Och för hela den stora mas
san af fattige, icke blott de hemlöse, kringstrykande tiggarne utan 
äfven de månge nödstälde under eget tak, som i ett eller annat 
afseende voro hjelp- och rådlöse, var det mycket illa sörjdt eller 
rättare icke sörjdt als. Och hvad som var ännu värre, derför 
kunde under då varande förhållanden knappast blifva sörjdt.

Ty oafsedt vissa enstaka punkter och särskildt framstående 
personer, var det numera icke godt om tjenande kärlek i kyrkan. 
Församlingarna voro icke sådana, att man af dem kunde vänta 
mycket. Och livad som var det svåraste af alt, det var att den 
i all kyrklig fattigvård drifvande anden och hvad som blifvit kal- 
ladt “hjertbladet i den gammalkyrklige fattigvården“, diakonatet, 
nu hade helt och hållet försvunnit. Och det icke blott i praxis 
eller den yttre verkligheten utan äfven så helt ur det kyrkliga 
medvetandet, att det icke mer tänktes på något återupprättande 
af detsamma *).

Att lemna någon ersättning derför eller åtminstone i någon 
mån tillgodose samma behof, som i sin tid framkallat diakonatet, 
dertill gjordes visserligen en ansats, kraftig och betydelsefull nog 
inom frankiska kyrkan. Denne skulle helt visst kunnat hafva ledt 
fattigvårdens historia in i en annan riktning än som nu blef förhål
landet, ifall den annars kommit att fullföljas och vidare utvecklas. 
Vi syfta härmed på grundläggandet af pastoratens sjelfständighet 
icke blott i själavårds- utan ock i fattigvårdshänseende.

Sockenpresterne tingo nämligen under 6: te århundradet 
enhvar i sin församling samma pligter gent emot de fattige, som 
förut biskopen haft i förhållande till hela stiftet. De erhöllo derför 
äfven sin särskilde andel i kyrkoförmögenheten och fattigmedlen 
för att med dem understödja de inom församlingen befintlige 

•fattige. Det var sålunda ingenting mindre än en förändring af be-

*) Jfr Void, Om Fattigforsorgolsens historiske Udvikling, Kristiania 
1882, sid. 28 och följ.
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greppet eller omfånget af en kyrklig församling. Förut hade 
derunder lörståtts ett helt biskopsdöme. Nu deremot tillerkändes 
hvarje prests område samma namn.

Tydligt är att genom denna förändring, som sedermera genom
fördes i hela vesterländska kyrkan, bereddes tillfälle till en vida 
större individualisering af fattigvården än som förut varit möjligt, 
då biskopen ensam hade hela förvaltningen och utdelningen om 
hand. Men såsom förhållandet redan då var och än mer blef 
under 7:de och 8:de århundradena, när störste delen af klerus 
såväl som det kyrkliga lifvet öfver hufvud råkat i det djupaste 
förfall, kunde icke ens häraf någon förbättrad fattigvård framväxa.

Såväl prester som biskopar och framför alt det frankiska 
hofvet, som var en härd för alt fördert och särskildt gjorde sig 
skyldigt till den gröfsta simoni, tänkte mera på egen vinning, 
njutning och beqvämlighet än på tjenande kärlek. Fattigdoms- 
eländet såväl som alt annat med det antydda sammanhängande 
blef derför inom den frankiska kyrkan alt djupare och värre, ju 
längre det fortgick i den inslagna riktningen.

En reform var derför högeligen af nöden, när Karl den 
store tillträdde sin regering. Med sin vanliga kraft grep han in 
äfven här, icke blott upprättande och återförande i den gamla 
riktningen hvad som förfallit, utan banbrytande. Han försökte 
nämligen genom sin lagstiftning i sjelfva verket att lägga förste 
grundvalen för ett slags allmän eller s. k. legal fattigvård.

Han ålade alle egendomsegare och feodalherrar att särskildt 
i nöd och dyr tid understödja enhvar sine underlydande. Och 
för så vidt som biskopar och abboter innehade kronodomäner, 
ålades äfven desse att underhålla sine fattige, på det att ingen på 
deras gods måtte dö af hunger eller tvingas att tigga. De fingo 
för den öfverblifna säden icke taga mer betaldt än ett visst fast- 
stäldt pris. Dessutom affordrade han under dyr tid de mera för- 
mögne^en formlig fattigskatt till bispringande af andres nöd, hvilka 
icke kunde erhålla tillräckligt understöd.
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Det var dock icke blott i rent borgerliga angelägenheter 
lian så grep in. Äfven kyrkan sökte lian både reformera och 
försätta i stånd till att bättre än dittils fylla sin uppgift med 
hänsyn till de fattige. Biskoparne fingo i uppdrag att under sina 
visitationsresor tillse det presterne togo sig af de fattige. Såväl 
biskopar som prester ålades att personligen uppsöka de fattige i 
deras hem, taga kännedom om deras förhållanden, afhjelpa behof- 
ven, föra förteckning på de understödde, ja gifva behöfvande till
gång till sitt eget bord. Vid hvarje sockenkyrka påbjöds upp
rättande af hospital till vård för sjuke och gamle, till herberge 
för resande och till uppfostran för öfvergifna barn. Och för 
klostren gåfvos liknande bestämmelser med hänsyn till den kring
liggande nejdens fattige. På egen bekostnad skulle de bespisa 
de fattige och vårda de sjuke i ett derför upprättadt hospital, som 
alltid borde finnas vid hvarje kloster.

För kyrkans fullgörande af de gifna föreskrifterna sörjde 
han på det sättet, att han med obeveklig stränghet indref dgn 
längesedan moraliskt erkända men nu först juridiskt och allmänt 
ålagda pligten att gifva tionde åt kyrkan och de fattige. Sjelf 
föregick han både verldslige och andlige med exemplet att icke 
blott af sin enskilda förmögenhet gifva enorma summor utan ock 
af alla kejserliga inkomster lemna tionde.

Och såsom bevis på att den förut nämnda decentralisationen 
nu genomförts är det anmärkningsvärdt, att tionden numera icke 
såsom förr tillfaller biskopen utan presterne eller rättare de en
skilda prest- och landtkyrkorna. Med denne tionde försiggick nu 
dessutom den förändring, att den delades i tre lika stora delar, af 
hvilka den förste skulle användas till kyrkans underhåll och be
stridande af omkostnader för kulten, den andre tillfalla presten 
och den tredje fattige och främlingar. Endast vid de större 
katedralkyrkorna fortfor den gamla romerska fyrdelningen mellan 
biskop, presterskap, fattige och kyrkan att ännu vara gällande.



— Karl den stores reformförsök. — 63

Anda från den apostoliska tiden hade det med de kyrkliga 
inkomsterna förhållit sig så, att de kallats och behandlats såsom 
en de fattiges tillhörighet, af hvilken likväl också de kyrkliga em- 
hetenas bärare lått sitt underhåll. Det kunde derför tyckas, som 
nu de fattiges andel i de kyrkliga inkomsterna blifvit väl mycket 
reducerad, då de blott erhöllo en tredje- eller fjerdedel. Deremot 
måste dock anmärkas att, såsom ofvan antydts, redan sedan lång 
tid tillbaka en liknande fördelning blifvit så godt som allmän 
praxis, fastän den utförts af biskoparne samt sålunda lätteligen 
kunnat göras mera godtyckligt eller gifva anledning till hvarjehanda 
misstankar och misshälligheter.

Det var derför ingenting nytt, som här gjordes, utan blott 
en bestämdare reglering af gammal praxis, hvilken likväl äfven den 
icke var utan sin betydelse. Med den stora tillväxt, kyrkoegendomen 
tagit, var tredjedelen en ganska ansenlig förmögenhet, som, der 
den rätt användts, kunnat afhjelpa och förebygga mycken nöd. 
Och den ökades än mer derigenom, att icke blott presterne ofta 
åt de fattige ytterligare gåfvo tionde af sin andel. Afven den be
frielse från tionde, som kloster och stiftelser åtnjöto för sina egen
domar, kom så till vida fattig- och särskildt sjukvården till godo, 
som denne tionde ofta anslogs åt de fattige eller rent af utgick 
under namn af hospitalstionde 1).

Nog lans det således alltid tillräckliga medel att använda 
för de fattiges vård, så mycket mer som derjemte en mängd 
almosor utdelades och rika gåfvor inflöto från många håll, icke 
minst från kejsaren sjelf, under form af donationer och testamenten. 
Och hade härjemte anstalter blifvit fogade för att rätt använda 
dessa medel eller att i någon mån ersätta det gamla diakonatet, 
kunde Karl den stores kraftåtgärder möjligen medfört mycket 
större välsignelse och åtminstone blifvit af längre varaktighet.

Nu gick det i stället så, att de sista qvarlefvorna af den 
gammalkyrklige fattigvården, som under medeltiden blifvit alt

) Jfr Uhlhorn, sist a. a. sid. 54—56.
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svagare, så godt som helt undanträngdes af dessa nya försök. Och 
med grundläggarens egen död och hans rikes delning störtade 
de lagde grundvalarne för en allmän fattigvård åter öfver ända.

Det kunde då se ut, som hade alt hans arbete varit för- 
gäfves eller till och med skadligt. Det har också uttalats olika 
meningar icke mindre om beskaffenheten än om verkan af detta 
Karl den stores verk. Ratzinger säger om detta såväl som om det 
mesta andra, hvilket under tidernas lopp framkommit inom den ro
merska kyrkan, att det blott var en “ny organisation af de gamla 
principerna, som inom denna “kyrka blifvit de samma alt ifrån 
apostlarnes dagar“. Det skulle således efter hans mening blott 
vara ett försök till återupprättande af den kyrklige fattigvården l).

Andre — såsom Void — tveka icke att, med alt erkän
nande af Karl den stores personliga förtjenster och den tillfälliga 
hjelp, som derigenom tillskyndades mångfaldiga nödlidande, karak
terisera Karls försök särskildt med tiondens indrifvande såsom 
mera skadligt än gagneligt. Och detta derför, att derigenom den 
sedliga förpligtelsen att frivilligt gifva för välgörande ändamål för
vandlades till en yttre rättspligt. Häraf blef följden att, då man 
betalt sina i lag befalda utskylder, lät man sig dermed nöja utan 
att tänka på den ännu vida djupare personliga förpligtelsen.

Och svårligen kan det bestridas, livad Void säger, att det 
icke lofvar godt för framtiden, då kyrkan af den verldsliga magten 
skall påminnas om sin pligt och tvingas till att utöfva en af sina 
vigtigaste lifsfunktioner. Derom kan icke vara mer än en me
ning, att vilkoret för en välsignelserik fattigvård är, att den skall 
vara en fri kärlekens gerning, framsprungen af rent medlidande 
med de förtryckte, af prest och menighet i förening 2).

Men häremot måste anmärkas, att dock något är bättre än 
intet och att det var tidens trängande nöd, som tvang Karl den 
store att indrifva tionde. Både med ord och föredöme, både som

’) Se Ratzinger, o. a. a. sid. 197—198.
2) Se Yold, o. a. a. sid. 27—28.
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enskild och kejsare gjorde han dessutom mer än de fleste för att 
i ram k al la ett sadant personligt deltagande och sätta kyrkan i stånd 
till att besinna sig på och fullgöra denna lifsfunktion i öfverensstäm- 
melse med sitt eget väsen. Och här, såsom ofta annars, kommer 
man tvifvels utan sanningen närmast, om man blifver i midten 
mellan dessa motsatta uppfattningar. Rättast torde vara att med 
Uhlhorn karakterisera Karl den stores fattigvård hvarken såsom 
en rent kyrklig eller rent borgerlig utan fast hellre som en bland- / 
ning. en förening af båda, såsom hans regering öfver hufvud bar 
en sådan blandadt kyrklig och politisk karakter *).

Och då måste det äfven erkännas, att hans åtgöranden 
nära ansluta sig till tidens sociala förhållanden och oundgängliga 
beliof. Då den kyrklige fattigvården hållit på att dö ut eller urar
tat i ett planlöst almosegifvande, så sökte han åstadkomma något 
vida högre: en verklig, planmessig försörjning af de fattige och 
ett dermed sammanhängande upphäfvande af det demoraliserande 
tiggeriet. Och härför begagnade han sig just af de medel och 
tillgångar, som stodo honom såsom kejsare till buds. Under då 
varande förhållanden kunde helt visst ingenting bättre åstadkommas. 
Så mycket är i alla fall säkert, att Karl den stores fattigvård var 
icke blott ett ibland de kraftigaste utan det enda, efter någon 
större måttstock genomförda, försök, som i medeltiden framkom för 
åstadkommande af en ordnad fattigvård.

Att beklaga är blott att det blef af så kort varaktighet och 
så snart kom att efterföljas af ännu djupare förfall, ännu större 
nöd. Under den härefter inträdande förvirringen och det derpå 
följande ännu olyckligare s. k. “sséculum obscurum“ sjönk det 
kyrkliga lifvet öfver hufvud alt djupare. Icke minst gäller detta 
om det embetes bärare, som skall gå i spetsen för detta lif och 
särskildt fått sig ledningen af fattigvården anförtrodd.

Snart kunde man på de flesta ställen icke mer tala om 
kyrklig fattigvård. I England upprätthöls väl den kyrklige fattig-

J) Jfr Uhlhorn, sist a. a. sid. 64.
5
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vården, om än ofta under stor skröplighet, till hän emot medel
tidens slut. Men i Tyskland och Frankrike anses den allmänt 
hafva upphört omkring år 1100 1).

Visserligen fans det äfven- sedermera ett slags fattigvård; 
men den utfördes icke genom kyrkans egentliga organ. Den var 
icke längre hvarken någon det kyrkliga embetets eller den kyrkliga 
församlingens angelägenhet såsom sådan. Annu mindre fans någon 
samverkan dem emellan. Förhållandet hade nu blifvit helt annor
lunda än förut. I den gamla kyrkan betraktades fattigvården 
såsom en nödvändig form för församlingslifvets uppenbarelse, så 
att, hvarhelst det fans en sockenmenighet och ett kyrkligt embcte, 
der fans, i och med detsamma som något behof visade sig, också 
genast en fattigvård. Nu fäns af sådan fattigvård så godt som 
als intet.

Då likväl kärlekens utöfning aldrig helt kunde eller någonsin 
kan upphöra i kyrkan, så länge hon ännu är en Kristi församling, 
måste nye former bildas för omsorgen om de fattige. Desse 
utgjordes af klostren eller kanske rättare de Mosterliga hospi
talen, en del fria föreningar eller ordnar och gille- eller skrå
väsendet.

Det må nu först och främst lika villigt erkännas som kraf
tigt framhållas, att dessa ofta gjorde mycket godt. De delade ut 
kolossala summor i almosor och öfvade en gästfrihet, en omvårdnad 
om vissa slag af nödlidande, som gränsar till det underbara och 
som gjort dem förtjenta af både samtidens och efterverldens tack
samhet. Men huru stor än enskildes offervillighet kunde vara, 
som lemnade bidrag härtill, och huru mycken kristlig kärlek, här 
än utvecklades, kunde dock häraf aldrig bildas någon tillfredsstäl
lande fattigvård, som förmådde råda bot på fattigdomseländet.

Alle desse nye former saknade alt för mycket den organi
sation, den enhet och centralisation, som derför varit nödvändig.

') Se Void, o. a. a. sid. 80.
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Fattigvården blef derigenom altför mycket beroende af en till
fällighet. Mången församling blef alldeles utan alt slags fattig
vård, under det mången annan, som kanske icke på långt när var 
i så stort behof deraf, öfverhopades med almosor och ingalunda 
alltid gagneliga tillfällen till främmande understöd. Och hvarje 
enskild församlings arbete inom sitt eget område, genom sine egne 
församlingsmedlemmar, kunde omöjligt ersättas genom än så många 
kloster eller ordnar och skrå ')•

Vi skola derför blott i största korthet söka gifva en inblick 
i desse för medeltiden egendomlige lifsformer, för så vidt som de 
voro organ för fattigvård.

Härvid begynna vi med det Irfosterliga hospitalet, icke blott 
emedan det till tiden var det första, utan emedan det under hela 
medeltiden förblef medelpunkten för kärleksverksamheten. Dertill 
kommer — hvad som för oss är ännu vigtigare — att det än i 
dag, fastän under annan form, fortlefver i de många anstalter och 
hospital, som hos oss finnas för tillgodoseendet af sjukvårdens behof.

I hvarje kloster fans, såsom vi redan antydt, ett särskildt 
hospital för allehanda främlingar och fattige. Alle, som klappade 
på klosterportarne, hvilken timme som helst om dagen eller natten, 
blefvo vänligt mottagne och erhöllo understöd hvar och en efter 
sina föregifna behof. I den afdelning, som kallades “hospitale 
pauperum“, blef ett bestämdt antal fattige städse vårdadt. Och 
dit hänvisades alle till klostret anländande fattige, sjuke och resande 
af ringare stånd.

Detta hade en särskild föreståndare, som kallades “eleemo
synaries eller hospitalarius“. Och såsom hans uppgift redan af 
detta namn antydes, så bestämdes närmare i klosterreglerne, att 
han på alt sätt skulle låta sig vårda om dess innebyggare och 
gäster. Men äfven utom klostrets murar sträckte sig hans väl
görenhet. Hvarje vecka skulle han, omgifven af sine tjenare, som

») Jfr Void, o. a. a. sid 29—81.
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buro med sig bröd, kött och vin. gå omkring i byarne och söka 
upp fattige och sjuke.

Men derjemte iaus i hvarje kloster äiven ett särskildt sjuk
hus för klostrets innebyggare, der de erhöllo en helt annan vård 
än någonstädes annars kunde beredas. Och äiven om dei i legel 
inga främmande intogos, var det dock af stor betydelse för nejden, 
att der både läkare och läkemedel voro tillgängliga. Ty, som 
bekant, voro nmnkar och klerker ännu de, som hufvudsakligen 
egnat sig åt läkarekonst. Men ännu vigtigare var att dessa s. k. 
“infirmarier“. som alltid voro väl inrättade, utöfvade ett ytterst 
befrämjande inflytande på hospitalsvården. sådan den visar sig i 
de härur framgångna ordenshospitalen.

Vi hafva redan nämnt att jemte dessa klosterhospital på
yrkades af Karl den store upprättandet af hospital vid hvarje 
kyrka. Detta yrkande blef visserligen aldrig genomfördt. Och 
der sådana hospital upprättades, hemföllo de snart åt det allmänna 
förfallet. Men livad som deraf framkallades och som blef af vida 
större betydelse och varaktighet, det var de s. k. kanonikat-stiftel- 
serna eller stiftshospitalen, som i hvarje stiftsstad upprättades.

Först och främst öfvertogo dessa under kanikernes ledning 
och deltagande en stor del af den fattigvård, som dittils biskopen 
ensam utöfvat. Och vidare gåfvo de just genom sitt läge i stä- 
derne första upphofvet till, ja bildade sjelfva första begynnelsen 
till stadshospitalen och våra nuvarande länslazarett1). Såväl dessa 
som klostren hade en uteslutande hierarkisk eller åtminstone 
klerikal pregel.

Under känslan af dessas otillräcklighet till följd af den all
männa nöden och det tilltagande eländet väcktes emellertid på 
många ställen äfven hos lekmän ett alt allmännare behof att öfva 
barmhertighet mot nödlidande medmenniskor. An var det en all
männare rörelse och väckelse, som gaf anledning till att Here

') Jfr Uhlhorn, sid. 73—84.
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sådane slöto sig samman och bildade en orden. Så, i anslutning 
till korstågen och Clügniacenser-reformen, Johanniterorden, Tyske 
riddarorden, Lazarusorden och en del andre för att icke säga de 
alra tleste medeltidens riddareordnar. Det var den aristokratiske 
delen eller adelsståndets andel i fattig- och sjukvården l).

An var det en välgörande man eller qvinna, som tog initia
tivet och bildade en förening af lika sinnade för ett eller annat 
välgörande ändamål, hvarefter de särskilde stadgarne för hvarje 
orden närmare bestämdes. Så den helige Andes-orden eller hos 
oss de s. k. •‘helgeandslmserD, Elisabet-orden, Beguiner- och Beg- 
harder- samt hos oss Birgittinerorden. Det var privatfolkets såväl 
af de högre som i synnerhet af de lägre klassernes, eller som 
Ratzinger kallar det, det borgerliga småfolkets andel i sjuk- och 
fattigvården * 2).

Men om än desse ordnar och ordenshospital uppstodo af 
eget initiativ utan kyrkans medverkan, visade sig dock medeltidens 
kyrka så till vida medveten om sin pligt, att hon ifrån början 
förlänade dem sin sanktion. Derigenom sökte hon, så godt hon 
kunde, påtrycka dem en kyrklig pregel och genom sitt inflytande 
åtminstone i någon mån förebygga det urartande, åt hvilket de 
samtliga förr eller senare hemföllo. Särskild t förtjenar det fram
hållas, huru kyrkan med hela sin moderliga ömhet och all den 
kärlekens skapande uppfinningsförmåga, af hvilken hon var mägtig, 
åtog sig en viss klass af desse nödlidande, åt hvilkas vård Lazarus- i 
orden egnat sig.

Det var den stora massan af spetälske. som vid tiden för 
korstågens slut och helt säkert såsom en följd af dem förekommo 
i sådan förfärande mängd, i sådana gräsliga, smittosamma former, 
att de blefvo till en fara rent af för de europeiska folken. Då 
sjukdomen, när den var af värsta slaget, oftast var obotlig och 
den dermed behäftade dömdes att afsöndras från all beröring med

') Jfr Uhlhorn, sid. 89—110, och Ratzinger, o. a. a. sid. 827—842.
2) 8e Ratzinger, o. a. a. sid. 818—827.
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andra menniskor och införas i spetälskeklostren eller utsättas på 
fälten, betraktades en sådan förklaring ungefär som en dödsdom. 
Och för att i någon mån lindra denne förfärlige lott samt hänvisa 
till den rätta och enda trösten, som kyrkan hade och ensam kunde 
gifva, hade denna afsöndring utbildats till en gudstjenstlig alä, i 
hvilken hela församlingen tog del.

På den derför utsatte dagen tågade presten, beledsagad af 
församlingsmedlemmar i procession och klädd i presterlig drägt, 
med kors och vigvatten till den sjukes hus för att hemta honom 
till kyrkan. Under vägen dit sjöngos de sju botpsalmerne med 
antifonen: “Jag vet att min förlossare lefver och skall åter upp
väcka mig ifrån de döda“. I kyrkan höls messa med särskild 
kasuel hänsyftning både i introitus (18 ps.), lektioner och slutbön.

Efter gudstjenstens slut ikläddes den olycklige under bön 
och välsignelse de kläder, han i sin nya ställning behöfde, och 

4 ledsagades till hospitalet, dit presten införde honom med 132 ps. 
vers. 3 — 5 och sedermera med lämpliga afskedsord lemnade honom. 
Sedan presten ytterligare anbefalt den olycklige åt församlingens 
omvårdnad och understöd med behofliga medel, återvände tåget 
till kyrkan, der högtiden afslöts med denna bön: “Alsmägtige 
Gud, som genom din Sons tåliga lidande brutit den gamle fiendens 
högmod, förläna din tjenare det gudomliga tålamodet, att han 
måtte med from undergifvenhet bära det onda, som såsom en tung 
börda trycker honom. Amen“ *)•

Men oafsedt sådan enstaka samverkan med församlingen,
I drogo sig äfven dessa föreningar och ordnar tillbaka från försam
lingen och koncentrerade sin verksamhet inom hospitalen. Der 
lindrade de visserligen mycken nöd och räddade mången, som dem 
förutan skulle hemfallit åt en ömklig undergång i brist och elände, 
hvilket annars under denna tid, i synnerhet emot slutet, mycket ofta 
inträffade. Men att de icke dermed kunde ersätta den kyrklige

’) Se Uhlhorn, sist a. a. sid. 251—261.
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fattigvården ligger i öppen dager. Lika litet som munkarne i 
klostren eller almoseutdelarne i stiftens fattighospital, förmådde 
desse ordensmedlemmar om de fattige inhemta någon personlig 
kännedom eller öfver dem öfva tillräcklig kontroll, då de sjelfve 
afskuro sig de för hvarje sådan oundgängliga besöken i de fattiges 
egna hem.

Härutinnan egde onekligen den tredje och sista inrättningen, 
som i slutet af medeltiden blef af stor betydelse med hänsyn till 
fattigvården, ett visst företräde, nämligen slcrå- och gilleväsendet.

Detta stod i nära sammanhang med städernes och borger- 
skapets mot slutet af medeltiden alt mer växande betydelse. Det 
var icke nog med att städernes innebyggare slöto sig samman till 
gemensamt försvar mot öfvergrepp från furstar och riddare. Här 
utbredde sig genom handtverk, handel och vidsträckta handels
förbindelser ett alt större välstånd, ett alt kraftigare frihets- och 
samfundssinne. Detta gjorde att de äfven bättre kunde försörja 
sine fattige. Också här grep man till upprättande af hospital, 
hvilka såsom kommunala inrättningar stodo under magistratens 
kontroll. Till dem hade hvarje borgare att gifva något bidrag, 
liksom der alla slags sjuke och husville kunde blifva intagne.

Men det stannade ej härvid. Alle, som i samma stad drefvo 
samma handtverk och yrke. slöto sig samman till en förening, 
ett skrå med gemensamma pligter och rättigheter. Närmast skedde 
väl detta till gemensamt försvar till person och yrke gent emot 
främmande konkurrens. Men deri ingick ock syftet att gemensamt 
understödja hvarandra vid inträffande nöd, sjukdom eller andra 
trångmål. Och för att detta kunna göra hade hvarje skrå äfven 
både rätt och pligt att i sedligt afseende vaka öfver dem, som 
hörde till skrået, och vid behof träda till med hjelp och tukt.

Det räknades för en skråens hederspligt att sörja för sådane 
sine medlemmar, som oförskyldt blifvit utarmade. Desse erhöllo 
då ur skråkassan ett förskott mot vil kor att, så fort som möjligt, 
återbetala och, ifall de af ålder och sjukdom icke kunde fortsätta
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sitt yrke, varaktigare understöd. Men på samme gång voro också 
alle, som ville påräkna något sådant understöd eller blott tillhöra 
skrået, förbundne att föra ett efter' gällande uppfattning sedligt 
och korporationsenligt lif samt framför alt att underkasta sig skrå
ordningarna. Och att här en vida bättre kännedom, noggrannare 
profiling och ändamålsenligare behandling af de fattige kunde 
åstadkommas och derför hjelpen vida mer afpassas efter behof 
och värdighet än vid det öfliga almoseutdelandet vid kloster och 
hospital faller af sig sjelft.

Här var i sjelfva verket en betydelsefull ansats till för- 
samlingsfattigvård, som lätteligen skulle kunnat utbildas till en 
sådan. Det hade derför blott erfordrats, att dessa olika* skrå och 
korporationer icke för mycket beherskats af separatintressen, utan 
slutit sig närmare samman, och att de framför alt genomträngts 
af en renare kristlig ande samt fått rätt syn på den stora sak, 
det här gälde. Men intetdera var fallet eller kunde under då 
varande förhållanden blifva det.

Och det är just här kyrkans stora brist och skuld ånyo 
framträder. I stället för att leda och genomtränga detta begyn
nande folk- och församlingslif med en kristlig ande, förföll hon 
sjelf alt mer. Hon kunde då icke annat än draga alle, hvilka 
hon ville hjelpa och som af henne läto sig hjelpas, alt djupare 
ned i förfallet, alt längre bort från den rätta uppfattningen och 
behandlingen äfven af de fattige.

Långt ifrån att motarbeta fattigdomseländet hade hon ju 
nu kommit derhän, att hon med eller mot sin vilja måste be
främja, för att icke säga framkalla sådant. Till följd af den 
asketisk-meritoriska eller lagiska kristendomsuppfattning, som alt 
mer trängt igenom och utvecklat sig, gälde ju tiggeriet snart 
sagdt som något godt och eftersträfvansvärdt, ja ofta såsom en 
hög dygd och förtjenstfull sjelfförsakelse. Tiggeriet betraktades 
sjelft såsom ett slags kallelse. Tiggarne gälde till och med såsom 
på sitt sätt nödvändige lemmar i det menskliga samfundet.
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Gåtves det inga tiggare, så kunde man ju icke gifva några 
almosor. Och almosegifvandet gälde ju icke blott såsom det mest t 
verksamma bland de satisfaktoriska verken utan inneslöt de båda 
andra, bön och lasta, i sig. Afståendet från de jordiske egodelarne 
var nämligen ett slags fasta. Och almosegifvandet förmådde ju 
förvärfva åt den gifvande de fattiges förböner. Ingenting kunde 
derför så mycket som almosegifvandet bidraga till själens frälsning 
icke blott här i tiden utan framför alt undan skärseldens qval ')•

Och derför gafs det äfven almosor i sådan mängd, att det 
icke kan annat än väcka förvåning. Derför grundades det stiftelser 
för själens frälsning af sådan storhet och omfattning, att de ännu 
den dag i dag är räcka till för många tusendens underhåll och 
hjelp. På ingen tid — säges det af en bland de största auktori
teter på detta område, hvilken ingen lär vilja anklaga för partisk
het i detta afseende * 2) — har det gifvits så många almosor som i 
medeltiden.

Men ju mer det gafs, desto mer uppblomstrade tiggeriet, - 
dess mer tillväxte fattigdomsnöden. Och det gäller icke blott om 
de enskilda almosorna, att de så framalstrade tiggeri, utan ännu 
mer om dem, som gåfvos af ordenshospital och kloster. Här var 
almosegifvandet ännu mer demoraliserande. Icke nog med att 
klostren i missförstådd barmhertighet underhöllo fattige, som de 
sjelfva hade frambragt. Vid klosterportarne var i allmänhet den 
säkraste utsigt till hjelp och almosor, så länge ännu medel funnos 
att tillgå och klostren sjelfva icke helt förfallit. I stora flockar 
af ibland ända till hundrade drogo tiggare och vagabonder ikring r 
genom landet från kloster till kloster. Och att häraf skulle alstras 
ett förfärligt elände är lätt att förstå 3).

Med tiggeriförbud och tiggareordningar kunde blott litet eller 
rättare intet hjelpas. Till att råda bot härpå behöfdes icke blott

’) Se Uhlhorn, o. a. a. sid. 431 och 142.
2) Ibrn. o. a. a. sid. 304.
3) Jfr Void, o. a. a. sid. 36.
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en annan yttre ordning för fattigvården utan en hel omgestaltning 
och reformation af det kyrkliga lifvet ifrån dess innersta kärna 
och djupaste rot.

Det var detta, som skedde i den lutherska reformationen. 
Och derför är först der tillräcklig förutsättning gifven för att en 
verklig, kyrklig fattigvård åter skall kunna uppblomstra. Huru 
mycket deraf blifvit skola vi nu tillse.

IV.

Nya ansatser till upprättande af kyrklig fattigvård inoiu
lutherska kyrkan.

Då Luther och med honom hela lutherska kyrkan kommo 
till lefvande erfarenhet af att menniskan varder rättfärdiggjord 
genom tron allena utan alla egna gerningar, så var det visserligen 
i första hand en inre lifserfarenhet. Det var här närmast fråga 
om hjertats religiösa förhållande, om den enskilda menniskans 
ställning till hennes frälsnings Gud. Det gälde ju huruvida hon 
i rättfärdiggörelsens afgörande ögonblick och sedan alt framgent, 
trots all egen vidlådande synd, för enfödde Sonens skull kunde 
få träda i ohämmad lifsgemenskap med Gud sjelf och blifva för
vissad om ständig delaktighet i all hans nåd och salighet. Och 
det gälde ingenting mindre än att åt hvarje frälsningsbehöfvande 
menniska söka rädda denne oskattbare förmån, som Gud sjelf i 
sitt ord anvisat.

Men just derför, att detta var en så central lifserfarenhet, 
måste den ock, i samma mån som den tillegnades och helt tick 
göra sig gällande, så småningom omgestalta icke blott den enskilda 
menniskans utan hela det kyrkliga samfundets yttre lif. Alra minst 
kunde den kyrklige fattigvården deraf blifva oberörd. Lika visst
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som denne fattigvård under föregående tider gestaltat sig efter 
och sjelf varit ett mer eller mindre motsvarigt uttryck i en viss 
riktning för det inre kyrkliga lifvet, så måste ock nu blifva 
förhållandet.

Såsom en omedelbar följd af den nya religiösa erfarenheten, 
måste en ny etisk lifsåskådning framträda. Ingenting mindre än 
hvad romerske skriftställare, såsom Döllinger och Ratzinger, kalla 
en fullständig “Umwälzung“ måste här inträffa *).

Och äfven här är det Luther sjelf, som går i spetsen. 
Med denna nya lära om rättfärdiggörelsen af tron allena och alla 
goda verks oförmåga att något förtjena inför Gud genomskar han 
verkligen, såsom Ratzinger beklagande säger, nerven till den gamla 
offervilligheten. Detta kunde icke annat än tillika verka förstörande 
på de af förfäderne öfverlemnade inrättningarna och anstalterna, 
för så vidt som dessa hvilade på och voro genomträngda af 
romerskt-katolsk grundåskådning. Men gent emot denna ankla
gelse kunde Luther och vi med honom hänvisa till ett motiv vida 
renare, en nerv vida fastare och mer sammanhållande än den, 
som drifvit fram och uppehållit i all synnerhet medeltidskyrkans 
stiftelser och fattigvårdsinrättningar.

Der detta motiv varit som kraftigast, der hade det framgått 
ur angelägenheten om själens frälsning. Med de goda verken och 
almosorna ville man ju ingenting mindre än förtjena sin själs rädd
ning undan timlig nöd och skärseldens qval, om icke rent af dess 
eviga frälsning. Huru starkt detta motiv än var, så var det dock, 
djupare sedt, rent egoistiskt, paradt med hvarjehanda evdaimonism 
af finare eller gröfre art.

I stället för detta satte nu Luther och lutherska kyrkan 
den ur tron och det nya lifvet framdrifne tacksamme kärleken. 
Ocli denne kärlek, som visserligen närmast är en tacksamhetens 
genkärlek emot Gud för hans frälsnings nåd, måste dock i hela

>) So Ratzinger o. a. a. sid. 451—467.
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den kristnes lif framträda i en sådan kärlek till nästan, att den 
vida öfverträffar alt annat. Den nöjer sig icke med, räknar icke 
ens för något det ringaste förtjenstfullt att gifva almosor, vore 
det än de alra största. Den vill genomtränga och gör anspråk 
på den kristnes hela lif. Det är icke heller blott på en eller 
annan, hvilken vill uppnå en högre fullkomlighet, som denne kärlek 
ställer sina höga kraf. Den kristlige kärleken i denna sin högsta 
fullkomning är något, som kräfves af alle, hvilka annars vilja 
räknas för lefvande kristne.

Och denn« kärlek yttrar sig icke närmast i gifvandet af almosor 
eller i några utsökta s. k. goda, sjelftagna gerningar, som af något 
slags högre “evangeliska råd“ frammanas. Han gifver sig fast hellre 
uttryck i skötandet af den egna jordiska kallelsen på ett sådant 
sätt, att jag derigenom kan hjelpa äfven min medbroder i skötan
det af hans kallelse. Det planlösa almosegifvandet, det fullkomliga 
uppoffrandet af alle jordiske egodelar eller den s. k. frivillige 
fattigdomen, som förut skattades så högt, räknas numera icke för 
kärlek. Tvärtom kan detta alt ofta vara straffbar synd. Såsom 
sådan måste det räknas, ifall jag derigenom förhindras att sköta 
min af Gud gifna kallelse och på något sätt understödja mina 
medmenniskor. Denna jordiska kallelse och det derför erforder
liga arbetet af ett eller annat slag måste derför nu gälla såsom 
en kristlig och allmänt mensklig pligt1).

Det kontemplativa lifvet betraktas numera icke såsom något 
högre i jemförelse med arbetet. Tvärtom räknas det för synd att 
lefva af främmande arbete eller att tillegna sig frukterna af en 
annans arbete utan eget arbete. Arbetet är efter reformatorisk 
åskådning allmän pligt, icke blott emedan man derigenom vinner 
sitt underhåll. I sådant fall skulle de vara undantagne derifrån, 
hvilka utan arbete hafva något att lefva af. Nej, arbete är en 
mensklig pligt, emedan Gud befalt alle att arbeta. Detta arbete

f) Jfr Hering, Die Liebesthätigkeit der deutschen Reformation, i Theol. 
Studien und Kritiken, Gotha 1884, sid. 207—209.
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är ingenting mindre än en gudstjenst. Det är så långt ifrån att 
den jordiska kallelsens arbete skulle hindra uppnåendet af den 
kristliga fullkomliglieten, att tvärtom troheten i kallelsens gerning 
hör med till denna fullkomlighet. som icke kan uppnås den 
förutan 1).

Att dessa allmänna grundåskådningar icke kunde undgå 
att äfven på fattigvården och härmed sammanhängande frågor 
öfva sitt mycket stora inflytande och. i mån som de genomfördes, 
helt omgestalta denne, är tydligt. Det framgår redan af Luthers 
1520 utgifna skrift: “An den christlichen Adel deutscher Nation 
von des christlichen Standes Besserung“, der så godt som ett helt 
program för fattigvården framställes.

Det heter der: “Es ist wol der grosten not eyne, das alle 
betteley abthan wurden in aller Christenheit, Es solt yhe niemand 
unter den Christen betteln gähn, es were auch ein leychte Ord
nung droh zumachen, wen wir den mut und ernst datzu theten, 
nemlich das ein yglich stad yhr arm leut vorsorgt, und keynen 
frembden betler zuliesse. sie hiessen wie sie wolten, es weren wal- 
bruder odder bette! orden. Es kund yhe ein yglich stadt die 
yhren erneren, unnd ob sie zu gering were, das man auff den 
umbliegenden dorffen auch das volck vormanet datzu geben, müssen 
sie doch sonst soviel landhauffer und böser buffen unter des 
bettelns namen erneren, szo kund man auch wissen, wilche war- 
hafftig arm weren odder nit.

Szo muste da sein ein vorweszer odder vormund, der alle 
die armen kennet, und was yhn not were dem Rad odder pfarrer 
ansagt, odder wie das auffs beste mocht vorordnet werden . . . . 
Das aber etlich meynen, es wurden mit der weysze die armen nit 
wol vorsorgt, und nit szo grosse steynen heuszer unnd kloster 
gepawet, auch nit szo reychlicb, das glaub ich fast wol, Ists doch 
auch nit not: wer arm wil sein, solt nit reich sein, wil er aber

1) Jfr Uhlhorn, Die christliche Liebesthätigkeit seit der Reformation. 
Stuttgart 1890, sid. 22.
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reich sein, so greift’ er mit der hand an den pflüg, und suchs yhm 
selbs ausz der erden. Es ist gnug, das zimlich die armen vorsorgt 
sein, da bey sie nit hungers sterben noch erfrieren, Es fugt sich 
nit, das einer aufs andern erbeit mussig gehe, reich sey und wol 
lebe bey einis andern übel leben, wie itzt der vorkeret miszpraueh 
gehet, dan sanct Paul sagt ’wer nit erbeytet, szo] auch nit essenn’. 
Es ist niemand vorm der andernn gutter zulebenn vonn got vor
ordnet, denn allein denn predigenden unnd regierendem] priestern, 
wie sanct Paulus i. Corint. ix. umb yhrer geystlichenn erbeyt, wie 
auch Christiis sagt zu den Aposteln ’Een yglicher’ wircker ist 
wirdig seynis lonhs’“ ’)•

Vi se här ■ att Luther icke låter det stanna vid en protest 
emot eller ett upphäfvande af missbruken och förfallet inom medel
tidskyrkans fattigvård. Han har genast positiva förslag att göra.

Han går tillbaka till den apostoliska uppfattningen af 
arbetet, såsom en allmänt mensklig pligt, såsom det af Gud 
sjelf gifna medlet både för eget underhåll och kärlekstjenst emot 
nästan. Han påyrkar afskaftandet af alt tiggeri och omsorgsfull 
men sparsam omvårdnad af sådane fattige, som icke förmå 
arbeta. Eör genomförandet af dessa förslag föreslår han i sitt 
tal om fattigförmyndare — såsom en gifven sak — återupp
rättande af det bibliska, gammalkyrkliga diaJcouatet såväl som den 
äldre kyrkliga rättsbestämmelsen om de fattiges andel i kyrko- 
förmögenheten.

Huru han närmare tänkt sig utbildandet af sådane diakoner 
och diakonissor i anslutning till för handen varande kyrkliga stiftel
ser, det kunna vi se af Schmalkalderartiklarne (Pars II, Art. III) 3).

Då han låter denne fattigförmyndare till såväl rådet som 
presten inberätta erforderliga fattigvårdsbehof, är dermed första 1 2

1) Se Knake, D. Martin Luthers Werke, Kritische Gesainmtausgabe, 
Weimar 1888, 6 Band sid. 450—451.

2) Se Müller, Die symbolischen Bücher der ev.-luth. Kirche, Gütersloh 
1876, sid. 306.
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uppslaget gifvet till en förändring, som på sitt sätt är utmär
kande tor lutherska kyrkan och sedermera blef af den mest afgö-
rande betydelse. Det är församlingens rätt såväl som pligt att 
draga försorg om de “rätte“ fattige, hvilken här återställes; men 
det är icke kyrkotörsamlingen blott såsom sådan i afsöndring från 
utan fast hellre i förening med den borgerliga församlingen eller 
kommunen. Häri ligger ett bevis på det förtroende, Luther hyste 
icke blott till den borgerlige allmänanden och det kristliga brödra- 
eller kärlekssinne, som i församlingen måste påräknas, utan ock 
till öfverheten såsom en kristlig öfverhet, hvilken använde sin verlds- 
liga magt efter kristliga principer.

Så länge dessa förutsättningar voro för handen, måste en 
sådan förening af det kyrkliga och borgerliga elementet bidraga 
till en mycket rikare utveckling af kärlekens verk och sålunda 
lända fattigvården till fromma. Men så snart detta icke blef 
fallet, låg deri å andra sidan möjligheten till att det kyrkliga 
elementet förlamades i sin verksamhet och sålunda fattigvården 
deraf led skada, en möjlighet, som tyvärr snart nog — såsom vi 
längre ned få se — öfvergick i verklighet1).

Till en början stannade det emellertid icke blott vid program 
och förslag; icke heller dervid, att församling och diakonat tiller
kändes sin gamla rättighet och andel i fattigvården. Äfven det 
kristliga hemmet och framför alt presthuset blef åter en den 
kristlige kärlekens fristad, som tog del i den stora uppgiften, så 
att derifrån hjelpande armar sträcktes ut emot de hemlöse, del
tagande hjertan öppnade sig för alla nödens barn. De evangeliske 
presterne lemnade ofta sine församlingsmedlemmar förebilden af 
den mest sjelfuppoffrande hängifvenhet i vården om de nödstälde.

I spetsen för alle går den store reformatorn sjelf såsom 
den mångsidige menniskokännaren och varme fattigvännen. Det var 
icke nog med att han sjelf med största rätt kunde kallas en de

’) Jfr Hering, o. a. a. sid. 223.
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fattiges, öfvergifna barns och enkors hjelpare. Hans frikostighet 
mot dem gick ofta vida öfver hans tillgångar, så att han till och 
med en gång, när hans hustru icke kunde vara tillstädes och för
hindra det. derför använde sitt eget barns faddergåfva. Sitt 
inflytande öfver kurfursten använde han äfven så till deras fördel, 
att han fick kalla honom och alltid kunde i honom påräkna en 
“patronus pauperum“.

Och såsom det tillgick i Luthers hem. så äfven i Melanch- 
tons. Äfven här öfvades en lika enkel och anspråkslös hushållning 
som stor frikostighet. när det gälde afhjelpande af andres nöd. Karak
teristiskt för Melanchton i detta afseende är Peucers yttrande om 
honom till Jonas: “Jag skulle helst vilja att ingen gåfve honom 
några pengar, ty det hjelper hvarken honom eller hans barn; 
så snart hans aflöning infaller, gifver han bort deraf. till dess 
ingen skärf mer är qvar, så att jag sedan måste sörja för hushåll
ningen“ ’).

Beträffande församlingarnas och för samling sembetenas del
tagande i fattigvården, var det väl hufvudsakligen i städer ne ^ som 
detta kom till något vidare utförande, emedan endast der ett 
verkligt församlingslif var till finnandes. Men också framkomma 
här i de alra flesta städer af någon betydenhet de mest lofvande 
begynnelser. Det visar sig i de många s. k. “Kastenordnungen“, 
(förordningar om fattigvård med dertill hörande församlingskassor), 
som nu uppgjordes, och af den utförliga behandling, som i de flesta 
kyrkoordningar kommer den s. k. “Armenkasten“ eller “gemeine 
Kasten“ till del.

Den vigtigaste af dessa är tvifvels utan Leisniger-Kasten- 
ordningen af år 1523, emedan Luther sjelf utgaf den. inledd med 
ett förord, deri han framställer den såsom “ein gemein Exempel“ 
för andra församlingar, såsom den äfven veykligen blifvit* 2). Och

*) Jfr Hering, o. a. a. sid 262—266.
2) Jfr Richter, Die ev. Kirchenordnungen des 16 Jahrhunderts, Weimar 

1846, I, sid. 10—15.
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hade icke det olyckliga bondekriget 1525 kommit emellan och nöd
vändiggjort störste delen at den kyrkliga magtens förläggande i 
öfverhetens hand, hade den helt visst kommit att tjena till före
bild iör ännu dera, och det äfven i landsförsamlingarna.

Nu inskränkte sig, såsom nämndes, dessa begynnelser till 
städerne. Men att man här grep sig an med hela den förste 
kärlekens ungdomliga kraft och lefvande sinne för betydelsen af 
denna sak. såsom en at den nyskapade församlingens vigtigaste 
angelägenheter, det framgår af hvarje afdelning i dessa kasten- och 
kyrkoordningar. Vi måste nöja oss med att ibland dessa hänvisa 
till Magdeburger-kastenordningen af 1524, Stralsunder-kyrkoord- 
ningen af 1525, Halliska k. o. af 1526, Braunschweiger-k. o. af 
1528, Hamburger-k. o. af 1529, Mindenska och Göttingska k. o. 
af 1530, Liibeckska k. o. af 1531, Pommerska k. o. af 1535, Wiir- 
temberger-kastenordningen af 1536 och Mecklenburger-k. o. af 
1552 m. fl.1).

Karakteristiskt i detta afseende är hvad exempelvis i in
ledningen till Braunschweiger-k. o. säges: “Wille wy Christene 
syn, so moete wy io dat in der frucht bewisen, ga wy nicht vm 
mit monnike tande vnde ertichtem Gades denste, dar vns Got 
nichts van beualen helft, darum wert vns Got nicht vorachten, 
so moete wy io vm gaen mit dem rechten Gades denste, dat is, 
mit rechten guden werken des louens, vns mit ernste van Christo 
beualen, noemelick dat wy vns annemen der notrofft vnser negesten, 
alse he secht, Dar by scholen alle luede erkennen dat gy myne 
iungere synt, so gy iw mauck eynander leuen . . .

Vi se sålunda häraf att, redan långt innan lutherska kyrkan 
framlagt sin konstitutiva bekännelse, hade hon på mångfaldiga ställen 
konstituerat ett slags fullt ordnad fattigvård. Och fastän denne 
i mycket påminte om den gammalkyrklige, såsom till sina grund-

— De många fattigvårdsordningarna. — 81

Se Richter, o. a. a. I, sid. 17—18, 23—25, 46-47, 116—120, 132- 
134, 139—140, 143—144, 149, 254—257, 261—265, 11, sid. 127 o. 11. a. st.
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drag kyrklig, var det dock en relativt ny skapelse, som, i fall 
den fullföljts, kanske blifvit af knappast mindre betydelse än be
kännelsen.

Till vården om de fattige och förvaltningen af församlings- 
kassau (Kasten), valdes i hvarje församling ett tillräckligt antal 
män, som antingen kallades diakoner eller kastmästare och äfven 
leviter. På valet, som ofta föregicks af förbön i den offentliga 
gudstjensten och som betraktades såsom en vigtig församlings
angelägenhet, hade pastorerne och öfverheten afgörande inflytande. 
Desse diakoners uppgift var att uppsamla, förvalta och använda 
de erforderliga medlen för fattigvården.

Samlandet försiggick dels i den offentliga gudstjensten, an
tingen så att hvar och en sjelf nedlade, hvad han ville, i fram- 
stälde fattigstockar, eller så att diakonerne i anslutning till predikan 
gingo ikring med kollekthåfvar och deri uppsamlade alla de frivilliga 
gåfvorna. Dels förekommo regelmessiga hussamlingar, då diako
nerne hufvudsakligen uppburo natur-alster, såsom korn, vin, frukt, 
ost o. s. v.

Kollekter vid kyrkodörrarne, såsom de i de reformerta 
kyrkorna äro öflige och nu äfven hos oss blifvit bruklige, före? 
kommo deremot ytterst sällan. Men väl var det allmän ordning- 
att det vid kyrkliga förrättningar såsom bröllop, barndop och 
begrafning samlades för de fattige. Dessutom öfverenskoms att en 
del af inkomsterna från de gamla stiftelserna skulle inflyta i fattig
kassan, som för öfrigt skulle fyllas blott af frivilliga gåfvor. Då 
man ännu helt förlitade sig på kärlekens magt, känna reformations- 
århundradets lutherska kyrkoordningar icke till någon genom 
lagens tvång frampressad fattigskatt.

Med de sålunda inkomna medlen hade diakonerne att sörja 
för de “rätte fattiges“, sjukes och föräldralösa barns ordentliga 
underhåll och omsorgsfulla omvårdnad. Det kom derför framför 
alt an på att om dem inhemta fullständig kännedom och noga 
öfvervaka medlens användning såväl som de fattiges hela upp-
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löiande. Bör detta alt saväl som för medlens förvaltning och 
embetsgöromålen i allmänhet gåfvos i kyrkoordningarna de mest 
detaljerade föreskrifter, på hvilka vi dock här icke kunna när
mare ingå.

Så mycket hellre kunna vi underlåta detta, som långt ifrån 
alla dessa bestämmelser någonsin fullständigt genomfördes och, 
äfven der en sådan tillämpning begynt genomföras, den på de alra 
flesta ställen af flera olika anledningar snart nog afstannade. Dem, 
hvilka vilja taga närmare kännedom om såväl förloppet härvid 
som orsakerna till att den kyrklige fattigvården alt mer trädde 
tillbaka, under det att den legale eller politiskt-kommunale i 
stället infördes, måste vi nöja oss med att hänvisa till Uhlhorns 
utförliga skildring häraf* 1).

Vi vilja härvid endast tillägga att detta var något, som 
vid denna tid inträffade icke blott i den lutherska kyrkan utan 
äfven i de reformerta och romerska länderna. Det var till och 
med ett romerskt-katolskt land, Frankrike, som gick i spetsen 
och gjorde fattigvården äfven till en statens angelägenhet redan 
genom edikten och lagarne af 1536, 1544 och 1561. Würtemberg 
följde efter år 1559, England 1601, Spanien 1778 och nästan alla 
öfriga Europeiska stater i slutet af förra eller början af detta 
århundrade 2).

Vi öfvergå nu till en närmare redogörelse för fattigvårdens 
historiska utveckling inom vår svenska, evangeliskt-lutherska kyrka.

Liksom på alla andra områden reformationen med deraf 
följande omgestaltning i vårt fädernesland blott så småningom 
genomfördes, så var ock förhållandet med fattigvården. Alt för- 
blef sig i början likt. De gamla kyrkliga institutionerna blefvo, 
med undantag af klostren, äfven för fattigvården bestående,till 
dess de af den nye lutherske anden så småningom hunno om
gestaltas.

’) Se Uhlhorn, sist a. a. sid. 71—140.
1) Jfr Void, o. a. a. sid. 38—39 och Ratzinger, o. a. a. sid. 486 —488.
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Enda förändringen, som biel en löljd al reformationens 
genomförande på Vesterås riksdag, var den. att en stor del af 
icke blott klostrens och kyrkornas utan äfven välgörande stiftelsers 
inkomster indrogs till kronan eller återbördades al enskilde. I 
all synnerhet måste tiondens indragande betydligt inskränka till- 
gåugarne för de fattiges och sjukes understöd. Fattigvården åter
föll derigenom helt och hållet på menigheterna, som visserligen af 
ålder ombesörjt den men nu dertill måste skaffa nya medel '). 
Deraf blef tydligtvis en följd att fattigvårdstungan för dem måste 
kännas ännu tyngre.

Dock måste det rättvisligen framhållas, att Gustaf Vasa 
företog åtskilliga åtgärder för förebyggande af dessa olägenheter. 
Så visade han icke blott sjelf ett vida mildare sinnelag emot alla 
“helgeandshus“ än emot de egentliga klostren. Han utfärdade ett 
allmänt påbud, att alla sådana icke stodo under Vesterås recess 
utan under allmän lag och att derför deras gods icke till följd 
blott af bördsrätt, såsom annars, kunde från dem '‘ryckas och 
klippas-4. En hel del kloster förvandlades utan vidare till sådana 
helgeandshus, som hade till uppgift att både i andligt och lekamligt 
afseende biträda lidande och fattige, efter “klosterlefvernet afkom“ 
och man af skriften vet att man skall “föda, styrka och uppehålla 
de fattige“. Ibland sammanslogos två eller flera sådana helgeandshus 
till ett hospital, såsom i Vadstena 1532, och under “ett regemente“, 
nämligen borgmästares och råds.

Detta var visserligen en afvikelse — och det helt säkert den 
första i Sverige — från den äfven här urgamle grundsatsen, att det 
var kyrkans pligt, att hafva hand om de nödstälde. Dock innebar 
detta ingalunda, såsom ofta antagits, ett fattigvårdens sekulari
serande utan härrörde blott af tidens allmänna osäkerhet och 
konung Gustafs nya kyrkopolitiska ställning. Det framgår redan 
deraf, att en särskild prest anstäldes vid detta hospital, “den i

') Jfr Geijcr, Fattigvårdsfrågan, 1839. Samlade skrifter, Stockholm 
1874, 8:dje bandet, sid. 68.
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Ci utls ord förfaren var’‘ ocli som skulle ombesörja de der intagnes 
andliga vård ').

Då fattigdomsnöden sedermera ytterligare tilltog, visade
konung Gustaf sig ock rätt uppfatta sin ställning. I sitt år 1555

*

utfärdade plakat om allmogens fattigdom ville han väcka till lif 
en mer omfattande verksamhet för att dels förekomma, dels af- 
lijelpa nöden.

Härigenom gjordes väl fattigvården till föremål för den 
verldsliga styrelsens omsorg. Men det medel, han använder, visar 
att det äfven här blott är fråga om hans mera patriarkaliska, lands
faderliga omsorg om sine undersåtar. Han hvarken befaller eller 
söker genom lag ålägga bönderne något nytt. Han blott upp
manar dem till att genom nyodlingar i de ännu ouppodlade delarne 
af riket skaffa sig utrymme och inkomst. Häri låg, så vidt vi 
kunna finna, icke någon förändring af fattigvårdens karakter, såsom 
Broomé i sitt arbete om fattigvårdslagstiftningen tyckes antaga 2). 
Fattigvården blef under hela Gustafs regering, livad den förut 
varit T-- kyrklig.

Ännu mindre kunna vi gå in på att i 1571 års kyrko
ordning någon förändring af fattigvården skulle framträda på det 
sätt, att vi hör hade icke blott öfvergången till den offentlige fattig
vården utan de förnämsta grunddragen till de följande tidernas 
fattigvård. Tvärtom halva vi här. efter vårt förmenande, den 
kyrklige fattigvården fullständigare än den någonsin i vårt land 
förekommit.

Äfven om det blott är i sina allmänna grunddrag, som 
särskildt församlingsfattigvården här framträder, så visar den sig 
alt igenom bestämd af kyrklige grundsatser. Han framställes 
visserligen såsom en allmän och oundgänglig kristendomspligt.

') Jfr Reuterdahl, Svenska kyrkans historia, Lund 1866, IV, sid. 812, 
426—427, 485—486.

2) Broomé, Om Svenska Allmänna Fattigvårdslagstiftningen, Lund 
1856, sid. 59.
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Men likväl häfdas både den kristliga friheten och kärleken så 
mycket, att ingenting med lagens tvång afkräfves den, som icke 
ur frivilligt, tacksamt hjerta vill gifva. Och detta är — så v i d t vi 
kunna se — raka motsatsen till de verldsliga, rent juridiska lag
bestämmelser och den kommunal-fattigskatt, som sedermera infördes 
och skulle ersätta gifvandets frivillighet.

Hospitalen och sjukstugorna, om hvilka det här hufvud- 
sakligen är fråga, tillhöra helt och hållet kyrkan. Emedan de 
allmänna hospitalen — hvilken benämning icke blott motsvarar 
nutidens lazar.ett utan innefattar äfven gemensam vårdanstalt för 
obotligt såväl som botligt sjuke, sinnessvage och äfven lättige — äro 
“fåå och swage“, tillstyrker kyrkoordningen såsom “gott och Christe- 
ligit / at ock så några små Siukastoffuor allestädz och vthi hwar 
sokn worde vppehåldna / så at iw några personer / fyra eller sex 
sigh ther vthi hydda och behielpa kunde / Ty vthi så måtto hade the 
menniskior / som Grud fruchta / och rette Christne gerna wara wilia / 
tilfelle medh sina almosor och milda gåffuor bewisa theras Christe- 
liga troo och broderliga kerleek til theras fattiga nästa“.

Landtpresterne borde derför till sådan mild gerning upp
mana sina församlingsbor, att dessa sjukstugor vid kyrkorna kunde 
blifva bygda; en uppmaning, som tydligtvis innebär första upp- 

I rinnelsen till de fattighus, som numera finnas i alla socknar. Dock 
månde härmed gå huru som helst, “skole wij någon tijdh — heter 
det vidare — kunna bliffua til swars för Gudh och hans helga 
Christeliga Kyrkio / så moste wij wisseligha så bestellat / at the få 
och fattiga Hospitaler och Siukastoffuor / som her tildagz her och 
ther j Landet warit haffua / iw bliffua wid macht / ja åter refor
meras och förbättras“.

Sådana hospital, som funnos vid domkyrkorna, borde så 
försörjas med årlig inkomst, att i hvart och ett af dem kunde 
uppehållas åtminstone trettio sjuke, utom sysslomannen och tjenste- 
folket. Denne syssloman eller skaffare, som vid hvarje hospital 
borde finnas, skulle visserligen i städerne tillsättas af borgmästare
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och råd men “med Bispernas eller Kyrkiopresternas rådh“. Denna 
tillsättning al syssloman kan sålunda icke heller anföras såsom något 
bevis lör att kyrkans inflytande öfver dessa hospital i ringaste 
mån försvagats, ännu mindre upphört. Detta så mycket mindre, 
som för dessa hospital sedermera gifvas de mest detaljerade, rent 
kyrkliga föreskrifter.

Det är icke nog med att kyrkoherden i staden en gång om 
veckan och “tlies offtare thes bätter“ skall gå dit in och höra efter huru 
det står till. Af de utförliga beskrifningarna framgår att mycken 
vigt lägges deruppå, att en allvarlig kristlig husordning följes. 
Intet större hospital får umbära sin särskilde “Capelian / som the 
siukas siela gagn weta och wårda / för them predica, läsa, Messa, them 
trösta j theras yttersta och annor sådana tienst vppehålla skal“. 
Och annars är det sysslomannens pligt att tillse det de fattige 
icke blott “bedhas maat j Gudz nampn / läsandes Fader wår etc., 
när de skola få sig maat“ utan ock en gång om dagen åtminstone, 
“på en bestämdan tijdh alle bidia för allmenneligh Landzfridh / för 
Rikezens och Öffuerhetennes welfärd / och ther medh för alla them / 
som Hospitalen hielpa och fordra“.

I hospitalen skola i första hand intagas “infödda, som haft 
itt gott rychte och omgengelse j theras welmacht“. Ingen får 
der intagas, som sjelf kan förtjena sitt bröd och har slägtingar, 
hvilka kunna vårda honom, på det hospitalet må så mycket bättre 
räcka till för “androm, som rett almoso hion och fattige äro / 
hvilket S. Paulus råder“. Och om någon redan intagen är buller
sam eller icke vill ställa sig kristlig husordning till efterrättelse, 
skall han först för någon tid sakna sin kost och. om detta till
samman med förmaningar icke hjelper, drifvas ut af hospitalet.

Ifrån stiftshospitalen fingfe, såsom alltid förut varit sed, 
almosesamlare utsändas i stiftet. Och när de kommo till landt- 
presterne med biskopens bref och bevis uppå att de voro “j sit 
ärende rette och redelige“, skulle desse lysa för dem ifrån predik-
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stolen och förmana folket att lemna de fattige undsättning, hvar 
efter sin förmåga.

Dock stannade det icke vid sådan hospitals- eller anstalts- 
sjuk- och fattigvård. Afven hvarje församling såväl på land som 
i stad påminnes om skyldigheten att sörja livar och en för sine 
fattige och hjelpbehöfvande. Och detta läres törsamlingen att be
trakta såsom en del af sin gudstjenst. derigenom att medlen på 
frivillighetens och den kristlige kärlekens väg uppsamlas vid den 
offentliga högmessogudstjensten.

Derom heter det nämligen: •‘Teslikes skal man ock så wel 
på Landzbygdenne som j Städerna / liwar helge dag / tå mesta folket 
är tilhopa / lata en gå medh Hatten / eller / som ellies hafuer warit 
sedher / medh Taffonne. Och then hielp / som j så måtto för- 
werffues på the fattigas wägna / skal leggias vthi een kisto eller 
stock på något besynnerligit rum j Sacristion eller annorstädz / 
ther någre tilskickade frome män haffha nykelen til. Samma hielp / 
skola the sedan när belägit är med Kyrkioheerdans rådh lata 
komma til fattigt folk / antigen tliet som ther wid Kyrkiona är j 
någlior sådana liten Siukastoffuo / som sagdt är / eller ock the som 
liggia vthi almenneligh Hospital j Städerna*1.

Af sista bestämmelsen framgår tydligen, att det icke stan
nade- vid partikulär församlingsfattigvård. utan att den redan gene
raliserat sig till allmän-kyrklig sjuk- och fattigvård. Det var 
visserligen öfverlemnadt åt den enskildes frivilliga afgörande, både 
om och huru mycket han ville gifva. Men dock betraktades det 
ingalunda såsom något, det der lika väl kunde underlåtas som 
göras, utan att ens kristliga lif deraf toge någon skada, såsom i våra 
dagar tyvärr ofta är förhållandet. Tvärtom ansågs deltagandet i 
denna kristendomspligt så vigtigt, att man det förutan icke kunde 
vara en rätt kristen, utan fast hellre blefve värre än en hedning.

Detta är något, som med otvetydiga ord säges i sjelfva in
ledningen till kapitlet om fattigvården, hvilket vi derför icke kunna 
underlåta att här anföra. Det heter nämligen der: *‘I bland alt
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annat som war käre HEKre «Jesus Christus och hans helga Apostlar 
både inz ord och exempel oss befalat haffua / är tliet itt stycke 
icke tliet ringaste / at wij skole lata oss wårda om the fattiga / 
siuka halta och blinda / hwilke / lika som the sielfue ingen god 
rådh lör sigli weta kunna / så moste the alt lijta til andra om 
theras nödtorfft / therföre står icke heller oss Christnö widh wår 
Christeliga troo och ewiga saligheet tilgörandes / thenna delen för- 
suma eller tilbaka settia / Ty såsom Paulus tilkenna giffuer / then 
thet gör / nemliga/ sina wårdnadher försumar och öffuergiffuer / han 
är ock werre än en Hedninge-4 *)■

Nog hade således här de kyrklige grundsatserne för fattig
vården, sådana lutherska kyrkan måste fordra dem, fått ett i det 
stora hela ganska fullständigt och tillfredsställande uttryck. Äfven 
om de icke allmänneligen i sin stränghet tillämpades eller ens de 
här gjorda yrkandena öfver alt eiterkommos. var dock en god och 
principielt riktig begynnelse gjord. På flera ställen blefvo sådana 
sjuk- och fattigstugor upprättade. Till dessa plägade husmödrarna 
vid kyrkobesöken om söndagarne medföra almosor för att dermed 
understödja der intagne fattige. Detta var sålunda en begynnelse 
och grundval, på hvilken, åtminstone till någon tid, bygdes vidare 
i samma riktning.

Karl IX yttrar i sitt testamente år 160.5 en önskan om 
flera sådana fattigstugors uppförande vid kyrkorna, der kristliga 
och gudfruktiga men niskor hade tillfälle att lemna sina gåfvor. 
Till dessa kunde och borde efter hans förmenande ock anordnas 
någon del af kyrkans tionde. Sjelf yttrade han sig der ock 
ämna utfärda en stadga för husfattiges på landet underhåll, hvilken 
stadga dock aldrig utkom.

Hospitalen tyckas deremot icke länge hafva hållit sig uppe, 
så att de kunde sägas motsvara den i kyrkoordningen gjorda 
besk ritningen. Åtminstone var Karl IX högeligen missnöjd med

') Se Then Swenska Kyrkoordningen, Stoeholm M. P. LXXT, fol. 
XCI—IIJI.
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deras förvaltning. Han sade sig hafva hört att personer dött af 
svält i Upsala hospital och misstänkte att underslef bedrefs vid 
deras förvaltning 1).

Äfven Gustaf 11 Adolf yttrade missnöje deröfver. 1620 
infordrade han presterskapets utlåtande om skolors och hospitals 
upphjelpande; och i denna skrifvelse gifver han en hemsk skil
dring af hospitalen. Fastän kronan med stor omkostnad höll flera 
hospital i landskapen, skulle det likväl vara få fattige, som hade 
någon nytta deraf. '‘Och dhee der inkomma blifwa werre än 
hundar aclitade, och stiälss altså bort dedh som till pios usus är 
legerat, Undan Cronan och denn Fattige: Och Tiggerijt hafwer 
lijkwäll icke ända, altt för Hospitalernes onde Disposition skull“ a).

Hvad som gifvit närmaste anledning till denna skildring och 
huru mycket den motsvarades af verkligheten, är väl numera svårt 
eller omöjligt att afgöra. Allmänt måtte det emellertid icke kunnat 
vara, då presterskapet i sitt svar yttrade sig ej kunna förmoda att

o

det ginge så illa till. Ärligen anstäldes visitationer af biskopar 
och kapitel eller af kyrkoherdar och borgmästare m. fl. och efter 
verkstäld inventering ingingo räkenskaperne till kongl. räkne- 
kammaren * 2 3).

1624 framlade emellertid konungen i sin “Constitution emot 
Tiggiare och tijdztiuffuer“ för rikets ständer en ny plan för vården 
om fattige och sjuke.

Hufvudinnehållet af detta märkliga aktstycke var att en 
reform af hospitalen borde genomföras. Deras antal skulle in
skränkas till ett i hvarje provins eller till elfva för hela Sverige, 
då de nu voro 21. Till hospitalet för vanföre och fattige krigs
män hade konungen förordhat Vadstena kloster och dertill lagt 
en ränta af 2000 daler i gods. Ingen skulle intagas i hospital

’) Jfr Anjou, Svenska kyrkans historia från Upsala möte år 1593, 
Stockholm 1866, sid. 358—359.

2) Se Thyselius, Handlingar rörande Svenska kyrkans och läroverkens 
historia, Örebro 1839, I, sid. 5.

3) Se Anjou, sist a. a. sid. 359.
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utan betalning. Denna skulle erläggas af anhörige, af husbonde 
lör tjenstetolk och för dem, som ingenting egde, af staden eller 
socknen. För att bereda större tillgångar skulle föreståndarne få 
uppbära bidrag af församlingarna, hvilka bidrag borde tillställas 
hospitalet genom församlingarnas kyrkoherdar och sexmän. Dess
utom skulle i livarje provins upprättas barnhus, i hvilka fattiga 
barn. som saknade omvårdnad, skulle upptagas. Särskildt borde 
livarje stad på egen bekostnad inrätta ett sådant.

Deremot ansåg konungen de förut förordade och på landet 
uppbygda “Käringie Stugur vara rätte Orsaken till all Lättia och 
Tiggerij“. De borde derför nedrifvas. Och af der inhyste fattige, 
som- icke voro arbetsföre, skulle de äldre förhjelpas in i nästa 
hospital, barnen i barnhuset. Kringstrykande tiggare skulle ej tålas 
utan af kronans tjenstemän insättas i tukthus och der hållas till 
arbete. Sådana tukthus borde upprättas i alla provinser ’)•

Detta förslag var — såsom Anjou säger — oss veterligen 
det första försök i Sverige, att genom allmän lag ordna den offent- 
lige sjuk- och fattigvården. Och för dess storslagna organisation, 
dess starka centralisation må vi gerna med Geijer erkänna att 
det, såsom alt hvad den store konungen vidrört, “bär märke af 
storhet“ och med Broomé att “det var så långt före sin tid, att 
det ej vann ständernas och folkets bifall“ 2).

Men hufvudorsaken till denne utgång tro vi vara en helt 
annan, nämligen den, att detta förslag icke blott var före sin tid 
utan utgick ifrån och skulle i sin tillämpning ytterligare utvecklat 
helt andra principer än de, som då voro gängse och dittils följts 
i fattigvårdens utöfning 3). I stället för den kyrklige fattigvården 
skulle häraf redan då blifvit, hvad visserligen senare äfven i vårt 
land infördes, kommunal eller kanske rättare statlig och legal

G Se Thyaelius, anf. ställe sid. 43—50.
l) Se Geijer, o. a. ställe, sid. 69 och Broomé, o. a. a. sid. 61.
3i Jfr Arrhenius, Några ord om fattigvård etc. Carlstad 1859, sid 

18—20.
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fattigvård, der fattigvårdsmedlen på laglig väg och, der det beliöfs.
med tvång indrifvas.

Men det var detta, som icke alla rikets ständer ville gå in 
uppå. Och för så vidt som den kyrklige, frivillige fattigvården 
tillerkännes ett företräde framför den legale med dess juridiska 
tvång, måste man äfven erkänna att ständernas motstånd — långt 
ifrån att bero blott af fördomar mot det nya — varit fullt be- 
rättigadt. Det ådagalade om än icke •‘storhet'4, så djup insigt i 
den sak, det gälde, och berömvärd fasthet. Detta är något, som 
ovedersägligen framgår af de särskilda ståndens svaromål, i all 
synnerhet preste- och bondeståndets.

Adeln hänsköt förslaget till konungens eget betänkande och 
till granskning af rikets råd, biskoparue och presterskapet. Bor- 
gerskapet gillade det och begärde endast att ingen måtte fritagas 
från att bidraga till kostnaderne. Preste- och bondestånden fruk
tade att de få hospitalen icke blefvo tillräckliga till att rymma 
alle fattige, hvadan tiggeriet ej genom denna reduktion skulle 
förekom mas.

Presterskapet begärde att åtminstone ingen indragning af 
hospital måtte ske, förrän de qvarblifvande blifvit utvidgade och 
ordnade. Beträffande almosestugorna vid kyrkorna syntes det 
vidare '‘rådsampt att man här låter allmogen haffua sin willie, att 
dhe kuune cl i j t in liielpa sine egne fattige, sedan, att dhe må haffua 
for Ögonen, dhem dhe kunna bewijsa barmhärtighetz wärk elfter 
sin l ådh, och af dhet äinpne dhe haffua, dhet och Kyrkio ordningen 
i detta fallet haffuer ansedt’4. Dessutom drogs det i betänkande, 
huruvida husbonden kunde åläggas att emot landslagens stadgande 
för sjukt legohjon betala mera än livad af lönen innestod.

Bondeståndet förklarade sig "befruchta att dhet will i fram- 
tijdhen bliffua till beswär, dhet wij skole utgöra åhrligen Penningar 
till dhe fattiges Underhold i Hospitalerne, Effter Almogen haffuer 
nogh till att utgöra Penninge ränter och Spannemåls utgiffter till 
Rijkzens förswar-4. Dessutom påpekades att i -‘käringsstugorna14 på
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kyrkobackarne künde de fattige försörjas med ringa spis, i det 
somlige, dä de gingo till kyrkan, förde med sig ett stycke bröd, 
andre ost, mjölk, kött och annat slikt efter råd och lägenhet.

Skulle deremot alle fattige föras in i hospitalen, blefve det 
mycket dyrare att underhålla dem. Alla dessa frivilliga gåfvor 
skulle då torka in och mången derför svälta ihjel. Bäst vore att 
ingen fattig ginge utom sin socken utan der underhölles, såsom 
man der ock kunde halva noggrant inseende öfver att ingen gick och 
tiggde af lätja och sålunda afskaffa alt tiggeri af sådane, som med 
sitt eget arbete kunde lifnära sig ').

Såsom vi se, var det till en del mycket grundade betänk
ligheter, som emot detta förslag framstäldes. Och dels till följd 
deraf men väl hufvudsakligen i följd af bristen på tillgångar kunde 
konungens plan ej realiseras. Det var endast Vadstena krigsmans- 
hus samt barn- och tukthuset i Stockholm, som sedermera kommo 
till stånd. Då frågan härom 1619 förekom till slutligt afgörande? 
hänsköts den af rikets ständer till regeringen ensam. Den hade 
nu upphört att anses vara en kyrkans angelägenhet 2). Den egentlige 
•fattigvården kom under den närmaste framtiden att gestalta sig på • 
samma sätt, som omedelbart förut.

Och att detta ännu var ungefär detsamma som 1571, det 
framgår tydligen af det förslag till l:yrho-ordräng från homing 
Gustaf II Adolfs regeringstid, som numera är i tryck tillgängligt.

Detta förslag utgör, som bekant, en revision af 1571 års 
kyrkoordning, som länge ansetts behöHig och på konungens upp
drag utförts af erkebiskopen Kenicius samt biskoparne L. Paulinus 
Gothus, J. Rudbeck, J. Kylander och Petrus Jonae. Men det 
oaktadt är det sista kapitlet: “Om Hospitaler och Siwkastuffwor“, 
ordagrant detsamma som 1571 med blott ett enda litet undantag. 
Detta är dock ingen förändring utan blott ett uteslutande af den ön
skan, som i 1571 års kyrkoordning fans uttalad, att det vore godt, om
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i hospitalen funnes rum äfven för prester, som antingen af sjuk
dom eller ålder icke längre förmådde sitta vid sina gäll 1).

Detta får dock icke fattas så, som skulle fattigvården varit 
så utmärkt ordnad och väl öfvad, att ingen förändring af desse 
kyrkans män skulle ansetts behöfiig. Tvärtom visas tydligen be- 
höfiigheten af en sådan genom den öfverenskommelse, som prester
skapet två år förut, 1617, gjort, att ingen prest skulle inom sin 
församling pålysa om tiggare från andra stift, så framt desse icke 
voro försedde med biskopens bref2). Denna öfverenskommelse 
visar ej att en utvidgad lagstiftning men väl en noggrannare efter- 
lefnad och en skarpare kontroll af de redan i 1571 års kyrko
ordning gifna bestämmelserna behöfdes. Och det var just härut- 
innan, det redan nu begynte brista och sedan brast alt mer. ju 
längre tiden skred framåt.

Det var denna brist, som å ena sidan gaf anledning till att 
tiggeriet ånyo tog sådan fart, att man på något sätt måste söka 
hämma det. Och å andra sidan framkallades häraf behofvet att 
genom närmare lagliga bestämmelser söka reglera socknarnas för.

' sörjningsskyldighet eller söka ordna sjelfva fattigvården.
Denna socknarnas försörjningsskyldighet eller det s. k. 

sockensystemet i fattigvården hade visserligen genom häfden gjort 
sig gällande men var ännu icke i lag faststäldt. Genom lag var 
tvärtom bestämdt att livarje socken skulle uppmanas till att utom 
underhållet af sine egne fattige lemna bidrag till de allmänna 
hospitalen och derigenom understödja andra församlingar i vården 
om deras fattige. Det var den kristlige kärlekens grundlag, som 
här gjorde sig gällande.

Nu, när denne kärlek slappades, denne grundlag icke mer 
efterlefdes lika noggrant som förut, såg man sig nödsakad att 
gripa till andra medel. Och de medel, man då valde: den rent

’) Jfr Nordström, Kyrkoordningar och förslag dertill före 1686, Stock-
holm 1872, I, sid. XXXV, 179 och 555-561.

2) Se Anjou, sist a. a. sid. 861—2.

/
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juridiske tvångslagens och den yttre magtens, voro de olyckligaste, 
man gerna kunde välja. Det har den senare fattigvårdens historia 
till full evidens bevisat.

Ju mer det lagstiftats, ju mer den legale fattigvården ar
betat sig fram, desto mer har den kyrklige slappats och trängts 
tillbaka, tils slutligen den legale så godt som blifvit den ende äfven 
i vårt land. Dermed har här, såsom öfver alt annars, den egent
lige fattigvården lemnat rum för kommunalt fattigväsen, hvari den 
kristlige kärleken ofta har den minste andelen. Och der denne 
kärlek ännu något gör och gifver, der är det merendels så enstaka, 
isoleradt och oordnadt, att aldrig den hjelp kan vinnas, som der
med åsyftas och varit möjlig, ifall den ordnats och bragts in i ett 
större sammanhang.

Det är nära tio år efter Gustaf Adolfs död, som detta
första steg till egentligt legal fattigvård i vårt land tages. Det
sker i och genom den då utfärdade s. k. tig g are ordning en af den
28 Februari 1642. Det är då icke nog med att det demorali-

»

serande och alt mer öfverhandtagande tiggeriet förbjudes. Detta 
var utan tvifvel en nödvändighet, att döma efter de många klago
mål, som från denna och närmast föregående tid låta sig för
spörjas. Det var en tukt- och polisåtgärd, som just såsom sådan 
ligger inom statens juridiska lagstiftningsområde samt med dess 
tvångsmedel kan och måste genomföras. Icke heller nog med att 
socknarnas försörjningsskyldighet genom lag faststäldes.

De af kyrkoordningen förordade men af Gustaf II Adolf 
utdömda fattigstugorna blefvo nu genom lag föreskrifna. Det

6tf>

ålades församlingarna såväl i städer som på landet, att vid kyrkan 
uppföra några stugor, der sådane fattige i församlingen skulle 
upptagas, hvilka genom ålder eller sjukdom voro hindrade ätt 
med arbete försörja sig. Der skulle de af staden eller socknen 
underhållas, så att de icke mer behöfde gå omkring och tigga. 
Endast under vissa omständigheter var det tillåtet att tigga, då 
det s. k. tiggarpasset, utfärdadt af vederbörande myndigheter,
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olika för större eller mindre områden, derom skulle upplysa. Alle 
andre tiggare skulle förvisas till sine hemorter men “vaganter“ 
och arbetsföre landsstrykare skulle skickas till närmaste slott att 
der arbeta, ’‘slagne i jern“, till dess de visade bättring.

Vidare ålades församlingarna att upprätta barnhus, der 
föräldralösa och vanvårdade barn kunde upptagas, eller på annat 
sätt sörja för deras underhåll och uppfostran, så att icke heller 
de behöfde gå och tigga. Dessutom bestämdes hospitalens uppgift 
till att emottaga af ålder, sjukdom eller annan skröplighet besvärade 
personer, som saknade vård, vansinnige, samt sådane, som för 
smittosamme sjukdomar måste afhållas ifrån andra menniskors 
umgänge. Och för alle der intagne hade städer och socknar att 
erlägga afgift, hvar för sine fattige 1).

Detta första steg till legal fattigvårds införande, som var 
granskadt och godkändt af rikets ständer, hade dock icke åsyftad 
verkan. Det förmådde icke ens vinna sitt närmaste mål: tiggeriets 
afskaffande eller hämmande. Det är något, som framgår af de 
fortsatta klagomålen och det senare* omredigerandet och skär
pandet af tiggareordningen. Af sådana förslag och ändringar 
nämna vi -‘Projekt till tiggareordning“ af den 19 Oktober 1663 
och tiggareordningen af den 21 Oktober 1698 såsom de hufv.ud- 
sakligaste.

Anmärkningsvärdt är att man till en början sökte låta de 
nya legala stadgandena och tvångsåtgärderna stå vid sidan om de 
gamla kyrkliga bestämmelserna. Dermed lades tydligt nog i dagen 
att de förra voro nödfallsåtgärder, som snarast möjligt borde af- 
skaffas eller befinnas mindre behöfliga. Så*se vi i både Laurel ii 
och Emporagrii kyrkoordningsförslag, båda af 1659 a), kapitlet om 
hospital och sjukstugor mestadels oförändradt men efterföljd t af 
en tiggareordning, såsom ett nytt kapitel, hvilken i det väsentliga 
öfverensstämmer med tiggareordningen af 1642.

’) Jfr Anjou, o. a. a. sid. 362—363.
2) Se Anjou, ibm, sid. 453.
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I Laurelii förslag, som här med undantag af inled
ning och afslutning är ordagrant lika med denna, förekommer 
blott ett par mindre tillägg. Det ena går ut på att mildra små 
församlingars försörjningsskyldighet med afseende på i hospitalen 
intagne fattige. Efter socknens åläggande att inbetala afgifterna 
tillägges det nämligen: “är hon (socknen) liten och ringa, tå samke 
penningar af Here socknar efter som nöden kräfwer“. Det andra 
gäller lapparne, som ställas under samma uppsigt och behandling 
som zigenare och tattare ,).

I Emporagrii kyrko-ordningsförslag är visserligen ordnin
gen mellan de olika afdelningarna något förändrad, så att det 
begynner med tiggeriförbudet i stället för med kronohospitalet, 
hvarigenom karakteren af polisstadga mera träder i dagen. Men 
för öfrigt är innehållet hufvudsakligen det samma både i kapitlet 
om tiggareordningen och om sjukstugorna 1 2).

Kapitlet om hospital och sjukstugor är i båda dessa kyrko
ordningsförslag i alt hufvudsakligt lika 1571 års kyrko-ordnmg, 
endast med den skilnaden, att, hvad som 1571 framställes såsom 
Önskvärdt eller “gott och Christeligit“ med hänsyn till sjukstugors 
upprättande, nu ålägges såsom allmän pligt. Också visa de smärre 
tillägg och förändringar, här förekomma, att dels åtskilliga miss
bruk inritat sig, dels offervilligheten begynt aftaga, hvarför skärpt 
kontroll och ytterligare förmaningar att gifva behöfdes. Så näm
nas, jemte den offentliga gudstjensten, bröllops- och begrafnings- 
högtidligheter såsom synnerligt lämpliga tillfällen, då “retsinnige 
Christne, särdeles förmögne, skole betenkia huadli Gudh i sit ord for
drar af them för en kärleek och warkundsamheet emoot the fattige“3).

Afven ifrån andra håll höras samma klagomål och påyrkas 
samma eller liknande medel att härpå råda bot. Så föreslås i

1 > Se kyrkoordningar och förslag dertill före 1686, Stockholm 1881. 
II, 1, sid. 482—488.

2) Se samma arbete, Stockholm 1887, II, 2, sid. 876—882.
3j Se Ibm II, 1, sid. 475—476 och II, 2, sid. 867.

7



98 — Svenska kyrkans fattigvård. —

2663 års projekt till tiggareordning att i livarje socken någon viss 
person förordnas till de fattiges föreståndare, hvilken då tydligtvis 
skulle haft till uppgift dels att vårda sig om och öfva tukt 
öfver. dels samla medel för de fattige. Vidare yrkas det att, der 
häradsallmänningar funiios, skulle de uthyras och inkomsten deraf 
anvisas till de fattiges understöd. Derjemte skulle en ansenlig 
summa af tobaksarrendet användas på manufakturer, i hvilka de 
fattige kunde finna arbete, och de fattiges pengar insättas i banken 
mot sex procent, ehuru banken eljes blott gaf fyra1).

Vi se sålunda här flera bevis uppå att fattigvården råkat 
i sådant förfall, att icke blott en reform behöfdes utan staten 
nödgats gripa in med åtskilliga repressiv- och tvångsåtgärder. En 
del af de förra fattigvårdsanstalterna äro redan öfvertagna af 
staten, såsom hospital, barnhus och tukthus. Och för den öfrige 
fattigvården har staten nödgats ytterligare reglera på flera områ
den, som förut icke behöft det eller ansetts stå till fattigvården i 
närmare förhållande.

Man skulle nu trott att 1686 års kyrkolag, som i så månge 
andre punkter drager in verldsliga eller juridiskt-politiska bestäm
melser i stället för eller vid sidan om de rent kyrkliga, också här 
gått än vidare på den inslaghe vägen. Men det är tvärtom mot
satsen, som eger rum. Denne kyrkolag representerar i sjelfva 
verket ett ganska kraftigt försök till återställelse af den äldre, rent 
kyrkliga uppfattningen och praxis.

Visserligen ålägges äfven här livarje församling att både 
sörja för sine fattige och, der ännu icke sjuk- och fattig-stugor 
funuos, utan dröjsmål uppföra sådana. Men dessa bestämmelser 
angifvas här uttryckligen såsom tillkomna för att häfva ett på 
flere orter uppkommet missbruk, att föra de fattige in i andra 
socknar, dem till last och besvär. Och derjemte tillägges att den 
ena socknen, som kan hafva mindre fattige, understundom må gå

Se Geijer, Fattigvårdsfrågan, a. st. sid. 72.
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de nästliggande, som hai'va Here, till handa med någon hjelp. Det 
är således en gemensamhetskänsla och kärlek, som är vidt skild 
ilrån det senare uppståndna s. k. “sockenkriget“.

Dessutom framställes äfven uppbyggandet af sjuk- och fattig
stugor i en sådan belysning och sammanhang, att det tydligen 
framstår icke som en tvångspligt och legal åtgärd utan fast hellre 
sasom en den tacksamme kärlekens offergärd. “Kyrckioherden“ 
förehålles såsom en moralisk pligt att påminna “Församlingens 
Ledamöter / at the icke allenast enhälleligen hielpa til Byggningen / 
utan och efter råd och ämne / af en frij och god wilie / gifwa åhrligen 
något til sin nödtorftige lemnchristens underhåll / ther med at wijsa 
sin Tacksamheet emot Gud / för all then Wälsignelse / och alla 
the Nådewälgiärningar / som the j thet åhret / och j allan sin 
Lijfztijd / undfått hafwa“.

Häraf framgår nu tydligen att fattigvården ännu alltid 
hufvudsakligen grundades på frivillig gåfva och hjelp, äfven om 
legala bestämmelser gjordes för denna hjelps meddelande. Och 
långt ifrån att detta skulle menligt inverka på fattigvården — 
såsom det blifvit sagdt ') — måste det tvärtom lända till dess 
verkliga fromma, såsom en kristlig kärleksgärd. Det är något 
som väl kan bestridas, endast ifall man utgår ifrån den juridiskt 
bestämda pligten såsom det högsta och normerande, der hvar 
och en blott gör hvad han från denne synpunkt är skyldig 
att göra.

Beträffande hospitalens och sjukstugornas styrelse bestämmes 
att landshöfdingen, biskopen, kyrkoherden och borgmästaren skola 
hafva uppsigt öfver de förra och att adeln i socknen tillika med 
kyrkoherden, värdar och sexmän skola vårda de senare. Detta 
kan ju visserligen synas innebära — hvad det ock var ijemförelse 
med 1571 års kyrko-ordning — ett slags sekularisering, då förut 
biskop och kyrkoherde varit de hufvudsakligen bestämmande. Men l

— 16GB års tiggareordning ooli 1686 års kyrkolag. —

l) Jfr Brornée, o. a. a. sid. 66.
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jemfördt med det närmast föregående faktiska tillståndet, var det 
onekligen — såsom Geijer framhållit — en återställelse at det 
förra mera kyrkliga förhållandet. Detta hade nämligen varit så 
godt som suspenderadt, så länge adelns vidsträckta patronatsrätt 
under eröfringsperioden förskaffade den envälde i församlingarna.

Och äfven om adeln nämnes först, är det dock kyrkoherden 
uppsigten hufvudsakligen ålägges, liksom han ock är den ende, 
som i andligt afseende har att gifva den vård och öfva den tukt, 
som kunde behöfvas. Kyrkoherden nämnes särskildt såsom den 
der skall icke blott uppmana till kristlig offervillighet utan också, 
visserligen “med flere som wederbör / noga tilsee / at the Pennin
gar I som til the Huusfattige samlas / rättrådeligen uthdeelte blifwa / 
åt them mäst och förnemligast / som bäst behöfwa / och äre the 
elendigaste“.

I 1686 års kyrkolag finnes icke heller intaget något förbud 
för tiggeri annat än det, som kan sägas ligga deri, att livarje 
härad och socken skall föda sine fattige. Annu mindre är här 
hela tiggareordningen intagen under särskildt kapitel, såsom i de 
förut framkomna kyrkoordningsförslagen. Man kan sålunda icke 
annat än erkänna att i och med denne kyrkolag ett aktningsvärdt 
och kraftigt försök är gjordt till att återställa eller åtminstone 
kraftigare än förut skett häfda den kyrkliga sidan i fattig
vården. Dock visar sig äfven i detta häfdande symptom af en 
betänklig sjukdom eller kyrklig karakter, som icke bådar godt för 
framtiden.

Det är den lagiske ande, som genomgår det hela och som 
redan i inledningen till detta 2S:de kapitel om hospital eller sjuk- 
och fattigvård funnit ett så karakteristiskt uttryck, i all synnerhet 
jemfördt med 1571 års k. o. Den lyder så: “Som Gud i sitt Ord 
befaller / at wij skola låta osz wårda om the Fattige / Sinke / Halte 
och Blinde / som sielfwe för sig ingen Råd wetta / och måste lijta 
til andra / om dheras Nödtorft; Altså bör dhetta ingalunda för-
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summas eller tilbaka sättias / så wid Hospitaler, som wid Siukestu- 
gorne på Landet** *)•

Och hvad som är ännu betänkligare och dermed samman
hänger, det är att fattigvården icke längre betraktas såsom ett 
ibland de förnämligare styckena i kristendomen, utan fast hellre 
blott såsom en befald pligt, som af andres nöd framtvingas och 
som man icke helt får försumma. Uppsamlandet af medel för 
densamme ingår icke längre såsom en väsentlig beståndsdel af den 
fullständiga gudstjensten. Icke ens kollekterne för församlingens 
egne fattige nämnas, utan blott fattighusens uppbyggande och pre- 
stens "påminnelse att årligen något gifva“. Mycket mindre före
kommer här något om uppsamlandet af fattigmedel för hela stiftet 
genom någre med biskopens förordsbref forsedde “biddaré“ eller 
alm osesam lare.

Och detta är något, som för fattigvården i sin helhet blifver 
af ödesdiger verkan. Trots försöket till restitution eller bevarande 
af den såsom kyrklig hufvudsakligen frivillige fattigvården, går det 
snart utför igen, så att fattigvården alt mer måste blifva betraktad 
och behandlad såsom en tvångspligt.

Då tiggeriet, som alltid är en säker exponent för och skarp 
kritik af fattigvårdens sämre eller bättre utöfning, alt mer tilltog, 
hade man derfor ingenting annat att göra, än gripa till ännu 
strängare tiggareordningar och kraftigare tvångsåtgärder.

Så var det icke nog med att genom tiggareordningen af ' 
den 21 Oktober 16.98 alt tiggeri utom den egna socknen förbjöds. 
Derjemte förordnades om inrättningen af ett arbets-, rasp- och 
spinnhus i Stockholm, i hvilket vanartige, tiggande lättingar skulle 
införas. Och såsom ett slags ersättning för de frivillige kollek
terne påbjödos genom denna Sveriges andra fattigvårdsstadga gåf- / 
vor eller rättare afgifter vid vissa särskildt uppräknade tillfällen.

') Se Kyrkio Lag och Ordning / som then Stormächtigste Konung och 
Herre / Jlerr Carl then Elofte . . . Åhr 1686 hafwer låtit författa etc., sid.
204— 212.
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Så vid lysning till äktenskap, graföl, barnsängshustrurs kyrkogång, 
tacksägelse för tillfrisknande, vid bouppteckning och jemväl vid 
emottagande af testamente.

Och slutligen var det ingenting annat att göra, än hvad 
som i 1734 års allmänne Jag, byggn.-balkens 20 kap. 1 §, skedde, 
att ålägga alle, som i socknen bo, att både bygga och uppehålla 
fattigstuga, så att byggnadsvirke, körslor och annan kostnad derför 
skulle utgöras efter hemmantal och dagsverken efter matlag. 
Dock stannade det nu icke vid sådana positiva lagbestämmelser. Det 
var icke nog med att man genom lagiskt tvång måste frampressa 
gåfvor. Man ville ock genom lag förhindra de frivilliga gåfvor, 
som i öfverensstämmelse med 1086 års kyrkolag förut gifvits. Så 
bestämdes genom k. resolutionen den 12 December 1734: “De 
frivillige sammanskått uti Spannemål och andre persedlar, hwar- 
med en del Socknar kunna öfwerens komma, at underhålla sine 
Socknefattige, skola icke på något sätt anwändas til andre behof 
än de fattiges hjälp ock understöd innom Socknen, hwilket för- 
denskuld, så wäl som hwad Kyrckio-ordningen härom förmår, 
wederbörande hafwa at ställa sig til efterrättelse“ 1).

I och dermed att fattigvården så införes på tvångspligtens 
område, har den i sjelfva verket så förändrat karakter, att den 
icke mer förtjenar kallas kyrklig fattigvård. Med yttre juridisk 
pligt och alt slags åläggande genom tvång följer rätten till att 
försvara sig mot och vältra från sig all oberättigad tunga, som 
annars blifver till en odräglig börda. Med tvångspligtens prokla
merande äro vi derför inne på epoken af fattigvårdstvisterna och 
det derur framgångna betänkliga och farliga sockenkriget. Deraf 
blifver då en ofrånkomlig nödvändighet, att fattigvården, för så 
vidt som den så bestämmes och måste fattas, alt mer blifver en 
statsangelägenhet2).

') Se Utdrag utur Publique Handlingar etc. Stockholm 1746, II, 
sid. 1161.
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Och på alla de många rättstvister, hvilka härur framgått 
såväl som på de många olika lagförslag och lagbestämmelser, 
hvilka blifvit gjorda för att slita eller på bästa sätt lösa dessa, 
kunna vi här tydligen icke inlåta oss. dä vi följa den kyrklige 
fattigvårdens historia. Det är något, som tillhör statens eller 
rättsvetenskapens historia.

Nu hade det tydligen varit det tillbörliga, att, under det 
staten tog om hand den del af fattigvården, som till följd af sin 
egen beskaffenhet endast med för honom tillgängliga medel kunde 
öfvas, kyrkan så mycket mer vårdat sig om den andre. Deri- 
genom skulle hon så mycket mer kunnat begagna sig blott af 
sådana medel, som stämde öfverens med hennes eget väsen, och i 
fattigvårdens utöfuing följa sådane grundsatser, som af en kyrklig 
fattigvård kräfvas. Det hade då kunnat utveckla sig en kyrklig 
fattigvård jemnsides med den ståtlige eller kommunale. Och i 
samma mån som den kommunale fattigvården utvecklat sig till att 
väl fylla sin uppgift, skulle kyrkan ock kunnat deraf erhålla hjelp

o

att så mycket bättre fylla sin. A andra sidan skulle icke staten 
kunnat vinna någon kraftigare hjelp, någon fullare komplettering 
för fullgörandet af sina pligter i detta afseende, än det. en väl 
ordnad kyrklig fattigvård förmår bjuda.

Och till en början såg det verkligen ut, som skulle för
hållandet kunnat utveckla sig på detta lyckliga sätt.

Den år 1723 tillsatta “Ecclesiastique Deputationen“ fick bland 
annat i uppdrag att utarbeta en kyrkoordning, som efter 1734 års 
riksdagsbeslut 1736 af trycket utgafs “til Riksens Ständers skiär- 
skådande, ompröfwande och gillande wid theras nästa samman 
körnst“. Och i denna kyrkoordning har det 28:de kapitlet “Om 
Hospitaler“ icke förändrats till likhet med 1734 års lagbestämmelser. 
Tvärtom är detta ordagrant lika med 1686 års kyrkolag, med 
undantag af blott ett par små men karakteristiska förändringar.

Den ena är den, att det i afseende på sjukstugor, som 1886 
sades skulle upprättas i livarje socken och hvilkas underhäll .1734
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års lag ålades alle, som i socknen bodde, göres den mycket vig
tiga begränsningen : “therest sådant lägligt är ocli nödigt pröfwas“. 
Den andra består deri, att en närmare och allsidigare kontroll 
införes öfver att fattigmedlen rätt användas och komma de mest 
behöfvande till godo. I 1686 års kyrkolag, 4 § af 28:de kapitlet, 
anbefaldes det kyrkoherden “med Here, som wederbör“, att öfva 
denna tillsyn. Här tillägges det på motsvarande ställe, att socken
stämman skall “utnämna“ dem. som mest äro i behof af under
stöd, och dervid tillse, “at sådane icke niuta thenna hielp, som 
sig med theras arbete sielfwa försöria kunna“ 1).

Men denna kyrkoordning blef, som bekant, aldrig antagen. 
Och hvad som var ännu värre: under den inbrytande frihetstidens 
parti-slitningar inom det politiska lifvet och det dermed samman
hängande kyrkliga lifvets förfall på alla områden råkade äfven 
fattigvården i ett alt djupare förfall. När slutligen nöden tvang 
till ett kraftigare och konseqventare ingripande från statens sida 
genom allmän lagstiftning, kunde kyrkan dermed icke hålla 
jemna steg.

Hon hade då så försummat sin pligt. att hon antingen helt 
glömde sin uppgift i detta afseende eller, der enstaka röster höjdes 
och derom påminte, icke mer mägtade göra en kristlig och kyrklig 
uppfattning af fattigvården gällande. Ännu mycket mindre för
mådde hon utbilda en egen kyrklig fattigvård eller af kyrkliga 
principer bestämd lagstiftning för en sådan. Detta berodde dels 
och hufvudsakligen af hennes ofvan antydda egen inre svaghet 
men dels ock af hennes nära förbindelse med staten, hvilken 
gjorde att hon såsom statskyrka icke hade eller ännu har något 
sjelfständigt organ för kyrklig lagstiftning.

Följden deraf blef den, att staten ensam tog fattigvårds- 
lagstiftningen om hand och alt mer utbildade fattigvården i legal 
ande, hvilket ifrån dess synpunkt sedt icke blott innebär en nöd-

') 8e Kyrkio-Ordning, Til Riksens Högloflige Ständers Öfverseende och 
gillande TJtgifven och trykt I Stockholm 1736, sid. 125 och 126.
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vändighet utan måste räknas såsom dess stora förtjenst. Men 
frånsidan af saken och det ytterst betänkliga och farliga härvidlag 
var det, att lattigvarden redan ifrån början af denna lagstiftning 
biet en blott legal. I sammanhang dermed trädde så småningom 
alt mer dess kyrklige och dermed äfven dess kristlige karakter 
tillbaka, så att den förvandlades till en rent “human“ eller juridisk 
institution.

Det farligaste felet var det, att man gjorde till enda bärande 
grundval hvad som endast kan vara ett hjelpmedel; att man på 
legalitetens princip sökte uppfora en byggnad, som endast af kärlek 
och personligt deltagande kan utföras, så att det kommer att mot
svara sitt eget namn och väsen. En följd deraf blef, att i stället 
för fattigvården alt mer trädde, såsom det blifvit sagdt, äfven i 
Sverige ett på mer eller mindre tillfredsställande sätt ordnadt 
“fattigväsen“.

Såsom redan antydts, ligger det utanför denna afhandlings 
uppgift att närmare redogöra för denna den politiska eller bor- 
gerligt-kommunala fattigvårdslagstiftningens historiska utveckling. 
Härför intresserade läsare hänvisa vi i stället till Geijers och 
Bromées förut citerade arbeten, af hvilka det senare, såsom specifikt 
juridiskt, innehåller icke blott de gifna lagbestämmelserna utan 
ock nödiga tolkningar af dessa 1). Vi kunna och böra då nöja oss 
med att anföra hufvudstadierna i denna utveckling, för så vidt de 
kunna sägas vara betecknade af de förnämsta utkomna förordningar 
och fattiglagar.

Genom kongl. förordningen af den 11 April 1763 löstes 
fullständigt den förening, som förut egt rum emellan hospitalen 
och fattigvården. Der bestämdes att endast dårar, borttagne och 
uslingar, hvilka voro behäftade med smittosamma eller obotliga 
sjukdomar, såsom kräfta, fallandesot, spetälska m. m. och hvilkas 
vistande bland andra menniskor vore skadligt eller ohyggligt, finge

1) Se Geijer, o. a. a. sid. 73—151 och Brornée, o. a. a. särskildt sid. 
72—124.
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intagas på de hospital, som voro grundade på kronoförläningar. 
Och sedan dessa hospital blifvit stälda under Serafim er-Ord ens- 
Grillet, begränsades deras bestämmelse alt mer. tils de genom 
kongl. stadgan af den 5 Mars 1858 inskränktes till sin nuvarande 
uppgift att blott mottaga och vårda sinnessjuke. Vården af öfrige 
sjuke öfverlemnades åt församlingarna sjelfva, tils det genom 
länslazaretten på annat sätt sörjdes derför.

Första närmare bestämmelsen af fattiges försörjningsort 
gafs genom kongl. förordningen af den 5 December 1788. Då 
häraf vållades en förfärande mängd tvister, ansågo rikets ständer 
1800 fattigvården i riket tarfva en allmän öfversigt och granskning, 
innan några grunder för en bättre kunde utfinnas. Deraf vardt 
dock ingenting, om hvilket ständerna kunde förena sig. förrän 1847, 
då den 25 Maj en ny fattigvårdsförordning utfärdades, noggrannare 
än någon föregående, hvarför den kallats Sveriges förste full
ständige fattiglag.

Här är steget i det afseendet taget helt ut, att det ibland 
annat bestämdes att den egentlige fattigskatten skulle utgå efter 
rösträtt vid sockenstämma. Och dermed var i sjelfva verket ett 
farligt dråpslag riktadt mot den gifvandets frivillighet och den barm- 
hertighetens kärlek, som ensam förlänar fattigvården dess kristlige 
karakter. Likaledes var här fattigvården gjord till en uteslutande 
kommunal angelägenhet, äfven på det sättet, att den icke längre 
leddes af det kyrkliga embetets bärare. Kyrkoherden var hvarken 
ordförande eller ens ständig ledamot i fattigvårdsstyrelsen. Han 
var blott berättigad att. “då han fann sin embetspligt och behofvet 
det påkalla“, deltaga i fattigvårdsstyrelsens förhandlingar.

Det dröjde emellertid icke längre än till 1853, förrän stän
derna ingingo med förslag om en ny fattigvårdsförordning, hvilken 
ock samma år den 13 Juli utfärdades och åter genom kongl. 
förordningen af den 15 Februari 1855 delvis ändrades. Den nu 
gällande förordningen rörande fattigvården i riket utgafs, som 
bekant, den 9 Juni 1871. Men sedan dess liafva ändringar eller
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tillägg deri stadgats genom k. kung. d. 11 Februari 1881, k. 
iÖrordn. d. 1 Juni 1883, d. 12 Juni 1885, k. kung. d. 21 Aug. 
1885, k. lörordn. d. 13 Juli 1887 och k. förord n. den 22 Mars 
samt den 16 Nov. 1889.

Redan dessa ständiga ändringar ådagalägga tillräckligt 
tydligt att den uppgift, staten här satt sig, är ytterst svårlöst. 
Och den dagliga erfarenheten, sådan den numera alt tydligare 
framträder, gifver bekräftelse åt det erkännandet, som blifver alt 
allmännare, att staten med sina lagbestämmelser och kommunen 
med sine borgerlige, rent materiele tillgångar icke mägta lösa detta 
problem på ett tillfredsställande sätt.

I stället för att här ingå på en kritik af de svage punkterne, 
som kunde blotta orsakerna härtill, nöja vi oss med^ att anföra 
några yttranden af en äfven på detta område erkänd och fullt 
opartisk auktoritet. Och det en sådan, som sjelf räknas till en 
af de mest framstående bland den legale fattigvårdens försvarare ')? 
vår store Erik Gustaf Geijer. Ibland mycket annat behjertans- 
värdt i sitt redan anförda arbete, Fattigvårdsfrågan. yttrar han 
sig sålunda:

•‘En stor, ja den största del af fattigvården i närvarande 
samhällsställning består af sådana palliativ, som ej kunna uppe
hålla lifvet, utan att tillika uppehålla och föda sjukdomen och 
likväl äro nödvändiga, så länge ännu hopp är, att det förra kan 
vinna på den senare och läkaren kan medverka dertill. Be största 
missbruk i fattigvården tillhöra den obevakade kommunalför
valtningen.

Bet finnes intet direkt medel att genom någon yttre makt 
borttaga fattigdomens onda. Visar sig det onda i saknaden af 
hvad för lifvets nödtorft oundgängligen erfordras, så kan det för 
ögonblicket lindras — genom almosan; och ingen fattigvårdslagstift- 
ning lam förbjuda almosan. Gjorde den likväl detta — och mången

') Se Arrhenius, o. a. a., sid. 44.
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fattigordning synes i förvänd välgerning gå derpå ut — och ännu 
mer, lyckades den deri: så skulle statens ytterliga oförmögenhet 
att ensam lindra fattigdomens elände ögonblickligen blifva uppen
bart. Staten måste tvärtom för detta ändamål förutsätta den 
enskilda välgörenhetens stilla hjelp, liksom han måste förutsätta 
familjernas och kommunernas medverkan, om han ej sjelf skall 
sjunka under bördan“. “Korrektionssystemet, som användts i fattig
vårdens och brottmålslagstiftningens tjenst, har till en början, som 
det synes, endast haft den följd, att barmhertigheten nödgats blifva 
hård, i den mån rättvisan blifvit barmhertig“.

Ytterligare på ett par andra ställen, det sista såsom afslut- 
ning, säger Geijer: “Vår tid räknar välgörenheten bland sina 
dygder. Må den ej glömma att blotta gifvandet är det lättaste, 
liksom det vanskligaste välgörande; att det rätta, men det svårare 
är att skänka den behöfvande en vård, som ej kan vara utan sin 
möda; >att, med ett ord, det gäller fullkomligt i lika mått för gif- 
varen, som för mottagaren: arbete är den bästa gåfvan“.

“Sjelfva faran (af arbetets befrielse) visar sig just här i sin 
fruktansvärdaste inre betydelse. Men faran i denna sin rätta 
skepnad häntyder ock på det enda verksamma — äfven inre — 
botemedlet; och detta, som förutsätter rättvisans verk i samhället 
genom lagarnes förbättring, som befordrar billighetens genom seder
nas förmildring — kan likväl sjelf t endast vara kärl ekens verk“ 1).

Så yttrar sig profanhistorikern — filosofen — förfäktaren 
af legal fattigvård. Och med sådana ord för ögonen kan det icke 
annat än på det djupaste smärta oss, att se det kyrkan, som mer 
än någon annan institution på jorden är kallad att frambringa 
och vägleda till det kärlekens verk, som fattigvården kräfver, så 
helt försummat detta äfven hos oss.

Visserligen har det icke saknats varnande röster och kraf
tiga protester, som tid efter annan höjts emot denne sakernas

') Se Geijer, o. a. a. sid. 111, 115, 117, 85, 128, 151. Kursiveringarna 
af G. sjelf.
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gång. Men de hafva dock varit alt för enstaka och isolerade för 
att de något skulle kunna uträtta. I)e liafva derför fått för
klinga fruktlöst.

Såsom den utan tvifvel kraftigaste måste vi betrakta den, 
som ligger i det positiva förslag, som framlades i 1828 års kyrko
lag s för slag) der det 9:de kapitlet, stäldt emellan kapitlena “om 
Kyrkor och deras hushållning“ samt om “Kyrkostyrelsen“ handlar 
om “de Fattiges vård“. Äfven om detta förslag icke bestämdt skilt 
mellan legal och tvungen samt kyrklig eller frivillig fattigvård, så 
nmste dock dess organisation för fattigvården sägas vara afgjordt

o

kyrklig. Åtminstone hade den i sin verksamhet lätteligen kunnat 
ledas och vidare utvecklas efter kyrklige grundsatser.

Så är det icke nog med att fattigvårdens kristlige karakter 
ifrån början och alt igenom mycket starkt betonas. Icke heller 
dermed, att inom livarje församling kyrkoherden, biträdd af fat
tigföreståndare eller särskild fattigvårdsdirektion, ålägges hafva när
maste vård om de fattiges försörjning och hjelp samt förvalta 
dertill anslagna medel (4 §).

Kyrkoherden förpligtas af sitt embete att sjelf och genom 
dem, som till hans biträde blifvit antagne, städse hafva en öm och 
uppmärksam tillsyn på såväl de i fattighuset intagnes som de i 
socknen boende husarmes behof, tillstånd och förhållande. Honom 
skall likaledes åligga tillse det hvarken verklig nöd må tvinga till 
bettlande eller lättja och sjelfsvåld tillåtas att dermed besvära (§ 6).

“De sjuke och eländige skola ock med öm och christelig 
vård omfattas, så att, vid inträffande sjukdomstillfällen, alla medel
lösa genom kyrkoherdens försorg uppå församlingens bekostnad 
erhålla läkares råd och nödiga läkemedel samt vid behof intagas 
i närmaste lazarett“ (§ 7). Äfven om allmän sockenstämma till- 
erkännes rätt och pligt att afgöra alla större utgifter för fattig
vården, skall likväl fattigkassan “oförryckt njuta sin inkomst af 
sterbhusprocenter, saköresmedel samt frivilliga gåfvor och samman
skott vid barndop, bröllop och graföl; och tillhörer det kyrkoherden
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att härutinnan bewaka fattigcassans rätt och sina åhörare till all 
wälwillighet på lämpeligt sätt christeligen uppmuntra“ (§ 4).

Det ålägges visserligen livarje församling att egna en kristlig 
omvårdnad om livar sina nödlidandes försörjning, fattiga fader- 
och moderlösa barns uppfostran, samt sjuklingars lindring och 
hjelp. Men i svårare fall och när det goda ändamålet icke annor
lunda kan vinnas, må understöd erhållas såväl af enskilda fromma 
stiftelser, som i synnerhet af allmänna barmhertighetsinrättningar, 
hospital, barnhus och lazarett. Och “öfwer werkställigheten häraf 
ege landshöfdingen i hwarje län samt biskop med consistorium i 
liwarje stift inseende hafva, så att den hjelp behöfwer, utan att 
kunna ett sådant understöd såsom sin lagliga rätt utkräfwa, likwäl 
icke må i sitt elände blifwa öfwergifwen“ (§ 1 och 2) *).

Detta kan icke bestridas vara uttryck for och kraftigt mana 
till kristlig kärlek samt utbildande af kyrkligt samfundssinne icke 
mindre än kyrklig fattigvård. Deraf hade åtminstone kunnat och 
bort blifva något helt annat än det processande församlingar emel
lan, som kom att inträffa, och det bortauktionerande af fattige till 
den m i nstbj udande, som ännu i dag eger rum, utan att hvar ken 
landshöfding eller konsistorium eller någon annan myndighet lägger 
sig deri.

Då emellertid icke kyrkolagsförslaget blef antaget, föran
ledde icke heller detta fattigvårds förslag till någon åtgärd. Annu 
mindre blef detta fallet med andra protester, hvilka såväl skrift
ligen som muntligen från olika håll utgingo. Af förra slaget 
nämna vi de utgifna broschyrerna: Tankar om fattigdomen och 
fattigvården i Sverige (af P. Lsestadius), Stockholm 1840, samt 
Om fattigvården af Wenström, Stockholm 1857. Bland mera 
enstaka yttranden erinra vi om ett af biskop Agardli.

I det bibelsällskapstal, som Agardli höll 1837, heter det 
nämligen: “Välgörenheten har i våra tider förvandlat sig ifrån en

') Se Förslag till Kyrko-Lag ocli Ordning för Swenska Församlingen; 
af dertill särskildt utsedde Comiterade, Stockholm 1828, sid. 49—54.

1 to
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utgjutelse af hjertat till en utgift för kassan. Våra barmhertig- 
hetsinrättningar äro egentligen blott säkerhetsanstalter att vi ej må 
blilva oroade al eländets åsyn och klagan. Det är för att freda 
våra nerver lör en obehaglig rörelse, som vi hellre låta beskatta 
oss at andra, än sjeltve njuta barmhertighetens känsla, hvilken 
blitver för oss alt mer och mer främmande. Jag klandrar icke 
dessa anstalter; de äro nödvändiga följder af vårt invecklade bor
gerliga förhållande. Jag klandrar blott den sjelfförnöjelse, som 
dervid visar sig, att hafva för bästa möjliga pris uppfylt sin 
barmhertighetspligt. Men icke är denna barmhertigket Christen- 
domens; icke är den i grunden annat än barmhertigket emot 
sig sjelf“ 1).

Trots alt detta hade det nu gått derhän äfven inom kyrkan 
sjelf, att i det forslag till kyrkolag, som 1846 utgafs af dertill 
utsedde komiterade, kapitlet om fattigvården helt enkelt uteslutits 
ur kyrkolagen. Och detta fastän någon allmän kommunal fattig
vårdslag icke än blifvit utfärdad. Till ersättning för hela 28 ka
pitlet i 1686 års kyrkolag, förekommer, så vidt vi kunnat finna, 
endast två litet eller intet sägande satser midt inne ibland upp
räknandet af kyrkoherdes andra, vidt skilda embetspligter: “Sär
skild omsorg skall han draga om . . . sjuka och lättiga. Den, 
han finner lida nöd, skall han till erforderligt understöd anmäla 
och hans sak sig christligen åtaga * 2).

Icke kan man då så mycket undra öfver att de många 
kraftiga protester blefvo utan verkan, som af enskilde ledamöter 
vid riksdagens behandling af fattigvårdsfrågan framburos. Vi 
nämna bland dem blott lektor Wallman, Björling och Sandberg 
vid 1851 års riksdag och d:r Broman, Nordström samt isynnerhet 
kontraktsprosten Runsten vid 1854 års riksdag.

') Se Agardb, Om Bildningens förhållande till Christendomen, Tal etc. 
Stockholm 1887, sid. 27.

2 Förslag till kyrkolag och särskilde lagar rörande kyrkoväsendet 
samt kyrkostadgar, 1846, sid. 81.



112 — Svenska kyrkans fattigvård. —

Af den förstnämndes i tolf punkter framstälda yrkande 
anföra vi de två första så lydande: 1) “Fattigvårdens föremål är 
att väcka, underhålla och ordna den barmhertighet mot nödli
dande, som är en af den Christeliga kärlekens första pligter, samt, 
der denna uteblifver eller är otillräcklig, förbinda communerna 
till gemensam ansvarighet för sådana medlemmars vård och för
sörjning, hvilka sakna andra lodiga medel och utvägar till sitt 
uppehälle. 2) Då fattigvården ytterst livilar på Christendomen 
och dess bud, kan den icke, utan att förvandlas till en polisanstalt

j— ----
och i samma mån blifva å ena sidan otillräcklig och å den andra 
betungande, skiljas från det andliga kallet. Församlingarnas Lärare 
böra derför alltid vara medlemmar af Fattigvårds-Styrelsen och 
denna såsom en särskild afdelning af Socken-Nämnden stå under 
Pastors Ordförandeskap“ ')•

Den sistnämnde, kontraktsprosten Runsten, framlade en på 
hela 23 sidor motiverad, särdeles skarp reservation mot den då 
nyligen utfärdade 1853 års fattigvårdsförordning. Anmärknin
garna mot denna sammanfattar han i desse tre punkter att 1) “i 
följd af ett hela Förordningen genomgående förbiseende af fattig
domens christeliga andemening, intet afseende finnes den fästadt 
uppå fattigdomens tjenlighet för det högre ändamål, som dermed 
åsyftas; 2) att på grund deraf fattigdomen blifvit hela vägen ige
nom behandlad altför groft, medelst fördomen, att dess alla beliof 
skulle kunna afspisas med blott materiela medel, tilldelade genom 
profana och hjertlösa händers bemedling, samt 3) att sådana medel 
skulle, till alla behofvens fyllande, kunna juridiskt, genom lagstift
nings- och administrationsåtgärder i tillräcklig måtto framtvingas“.

Och bland de många beaktansvärda, om än delvis kanske 
något öfverdrifna yttranden, som i denna motion förekomma, vilja 
vi särskildt framhålla ett, som än i dag förtjenar behjertas. Det 
är detta “att Förordningen afklädes sin nu egande strängt impera- *)

*) Se Presteståndets protokoll vid 1851 års riksdag, XI, sid. 149—150.
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tiva form. men i stället i den anda och syftning, som är den

endast såsom behöfligt complement till den sistnämnda eller såsom 
ett interimsförslag blifva gällande intills ny Kyrkolag hinner stiftas, 
samt då såsom ett särskildt kyrkolagscapitel derutinnan inrymmas,
då väl alltid all fattigvårdens ombesörj ning, såsom ofvan torde
vara tillräckligen bevisad t, bör regleras och handhafvas såsom en 
kyrklig angelägenhet“ 1).

Detta är onekligen ett yrkande, som, om det än icke i sin 
helhet kan genomföras, då det numera icke skulle vara önskligt 
eller ens möjligt, att helt afskaffa all legal fattigvård, likväl pekar 
i den rätta riktningen. Så mycket är dock obestridligt, att vid 
en fullständig revision af 1686 års kyrkolag eller en ny kyrkolags 
stiftande icke gerna ett helt kapitel af den omfattning och vigt. 
som det om fattigvården, utan vidare kan strykas eller göras 
öfverflödigt. Ar fattigvården, såsom den från början af kyrkans 
tillvaro varit, en för kyrkan väsentlig verksamhet, hvilket ingen 
lär kunna förneka, så kan den omöjligt helt ersättas af en än så 
detaljerad politiskt-kommunal eller borgerlig fattigvårdsförordning. 
Den kan och måste framträda i en annan form. Men något 
måste alltid finnas q var, som förtjenar detta namn eller åtminstone 
bättre än den borgerlige motsvarar de kraf samt utföres i den 
ande och efter de principer, som för den kyrklige fattigvården 
äro egendomliga.

Man kunde derför varit berättigad vänta att, då vår svenska 
kyrka i kyrkomötet fått ett relativt sjelfständigt organ för kyrklig 
lagstiftning, som redan vid sitt första sammanträde tog kyrkolags- 
frågan om hand, detta behof skulle blifvit tillgodosedt. Det var 
visserligen blott en partiel omarbetning, som till en början uppdrogs 
åt den derför 1869 utsedda komitén. Men i riktig uppfattning af 
det organiska sammanhanget mellan kyrkolagens olika delar och

’) Se Presteståndets protokoll för 1853—1854 ars riksdag, I, sid. 
122 och 188.
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af nödvändigheten att på en gång eller efter samma principer 
utarbeta det hela, framlade komitén lo73 förslag till fullständig 
kyrkolag med dertill hörande kyrkostadgar.

Och likväl fans icke heller i detta för öfrigt så förtjenstfulla 
arbete hvarken något kapitel om kyrklig fattigvård eller något 
närmare bestämmande af denne såsom en kyrklig angelägenhet. 
Det enda, som finnes om fattigvården, förekommer i likhet med 
1846 års förslag under 14:de kapitlet “om prestembetet i allmänhet 
och de särskilda presttjensterna i församlingarna“, midt inne bland 
andra en kyrkoherdes åligganden.

Dock är det mellan dessa förslag den i ögonen fallande 
skilnaden, att fattigvården här icke blott ålägges presten utan 
äfven församlingen; och det såsom en pligt, hvilken skall kristligen 
utöfvas. Stället lyder nämligen så: “Kyrkoherde . . . medverke 
dertill att den församlingen åliggande vård om dess fattiga och 
nödstälda medlemmar kristligen utöfvas; sörje för ordentlig för
valtning och samvetsgrann användning af de fromma stiftelser, 
som i församlingen finnas och under presterskapets inseende 
stälda äro“ 1).

I det af en komitéledamot, Nordström, reservationsvis af-
o

gifna förslaget heter det på motsvarande ställe: “At de fattiga i 
församlingen skall kyrkoherden särskild omsorg egna och dem, i 
livad på honom ankommer, till nödigt understöd anmäla samt deras 
sak sig kristligen åtaga“ 2).

I detta 1873 års förslag är sålunda ändock en fingervisning 
gjord åt det rätta hållet. Här föreligger en förste ansats, som 
det blott gäller att vidare utveckla. Först och främst måste det 
något närmare bestämmas både huru presten, icke blott såsom 
enskild person utan i sin embetsställning, skall kunna särskildt 
medverka till kristlig fattigvårds utöfning och huru de olika för-

’) Se Förslag till kyrkolag och kyrkostadgar ... af den för revision 
af 1686 års kyrkolag i nåder förordnade konnte, Stockholm 1873, sid. 28.

2) Ibm sid. 249.
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samlingsmedlemmarne hvar och en i sin ställning skola kunna 
göra det. Snart nog visar det sig då, att de i de alra flesta fall 
blott kunna ‘‘medverka“ dertill men icke sjelfva förmå eller räcka 
till att fullt “kristligen utöfva“ fattigvården. Och då framträder 
så mycket tydligare behofvet och nödvändigheten att derför kon
stituera ett nytt, särskildt embete. För detta måste då närmare 
bestämmas qvalifikationer och embetsfunktioner. Ty att dessa 
måste blifva andra än de, som för närvarande gälla för den legala 
fattigvårdsstyrelsen, ifall annars deras fattigvård skall förtjena 
kallas kristlig och kyrklig, det ligger i sakens egen natur och skall 
i vår af handlings andre del blifva ytterligare ådagalagdt.

Innan vi dertill öfvergå måste vi dock, om än i alra största 
korthet, något redogöra för de positiva ansatser och praktiska 
begynnelser till kyrklig fattigvård, som i sista tid blifvit gjorda 
både i vårt eget land och framför alt utom detsamma.

Då i början af vårt århundrade och än mer hän emot 
midten af detsamma ett kraftigare kristligt lif begynte röra sig 
i Tyskland, måste det äfven skaffa sig uttryck i en ännu fullare 
kärlekens bevisning än som egt rum under det gångna förfallets 
och vanmagtens tider. De gamle kyrklige formerne, som dessutom 
på de flesta ställen blifvit tomme, döde former eller till oigen- 
känlighet vanstälde, räckte icke längre till öfver alt, der kristlig 
kärleksverksamhet behöfdes och ville göra sig gällande. Dessutom 
hade på många ställen midt i kristenheten nöden, icke blott den 
timliga utan framför alt den andliga, tagit sådan öfverhand, att 
månget till både form och innehåll nytt arbete behöfde utföras. 
Många alldeles utomordentliga åtgärder måste derför äfven före
tagas. Månge nye former måste tillgripas och så småningom 
afpassas efter för handen varande behof.

Det räckte, på långt när icke till, att män och qvinnor, 
unge och gamle, hvar och en i sin kallelses gerning såsom till- 
förene gjorde kärlekens gerning och öfvade barmhertighet emot 
sina medmenniskor. Filer rättare, bland den stora massan var
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det blott ett försvinnande fåtal, som ännu kunde och ville i den 
jordiska kallelsegerningen inlägga hela den himmelske kärlekens 
kraft med det eftertryck, som behöfdes, för att bilda en damm emot 
det öfverhandtagande eländet. Och just derför kändes behofvet 
så mycket starkare att skaffa derför enkom afsedde arbetare.

Det visade sig nödvändigt att utbilda till kallelsegerning 
sjelfva barmhertighetens verk. äfven sådana kärlekens gerningar, 
som dittils i någon mån öfvats af alle och derför kunnat tjena 
sitt syfte, äfven om det icke alltid skett med den rätta skicklig
heten och uthålligheten. Nu behöfdes det sådane både män och 
qvinnor, som dertill blifvit särskildt skolade, derför fått en särskild 
utbildning.

Det var något, som den romerskt-katolska kyrkan långt 
förr insett än de protestantiska kyrkorna. Hon hade ifrån början 
icke blott tagit alla i sådant syfte bildade föreningar i sin tjenst 
utan sjelf skapat nya, sjelf afpassat formerne efter hvars och ens 
särskilda läggning och olika natur. En följd deraf blef, att det 
nyvaknade kyrkliga lifvet kunde lända henne mera till godo. Det 
kom icke der till de många söndringar och slitningar, som särskildt 
inom vår lutherska kyrka. Fast hellre kunde hon med samlad 
styrka taga upp det myckna arbete, som förelåg. Och i all syn
nerhet åt kärleksverksamheten, de sjukes och fattiges vård, egnade 
hon alla dessa många både personliga och materiela krafter, som 
stodo henne till buds och frivilligt erbjödo sig. Snart fans det 
knappast en församling, som icke hade sin särskilda Vincentiusföre- 
ning, hvilken hufvudsakligen egnade sig åt fattigvård. Ännu mindre 
någon, der icke flera tjenande barmhertighetssystrar egnade de sjuke 
en den mest omsorgsfulle och sjelfuppoffrande vård.

Och det är icke blott sine egne medlemmar, hon dervid 
tager hänsyn till. Medveten om kärlekens magt, har hon länge
sedan begynt använda denna kärlekstjenst äfven mot andre. Och 
derigenom har den blifvit ett anfallsvapen mot vår lutherska kyrka, 
som tyvärr hittils alt för necket försummat att öfva sig deri, så
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att hon kan möta lika mot lika. “De barmhertiga systrarna“, af 
livilka det äfven i vårt land finnes ett icke så litet antal, begagnar 
hon såsom sina säkraste förposter, de der i våra dagar göra fiere 
proselyter än mången anar. Och äfven när de afhålla sig från alt 
proselytmakeri, är deras kärleksgerning så i ögonen fallande, så 
öfverväldigande. att den lätt gör intryck af att den katolska kyrkan 
bättre måtte sätta i stånd till kärleks öfvande än den lutherska. 
Den slutsatsen är då icke så långt borta liggande eller så svår 
att draga och få men niskor att tro på: der den mesta kärleken 
är, der måste äfven den rätta tron vara1).

Och att häri ligger en mycket stor fara för vår lutherska 
kyrka kan icke förnekas. Det är en fara, som i längden icke kan 
mötas eller tillbakaslås med andra vapen än dem en i luthersk 
ande utvecklad kristlig kärlek och en deraf drifven kyrklig fattig
vård förmår sätta i händerna. Och härför äro i sjelfva verket 
inom lutherska kyrkan ännu vida större förutsättningar, ännu rikare 
tillgångar än inom den romerska.

Ty de första förutsättningarna, de rikaste tillgångarne ligga 
icke i penningar och yttre medel, icke heller i fästa institutioner 
och färdiga ordningar, hvaruti romerska kyrkan visserligen är vida 
öfverlägsen. De ligga i personer, i fonder af äkta kristlig kärlek 
och lefvande personlig tro. Och det är något, som vår lutherska 
kyrka eger vida större tillgång på än den romerska. Alle lutherske 
kristne, för så vidt och i samma mån som de verkligen äro lef
vande sådane, äro ju kallade att i kärlekstjenst och fattigvård 
taga del, under det att den romerska kyrkan dertill blott använder 
en liten del af de månge: systrar och ordensbröder.

Det är emellertid icke blott från den romerska kyrkan utan 
ock från den reformerta, som i vårt århundrade kraftigt manande 
föredömen utgått till öfvande af kristlig kärleksgerning och åstad
kommande äfven af rent kyrklig fattigvård.

Jfr. Uhlhorn, o. a. a. III, sid. 445.



Framför alle andre förtjenar här nämnas den bekante 
Chalmers, en ibland upphofsmännen till den skotska frikyrkan. 
Han har icke blott varit förste banbrytaren på detta område i 
nyare tiden. Han har äfven genomfört sitt verk på ett sätt och 
i en omfattning, som i alla tider kommer att stå såsom ett lysande 
föredöme och obestridligt vitnesbörd om hvad kyrklig fattigvård 
äfven i vår tid förmår åstadkomma. Såsom prest vid Johannes- 
parokien i Glasgow, lick han 1819 sin församling löst från för
bindelsen med den legale fattigvården. Och mot vilkor att alle 
församlingens fattige underhöllos genom frivilliga gåfvor och per
sonlig vård upphäfdes all fattigskatt.

Församlingen åtog sig frivilligt att genom gåfvor af kläder 
och matvaror såväl som genom kollekter och penningars nedläg
gande i kyrkans sparbössor sörja för de materiela behofvens till
godoseende. Men att dessa medel kunde räcka till, utan att de 
fattige derpå blefvo lidande, det berodde framför alt på den egen
domliga organisation, han infört, på den noggranna undersökning, 
det personliga deltagande och uppfostrande inflytande, som der- 
igenom möjliggjordes. Han delade nämligen församlingen i 25 
områden, insatte en diakon öfver hvartdera och anförtrodde åt 
enhvar sådan ungefär 50 familjer eller ikring 400 själar.

Och när någon var i behof af understöd, skulle det först 
undersökas, huru detta behof var beskaffadt, derefter om något 
arbete åt honom kunde anskaffas. Och der detta var omöjligt 
eller han icke kunde något göra för sitt underhåll, skulle det 
utrönas, om slägtingar, vänner eller trosförvandter kunde befinnas 
villige att hjelpa. Sist af alt skulle församlingskassan anlitas. 
Och öfver alle dem, som så erhöllo understöd, såväl som öfver 
alle andre, med hvilka diakonerne i sin embetsverksamhet trädde 
i beröring, voro de icke blott berättigade utan förpligtade att öfva 
ett moraliskt inflytande. De skulle tillse, att de icke gjorde hjelp 
omöjlig eller blott i yttre afseende blefvo hulpne.

118 — 19:de århundradets ansatser till kyrklig fattigvård. —
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Detta försök betraktades visserligen till en början med 
mycket misstroende, såsom ett skönt svärmeri och luftslott blott, 
som snart nog skulle bevisa sin omöjlighet. Men försöket lyckades 
öfver förväntan väl. Det behöfdes icke på långt när så mycket 
understöd och de lättige voro ändå nöjdare än förut.

Det brukar häremot visserligen ofta anföras, att detta ute
slutande var beroende af Chalmers öfverlägsna och varmt kristliga 
personlighet. Och sant är tydligen att det, honom förutan, 
icke kommit till stånd. Men att det sedan var saken sjelf, dess 
kraftiga lifsprincip och visa anordning men icke hans person, som 
bar denne kyrkligt frivillige fattigvård uppe, derpå kan knappast 
lemnas ögonskenligare bevis än detta. Redan 1823 lemnade Chal
mers Johannesförsamlingen. Och likväl fortfor fattigvården der att 
öfvas på samma sätt. ända till dess den nye fattigvårdslagen 1834 
undanträngde det nya systemet, så att det 1837 helt upphörde1).

Äfven det storartade arbete, som i vårt århundrade blifvit 
nedlagdt på utbildandet af sådane arbetare, som gjort kärleks- 
tjensten till sin kallelse i det kyrkliga diakonatets form, har från 
reformerta kyrkan mottagit en första kraftig impuls.

Grundläggaren af den första dialconanstalten, det på kär
leksverksamhetens område epokgörande '‘Rauhe Haus“ i Horn vid 
Hamburg, var Wiehern. Han kallar sig åtminstone sjelf en refor
mert lutheran. Och tvifvels utan var hans kristendomsuppfattning 
och lifsgerning, liksom så många andras af hans samtida, till en 
början mera uppburen af reformert än luthersk grundåskådning, 
ifall annars då någon skilnad dem emellan gjort sig gällande eller 
af de fieste ens senterats.

») Jfr Gerlach o. a. a. sid. 100—102, 125—137 och Void o. a. a. sid. 
77—79. Det var sålunda icke först på 1840-talet, såsom det genom något 
slags förbiseende i ett nyligen utkommet arbete om fattigvårdsfrågan af 
pastor Heilman, sid. 52 påstås, utan redan 1819—1837, som försöket gjordes. 
Möjligen har Uhlhorns omnämnande af den tyska bearbetning af ett bland 
Chalmers arbeten, som Gerlach 1847 utgaf, och som då i Tyskland och vida 
omkring verkade högst “anregend“, gifvit anledning till detta misstag. Se 
Uhlhorn, o. a. a. Ill, sid. 452.
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Wiehern har med rätta blifvit kallad ;1den inre missionens 
fader'1. Ban var den, som både begynte och satte fart i den 
väldiga rörelse och det vidt omfattande arbete, som i vår tid, i 
all synnerhet i de större städerne, behöfves för att i någon mån 
hämma och om möjligt öfvervinna det annars öfverhandtagande 
eländet af allehanda slag. Och såsom Wiehern sjelf, var hela 
denna rörelse ifrån början alt annat än lutherskt kyrklig. Den 
gjorde sig tvärtom skyldig till många ensidigheter och betänkliga 
afvikelser både från luthersk bekännelse och grundåskådning, 
hvarför den till en början icke utan skäl på många håll mottogs 
med mycken misstro.

Men det oaktadt innebar denna rörelse en lika kraftig som 
välbehöflig väckelse. Och på de flesta ställen i Tyskland har den 
alt mer närmat sig kyrkan, så att ett samarbete mellan den och 
äfven de mest lutherskt kyrklige kunnat begynna ega rum, som 
måste blifva till mycken välsignelse. Den inre missionen har mer 
och mer upphört att vara ett enskildt partis sak och har i stället 
blifvit till ett föreningsområde för de mest olika riktningar. I spet
sen för en hel del af dessa många inre-missionsföreningar, som 
nästan öfver alt finnas, stå ofta prester. Desse äro visserligen af 
föreningarna anstälde, men kunna just derför, såsom särskildt för
beredde för en viss art af kristligt kärleksarbete, så mycket mer 
uträtta både för att leda föreningarna i den rätta riktningen och 
främja deras arbete ’)•

Det var dock icke blott eller ens i öfvervägatide antal män 
utan äfven och framför alt qvinnor, som här egnade sig åt sådan 
kärlekstjenst och derför erhöllo motsvarig utbildning. Det första 
diaJconisshusct upprättades redan 183fi i Kaiserswerth af den med 
Wiehern i trosifver jemnstarke och i organisationstalang öfver- 
lägsne pastor FHedner.

Detta var något för lutherska kyrkan alldeles nytt, att upp
rätta en sådan anstalt för kallelseenlig utbildning af qvinliga 

’) Jfr Uhlhorn, o. a. a. sid. 349—364.
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knitter i den kristlige kärlekens tjenst. Men utgånget från den 
kristlige kärlekens uppfinningsrika djup, med hufvudsaklig anslut
ning dels till den apostoliska kyrkans diakonissor och dels den 
katolska kyrkans qvinliga sjuk- och fattigvårdsordnar, visade sig 
detta institut mycket välsignelserikt. Det blef från början så 
fruktbringande, att det icke blott i Tyskland utan snart i alla 
Europeiska länder fick afläggare och dotteranstalter, äfven i vårt 
land, såsom vi längre ned skola se.

Det var emellertid icke blott denna s. k. inre-missionsrikt- 
ning, som egnade sig åt diakoniens sak. En så afgjordt luthersk 
man som Löhe grundläde sjelf 1854 ett diakonisshus i Neuen- 
Dettelsau. Detta hade från början en originell karakter och har 
äfven sedan mycket bidragit till att höja diakoniss-ståndet i den 
allmänna meningen. Särskildt förstod han att göra dess arbete 
påaktadt ibland de bildade, högre klasserne, hvilket särskildt för 
vinnande af dugliga krafter blef af största betydelse ').

Det var dock ingalunda blott särskildt skolade män och 
qvinnor, som på detta sätt i sin egentliga kallelsegerning egnade 
sig åt kärlekens tjenst. Äfven andre, drifne antingen af kristlig 
kärlek eller blott af mera rent humane bevekelsegrunder, arbetade 
både enskildt på lindrande af medmenniskors nöd och slöto sig 
samman till föreningar af de mest olika schatteringar. Knappast 
finnes det, snart sagdt, något menskligt elände, af livad slag det 
vara må, till hvilket icke föreningsverksamheten sökt räcka en 
räddande hand.

I all synnerhet är det sjuk- och fattigvård med dertill 
hörande anstalter i barnhem, söndagsskolor, skolbarnskolonier, 
herbergen, låneinrättningar, understödskassor o. s. v., åt livilka 
de flesta personliga krafterna egnats och som kräft de största 
uppoffringar i penningar. Och att här utvecklats en utomordentlig 
rikedom af både kärlek och allehanda icke mindre personliga än

>) Jfr Uhlhorn, o. a. a. ITT, sid. 365—380.
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sakliga hjelpmedel för lindring af menniskors elände ock upp- 
hjelpande ur både tiralig och andlig nöd, är lika obestridligt som 
glädjande.

Men lika visst är det å andra sidan, att bär en ny fara 
hotar, som på många ställen kanske vållat mer skada än verkligt

i

gagn. Och det är denna, att menniskor altför mycket ockrat på 
och rent af demoraliserats genom denna välgörenhet, så mycket 
mer, som de många olika föreningarna merendels haft litet eller 
ofta als intet sammanhang med hvarandra. Dessutom har erfa
renheten nogsamt visat att föreningsverksamheten sjelf icke är 
utan sina, ibland mycket stora, faror af hvarjehanda slag.

För att råda bot på de misshälliglieter som käraf blifva 
en oundgänglig följd, bildades i London 1870, såsom sedan på 
många andra ställen, ett samfund för organiserandet af kärleks
verksamheten, såväl den enskilda som isynnerhet den, hvilken öfva- 
des af föreningar, det s. k. ’’charity organisation society'". Dess 
uppgift är att söka åstadkomma samarbete mellan de enskilda 
föreningarna och den offentlige fattigvården, för att derigenom 
kunna öfva nödig kontroll. För detta ändamål har det inrättats 
en centralbyrå och en mängd distriktskomitéer, som skola anställa 
undersökningar angående de hjelpsökandes behof och deröfver 
inlemna vederbörliga upplysningar såväl som gifva anvisningar på 
hjelpbehöfvande och sådane, som äro villige att hjelpa.

Tydligt är att genom sådan sammanslutning mycket missbruk 
af hjelpen kan förebyggas, i synnerhet i en stad sådan som London 
och flera andra ställen, der ofantliga summor annars kastas ut i 
almosor lika ofta eller kanske oftare åt ovärdige än åt sådane, 
som förtjena hjelp.

Men huruvida denna organisation i längden kan utgöra en 
tillräcklig komplettering och korrigering af den legale statsfattig- 
vården, såsom åsyftats, och sålunda äfven ersätta den kyrklige 
fattigvården, det är mycket tvifvelaktigt. Uhlhorn anmärker med 
rätta såsom något ytterst betänkligt att föreningen af grundsats



skjutit den kristlige karakteren at kärleken åt sidan, för att så 
mycket lättare vinna befolkningens alla klasser. *). Dermed kan 
hon icke annat än från sig aflägsna de afgjordt kristlige och 
kyrklige kretsarne, hvartör ock häri ligger hufvudgriinden till 
det beklagande, som redan hörts, att månge, som till en början 
understö dt föreningen, nu dragit sig tillbaka. Och dermed har 
hon i sjelfva verket betänkligt skadat icke blott sig sjelf utan 
1 ram för alt den sak, hon vill främja. Ty i längden är den kristlige 
kärleken den ende, som härdar ut och förmår mer än all blott 
naturlig eller s. k. rent human kärlek och tjenstvillighet.

Detsamma gäller i sjelfva verket äfven om en annan in
rättning, som på sista tiden låtit så mycket tala om sig och på 
så många håll vunnit välförtjent efterföljd, det s. k. Elberfeld
systemet. Dess mest utmärkande drag är, som bekant, det per
sonliga deltagande och den individualisering af fattigvården, som 
möjliggöres genom de månge deltagarne, de s. k. “Armenpfleger“ 
eller fattigvårdarne. Dess allmänne karakter angifves, efter öfver- 
borgmästare Lischkes utsaga, i desse tre hufvudgrundsatser:

1) Den ovilkorliga förpligtelsen för fattigvårdarne att per
sonligen undersöka och städse kontrollera de fattiges lifsförhål- 
landen samt att personligen öfverlemna beviljade understöd med 
helt uteslutande af all förmedling genom något slags tjenstemän.

2) Det omedelbara beviljandet af understöden genom vår- 
darne sjelfve utan direkt inverkan af det öfverordnade förvaltnings- 
kollegiet, som blott har att kontrollera och fastställa grundsatserne.

3) Inskränkandet af vårdarnes arbetsområde till omsorgen 
om ett möjligast litet antal af familjer eller ensamme, hvilket i 
regel icke bör öfverstiga fyra.

Det skall nu först och främst villigt erkännas, att just i 
denna individualisering och personliga beröring mellan de fattige 
och de bättre lottade ligger systemets styrka. Men denna är lik-
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’) Se Uhlhorn, o. a. a. sid. 4B4—407.
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väl sjelf blott medel för ett högre syftes uppnående: de fattiges 
uppfostran till sjelfförvärf och den sedliga lyftning, som dertill 
rätt sätter i stånd. Och der en sådan allmän beredvillighet, en 
sådan kristlig ande och entusiasm antingen förut finnes eller genom 
någon framstående personlighet, såsom i Elberfeld, kan fram
kallas, der låter detta system tillämpa sig. Och än mer, der 
länder det till samma välsignelse, som på detta och många andra 
ställen låtit sig förspörja.

Men då man framstält detta såsom kommunal fattigvård i 
motsats till kyrklig och utan vidare berömt detta system sjelft 
såsom något så utomordentligt originelt och alsmägtigt, att hvar- 
helst det infördes, skulle samma verkan förspörjas, måste vi der- 
emot inlägga vår bestämda protest. Huru ofta denna uppfattning 
än förekommer, vitnar den blott om, att man antingen icke har 
reda på saken eller icke vårdar sig om att framställa den i dess 
rätta ljus. Här såsom annars kommer det framför alt an på 
personerna. Det är dessa, som måste uppbära institutionerna, 
som måste gifva lif, kraft och verkan åt systemen; icke tvärtom. 
Och faktiska förhållandet är att grundläggaren af detta system, 
Daniel von der Heydt, var en genomkristnad, djupt religiöst an
lagd personlighet, på samme gång som en. organisatorisk förmåga 
af första ordningen.

Till följd deraf ansåg han ock 1850, då den kommunale 
fattigvården visat sig oförmögen att råda bot på det öfverhand- 
tagande fattigdomseländet, i återvändande till den kyrklige fattig- 

' vården ende utvägen till räddning. Det var först, när detta visade 
sig omöjligt, till följd af oenighet mellan de i olika konfessioner 
delade kyrkoförsamlingarna, som han tog sin tillflykt till en om
gestaltning af den kommunale eller borgerlige fattigvården. Men 
det utmärkande för denna omgestaltning var, efter Daniel von 
der Heydts mening, just det, att den kyrklige fattigvårdens .grund
satser, så godt sig göra lät, öfverfördes på den borgerlige.
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Och när det så först 1853 blef fråga om att sätta det af 
honom uppgjorda systemet i verkställighet, anlitades de kyrkliga 
myndigheternas hjelp. De borgerliga myndigheterna, som hade 
att tillsätta de talrika kretsföreståndare- och vårdareembetena, ut- 
bådo sig förslag dertill af presbyterierna, för att ifrån början för
säkra inrättningen om den ande, i hvilken den var tänkt. Men 
det var icke blott organisatörerne, som så tänkt sig den, utan 
äfven andre. Och att den, första tiden åtminstone, utfördes i 
samme ande, efter samme grundsatser, det framgår ovedersägligen 
af det föredrag, den redan nämnde Lischke sex år efter dess in
förande höll om Elberfeldfattigvården på kyrkodagen i Hamburg.

Han utgick der, enligt Böhmert, från den tanken, att fat
tigvården egentligen tillkommer kyrkan; men förklarade sedan för 
relativt likgiltigt, om kyrkan eller den borgerliga församlingen toge 
fattigvården i sin hand. Hufvudsaken vore att den genomträngdes 
af den kristlige kärlekens ande. Elberfeldfattigvården vore i sjelfva 
verket beviset härför. Den vore ingenting mer eller mindre än 
det rätta förverkligandet, den fullare framställningen af det, som 
reformatorerne eftersträfvat i sina “kastenordningar“ 1).

I öfverensstämmelse härmed har ock verkan af Elberfeld- 
systemets införande på andre orter visat sig vara beroende af en 
del vidt skilda orsaker. Blott der samma förutsättningar funnits, 
så att en af kristlig kärlek genomträngd uppfostran af de fattige 
kunnat ega rum, och alla andra derför hinderliga orsaker kunnat 
undanrödjas, har ock samma lyckliga resultat vunnits. På an
dra ställen har icke blott detta uteblifvit utan systemet sjelft 
öfvergifvits.

Så bildades, efter hvad Heilman påstår, 1868 i Edinburgh 
en sådan förening för enskild fattigvård fullständigt i öfverens
stämmelse med Elberfeldsystemet. Enligt den första årsberättelsen 
hade icke mindre än 1,227 fattigvårdare anmält sig till förenin-

1) Jfr Uhlhorn, o. a. a. sid. 453—456 och Böhmert, Die Armenpflege, 
Gotha 1890, sid. 47—51.



gens tjenst, af hvilka 1,043 blifvit antagne. Men blott efter om
kring tio års verksamhet hade intresset slappats så, att tillräckligt 
antal lämplige fattigvårdare icke kunde erhållas, hvarför distrikt
indelningen och den under sådana förhållanden tungrodda fattig
vår d s a p po ar a te n måste öfvergifvas *).

Detta jemte mycket annat visar tydligen att, om Elber- 
feldsystemet skall kunna uträtta, hvad man på goda grunder har 
rätt att af det vänta, så fordras derför vissa oundgängliga förut
sättningar. Det måste baseras på den kristlige kärlekens grund 
och tillämpas efter kyrklige grundsatser samt framför alt utföras 
af personer, som sjelfva deraf äro genomträngda. En sådan kär
lek kan i längden blott framvälla af den källa, som kristendomens 
ande framkallat. Denna källa har i och genom kyrkan upprunnit 
och kan endast genom hennes nådemedel altjemt underhållas och 
förökas. Och deraf följer ovedersägligen, att ifall de kyrklige 
grundsatserne här fä komma till sin fulla användning, bör den 
kyrklige fattigvården bättre än något annat än så kristianiseradt 
kommunalt system uppnå det afsedda ändamålet. _

På de få ställen inom lutherska kyrkan i Tyskland, der 
kyrklig fattigvård under senaste tiden begynt införas vid sidan om 
den legale, har man derför icke låtit det bero dervid, att diako
ner och diakonissor i församlingens tjenst blifvit anstälde. Ännu 
mindre dervid, att en eller flera föreningar inom församlingen 
bildats för hvar sitt speciela ändamål eller för fattigvård och kär- 
lekstjenst i allmänhet. Nej, församlingen såsom sådan har derför 
tagits i anspråk. Församlingen har sjelf i sig upptagit eller går 
derpå ut, att i sig upptaga och ersätta alla föreningar. I spetsen 
för församlingen går då icke blott presten utan, i förening med 
honom och såsom de här mera omedelbart verkande, “Kirchen
vorstände“, mest motsvarande våra kyrkoråd, det vill säga försam
lingens högste förtroendemän. 1

1) Se Heilman, Bidrag till belysning af fattigvårdsfrågan, Stockholm 
1891, sid. 54—55 och 58—59.

126 — Tyska kyrkans fattigvård i senaste tid. —
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Fattigvården fattas der icke längre såsom en från kyrkans 
öfriga lif isolerad verksamhet utan såsom en med de andra sidorna 
af detta lif oupplösligen förbunden. Det räknas icke längre såsom 
den första, ännu mindre såsom den enda uppgiften för fattigvår
den, att lindra eller ens afhjelpa den yttre fattigdomsnöden. Detta 
är fastmer att upprycka den innersta roten dertill och helst före
komma att någon sådan uppväxer.

Och för det ändamålet vårdas särskildt församlingslifvet 
äfven genom upprättandet af lärlingahem, ynglingaföreningar, 
skyddshem för gossar och framför alt s. k. “familjeaftnar“ och 
husfädersföreningar. Dessa senare hafva till uppgift att vara de 
egentlige bärarne för den sociala omvårdnaden om alle församlin
gens medlemmar och att sålunda tillgodose desses rätt förstådda 
både lekamliga och andliga väl. Och der församlingarna äro för 
stora för att sådant egentligt församlingslif skall kunna uppblom
stra, der tillrådes en delning eller åtminstone fördelning i flera 
områden. Meningen dermed är att i hvartdera af dessa en prest 
skall tillsättas, hvilken i förening med de der boende “Kirchen- 
vorstands“-ledamöterne kan bilda ett sådant “Hausväterverband“.

I Leipzig och Neustadt-Dresden har man i detta afseende 
bragt det som längst. Man har der satt såsom mål för sitt at-bete 
att i hvarje sådant område eller församling utbilda församlings- 
medvetaudet till särskild kraft och mognad. Man arbetar på in
genting mindre än att församlingen såsom sådan sätter sin ära 
deri: att ingen familj af husvärden sättes på gatan, att hvarje 
barn har en duglig förmyndare, hvarje gosse en bra läromästare, 
att alla krogar. lättsinniga förlustelseställen, danstillställningar och 
otuktshärdar, derifrån det mesta och värsta fattigdomseländet 
framväller, försvinna ur dess område 1).

Och i mån som ett sådant församlingsmedvetandc utvecklar 
sig, är icke blott bottnen röjd utan tillräckliga förutsättningar

•j Se Böhmert, o. a. a. sid. 84—80.
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gifna, för att en kyrklig fattigvård skall uppnå det af den åsyf
tade målet.

Vända vi efter denna allmänna öfversigt tillbaka till vår 
svenska kyrka, sä är. såsom bekant, här ännu vida mindre eller 
så godt som als intet gjordt för återupprättandet af kyrklig fattig
vård. Då vi nu till att börja med blott konstatera detta obestrid
liga faktum, vilja vi likväl tillägga att det rättvisligen bör erkännas, 
det förhållandena här långt ifrån varit lika trängande, som mån
genstädes inom de andra landskyrkorna.

Först och främst är fattigvården på många ställen, i synner
het på landet, antingen så litet anlitad eller så pass väl ordnad, 
att inga svårare egentliga olägenheter försports af fattigvårdens 
legaliserade öfverlemnande åt den borgerliga kommunen. Der en 
något så när god församlingsande gör sig gällande och pastor 
begagnar sig af sin rätt att deltaga i fattigvården, der kan han, 
fastän icke ordförande, genom sitt personliga inflytande i fattig- 
vårdsstyrelsen merendels åstadkomma det nödvändigaste. Der 
framträder knappast skilnaden emellan kommunal och kyrklig 
fattigvård. Eller rättare: der kan ännu sägas vara qvar ett godt 
stycke kyrklig fattigvård i den legalt-kommunala institutionen.

• I all synnerhet der fattiggårdar inrättats och det lyckats 
att till föreståndare för desse få genomkristliga, kyrkliga person
ligheter, der måste det, äfven från kyrklig synpunkt betraktadt, 
sägas vara så godt sörjdt, man gerna kan önska sig för alle dem, 
som der intagas. Af fattiggårdens husfader och husmoder kunna 
de der erhålla icke blott det lekamliga uppehälle utan äfven det 
personliga deltagande, all den omvårdnad, uppfostran och tukt, 
som behöfvas.

Men just derför, att detta långt ifrån öfver alt är förhål
landet och framför alt emedan detta helt är beroende af tillfällig
heter eller af de enskilda kommunernas godtycke, borde det icke 
få fortgå såsom hittils. Hvad som mest af alt göres behof är en 
kontrollerande centralmyndighet för hela rikets fattigvård. Denna
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borde bättre än landshöfdingeembetena kunna tillse att de legala 
bestämmelserna något så när iakttoges, hvilket nu långt ifrån 
alltid ens tillnärmelsevis sker. Derigenom kunde ock den enhet 
i fattigvårdens utÖfning åstadkommas, som är så önskvärd och 
behöflig.

Men oafsedt detta, har behofvet af en förbättrad fattigvård 
på många ställen djupt känts samt på flera sätt gjort sig gällande. 
I all synnerhet gäller detta om städerne och de större församlin
garna, der den lagstadgade fattigvården visat sig alra minst kunna 
råda bot på fattigdomsnöden. Der har derför alt dermed sam
manhängande elände framträdt i så öppen dager och mångfaldiga 
former, att deraf snart sagdt lika många försök att hjelpa fram
kallats. Och äfven om icke något försök gjorts till införande af 
kyrklig fattigvård i egentlig mening och samma omfattning, som i 
Tyskland, tro vi oss dock icke säga för mycket, ifall vi påstå, att 
de alra flesta af dessa försök, om än icke alltid fullt medvetet, 
likväl gå i samma riktning. Och livad vi bestämdt våga påstå, 
det är — hvad vi i vår afhandlings andre del skola söka lemna 
bevisning för — att det behof, som framkallat de många olika 
försöken, aldrig skall varda så helt tillgodosedt af något annat 
slags fattigvård som af den kyrklige.

Det försök, som kommer närmast kyrklig fattigvård och som 
är egnadt att icke blott kraftigt förbereda sådan utan dertill lemna 
särskildt lämpliga organ och fullt utbildade, genom både teoretisk 
och praktisk handledning skolade personer, det är diakonis sanstalten 
i Stockholm.

Det mest egendomliga för denna institution är att hon ifrån 
första stunden för sin uppkomst har att tacka och sedan ända till 
den dag, i dag är, lefvat af frivilliga bidrag. Hon är sålunda i 
det afseendet en äkta gärd af den kristlige kärlekens offervillighet, 
som för all kyrklig fattigvård måste vara den drifvande kraften 
och bärande grundvalen. Men till den yttre formen är hon en
frukt af föreningsverksamhet och enskilda personers bidrag. Hon

9
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har icke kommit till på kyrkans utan på enskildt initiativ, fastän 
hon ifrån början stält sig uteslutande i kyrkans och vår svensk
lutherska församlings tjenst samt der redan hunnit verka till rik 
välsignelse.

Från ett litet frö har hon vuxit ut till ett skuggrikt träd, 
som sträcker sina grenar snart öfver hela Sveriges land. Ursprung
ligen afsedd närmast för sjukvård, har hon så småningom utvidgat 
fältet för sin verksamhet till snart sagdt alt klags kärleksverksam
het. Genom sina diakonissor, som icke blott äro stationerade på 
en mängd olika barmhertighetsinrättningar, såsom sjukhus, barnhem, 
barnkrubbor, skydds- och arbetshem utan äfven vid fattighus och 
framför alt vid församlingsvården, har hon bidragit till att lindra 
och afhjelpa mångfaldig nöd. Till följd af den betydelse, denna 
anstalt eger för den kyrklige fattigvården i vårt land, måste vi här 
redogöra för dess historia och åtminstone i sina grunddrag låta 
bilden af dess successiva utveckling träda fram för våra ögon.

Redan 1849 uppstod . tanken på att i Sverige söka åstad
komma en diakonissanstalt. För det ändamålet stiftades samma 
år i Stockholm ett sällskap, hvars allmänna angelägenheter skulle 
ombesörjas af ett förvaltningsutskott. Efter dess den 22 Juni 1851 
antagne stadgar hade detta utskott att förrätta val af a) ledamöter 
i sällskapet, efter skriftlig anmälan af någon sällskapets ledamot; 
b) ledamöter i utskottet; c) utskottets embetsmän; d) ledamöter i 
styrelsen för sällskapets diakonissanstalt och e) revisorer, samt att 
i öfrigt afgöra alt, som rörde • sällskapet, dess sammansättning, 
verksamhet och ändamål.

Sällskapets ändamål var i början blott att få till stånd en 
diakoniss-stiftelse. Sedermera bestämdes det närmare, såsom det 
i nu gällande, den 9 November 1876 antagne, stadgar heter: “att 
genom dess i Stockholm stiftade diakonissanstalt till församlingens 
tjenst lor sjukas, nödlidandes eller eljes hjelpbehöfvandes vård och 
undervisning fostra och utbilda kristliga qvinnor af evangeliskt 
lutherska bekännelsen“.



— Diakonissanstalten i Stockholm. — 131

Dess första och vigtigaste uppgift blef att erhålla en lämp
lig person, hvilken kunde öfvertaga ledningen af den undervisning 
och öfning, som vid anstalten skulle beredas. Efter åtskilliga 
fruktlösa bemödanden från sällskapets sida, åtog sig fröken Marie 
Cederschöld här ifrån Lund uppdraget att först resa ut till Kaisers
werth lör att under Fliedners och hans hustrus samt medhjel- 
pares ledning danas till diakonissa och sedan såsom förestån
darinna leda den nya anstalten. Under tiden väcktes ett alt 
allmännare intresse för saken och frivilliga gåfvor begynte insamlas. 
Sådana inflöto till den 1 Maj 1851 till belopp af omkring 6,000 
kronor. En fruntimmers-arbetsförening bildades, som sysselsatte 
sig med förfärdigande af dels åtskilliga, för ett sjukhus behöfliga 
materialier, dels andra handarbeten, att försäljas till anstaltens 
förmån. Och den 9 Juli 1851 kunde anstalten invigas för sitt 
ändamål, på samme gång som ett mindre sjukhus öppnades med 
8 sängar, der två unga qvinnor antogos till profsköterskor.

Länge dröjde det icke, förrän verksamheten utvidgades. 
Redan 1852 börjades en skola för fattiga barn och följande år 
inrättades ett barnhem, hvilka olika afdelningar blefvo öfningsfält 
för de systrar, som derför visat fallenhet. 1857 förenades med 
diakonissanstalten ett förut af enskilda personer upprättadt Mag- 
dalenahem, der de nödstälda qvinnorna vårdades af diakonissor, 
fastän hemmet bibehöll egen styrelse och kassa. 1860 upprättades 
ett särskildt räddningshem för unga vårdslösade eller vanartiga 
flickor.

Sedan anstalten 1862 fått till sin föreståndare den, som 
ännu leder densamma: hofpredikanten J. C. Bring, fick hon redan 
1864 ett eget tidskriftsorgan i Olivebladet, “ett blad för den 
tjenande kärleken“. Detta har ända sedan fortsatts och mycket 
bidragit att sprida kännedom om anstalten samt befrämja dess 
verksamhet. 1864 förflyttades anstalten i sin helhet till den skönt 
belägne egendomen Stora Ersta inom Katarina församling, der så 
småningom en hel koloni för kärleksverksamhet uppvuxit. 1872
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lick anstalten äfven ett eget kapell, der gudstjenst söndagligen 
hålles och sedermera presterligt biträde till föreståndaren antagits. 
Samma år öppnades tillika en hushållsskola, alsedd för de från 
hemmen utgångna barnens utbildning till goda och dugande 
tjenarinnor.

. I mån som anstalten så i det yttre utvidgats, har hon ock 
kunnat upptaga och utbilda alt flera diakonissor af dem, som der
till anmält sig och efter de stora kraf, som på dem ställas, derför 
befunnits lämpliga. Oafsedt efter hand afiidna och de många, 
som efter längre eller kortare tids prof måst afträda eller till 
följd af äktenskap utträdt, räknar sista årsberättelsen icke mindre 
än 118 diakonissor, 32 profsystrar och 14 på förberedande prof. 
Bland dessa egna 35 systrar sig åt sjukvård, placerade på 18 
sjukvårdsstationer; 14 systrar förestå barnhem, 6 barnkrubbor. 3 
skydds- och arbetshem, 10 äro anstälda vid fattighus och 28 vid 
församlingsvård samt 1 vid fångvård. De öfriga arbeta på an
stalten eller hafva der på det för sju år sedan upprättade ålder
domshemmet funnit sin välförtjente, lugne hvilostad.

Vi kunna lätteligen bilda oss en föreställning om omfatt
ningen af diakonissanstaltens verksamhet, då vi se att under det 
nästförflutna året å dess sjukhus vårdats 311 personer samt å dess 
sjukhem 32 patienter, af hvilka de 15 der äro intagne för lifstiden.
o

A barn- och räddningshemmen voro intagna eller vårdades öfver 
70 barn. I Magdalena- och skyddshemmen erhöllo 58 arma 
varelser den vård, som kunde gifvas. Och i hushållsskolan var 
vid 1890 års början flickornas antal 14. Under året flyttade 11. 
hvaremot 8 inträdde. Likväl har anstalten tydligen sin största 
betydelse deruti, att denna verksamhet här hufvudsakligen öfvas 
för att bereda adepterna tillfälle till utbildning för sitt blifvande 
kall. Detta skola de ute i församlingarna sköta icke blott deri- 
genom. att de sjelfva vårda nödens barn och lindra hjelpbchöf- 
vandes elände, utan ock derigenom, att de hjelpa andra dertill, 
gilva dem den ledning och handräckning, som kan behöfvas.
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För utförande af en så vielt utgrenad verksamhet fordras 
naturligtvis icke blott personliga utan ock materiella tillgångar till 
ganska stort belopp. För närvarande uppgår dess utgifts- och 
inkomst-stat till öfver 80,000 kronor. Och för bestridandet af 
dessa utgifter är anstalten fortfarande hänvisad uteslutande till 
frivilliga gåfvor. Under sista redovisningsåret inflöto sådana under 
form af årliga bidrag till ett belopp af 2.587 kronor, i tillfälliga 
bidrag 8,148 kr., i kollekter från stiften 4,935 kr. och i testa
menten 4,473 kr. 1).

Af dessa gåfvor äro testamenten de, som bäst och säkrast 
trygga anstaltens framtida bestånd, i all synnerhet om de öfriga 
bidragen inflyta så rikligt, att blott räntan behöfver anlitas. Men 
äfven de tillfälliga bidragen och kollekterne äro. ehuru de icke på 
förhand kunna säkert beräknas, af mycket stor betydelse, icke 
minst derför, att de äro en säker exponent för det intresse, hvar
med anstalten och dess arbete af den stora allmänheten omfattas. 
Och i det afseendet måste det djupt beklagas, att kollekterne 
visat benägenhet att under sista tiden något sjunka, hvaraf följ
den blifvit, att anstaltens arbete här och der hämmats genom 
brist på medel.

Det är dock att förmoda, att detta till en del berott af de 
i allmänhet dåliga konjunkturerna. Och livad som är att önska 
och arbeta för. det är, att bidragen med dessas förbättring skola 
återtaga sin tendens att stiga, så att denna institution altjemt 
måtte kunna uppehålla och, i mån at behot, utvidga sin välsignelse- 
rika verksamhet.

Detta sällskap var emellertid långt ifrån det enda, som 
stiftats till hämmande af andlig och lekamlig nöd. Ett annat af 
lika eller ännu större omfattning, om än icke lika välsignelserikt, 
va r evangeliska fosteriandsstiftelsen.

Jfr Stadgar och årsberättelser för svenska diakoniss sällskapet, dels 
särskildt tryckta, dels intagna i Olivebladet.
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Då denna förening 1856 stiftades, var det angifna syftet, 
att taga om hand den s. k. inre missionen och särskildt genom 
ett ordnadt användande af de många frivilliga krafter, som då 
erbjödo sig till Kristi församlings tjenst, under lekmannaverk
samhetens form arbeta för hvad man kallade fäderneslandets 
evangelisering. Och derför anse vi oss här böra omnämna den. 
Detta dock blott i förbigående och mera för att beklaga den 
riktning, denna förenings verksamhet tog, än för att här närmare 
skildra densamma.

Hade fosterlandsstiftelsen stannat vid att utbilda dessa lek
mannakrafter för evangelisk kärlekstjenst, skulle hon helt visst 
mycket mer gagnat fosterlandet och mycket mer kunnat uträtta 
för arbetet till Kristi rikes- befrämjande, än som nu blef fallet. 
På goda grunder tro vi att det var icke blott välmening utan 
kristligt nit om själars frälsning och vår kyrkas väl. som ledde 
denna stiftelses upphofsmän och ledare. Men att nitet icke var 
visligt eller i öfverensstämmelse med vår lutherska kyrkas bekän
nelse och att i alla fall utgången, frukterna icke svarat mot uppsåtet 
utan i det stora hela blifvit af ödesdiger betydelse för vår svenska 
kyrka, det är något, som nu otvetydigt visat sig.

Den söndring och separatism, det mångfaldiga partiväsen, 
som inom våra församlingar på så många ställen är rådande, 
ställes al de mest opartiske författare icke blott i förbindelse med 
utan härledes till stor del ifrån denna lekmannapredikan 1). Det 
var en oundgänglig, om än långt ifrån i början åsyftad eller ens 
anad, följd af detta sätt att använda lekmannakrafterna. Verkade 
det nu nedrifvande, skulle det helt visst verkat lika mycket upp
byggande, ifall desse lekmän sändts ut i församlingarna såsom 
diakoner, i stället för att de nu sändes ut som kolportörer.

Men då detta samfund visade sig icke hafva blicken öppen 
lör denna sida af saken, kan det icke djupt nog beklagas, att kyr-

') Jfr Cornelius, Svenska kyrkans historia efter reformationen, Upsala 
1887, IJ, sid. 276-84.
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kan sjelf eller någon dess behjertade medlem då icke begagnade 
sig af det gynsamma tillfället. Ty då hade utan tvifvel rätta tiden 
varit inne att taga initiativ till upprättande af någon diakonanstalt, 
som utbildat de många till buds stående lekmannakrafterna i och 
för diakonien. Att det nämligen hvarken då eller ännu mindre 
sedermera var tillräckligt med kraftiga uppmaningar eller varnande 
ord, så snart det blott stannade härvid, det framgår deraf, att äfven 
det allvarligaste påyrkande af lekmannakrafternas rätta användning, 
som blifvit gjordt, fått förklinga utan ringaste synbara resultat 1).

Hade alla dessa personliga krafter, som då togos i anspråk 
för predikoverksamhet, i stället fostrats till diakoner och såsom 
sådane stälts i kyrkans tjenst, skulle det tvifvels utan på många 
ställen inom vår svenska kyrka i flera afseenden sett helt annor
lunda ut än det nu gör. Och i synnerhet skulle det ländt fattig
vården till ovärderlig fromma, ifall vi nu haft tillgång till lika 
många eller ännu flera diakoner än vi hafva diakonissor.

De hade då kommit väl till pass i och för det omorganise- 
ringsarbete af fattigvården, som slutligen visat sig vara ett ound
gängligt behof. För närvarande pågår nämligen ett sådant i många 
af våra städer och anses allmänt önskvärdt, äfven der man icke ännu 
kommit sig för att gripa verket an eller kunnat enas om sättet.

Det sistnämnda gäller om vårt rikes både andra och tredje 
stad, Göteborg och Malmö, der länge arbetats för införande af 
Elberfeldsystemet och derifrån särskilda skrifter utgifvits med för
ordande af detsamma, utan att det ännu ledt till någon genom- 
bildad organisation 2).

I vårt rikes hufvudstad, Stockholm, såsom i andra större 
städer, hafva länge en mängd enskilda föreningar egnat sig åt

i) Se Billing, Lekmannakrafternas användning inom församlingen, en 
serie uppsatser, införd i Svensk Luthersk Kyrkotidning för år 1879, sid. 72—79, 
89—98, 101—109 och 117—122.

i) Se Rodhe, Några ord om de fattiges vård, Göteborg 1889, Reuter, 
Iluru bör ett samhälle ordna sin fattigvård, Göteborg 1891, Meijer, Väl 
ordnad fattigvård, Malmö 1889.
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vissa grenav af fattigvården. Men då dessa verkade utan all 
beröring eller ens kännedom om hvarandras skyddslingar, framkal
lades här. såsom öfver alt. der detta sker. en förfärlig mängd 
missbruk.

För att åtminstone i någon mån förebygga dessä bildades 
derstädes 1889 en “förening för välgörenhetens ordnande“, i hufvud- 
saklig anslutning till den i London bildade likartade institutionen.
o

A “centralbyrån“ insamlar hon upplysningar om de fattiges behof 
och understöd samt gifver anvisning både på verkligt hjelpbehöf- 
vande och på dem, som i en eller annan form äro villige att hjelpa. 
Utom särskildt anstälde och frivillige “undersökare“ har denna 
förening i sin tjenst tilsvidare biträde af en diakonissa vid central
byrån. En sådan har ock under sista tiden biträdt en annan 
dervarande förening, “de nödlidandes vänner“.

I rikets första universitetsstad, Upsala, har länge arbetats i 
samma riktning. Redan 1880 upprättades af några få intresserade 
ett s. k. arbetshem, der arbete med vedsågning m. m. skulle 
erbjudas åt i staden mantalsskrifna personer, hvilka saknade arbete 
och derför sade sig vara tvungna att gå omkring och bettla. I sam
manhang dermed öppnades 1882 en soppkokningsansta.lt och vintern 
1884—85 ett herberge för husville.

Till dessa mera enskilda sträfvanden för välgörenhetens 
ordnande slöt sig 1882 en kyrklig verksamhet. Domprosten Torén 
jemte församlingens kyrkoråd framlade nämligen då förslag om 
anställandet af en e. o. prestman med särskild uppgift att vårda 
sig om församlingens fattige, hvilket förslag genast antogs. 1887 
upprättades en “välgörenhetsbyrå“, som hade till uppgift att icke 
blott uppsamla frivilliga gåfvor utan framför alt undersöka de 
tiggandes belägenhet och behof, innan någon gåfva utdelades. 
Och år 1889 tillsattes en komité, hvilken samma år framlade ett 
mycket utförligt “förslag till ordnande af fattigvården i Upsala“. 
Detta förslag går ytterst ut på Elberfeldsystemets införande och 
åstadkommande af samverkan mellan den kommunale eller oftentlige
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fattigvården och den af fria, kristliga fattigvårdsföreningar öfvade
enskilde.

Annu hafva emellertid icke mer än 70 fattigvårdare erbju
dit den 1889 stiftade f öreningen. “de fattiges vänner“, sin tjenst. 
Och ätven om desse under senaste vintern begynt sin verksamhet 
i de fattigaste distrikten och åtskilliga rådplägningar både enskildt 
och ofientligt hållits samt sålunda mycket förberedande arbete 
undangjorts, har det dock tils vidare stannat der vid. Den åstun- 
dade samverkan och sammanslutningen med den legale fattigvår
den, som först möjliggör ett framgångsrikt arbete för befrämjande 
af verklig fattigvård, har ännu, när detta skrifves, icke kommit 
till stånd 1).

I detta afseende har det i rikets andra universitetsstad, Lund, 
kommit åtminstone ett steg längre.

Äfven här bildades i början af år 1890, efter enskilda öfver- 
läggningar af derför intresserade personer, en fattigvårdsförening, 
kallad “Lunds frivilliga förening för de fattiges vård“. I dess på 
konstituerande möte den 8 April samma år antagne stadgar fram- 
ställes såsom föreningens närmaste ändamål, att söka ordna den 
frivilliga välgörenhet, hvilken af enskilde samhällsmedlemmar öfvas, 
samt uppsamla alla de personliga och materiela krafter, som ytter
ligare erbjuda sig till de fattiges tjenst. Men för att nå sitt mål 
i arbetet på utrotande af det demoraliserande tiggeriet, på de 
fattiges höjande i sedligt afseende, på förebyggande af nöd och på 
upphjelpande ur fattigdom sätter hon såsom hufvudvilkor sam
arbete med den legale, ofientlige fattigvården. Och slutmålet är 
att “bereda erkännande åt den sanningen, att fattigvården är en 
samhällsangelägenhet af sådan art, att hvarje samhällsmedlem är 
skyldig egna den något af sina personliga krafter“.

Föreningens styrelse hade att med stadens legala fattig- 
vårdsstyrelse öfverenskomma om sättet för samarbetes åstadkom- •)

/

/

•) Se Heilman, o. a. a. sid. 76—90.
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mande. Och det förslag dertill, som af styrelsen framlagts, antogs 
den 4 Oktober 1890 såsom gällande “instruktion för kretsförestån
dare och vårdare“. Staden indelades i 14 distrikt, så att hvardera 
af den legala fattigvårdsstyrelsens 7 ledamöter skulle hafva att 
såsom distriktschefer öfva högsta inseendet öfver hvars två af 
dessa. Till hvarje distrikt eller krets föreslås af föreningens sty
relse bland dess medlemmar, som dertill förklarat sig villige, lämp
lig person, hvilken af fattigvårdsstyrelsen antages till ordningsman 
eller kretsföreståndare.

o

At hvarje krets föreståndare, som sålunda är den förmed
lande länken mellan den frivilliga föreningen och den legala fat
tigvårdsstyrelsen, har föreningens styrelse att tillhandahålla till
räckligt antal vårdare för de i hans krets betintlige fattige. Att 
åtaga sig uppdraget att vara fattigvårdare hos minst två familjer 
och att besöka enhvar af dessa minst två gånger i månaden tillför
binder sig hvarje föreningens medlem, i och dermed att han in- 
skrifves i föreningen.

När det gäller understöds meddelande, har hvarje krets- 
föreståndare att i samråd med sina vårdare på det kretsmöte, som 
hvar 14:de dag hålles, fördela de frivilliga bidrag, hvilka af före
ningens styrelse stälts till kretsens disposition. Här hafva sålunda 
vårdare och kretsföreståndare full, gemensam beslutanderätt. Men 
då det är fråga om de från den legale fattigvården kommande 
understöden, beviljas de, såsom förut, af fattigvårdsstyrelsen på 
kretsföreståndares förslag och öfverlemnas sedan åt vårdarne, 
hvilka personligen öfverlemna dem till de fattige.

Vid första årsberättelsens afgifvande d. 14 Febr. 1891 upp- 
gingo föreningens medlemmar till 190, af hvilka 125 arbetade 
såsom vårdare till något öfver 300 familjer och enstående fattige, 
öfver hvilka förberedande undersökningar företagits och berättelser 
ingifvits till föreningens byrå.

Såsom centralpunkt för den enskilda välgörenheten har 
nämligen upprättats en byrå, som med aflönadt biträde för an
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alle understödstagare från såväl den legale.teckningar öfver 
som den frivillige fattigvården. Denne byrå har vidare till 
nppgitt att om de fattige lemna äskade upplysningar samt att 
mottaga och utdela frivilliga gåfvor i kläder och naturapersedlar. 
I sammanhang med denna utdelning har ock upprättats en mindre 
arbetsinrättning, derifrån enklare handarbeten tillhandahållas arbets
lösa, tattiga qvinnor, som i sina hem ännu kunna något uträtta. 
Af ven detta understöd och arbete lemnas dock de fattige endast 
genom vårdarnes förmedling. Desse senare hafva att å byrån 
anmäla förekommande beliof af vare sig arbete eller kläder och 
sedan till de fattige öfverlemna livad som från byrån kunnat er
hållas. Genom arbetsinrättningens försorg blifva äfvenledes, när 
så behöfves, till byrån inlemnade kläder ändrade och afpassade 
efter de fattiges beliof. Denne del af föreningens verksamhet 
omhänderhafves närmast af ett utskott, som styrelsen utsett bland 
föreningens qvinliga medlemmar.

Hvad resultatet af detta arbete kan blifva får framtiden 
utvisa. Så mycket måste åtminstone erkännas, att här en sam
manslutning mellan frivillig och legal fattigvård kommit till stånd, 
som bör kunna befrämja ett samfäldt framgångsrikt arbete i och 
för verklig fattigvård. Här såsom alltid kommer det dock att 
bero icke blott af systemets och organisationens bärkraft utan af 
det allmänna intresse samt framför alt af det personliga inflytande 
och outtröttliga tålamod, med ett ord af den kristlige kärlek, som 
sättes in i arbetet.

Och att fostra sådan kärlek eller i längden uppehålla den, 
dertill är kyrkan såsom ingen annan institution pligtig och i 
stånd. Derför kan eller bör och får hon icke i längden under
låta att skänka sitt stöd åt det arbete, som redan är begyndt, 
och gifva impulser till nytt kärlekens arbete på de månge, ännu 
flere punkter, der man altjemt blott står väntande och frågande. 
Ty äfven der finnes dock ännu i djupet vida mer kärlek och
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längtan efter att något få och kunna göra för fattigdomsnödens 
lindrande, än det på ytan kan se ut.

Hvad kyrkan härvid har att göra i och för åstadkommande 
af kyrklig fattigvård, det är livad som skall blifva föremål för vår 
afhandlings andre del.



Andra Afdelningen:

Principiel och positiv utredning.





Den kyrklige fattigvårdens egentliga väsen.

i

Utgångspunkt och förutsättningar för kyrklig fattigvård.

Sin förste utgångspunkt och allmännaste förutsättning eger 
den kyrklige fattigvården i den kristlige kärleken. Der sådan 
kärlek icke finnes eller der den icke får komma till utöfning och 
fullt göra sig gällande i öfverensstämmelse med sitt eget väsen, 
der kunna väl åtskilliga förberedande element eller lösryckta frag
ment vara för handen. Der kunna ock en del yttre anordningar 
finnas, hvilka möjligen hafva stor likhet med och kunna blifva af 
ganska stor betydelse för åstadkommande af kyrklig fattigvård. 
Men någon verklig sådan är det icke ännu.

Skulle den än framträda under kyrklige former och öfvas 
af det kyrkliga embetets bärare, förtjenar den icke kallas kyrklig 
fattigvård, så snart den visar sig vara helt i saknad af alt hvad 
kristlig kärlek heter. Den saknar då icke blott den tillräckligt 
faste grundvalen och förklarande orsaken utan den drifvande 
kraften, ja den lifgifvande anden sjelf. Det är då blott tomme, 
döde former.

Och för så vidt der ändock finnes något innehåll eller lif 
uti — såsom det ju för visso måste erkännas äfven om den fattig- 
vård, som emanciperat sig från kristligt inflytande, vare sig den



nu stält sig på den s. k. rena humanitetens eller politiska legali- 
tetens ståndpunkt — så räcker det på långt när icke till. Det 
förtjenar, strängt taget, icke att kallas fattigvård i detta ords dju
paste och egentliga mening. Mycket mindre mägtar det lösa den 
uppgift eller hinna ens det närmaste mål, som för den kyrklige 
fattigvården är satt.

Dertill räcker endast den kärlekens magt, som är starkare 
än alt hvad nöd och elände, alt hvad lif och död heter, eller 
rättare, som sjelf är det eviga lifvets icke blott gudomliga och 
gudamenskliga utan sant och fullt menskliga uppenbarelse i denna 
syndens och dödsnödens verld. Endast den tjenande, personligt 
deltagande och, der det så behöfves, sjelfuppoffrande kärleken 
förmår öfva verklig fattigvård. Ty dertill hör icke blott att för 
tillfället räcka en eller annan än så stor gåfva utan att gifva sig 
sjelf. Der för fordras att så ställa sig till en nödstäld broders 
eller systers icke blott tillfälliga utan ständiga tjenst, att desse, 
om möjligt, kunna varda upprättade utur det betryck, hvari fattig
domen störtat dem eller hvaraf den sjelf blott varit en följd.

Att endast kristlig kärlek förmår gifva en sådan vård åt 
de fattige, det är något, som historien på ett ovederläggligt sätt 
ådagalagt både, om vi så få säga, “a parte ante“ och “a parte 
post“. Först i och genom kristendomen, i den första kristna 

/kyrkan var det, som fattigvården framträdde i sin sanne gestalt 
och nådde sin högsta utveckling. Och lika otvetydigt har det 
visat sig att, i mån som fattigvården beröfvats kristlig kärlek eller 
han sjelf velat vara den förutan, har han blifvit blott en vrångbild 
af verklig fattigvård och verkat till vida mer skada än välsignelse.

Der åter kristlig kärlek i något större mått, någon sjelf- 
medvetnare grad är till finnandes, der är alltid en fast punkt att 
utgå ifrån. Och än mer, der finnes en lifskraft tillräckligt stark 
och drifvande till att, der så behöfves och andra omständigheter 
det medgifva, förr eller senare gestalta sig till kyrklig fattigvård. 
Dess egen grundlag och lifsnorm med hänsyn till andra meftniskor
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är ju den, att älska sin nästa som sig sjelf. Tcke skulle han då 
kunna se en nödstäld broder eller syster — och' såsom sådan 
måste han ju betrakta äfven den mest afiägsna nästa, som han 
annars kan hjelpa, fienden icke undantagandes — lida brist på 
det nödvändiga, utan att, i hvad på honom ankommer, söka bringa 
hjelp. Det vore, om icke den kristlige kärlekens egen bråddöd, 
så åtminstone ett ytterst farligt dråpslag emot densamme, hvilket 
icke kunde upprepas eller längre tid fortsättas, utan att hans eget 
andliga lif förr eller senare deraf toge obotlig skada.

Men om sålunda kristlig kärlek är den första oundgängliga 
förutsättningen och objektive utgångspunkten för en kyrklig fattig
vård. så är den derför icke den enda. Det är följaktligen icke 
heller säkert, att kristlig kärlek alltid leder till verklig fattigvård. 
Dertill fordras nu först och främst en gifven anledning, en sub
jektiv utgångspunkt, som vi längre ned skola taga särskild 
hänsyn till.

Men oafsedt detta, fordras derjernte något annat. Denne 
kristlige kärlek måste äfven få utveckla hela sin inneboende kraft 
och göra sig gällande på ett med hans eget väsen öfverensstäm- 
mande sätt. Han måste med ett ord sättas i tillfälle att realisera 
hela sin samfundsbildande magt.

En af kristlig kärlek genomträngd menniska står aldrig 
helt och hållet ensam. Ännu mindre isolerar eller afsöndrar hon 
sig sjelf från den familj, församling eller kyrka, af hvilken hon är 
en medlem, så framt icke hennes andliga lif är angripet af någon 
farlig separatismens sjukdom, egensinne, högmod eller egenrättfär- 
dighet. Men äfven i sådana fall, som i våra dagar just icke äro 
sällsynta, försöker hon i det längsta att få någre eller flere med 
sig. Hon söker då bilda något slags förening eller sekt. Eller 
också sluter hon sig med likasinnade till någon sådan förut bestå
ende, till hvilken hon känner sig mest dragen, och gör dess med
lemmar till föremål för eller medhjelpare i den kärlekens gerning 
af ett eller annat slag, hvaraf hon ännu kan vara mägtig.

— Objektiv utgångspunkt: den kristlige kärleken. — 145
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Och ännu mycket mer gäller detta öfver alt. der den kristlige 
kärleken lefver ett fullt sundt och kraftigt lif. att den, i samma 
mån som den är stark och sjelfmedveten, drifver till förening och 
framkallar en ännu fastare sammanslutning. Eller ännu närmare 
uttryckt: den behöfver icke drifva dem till sammanslutning, som 
redan antingen af naturen eller ännu mer i deras gemensamma 
andliga liufvud äro ett i Kristus Jesus. De behöfva blott få ögon 
och hjerta öppna för, hvad som med dem skett, för att redan 
känna sig såsom ett. De äro ju lemmar i en och samme kropp 
och kunna såsom sådane knappast underlåta att hafva åtminstone 
alt det mest väsentliga gemensamt.

Men dermed, att en sådan gemenskap eger rum och i vissa 
afseenden, på särskilda områden kännes rätt stark, är icke sagdt 
att genast en kyrklig fattigvård kommer till stånd eller ens till
räckliga förutsättningar derför äro för handen. Det kan hända 
— såsom vi af den historiska utvecklingen hafva sett att det 
faktiskt mer än en gång händt — att den kristlige kärleken är 
så svag, att han icke räcker till att göra sig gällande på alla 
områden och derför lemnar det, som för en ytlig betraktelse lättast 
tyckes kunna utföras af andra magter. Eller också händer det, 
dock mera i undantagsfall, att han är så stark, att han till att 
börja med tyckes göra all egentlig fattigvård öfverflödig.

Det sista var i stort förhållandet med den första kristna 
församlingen i Jerusalem. Den nyväckte kärleken var i sin lifs- 
kraftiga begynnelse så stark och öfverflödande, att ingen fattades 
något; och derför blef der icke heller något behof af fattigvård. 
I smått ter det sig på samma sätt, der det nya lifvet kommit 
till något Starkare genombrott och dermed den kristlige kärleken 
kraftigare flammat upp hos en enskild menniska eller inom en 
trängre krets. Det tyckes då i den första kärlekens och hänfö
relsens tid, som skulle denne enskildes eller denne kretsens och 
föreningens kärlek kunna så mycket uträtta, att det på den plats,
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der de blilvit stälde, och för det område, som de möjligen åt sig 
utvalt, ingenting mer skulle behöfvas.

Och detta beror visserligen icke helt på en illusion eller 
sjellbedrägeri. Ifall kärleken öfver alt, på de olika lifsområdena 
vore lika stark och kraftig, skulle det äfven för en tid räcka till. 
Men också blott för en tid, kortare eller längre. Så sågo vi att 
också i den första kristna församlingen behof snart nog yppade 
sig al en fastare ordning och bestämd organisation äfven för fattig
vården. Ännu förr visa sig tydliga olägenheter deraf, att enskilda 
personer eller större och mindre grupper inom en församling i 
olika föreningar och utan någon gemenskap eller sammanslutning 
gå hvar och en åt sitt håll för att söka afhjelpa den nöd, de 
påträffa.

Länge dröjer det då icke, förr än denna kärlekstjenst och 
denne fattigvård antingen göras till föremål för missbruk eller 
också sjelf framkalla sådana. Och alltid blifver det ju något 
blott sporadiskt, isoleradt och tillfälligt, som aldrig kan ersätta 
eller träda i stället för en samfundsmessigt ordnad fattigvård. 
Men det är icke blott i sådana enstaka fall, som kristlig kärlek 
kan finnas, utan att deraf kyrklig fattigvård framkallas. Detta 
samma förhållande har — såsom vi sett — i stort framträdt under 
hela epoker af kyrkans lif, ja under störste delen af den nyare 
tiden, särskildt inom lutherska kyrkan.

Till en början var inom denna senare trosenergien så lifs- 
kraftig och den deraf framkallade första kärlekens hänförelse så 
stark, att man icke nöjde sig med att efter lutherska principer 
återställa den kyrklige fattigvården såsom specifikt kyrklig. Man 
ville låta dess principer med ens utveckla sig till att omfatta och 
helgande genomtränga äfven det borgerliga, politiska samfundet 
med alla dess ordningar. Fattigvården gjordes lika mycket till 
en borgerligt-kommunal eller politisk angelägenhet som en kyrklig.

Och derom var i och för sig ingenting annat än godt att 
säga. Det var ett lika frimodigt som storartadt uttryck af den
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lutherska kyrkans egendomliga tros- och lifsåskådning i allmänhet, 
såväl som särskildt af hennes uppfattning af fattigvården. Denne 
skulle och borde icke längre, såsom inom den romerskt-katolska 
kyrkan, vara inskränkt till eller utgå från det kyrkliga embetets 
bärare allena. Fast hellre borde hela församlingen i alle sine 
lemmar, hvar och en på sitt sätt, efter måttet af sina krafter taga 
del deri. Och den kristlige kärleken skulle icke blott så genom
tränga det kyrkliga samfundet eller den enskilda lokalförsamlingen, 
att alle dess lemmar sattes i stånd till att hvar och en på sin 
plats i öfverensstämmelse med hans embetes ställning och kyrkliga 
karakter taga del i fattigvården.

Äfven det borgerliga, politiska samfundet skulle af denne 
kärlek så genomträngas att också dess medlemmar i öfverenstäm- 
melse med sin ställning, efter måttet af deras dermed förenade 
insigt skulle göra sitt inflytande gällande. Derför fick också den 
borgerliga myndigheten, magistrats- och öfverhetspersoner, ifrån 
början en mycket stor andel af fattigvården i sina händer. Och 
snart nog gick det på de flesta ställen derhän, att denna myndighet 
helt öfvertog fattigvården eller rättare fick den yttre utanordningen 
och förvaltningen af densamme i sin hand. Kyrkan nöjde sig då 
med att hålla vid magt det inre kärlekens lif, den offervillighetens 
och tacksamhetens ödmjuke ande, som behöfdes för att fattigvården 
skulle uppnå det med den åsyftade ändamålet.

Hade nu kyrkan med ens förmått genomtränga alla dessa 
ordningar och vidmagthålla detta samfundslif i hela sin omfattning, 
såsom ett på kristlig kärlek baseradt församlings- eller folk- och 
statslif, så skulle tydligtvis äfven fattigvården bibehållit sin kyrk
lige karakter. Han skulle derigenom uppnått en blomstring och 
utveckling, vida rikare och mångfaldigare än någonsin förut. Han 
skulle då till och med öfverträffat äfven den äldsta kyrkans fattig
vård. Ty med all församlingslifvets och fattigvårdens blomstring var 
dock denna församling då en “ecclesia pressa,“ som icke kommit
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i tillfälle att med sin kärleks helgande kraft genomtränga ett helt 
folks alla borgerliga och politiska samfundsordningar.

Men detta var nästan att begära för mycket. Dermed 
skulle i sjelfva verket idealet för både kyrka och stat, så väl som 
deras rätta inbördes förhållande med ens hafva varit förverkligadt. 
Ty i samma mån som fattigvården så uppburits af hela försam- 
lingslifvet och detta i sin helhet så genomträngts af den kristlige 
kärlekens kraft, hade ock förutsättningarna varit gifna för att 
detta kristligt-lutherska församlingslif på andra det kyrkliga lifvets 
områden kommit till en motsvarande utveckling.

Men tyvärr gick det nu, såsom vi sett, på ett helt annat 
sätt, i rakt motsatt riktning. Först och främst höll icke fortsätt
ningen hvad begynnelserna lofvat hvarken på det ena eller andra 
hållet. Sedan den första trons entusiasm såväl som kärlekens 
hänförelse begynt svalna och aftaga. gled fattigvården alt mer öfver 
på det borgerligt-politiska området, der icke kärleken utan fast 
hellre rätt och lag äro de bestämmande magterna. Och snart 
gick det derhän, att fattigvården helt betraktades och behandlades 
såsom uteslutande en statens och den borgerlige kommunens sak, 
med hvilken kyrkan icke hade mer att skaffa än med andra rent 
borgerliga angelägenheter. Den kristlige kärlek, som ännu fans 
inom kyrkan, äfven då den var som svagast, vände sig då åt 
andra håll. För fattigvården ansåg man hafva “uppfylt all rätt
färdighet“ icke blott i borgerligt utan i kyrkligt afseende. ja hafva 
fullgjort alt hvad den kristlige kärleken fordrade, blott man be
taide sin fattigskatt och icke stängde sina dörrar för nödens barn 4 
utan efter tillgångar gaf åt bettlande.

Och så kunde här visserligen, der det var som bäst, i det 
enskilda öfvas mycken kristlig kärlek, utan att fattigvården såsom 
sådan deraf rönte det minsta inflytande. Men följderna häraf 
inskränkte sig ingalunda blott till fattigvården. De sträckte sig 
vida längre. De bidrogo vida kraftigare än många andra orsaker,
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som ofta nämnas, till det kyrkliga lifvets alt djupare förfall och 
alt egentligt församlingslifs upplösning.

Ingenting sammanhåller nämligen och befrämjar mera ett 
äkta kristligt samfunds- och församlingslif än kärlekens gerningar. 
Och knappast gifves det väl någonting, som lättare framkallar, 
kraftigare manar till öfvande af kristlig kärlek än en rätt insedd 
och öfvad fattigvård. Men blifver denne kärlek icke öfvad, ryckes 
den närmaste och kraftigaste maningen till kärlekens öfning undan, 
så försvagas den alt mer, tils den slutligen dör ut och för
kolnar i månges, om icke de alra flestes, hjertan, Det är nu 
längesedan denna ödesdigra frukt framväxte. Och hvad som var 
ännu värre: det dröjde så länge, innan man rätt hann märka det, 
att deraf sedan alstrades en sådan oändlig mängd farliga och der
med sammanhängande bittra frukter, att de numera på många 
ställen icke stå till att bota eller ens lindra och undgå.

Hvaraf kommer sig den i vår tid så öfverhandtagande 
otron, Kristus- och Guds-förnekelsen? Hvaraf kommer sig väl 
alt detta missnöje inom de lägre klasserne, detta förakt för alt 
hvad kyrka och kristendom heter, denna lust att trampa i stoftet 
och vända upp och ned på alt hvad heligt och beståndande är, 
som i våra dagars ateism och kristendomsfiendtlige socialism 
tager sådan fart, om icke deraf, att kyrkan i så väsentlig grad 
uppgifvit att öfva sin kärleksgerning? Men derför kan och får 
icke kyrkan gifva alt hopp förlorad t eller låta det vidare fortgå 
såsom hittils. Äfven om det nu är vida ogynnsammare och kostar 
vida mer ansträngning än om restaureringsarbetet begynt långt 
förut, blifver det dock ännu svårare för hvarje dag, som går.

Liksom kyrkan i sin lifskraftige ungdom hufvudsakligen med 
kärlekens undergörande gerningar öfvervann den gamla verldens 
fiendtlige hedendom, så gifves det helt visst äfven nu intet krafti
gare medel att besvärja de rasande stormarne. Ocb vill kyrkan, 
om än icke helt vinna massorna tillbaka, så sjelf varda bestån
dande och “frälsa själen“ eller behålla kärlekens eld brinnande, så
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måste hon uppväckas till kraftigare kärleks öfvande. Särskildt 
måste hon genom en mera personligt deltagande fattigvård åtaga 
sig de fattigaste och eländaste af dessa bortkomna och icke blott 
i lekamligt utan framför alt i andligt afseende utfattiga skaror, 
i^tt här icke någon isolerad kristlig kärlek eller privatvälgörenhet 
och föreningsfattigvård räcka till, bör ligga i öppen dager. Lika
ledes att icke detta kan bilda en utgångspunkt, fast och omfat-

%
tande nog för den kyrklige samfundsfattigvård här behöfves.

Skall kyrklig fattigvård komma till stånd eller rättare fullt 
motsvara sitt namn och derför kunna uppnå det af den efter- 
sträfvade målet, så måste den baseras på något helt annat. Det 
fordras derför ingenting mindre än ett af kristlig kärlek genom
trängdt församlings- och samfundslif) der fattigvården betraktas 
såsom en hela församlingens angelägenhet och alle dess rätte med
lemmars pligt. Och det är i sjelfva verket här den djupaste ska
dan, det farligaste felet och hindret ligger.

Äfven der lefvande kristendom och kristlig kärlek i icke så 
ringa grad äro till finnandes, är det dock ytterst klent bestäldt 
med samhällighetskänslan och samfundssinnet. Ja, på de flesta 
ställen — och det icke minst, der onekligen ett nyvaknadt kristligt 
lif med stark rörelse låtit sig förnimma — är så godt som alt 
församlingslif upplöst. Och hvad som är ännu värre, på många 
ställen tyckes det vara rent af omöjligt att åstadkomma ett verk
ligt församlingslif, redan till följd af församlingarnas storlek både 
till numerär och omfattning.

Församlingar på 15, å 20,—30,000 menniskor och derutöfver 
i stad eller 5, å 7,000 på landet äro dock mycket för stora, för 
att de af en eller två händer skola kunna hållas samman. Huru 
skulle det blott vara möjligt, att en herde skall icke blott öfver- 
vaka ocli föda utan fostra och leda alla dessa till att hvar och 
en på sitt sätt, i enlighet med sin kallelses ställning, fullgöra en 
kristen menniskas pligt? Huru skall han väl ensam kunna få 
dem alle till att öfva den kärlekens gerning, som församlingen af



152 — Förutsättningar för kyrklig fattigvård. —

dem måste påräkna för att härutinnan i sin mån bevisa sig såsom 
en kristlig församling?

Och icke hjelpes det mycket dermed, att en, två eller flere 
medhjelpare varda tillsatte i sådana stora församlingar, såsom det 
nu merendels sker. Det blifver ju blott en hjelp i predikande, 
expedition och en del rent yttre saker, icke i den egentlige pastoral- 
och församlingsvården, hvarpå det här framför alt kommer an.

Enda hjelpen häremot är att sådana pastorat delas. Och 
detta är en hjelp, som på många ställen icke blott oundgängligen 
utan snart behöfver räckas, ifall icke all hjelp skall vara för sen 
och så godt som ren hedendom i massa växa upp midt i kristna 
församlingar. Nog gåfve en församling på 5, å 6,000 eller, om 
mycket skulle vara, på 10,000 själar alldeles tillräckligt för en 
pastor att göra, ifall han skulle blott kunna tänka på att samla 
dem till någon samfäld kärlekens gerning, sådan som kyrklig fattig
vård kräfver. Detta i all synnerhet, så länge kyrkan ännu icke 
gifvit honom några för den gerningen särskildt egnade medhjelpare, 
såsom ordentligen utbildade diakoner kunde blifva.

Vi blott hänvisa till en jemförelse, som i detta afseende 
blifvit gjord mellan våra församlingar och den första kristna för
samlingen i Jerusalem. Denna hade efter Apg. 4: 4 stigit till ett 
antal af 5,000 män, då ett särskildt embete behöfdes för ordnandet 
af församlingens kärlekstjenst och utöfvandet af hennes fattigvård. 
Och detta derför, att de tolf apostlarne, begåfvade som de voro 
med kraftens Ande af höjden i så rikt mått, likväl funno så fullt 
upp att göra blott med deras andliga ledning i Guds ord och 
bönen, att de icke mera räckte till derför 1).

Derjemte fästa vi uppmärksamheten på de många förhål
landen, som i våra dagar äro så helt annorlunda gestaltade. Och 
i betraktande deraf torde svårligen någon, som annars nitälskar 
för vår kyrkas och Kristi rikes sak, kunna förneka nödvändigheten

') Se v. Gerlach, o. a. a. sid. 167—68.
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at att något härutinnan göres äfven ibland oss, ifall man på allvar 
vill bereda möjlighet för att få till stånd ett verkligt församlingslif 
och en derpå baserad kyrklig fattigvård.

Detta är dock ingalunda alt, som behöfves. Äfven der för
samlingarna icke äro större än att möjligheten till ett verkligt 
församlingslif är för handen — och det måste erkännas vara för
hållandet på de alra flesta ställen i vårt land — är det dock 
ett långt och ofta mycket svårt stycke väg från möjlighet till 
verklighet.

Äfven der en sådan fast objektiv utgångspunkt är gifven, 
att ett af kristlig kärlek genomträngdt församlingslif finnes, saknas 
altför ofta den subjektive utgångspunkten. Denne kristlige kärlek 
är ofta så svag, så litet utbildad eller rätt sjelfmedveten, att deraf 
endast svårligen någon lifskraftig kyrklig fattigvård kan framgå. Det 
fattas hos de alra fleste äfven bland de bäste och i allvarlig hel
gelse längst framskridne församlingens medlemmar den rätta och 
fulla uppfattningen af kristendomens eget kraf i detta afseende.

Vi vilja i detta sammanhang påpeka blott ett par sådana 
brister, som synts oss såsom de väsentligaste hindren för åstad
kommande af kyrklig fattigvård.

Den ena sammanhänger med och är en följd af vår tids 
egendomliga skaplynne. En framstående författare, Krogh-Ton- 
ning, har karaktiserat den så, att kristendomen altför mycket är 
blott en "Nydelse“ och altför litet, hvad hon dock i första hand 
borde vara, en “Ydelse“ ')• Och med honom vilja vi instämma 
deruti, att vår tids kristne äro altför mycket barn af sin tid; att 
de i kristendomen hufvudsakligen vilja finna en njutning, om än 
både renare och högre än denna verldens barn eftertrakta.

När vi få sola oss i ordets ljus, när vi i stillhet få veder 
qvicka oss af dess värme och ströfva omkring på dess gröna ängar 
eller genom dess löften känna oss lyftade upp i det saliga hoppets

') Se Krogh-Tonning, Kirkelig Fattigpleje, Kristiania 1879, sid. 27.



glädjeregioner, då äro vi nöjde. När vi dertill lå glädja oss af 
deltagandet i den offentliga gudstjensten genom böner och lofsån- 
ger, när vi i den enskilda broderliga umgängeisen genom samtal 
och förtroliga meddelanden få önsklig vederqvickelse, då hafva 
vi alt hvad vi känna oss behöfva. Då både tro vi sjelfva och 
söka så gerna inbilla hvarandra att detta är den hela och fulla 
kristendomen.

Men huru godt och nyttigt och nödvändigt än detta alt är, 
så är det dock mycket långt ifrån att detta skulle vara den fulla 
kristendomen. Den nöjer sig icke med att känna och tala och 
vederqvicka sig sjelf. Han stannar icke vid det för känslan be
hagliga eller det för tanken upplyftande. Han vill framför alt 
omskapa bjertat, inverka på viljan och drifva till handling. Han 
drifver till att arbeta icke blott eller närmast i eget syfte, för 
egen vederqvickelse utan i och för Guds rikes sak, för den egna 
själens frälsning visserligen men ock för andres, äfven då det 
kostar vedermöda och sjelfförsakelse.

Af alla kännetecken, som på kristendomen, den rätta och 
fulla kristendomen, blifvit uppstälda och kunna framdragas, finnes 
det blott ett enda, som efter Herrens eget ord är det afgörande. 
Och detta är kärleken (Joh. 13: 35 och Joh. 1 Ep. 4: 7 — 8).

Den andra bristen, vi vilja påpeka och som måste undan rödjas 
eller åtminstone förminskas, ifall kyrklig fattigvård skall kunna 
komma till stånd och med någon framgång öfvas, står härmed i 
nära sammanhang. I sjelfva verket leder den till samma resultat, 
äfven om den är på sitt sätt djupare rotad och derför svårare att 
både få erkänd och utrotad. Detta så mycket mer, som hon på 
samme gång kan sägas vara egendomligt utmärkande för hela 
lutherska kyrkan och sammanhänger med en af denna vår kyrkas 
alra starkaste sidor och skönaste egendomligheter. Och det är 
bristande aktivitet eller altför stor tröghet i ölvandet af kärlekens 
gerning, altför litet användande af de många gåfvor och krafter, 
som finnas i församlingen.

154 — Förutsättningar för kyrklig fattigvård. —
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Den lutherska kyrkan kunde till följd af sin nyvunna tros- 
och lifserfarenhet hvarken bibehålla det inom romerska kyrkan 
onekligen starkaste motivet till kärlekens gerningar eller tillerkänna 
det någon den ringaste förtjenst. Icke heller kan hon i likhet 
med den reformerta kyrkan i ett mer eller mindre kraftigt mångsyss- 
lande med allehanda kärleksverk af uppseendeväckande beskaffen
het se ett mer eller mindre säkert bevis på utkorelsens visshet 
och barnaskapets verklighet. Ännu mindre fordrar hon ett öfver- 
gifvande af den jordiska kallelsen eller ett omedelbart sysslande 
med religiösa och kyrkliga ting såsom tecken till andligt lif och 
kristlig kärlek.

Kristi förtjenst, genom tron tillegnad, är fast hellre för 
henne det enda både rättfärdig- och saliggörande. Och de goda 
kärlekens gerningar, som ur den rättfärdiggörande, lefvande tron 
härflyta, äro visserligen nödvändiga frukter, men som helst sjelf- 
mant böra framväxa. De uppspira både säkrast och lättast inom 
den af Gud anvisade jordiska kallelsens område. De böra således 
hvarken framdrifvas af någon yttre anledning eller för mycket 
accentueras. Det är icke på dem utan på tron, det i första och 
sista hand kommer an. Och derför gäller äfven här såsom huf- 
vudsak, om icke det enda väsentliga, hvarpå alt kommer an, att af 
nådemedlens rätta bruk och särskildt ordets anvisning hemta väg
ledning och stadfästelse för sin tro.

Församlingens religiöst-sedliga lifsyttring och hela kyrkliga 
gerning går i sjelfva verket upp uti att vara samlad kring nåde
medlen. Endast vid gudstjensttillfällena framträder församlingen 
såsom en församling. Och äfven här är församlingens aktivitet 
inskränkt till det minsta möjliga. Till och med ur gudstjensten 
har det uråldriga sköna uttrycket af gerningarnas frukt, som i 
offer och kollekter fram bars såsom den tacksamme kärlekens offer
gärd, så godt som helt försvunnit.

I den gamla kyrkan hade, såsom vi sett, denne kärlek 
skaffat sig det fullaste uttryck. Församlingen offrade icke blott



sig sjelf åt sin frälsnings Gud. Hon offrade af alt, hvad hon hade, 
åt behöfvande lemmar ett kärlekens offer, som sedan gjordes 
fruktbärande ute i lifvet. Af detta alt är snart sagdt det enda, 
som återstår, den “läpparnes frukt, de hans namn bekänna“ 
(Ebr. 13: 15).

Och äfven med afseende på denna muntliga bekännelse har 
församlingens aktivitet ända in i sista tiden varit altför mycket 
inskränkt. Ett karakteristiskt uttryck af denna passivitet eller 
åtminstone bristande aktivitet både i gudstjenst- och församlings- 
lifvet med dess mångahanda kärleksgerningar och tillfällen dertill 
föreligger i den benämning, som på församlingsmedlemmarne här 
är den vanliga, att de merendels blott kallas “åhörare“ och 
“åhörareförsamling“ 1).

Och det är icke utan att man sökt försvara eller åtmin
stone i någon mån rättfärdigande förklara denna brist. Man har 
påstått denna brist bero af den lutherska kyrkans “Maria-natur“, i 
motsats till i synnerhet den reformerta kyrkans mera utåtvända, 
mångsysslande “Marta-natur“. Utan att i ringaste mån vilja be
strida riktigheten af denna jemförelse för öfrigt, måste vi dock 
påstå, att det försvar, som förments ligga deri, vid en närmare 
betraktelse vänder sig sjelf till en mycket djup anklagelse.

Ju mer den lutherska kyrkan såsom Maria suttit vid 
Herrens fötter och der utkorat den gode delen eller åtminstone 
hört om det ena nödvändiga, desto varmare borde ock hennes 
tacksamhet vara. Ju rikare den troserfarenhet och nådesskatt 
varit, hon der hemtat, desto lifskraftigare och verksammare borde 
hennes kärlek vara.

Och för visso äro just i denna den lutherska kyrkans en gång 
vunna, för henne egendomliga tros- och lifserfarenhet kraftiga förut
sättningar gifna för en framgångsrik kyrklig fattigvård. De äro 
hos henne vida rikare än hos något af de andra kyrkosamfunden.

156 — Förutsättningar för kyrklig fattigvård. —

') Jfr Billing, o. a. artikelserie i Sv. Luthersk Kyrkotidning, sid. 74.
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Det gäller blott att rätt göra bruk af dessa, att söka väcka upp 
det slumrande lutherska medvetandet och försvagade samfunds- 
sinnet till en ännu klarare inblick i, ett ännu djupare tillgodo
görande af denna lifserfarenhet.

Det är emellertid icke blott i det af kristlig kärlek genom
trängda församlingslifvet såsom sådant, som en utgångspunkt måste 
sökas för den kyrklige fattigvården. Icke blott hos de enskilde 
församlingsmedlemmarne, som hvar och en efter måttet af sina 
krafter skola taga del i fattigvården. Äfven Tios dem, som derför 
skola blifva föremål, fordras vissa förutsättningar för att det skall 
kunna komma till kyrklig fattigvård eller åtminstone det dermed 
åsyftade målet vinnas. De förra kunde vi sammanfatta i den rätt 
förstådde och utvecklade kristlige kärleken, som fann sin lust i 
att frivilligt gifva. Och på samma sätt kunna vi äfven samman
fatta de senare i den andra sidan af den kristlige kärleken, som 
icke blott behöfver mottaga hjelp af en annan, utan ock är villig 
att mottaga och använda denna hjelp så, att det dermed åsyftade 
målet vinnes.

Den subjektive utgångspunkten för kyrklig fattigvård hos 
den fattige, som skall hjelpas, är således det för kristlig kärlek 
mottagliga sinne, som antingen sjelfmant vill eller åtminstone 
genom fattigvården låter sig föras till att varda kristligen hulpen. 
Lika litet som det från den förut betraktade synpunkten var nog 
med att det gafs, oafsedt med hvilket sinne, lika litet är det här 
nog med att det mottages, eller att ett behof förefinnes, som blott 
med andres tillhjelp kan varda tillgodosedt. Det kommer framför 
alt an uppå huru detta behof kännes och med hvilket sinne, i 
hvad afsigt hjelpen mottages.

Här kan ett fall af två inträffa. Eller rättare: de många 
individuelt än så olika fallen torde i allmänhet kunna samman
föras i två grupper.

Till den förste hör det, då den yttre lekamlige fattigdomen 
fått framkalla en sådan andens fattigdom eller burits med sådant
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kristligt sinne, att dess afhjelpande genast kan medföra äfven för
ökad andlig välsignelse. Då väntas och begäres kjelpen såsom en 
af Herren sjelf gifven, o förskyld gåfva. Och då denna erhållits, 
flödar icke blott hjertat öfver af tacksägelse utan alla den menni- 
skans både andliga och lekamliga krafter sättas i förnyad, ännu 
starkare rörelse, att rätt tillgodogöra sig densamma, såsom en sann 
kristen egnar och anstår.

Då är det tydligen icke förenadt med någon större svårig- 
att hjelpa. Då bör det tvärtom gå mycket lätt för dem, som 
skola hjelpa och vårda, att i den fattige se ett Herrens eget bud
skap och i den hjelp, den vård, som gifves, se ett tackoffer åt 
Honom sjelf. Den fattige hjelper då sjelf till, ja manar på det 
kraftigaste till att gifva och hjelpa, såsom en lefvande kristen anstår.

Helt annorlunda gestaltar det sig, ifall den fattige i andligt 
afseende är så bortkommen, att han icke mer känner något sådant 
behof utan detta kanske förbytts i dess raka motsats, trots, hat 
och bitterhet eller lättsinne, tröghet och förtviflan. Tydligt är då 
att han å ena sidan icke varder mycket hulpen med blott lekamlig 
hjelp och att det å andra sidan är vida svårare att gifva honom 
den andliga hjelp, den vida omsorgsfullare vård, han derför be- 
höfver. Det är då som både den lefvande tron och den kristlige 
kärleken ställas på sina alra hårdaste prof.

Då räcker det icke långt hvarken med ett af naturen än 
s. k. godt hjerta eller med de högsta föreställningar om mennisko- 
värde, eller för öfrigt de mest aktningsvärda ansträngningar hos 
en s. k. ren humanitet af ens den ädlaste beskaffenhet. Det enda, 
som här fullt kan hjelpa, ifall annars hjelp står att finna, det är 
den kristliga barmhertigheten i sin outtröttligaste långinodighet, 
parad med det helighetens allvar, som icke får saknas.

Och det som här förlänar den kraftigaste hjelp och erbjuder 
den säkraste utgångspunkt, det är att städse betrakta och söka 
behandla den olycklige såsom en lem i Kristi egen lekamen, såsom 
hvarje döpt menniska på sitt sätt är det. Midt under det att
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den arme sjelf för länge sedan förgätit eller förverkat sin rätt 
att betraktas såsom kristen, gäller det dock att i tron hålla fast 
dervid och i kärlek altjemt söka behandla honom såsom en sådan 
lidande och dödssjuk lem.

Så länge denna tro ännu fortlefver och får bevisa sig i den 
kristlige kärlekens hela värme och uppfinningsrikhet, så länge 
finnes ännu någon gnista af hopp att hjelp kan varda beredd. 
Och äfven om detta hopp icke går i fullbordan, varder den olyck
lige icke derför helt leniuad åt sitt öde. Så länge den ene lemmen 
lider, lida ock de andre lemmarne med. Och hvad kärlekens 
kraftigaste hjelp icke förmådde, det förmår ofta ett sådant barm- 
hertighetens rnedlidsamma deltagande.

Men detta är icke alt, som fordras såsom förutsättning för 
kyrklig fattigvård. Skall det från de nu bestämde objektive 
och subjektive utgångspunkterne komma till verklig fattigvård, 
måste ett organ finnas, som i sig förenar dessa förutsättningar ocli 
han bringa det till den rätta förmedlingen dem emellan.

Detta organ kan emellertid icke utgöras blott af något slags 
opersonlig institution eller någon genom lagliga bestämmelser än 
så noggrant reglementerad organism. Detta är just grundfelet 
eller rättare den konseqvent utvecklade grundkarakteren i den 
legale fattigvården. Der utkräfvas fattigmedlen, om så behöfves, 
af lagens tvångsarm. Och altför ofta utdelas de äfven blott efter 
yttre behof, utan att någon rent personlig hänsyn tages hvarken 
till de gifvandes eller mottagandes sinnelag.

Fast hellre fordras här för den kyrklige fattigvården ett 
organ, som lika mycket känner och handlar för den ene som för 
den andre. Det kräfves ett organ, som genom fattigvårdens ut- 
öfning kan åstadkomma att den gifvande på samme gång blilver 
mottagande som den mottagande i någon, fastän motsatt, mån 
blifver gifvande. Det fordras med ett ord en personlig utgångs
punkt, ett organ, som, på samme gång det sjelf har en rent per
sonlig karakter eller är subjekt, likväl i sig förenar både det
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objektiva och subjektiva. Och det på ett sådant sätt, att bådaderas 
rent personliga kraf och kristliga behof varda tillgodosedda.

Detta vill med särskild tillämpning på den kyrklige fattig
vården först och främst säga att här fordras ett efter denne 
fattigvårds väsen afpassadt och derför dugligt organ, hvilket lika 
mycket tillgodoser församlingens som de fattiges kristliga behof. 
Men häri ligger då ock att detta organ bör vara sådant, att det 
förmår åt denne fattigvård gifva lika mycket den enhet och den 
centralisering, som den mångfaldigt olika individualisering, hvilken 
af den kyrklige fattigvården kräfves.

Huru detta organ närmare skall vara beskaffadt eller hvilka 
organisationer härför erfordras, det är något, som vi först i nästa 
afdelning skola söka göra reda för vid behandlingen af den kyrk
lige fattigvårdens faktorer. Här åligger det oss blott att uppvisa 
den anknytningspunkt, som i kyrkans och församlingens organism 
är gifven för ett sådant organ. Vi måste åtminstone lemna någon 
antydan om hvad som i denna organisation skall utgöra icke blott 
sjelfva centrum utan äfven den ledande principen och drifvande 
grundkraften.

Säkrast och lättast tro vi oss kunna göra detta genom att 
utgå från den bestämning af kyrklig fattigvård, som delvis redan är 
gifven och dervid ansluta oss till en lika kort som träffande karak
teristik, hvilken från annat håll hemtats, men som svårligen af någon 
sakkunnig bör kunna bestridas. Det är denna: “Charity to the Soul, 

\ is the Soul of Charity“ 1). Den kyrklige fattigvården kan då icke 
blott i och för sig utan äfven i förhållande till en annan närbe- 
slägtad kyrklig verksamhet närmare bestämmas så: Själen i fattig
vården såsom en kyrkans och församlingens angelägenhet är själa
vården.

Till följd af denna bestämmning kan det icke vara tvifvel 
underkastadt eller föremål för olika meningar, att ju icke det

’) Citatet hemtadt från Zöckler, Handbuch der theologischen Wissen
schaften, München 1890, IV, sid. 592.
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kyrkliga embetets bärare, som närmast hafva att utöfva själavården, 
också måste utgöra centrum och ledande princip för fattigvården.

Men själen är icke det samma som hela menniskan, ännu 
mindre det samma som kroppen. Icke heller utför själen omedel
bart menniskans lifsfunktioner utan begagnar sig derför af kropps
liga organ, i all synnerhet när det är fråga om yttre verksamheter, 
som äro riktade på andra personer och ting. Och lika litet detta är 
förhållandet, lika litet är pastoral själavård det samma som kyrklig 
fattigvård. Lika litet kan och bör derför äfven själavårdsembetets 
innehafvare såsom sådan i vanliga fall vara den. som har det 
praktiska utöfvandet af fattigvården om hand.

Hans embete såsom sådant tillkommer det att i egenskap 
af den inre själen och drifvande kraften sätta fattigvårdsorganis- 
men i rörelse. Han har att öfvervaka det hela. se till att hvarje 
led i organismen gör sin pligt och, der detta icke är förhållandet 
eller utan hans omedelbara inverkan icke kan blifva fallet, omedel
bart ingripa. Men icke tillkommer det honom såsom embetsbärare 
hvarken att personligen uppsamla gåfvor eller att utdela understöd åt 
de fattige.

Fattigvården är ju dessutom, såsom den organiserade formen 
af församlingens kärleksverksamhet, närmast en församlingens ange
lägenhet. Den egentlige kroppen i fattigvårdsorganismen, det både 
faktiska substratet och praktiska, egentligen utöfvande organet i 
den komplicerade institution, som kallas kyrklig fattigvård, är der
för ock församlingen. Och det af den möjligen framgående för- 
samlingsembetet eller diakonatet är det omedelbart utöfvande per
sonliga organet derför 1).

Huru detta organ i sin helhet närmare skall vara organi- 
seradt och utföra sin verksamhet, det är hvad vi i nu följande 
afdelning närmare skola söka utreda.

') ,1 fr Otto, Evangelische Praktische Theologie, Gotha 1870, II, sid. 254.
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II.

Den kyrklige fattigvårdens faktorer.
i.

Subjekt och organ.

Såsom redan antydts, blifver föiista frågan, vi här hafva 
att upptaga till behandling, den, huru subjektet för den kyrklige 
fattigvården skall bestämmas och närmare gestaltas. Det allmänna 
svaret på denna fråga kan tydligtvis icke blifva något annat än det, 
som måste gifvas på samma fråga med hänsyn till hvilken annan kyrk
lig verksamhet och lifsfunktion som helst: nämligen kyrkan sjelf1).

Men kyrkan är icke till sitt väsen en åtskilnadslös massa 
af på ett eller annat sätt bestämda menniskor. Hon kan derför 
icke i någon åtskilnadslös enhet vara subjekt för fattigvården, lika 
litet som för någon annan verksamhet, hvilken förtjenar kallas 
kyrklig. Icke heller kan hon låta det bero dervid. att enlivar af 
hennes medlemmar derför gör livad han finner för godt. Fast 
hellre är hon, såsom allmänt erkändt, en lefvande organism med 
månge olika lemmar, gåfvor och krafter, som enlivar efter sin 
ställning i organismen och betydelse för dess lifsfunktiouer måste 
vara verksamme.

Den förste, af Gud sj elf satte, åtskilnaden är den mellan 
embete och församling samt den i sammanhang dermed framträdande 
motsatsen mellan sådan verksamhet, som utföres på grund af ett 
gifvet embete i kyrkans tjenst, och sådan, som är livarje församlings
medlems rätt och pligt* 2).

Den andra i sakens egen natur liggande olikheten är den, 
som finnes mellan lokal- och totalförsamlingen eller den större och

’) Se Zezschwitz, System der Praktischen Theologie, Leipzig 1S76, sid. 
18, 23—24 och 125 m. fl. st.

2) Jfr Th. Harnaelc, Praktische Theologie, Erlangen 1877, I, sid. 90.

«



mindre komplex af enskilda församlingar, hvilka höra tillsamman

ligger tydligtvis begrundad en ny åtskilnad mellan den verksamhet, 
som närmast utföres blott i församlingens namn, och den, som

samt det, som tillhör kyrkoförfattningen och kyrkostyrelsen l).
Skall ett närmare och fullt uttömmande svar gifvas på 

frågan efter den kyrklige fattigvårdens subjekt, kunna tydligtvis 
desse motsatser och åtskilnader icke lemnas obeaktade. Först i

fullt motsvarigt organ och som derför kan utföra fattigvården på 
ett sätt, som af denna kyrkans och fattigvårdens egen natur kräfves.

Vi stanna då, till att börja med, vid den förstnämnde mot- 
satsen mellan pastor och församlingsmedlemmar i den enskilda
lokalförsamlingen. Och, såsom redan antydts, skola desse hvar och 
en på sitt sätt, i öfverensstämmelse med sitt embete^ eller sin 
ställning för öfrigt, vara subjekt för fattigvården. I hvilken egen
skap de här skola fungera och livad som närmast åligger dem 
efter hvarderas olika ställning vilja vi nu tillse.

Hvad då först pr esten eller församlingens pastor beträffar, 
så anvisas honom, såsom redan blifvit antydt, af hans eget embete 
såsom prest, den ställning och funktion, han äfven i och för fattig
vårdens utöfning bör utöfva.

Visserligen hindrar icke detta embete honom ifrån utan 
ålägger honom fastmera att äfven såsom enskild man, i sin egen
skap af kristen menniska och medlem af församlingen, göra kärlekens

i

gerningar. Han har rätt och pligt att äfven personligen taga del 
i fattigvården såsom hvilken annan församlingsmedlem som helst. 
Han måste äfven här, såsom öfver alt annars, gå i spetsen för sin

') Jfr Zezschwitz, o. a. a. sid. 600— G07.
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församling, ifall han vill vandra sin kristliga kallelse värdigt. 
Men här är det icke fråga om denna allmän kristliga pligt utan 
fast hellre om den särskilda embetspligt. som är för honom egen
domlig i motsats till eller rättare till åtskilnad från andre försam
lingsmedlemmar.

Och dertill fordras något vida mer än att för egen, per
sonlig del öfva livad kärlek och vård han kan. Han skall icke 
blott göra bruk af den magt. han såsom kristlig person förmår 
utöfva, utan framför alt af det inflytande, som hans embete och 
embetsställning förläna honom. Och vid det närmare bestämman
det af hans åtgörande härutinnan måste först två hvarandra mot
satta men i sin motsats lika ensidiga och oriktiga uppfattningar 
visas tillbaka.

Den ena är den, som i Wicherns epokgörande “Denkschrift:
Die innere Mission der deutschen ev. Kirche“, funnit sitt karak-• '
teristiska uttryck. Detta är att, om presten skall något kunna 
uträtta för uppväckandet af kristlig diakoni och kyrklig fattigvård, 
så bör nan låta sitt embete försvinna i det allmänna prestadömet 
och blott såsom kristen taga del i den fria föreningsverksamhet, 
som derför blifver nödvändig ’). Och det är icke utan att 
Zezschwitz ibland uttrycker sig så, som delade han denna upp
fattning 2).

Att föreningsverksamhet, särskildt under närvarande för
hållanden, i och för någon kärleksverksamhet samt derför äfven 
för fattigvård kan blifva både behöflig och önskvärd, vilja vi icke 
förneka. Men detta är dock blott en nödfallsutväg, ett surrogat 
och öfvergångsstadium till ett ordnadt församlingslif. Kyrkan 
eller rättare församlingen är sjelf den rätta och fulla föreningen. 
Och skall pastor taga någon del i föreningsverksamheten, så höi
det äfven der just vara den, hans embete ålägger honom. Och 
det är att leda den i den rätta riktningen, att den så snart som

1) Se Harnack, o. a. a. II, sid. 873 och 380.
2) Se Zezschwitz, o. a. a. sid. 589 och Zöckler, o. a. a. sid. 516.
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möjligt måtte gå upp i församlingen eller att — hvilket kom
mer på ett ut — församlingen i sin helhet måtte åtaga sig 
samma sak.

Den andra uppfattningen, som vi betecknat såsom oriktig, 
är hos oss ännu vida allmännare eller nästan så godt som allena 
gällande. Och det är den, att presten till följd af det faktiska 
tillståndet i vår svenska kyrka, sedan fattigvården blifvit en kom
munens och statens angelägenhet, icke mer har med den saken att 
skaffa. Det skulle — menar man då —- vara att gå utanför sitt 
embetes befogenhet, ifall han toge någon verksammare, del i fattig
vården eller sökte åter få till stånd någon kyrklig fattigvård. 
Presten hade nog att göra ändå med fyllandet af sådana pligter, 
som låge hans embete närmare. Det finge ankomma på lagstift
ningen, såväl den allmänna som framför alt den kyrkliga, att in
föra en förbättrad fattigvård.

Häri ligger visserligen åtskillig sanning — det skall icke 
förnekas — men icke är det hvarken hela eller lialfva sanningen. 
Och den sanning, deri finnes, borde snarare leda till en helt annan 
uppfattning, ett rakt motsatt tillvägagångssätt. I stället för att 
det skulle ligga utanför prestens embetsbefogenhet, måste det 
tvärtom erkännas vara en af prestens vigtigare embetspligter, från 
hvilken han till följd af sitt embetes beskaffenhet aldrig kan fritagas.

Och hvad vi särskildt vilja fästa uppmärksamheten på, det 
är den omständigheten, att hvarje prest inom vår svenska kyrka, 
äfven i den så betydligt reducerade presteden, uttryckligen sj elf 
förbundit sig till att räkna fattigvården såsom sin embetspligt. 
Som bekant heter det här: “Jag skall ock mina åhörare trogen 
och beredvillig tjenst bevisa, om de värnlösa, fattiga och sjuka 
kristlig omvårdnad bära samt bedröfvade och bekymrade hjertan 
af den nåd, Gud förlänar, efter yttersta förmåga hugsvala och 
upprättaAtt det här icke är fråga om blott hans personliga 
privatförhållande utan fast hellre om hans embetsgerning, det 
framgår tydligen af begynnelseorden till denna afdelning: “I ut-

«
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öfningen af prestembetet skall jag kyrkans lag och gällande stad
gar efterlefva och handhafva“.

Denna embctspligt att "efter yttersta förmåga bära kristlig 
omvårdnad om de fattige“ kan och får icke heller på ett god
tyckligt sätt inskränkas. Så förmenar kanske någon det vara 
tillräckligt, att i embetsgerningen för öfrigt och särskildt i predikan 
eller det dagliga umgänget förmana till och påyrka kristlig kärlek. 
Att detta icke kan vara riktigt framgår ovedersägligen deraf, att 
detta moment omedelbart förut särskildt framhålles, då det der 
heter: “Till gudaktighetens öfning uti inbördes kärlek . . . skall 
jag med lära och efterdöme förmana“.

Dertill kommer en sak, som altför litet beaktas icke blott 
i detta utan många andra likartade fall. Äfven om åtskilliga 
förändringar genom nyare kommunallagar blifvit genomförda med 
hänsyn till sättet för församlingarnas utöfvande af fattigvården 
och särskildt fattigmedlens utgörande, så är dock 1686 års kyrko
lag med hänsyn till prestens deltagande derutinnan ännu oför
ändrad. Äfven 28:de kapitlet af den samme hör ännu till den 
kyrkans Ing, som vi, alle svenska kyrkans prester, med ed förbundit 
oss att “efterlefva och handhafva“. Och livad som är ännu mer 
behjertansvärdt, det är att åtskilliga af dess bestämmelser, efter 
vårt sätt att se, näppeligen kunna efterkommas utan i och genom 
något slags kyrklig fattigvård, skild ifrån och utöfvad efter helt 
andra principer än den kommunale.

Vi vilja blott hänvisa till livad i 4 § säges att “kyrkoherden 
bör påminna församlingens ledamöter att efter råd och ämne af 
en fri och god vilja årligen gifva något till sin nödtorftige jemn- 
kristnes underhåll, dermed att visa sin tacksamhet emot Gud 
för all den välsignelse och alla de nådevälgerningar, som de i det 
året och i all sin lifstid undfått hafva“. Detta är påtagligen 
något helt annat än att blott gifva hvad som står upptaget på 
debetsedeln, som den borgerlige kommunallagen ålägger, något 
som man “nolens voletis“ icke kan undandraga sig.
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Och att härmed icke heller menas hlott den kristliga god
villighet och privatvälgörenhet, som af hvarje församlingsmedlem 
efter råd och lägenhet både kan och bör öfvas mot hans närmaste, 
det visar den omedelbart derpå följande punkten. “Kyrkoher- 
darne i alla församlingar - - sålunda icke blott här och der, såsom 
det ännu sker; icke heller blott äro berättigade att deltaga i fat- 
tigvårdsstyrelsens förhandlingar, då de finna sig af embetets pligt 
eller samvetets kraf manade dertill, utan — skola också med flere, 
som vederbör, noga tillse att de penningar, som till de husfattige 
samlas, rättrådeligen utdelte blifva åt dem mest och förnämli
gast. som bäst behöfva och äro de eländigaste“.

Men livad har då en pastor att göra? Han kan och får ju 
icke utan i undantagsfall deltaga i någon kyrkans lagstiftning, hvil
ken ensam fullt kan råda bot på dessa bristfälligheter och skapa 
sådane former, att kyrklig fattigvård kan öfvas vid sidan om den 
legalt kommunale. Ja, hvad skall och kan han göra? Detta är tyd
ligen en fråga, hvilken det icke blott bör ligga oss alle prester varmt 
om hjertat att få ett rätt svar uppå utan som vi sjelfve, enlivar i 
sin stad, måste på ett eller annat sätt besvara. Faktiskt nödgas 
vi ock dagligen, då vi äro stadde i utöfning af vårt embetes ger- 
ning, att derpå gifva vårt svar.

Ett sådant svar gifves, så vidt vi kunna se, både genom 
hvad vi i detta afseende göra och genom livad vi underlåta. Det 
kommer då an uppå att icke blott rätt pröfva oss sjelfve och det 
svar, vi afgifva, efter en allmänt gängse uppfattning eller inför vårt 
eget samvetes domstol utan framför alt att tillse, huruvida denna 
mening och det utslag, här fälles, också äro de rätta. Det gäller 
med ett ord att få den rätte måttstocken i hand för att kunna 
noggrant afväga det ena mot det andra och således få fram det 
rätta svaret.

Onekligen föreligger här en ingalunda lättlöst fråga. Det 
är en uppgift just för den praktiska teologien att taga upp till 
lösning. Och hon har att gifva den i öfverensstämmelse med
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denna vetenskaps principer angående prestens och lokalförsamlin
gens förhållande till den kyrkliga lagstiftningen. Utan att här 
inlåta oss på denna frågas allmänna utredning, anse vi oss dock 
icke kuuna underlåta att åtminstone söka gifva ett uppslag till 
besvarande af den fråga, det här åligger oss att utreda: hvad 
presten såsom subjekt i den kyrklige fattigvården har att göra. 
först för att få en sådan till stånd och sedan för att rätt leda den.

Eörst och främst vilja vi då säga att presterne både kunde 
och borde utöfva ett vida större inflytande på den kyrkliga lag
stiftningen än de nu i allmänhet göra, om icke omedelbart så 
medelbarligen just i och genom sitt embetes skötande såsom för- 
samlingsledare och församlingsvårdare. Men derjemte tillägga vi 
— såsom det kanske till en början kan tyckas i motsägelse der- 
med men fast hellre för att bana oss väg till det rätta och fulla 
svaret — att det för åstadkommande af kyrklig fattigvård icke 
blott eller ens i första hand kommer an på laglige former och en 
ändrad lagstiftning. Dermed har icke heller den enskilde pastorn 
omedelbarligen att göra.

Men livad det framför alt kommer an uppå, det är just 
hvad som ligger inom hvarje pastors alra närmaste och — våga 
vi påstå — alra vigtigaste embetsangelägenhet. Det är att i för
samlingen framkalla lefvande kristlig kärlek och söka leda denna 
så, att der af varder äfven en första begynnelse till och allmän 
längtan efter kyrklig fattigvård. Och för att lyckas härutinnan 
har han, icke i första hand åtminstone, att hvarken bilda några 
föreningar eller gripa till andra mera extraordinära åtgärder utan 
i stället att blott troget och samvetsgrant sköta sitt embete.

Ett rätt förvaltande af nådens medel vid de offentliga guds- 
tjensttillfällena och i den enskilde själavården, så ofta tillfällen 
dertill gifvas, är utan tvifvel det både närmast till hands liggande 
och kraftigaste medlet, han härvid har att använda. Men icke 
inskränker sig hans embetes uppgift härtill, eller rättare: fullgör han 
blott alt, hvad deri ligger, så leder det snart af sig sjelf till mera.
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Vi blott nämna detta: enskild själavård kan icke rätt öfvas 
utan hänsyn till ställningen i församlingen. Och det kärlekens 
sinne, den lust och beredvillighet att i kärlek tjena andre, som 
icke helt kunna saknas, der en rätt nådemedelsförvaltning eger 
rum. måste ledas och ordnas så, att det kan komma församlingen 
och församlingslifvet i sin helhet på något sätt till godo. Det är 
genom predikoembetet, genom hvarje prests nådemedelsförvaltning, 
hans själavård och församlingsledning, som en kristlig diakoni 
måste skapas. Och i den rätta icke blott s. k. kristliga eller sjelf- 
tagna utan äkta kyrkliga diakonien ligger det första oundgängliga 
substratet för ett kyrkligt diakonat. Och än mer: denna diakoni 
innehåller i sig det frö och alla dermed sammanhängande förut
sättningar, hvilka af sig sjelfva fordra att utvecklas till fullständig 
kyrklig fattigvård.

Ändamålet med det kyrkliga embetets instiftande sägesjuaf 
Paulus (Efes. 4: 12—13) vara ingenting mindre än detta, “att de 
helige — det vill säga församlingens alle lefvande lemmar — skola 
skicklige varda till embetets verk, genom hvilket Kristi lekamen må 
upp bygd varda, till dess vi alle komma till enhet i tro och i Guds Sons 
kunskap och varda en fullkommen man, den der är i Kristi full
komliga ålders mått“. Ty att till desse äfven de fattige måste 
räknas torde svårligen någon vilja bestrida. Ännu mindre att 
kärleksverksamheten, sådan den i och för kyrklig fattigvård ordnas, 
kraftigare än mycket annat dertill måste bidraga både med hänsyn 
till objekt och subjekt l)-

Har det nu emellertid lyckats pastor, att i sin församling 
framkalla en sådan diakoni eller blott allmän beredvillighet att 
något vilja göra för nödlidande och hjelpbehöfvande församlings
medlemmar, då bör det icke vara förenadt med oöfvervinneliga 
svårigheter att bringa det vidare. I)å har han lmfvudsakligen 
blott att tillegna sig och göra ett rätt bruk af de erfarenheter,

1 Jfr Th. Harnack, o. a. a. II, sid. 386 och Billing, o. a. artikelserie, 
sid. 76—78.
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som på andra håll — såsom vi i den historiske delen sett — redan 
äro gjorda samt dervid taga särskild hänsyn till förhållandena inom 
sin församling.

Det, som dervid framför alt visat sig vara behöfligt och 
verka befrämjande för rätt öfvande af fattigvård, har varit den 
personliga ständiga beröringen mellan de fattige och dem, som 
skolat gifva dem behöflig vård. För åstadkommande häraf har 
då pastor tydligen att inom sin församling i dess olika trakter vid
tala tillräckligt antal duglige och intresserade församlingsmedlemmar, 
som frivilligt åtaga sig den närmaste omvårdnaden om hvar sine 
fattige.

Skulle deremot icke inom församlingen i sin helhet till en 
början vara möjligt att framkalla en sådan allmän tjenstvillighetens 
ande och kristligt sam fundssinne, händer det lätteligen att detta 
visar sig framträda så mycket kraftigare hos ett färre antal för
samlingsmedlemmar. Desse hafva måhända redan, för att så mycket 
mer kunna uträtta, slutit sig samman till en förening för en eller 
annan gren af kärleksverksamhet eller för fattigvården i dess helhet.

Och då kunna vi för vår del icke finna annat än att pastor 
både kan och bör söka leda denna förenings verksamhet. Deri- 
genom kan hon så mycket bättre komma att lända både fattig
vården och församlingslifvet till godo. Men icke bör han derför 
afstå ifrån uppsåtet att göra denna sak till en hela församlingens 
angelägenhet utan i stället söka använda äfven den begynta för
eningsverksamheten för det ändamålets uppnående.

I hvilketdera fallet som helst skall han emellertid snart 
nog, på de alra flesta ställen åtminstone, göra den erfarenheten, 
att, äfven der lust och villighet finnas, fattas det ofta den till
räckliga dugligheten. Framför alt i städerne, men äfven i alla 
större församlingar på landet, saknas det i all synnerhet sådane i 
tillräckligt antal, som hafva så pass utbildade anlag och så mycken 
tid ledig, att de helt kunna egna sig åt all den kärleks- och fattig- 
vårdsverksamhet, som behöfves. Det saknas med ett ord sådane,
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som kunna blifva pastors ständige medhjelpare eller de egentligt 
aktiva organen i den kyrklige fattigvården.

Här framträder sålunda från det kyrkliga embetets egen 
sida behofvet af ett diakonat och en särskild utbildning för det
samma. Att pastor emellertid icke sjelf kan och bör gifva en sådan 
utbildning, icke heller ensam derom bör föranstalta, ligger i öppen 
dager. Det är ett behof, som först och främst församlingen och 
sedan äfven i sin mån kyrkostyrelsen och framför alt den kyrkliga 
lagstiftningen måste livar och en på sitt sätt söka tillgodose.

Innan vi närmare inlåta oss på lämpligaste sättet att lösa 
denna fråga om ett diakonats upprättande, såsom särskildt organ 
för fattigvården, måste vi dock taga i betraktande ännu en sak. 
Vi måste nämligen tillse i hvad mån församlingen i sin helhet 
kan och bör sägas vara subjekt för den kyrklige fattigvården.

I förra afdelningen sågo vi att utgångspunkten eller grund
förutsättningen för hvarje fattigvård, som skall förtjena kallas 
kyrklig, är ett af kristlig kärlek genomträngdt och buret försam- 
lingslif. Och der ett sådant finnes, måste tydligtvis denne kärlek 
skaffa sig uttryck i hela församlingens eller åtminstone alle dess 
rätte, lefvaude medlemmars lif.

Alle äro de kallade att öfva kärlek och det icke blott emot 
sina närmaste utan äfven emot dem, som mera fjerran äro, men 
framför alt emot dem, som af denne kärlek äro i största och syn
baraste behof. Och härvid kunna och få de icke anse sig hafva 
gjort nog dermed, att de enskildt hvar och en för sig öfva den 
kärlek, som kan synas dem behöflig. Detta är visserligen både 
det första och oumbärligaste men ingalunda det enda eller det, 
som kräfver det mesta och svåraste arbetet. Detta kräfves utan 
tvifvel i och för den kärleksverksamhet, som skall öfvas af för
samlingen i sin helhet, i församlingens namn och å hennes vägnar. 
Och ingen, som vill vara en sann och lefvande lem i den kropp, 
hvilkens hufvud är Kristus, kan helt undandraga sig att taga 
någon del i detta arbete.
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Icke är det derför sagdt, att alle de olika lemmarne skulle 
göra samma arbete eller leinna samma bidrag. Tvärtom måste 
äfven inom lekmarmaförsamlingen enhvar dertill bidraga efter 
måttet af de gåfvor och krafter såväl som i enlighet med den 
kallelse och ställning, hvilka förut både i andligt och rent naturligt 
afseende kommit på hans lott. Men ingen lefvande kristen är 
helt utan någon sådan gåfva, som i och för församlingens allsidiga 
kärleksverk erfordras. Det gäller blott att enhvar rätt pröfvar 
och använder sina gåfvor, att hvar och en icke underskattar men 
icke heller öfverskattar sina egna krafter.

Sättas blott dessa krafter i rörelse, skall det emellertid 
snart nog visa sig äfven här — och det i ännu vida högre grad 
än från det kyrkliga embetets sida — att i de alra flesta fall 
behof göres af ett särskildt för samling sembete. Så länge det blott 
gäller den yttre vården om en eller annan sjuk och fattig eller 
lättare kärlekstjenster, så länge kunna möjligtvis de förut be
fintliga krafterna räcka till och göra ganska god tjenst. Dertill 
fordras ingen större öfning eller något djupare studium. Ett tro
ende och af kristlig kärlek varmt hjerta samt någon vana att 
umgås med fattige skall snart finna det rätta sättet, hvarpå den 
lekamliga gåfvan eller yttre hjelpen skall gifvas.

Men när det blifver fråga om svårare fall. när det gäller 
att gifva denna gåfva och hjelp så, att deraf också inre, andlig 
och sedlig hjelp erhålles, då är det något helt annat. Eller när 
det gäller att öfva nödig uppsigt öfver de månge vårdarne eller 
att med vishet och kärlek vårda ett helt område eller en hel för
samlings månge olika fattige, då fordras dertill mycket mera.

Då kräfves dertill män och qvinnor, som fått en deremot 
svarande särskild utbildning och öfning. Skola de icke altför ofta 
göra sig skyldige till farliga misstag eller afsigtligt ledas vilse, 
måste de förut vid någon erfaren hands ledning hafva lärt sig att 
komma till rätta äfven i det djupaste eländes mörker. De måste 
både genom egen andlig erfarenhet och icke minst i det gudom-



— Behof af ett särskildt församlingsembete. — 178

liga ordets ljus hafva lärt sig att skåda ned både i menniskolifvets 
och menniskohjertats dunklaste djup.

Och härmed äro vi åter komne till behofvet af ett diahonat. 
Både från pastors sida och än mer från församlingens, som livar 
och en på sitt sätt äro och böra vara subjekt för den kyrklige 
fattigvården, fordras således ett annat subjekt. Det kräfves ett 
nytt organ, som mera omedelbart utfor hvad de förra icke förmå 
eller räcka till att göra.

Hvad detta organ, såsom i sin mån sjelfständigt subjekt för 
den kyrklige fattigvården, liar att göra eller huru det skall utöfva 
sin verksamhet, det skola vi ytterligare längre ned tillse. Vi kunna 
nämligen icke utreda frågan om anskaffande af medel och sättet 
för deras användning i öfverensstämmelse med grundsatserne för 
kyrklig fattigvård utan att taga hänsyn dertill.

*

Först måste vi likväl här yttra oss något om möjligheten 
för anslcajfandet af ett sådant organ och lämpligaste sättet att få 
det inför dt såsom ett i vår kyrka allmänt församlingsembete. Men 
då vi detta ämna göra, måste vi på förhand anmärka, livad som 
lätt faller i dagen, att det är en ytterst svår fråga att inlåta sig 
på och derjemte en, som tvifvels utan både teoretiskt och praktiskt 
kan besvaras på flera olika sätt. Dessutom är det långt ifrån 
säkert, att det riktigaste svaret också i praktiken lättast och säk
rast låter sig genomföra.

För att nu först ansluta oss till hvad som i denna sak hos 
oss redan är gjordt. så hafva vi ju, såsom ofvan visats, för ut
bildningen af diakonissor en diakonissanstalt. Denna har så väl 
motsvarat sin uppgift och är fortfarande inbegripen i att så utvidga 
sin verksamhet, att ingenting vidare i den vägen behöfver åtgöras. 
Det gäller blott att göra denna anstalts verksamhet känd och 
befrämja intresset för den, så att icke mindre de personliga kraf
terna än det materiela understödet må kunna räcka till. Och 
tydligtvis bohöfves detta så mycket mer, i mån som kyrklig fattig-
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vård blifver mera allmän och behofvet af församlingsdiakonissor 
derigenom bli I ver vida större.

Det enda, som här möjligen kunde sättas i fråga, är huru
vida icke i sådant fall denna anstalt borde ännu närmare anslutas 
till och inorganiseras i kyrkan sjelf, i stället för att den nu är 
en enskild förening. Hvad som i synnerhet kan tala för en sådan 
förändring, är den omständigheten, att derigenom diakonissorna 
lättare kunde erhålla en kyrklig embetsställning. Derigenom kunde 
ock deras lifsgerning äfven i allmänhetens ögon mera framträda 
såsom en församlingens och kyrkans angelägenhet. Denna fråga 
förtjenar emellertid att tagas i betraktande först i sammanhang 
med en del andra hithörande frågor. Svaret derpå måste blifva 
beroende af det sätt, hvarpå det förut blifver sörjdt för upprät
tande alra först af en diakonanstalt och sedan af andra diakoniss- 
anstalter eller den utvidgning af denna, som införande af kyrklig 
fattigvård kommer att göra nödvändiga.

Utan tvifvel kunna både diakonanstalt och Öfriga behöfliga 
diakonissanstalter upprättas på samma sätt, som den redan be
fintliga, genom enskildt initiativ eller i följd af föreningsverksamhet. 
Den erfarenhet, som redan är gjord både hos oss och än mer 
utomlands, visar tydligen att detta låter sig göra. Och ifall ingen
ting från kyrkans sida förspörjes för att tillgodose det behof, som 
alt mer begynt framträda och alt allmännare erkännes inom för
samlingarna, kommer det väl ock att så gå. Och ifall annars 
dessa anstalter och föreningar blott framgå ur samme oegennyttige 
kristlige kärlek och verka i samma kyrkliga riktning, som den 
redan befintliga diakonissanstalten, är derom icke så mycket att 
säga, ännu mindre någonting att frukta deraf.

Men det är just derför, som ingen den ringaste garanti 
förefinnes. Och för att i vår ringa mån medverka till att ingen
ting i denne väg behöfver befaras, våga vi föreslå ett annat sätt 
att lösa denna för vår kyrkas framtid så vigtiga fråga. Fastän 
det här tydligtvis blott kan blifva tal om ett första förslag i sin
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största allmännelighet, anse vi oss likväl böra framlägga det till 
behjertande och närmare bepröfvande af alle vår kyrkas vänner. 
Detta så mycket mer, som vi tro det vara begrundadt icke mindre 
i den kyrklige fattigvårdens eget begrepp än i den andre ofvan 
nämnde åtskilnaden eller organiske motsatsen i kyrkans eget väsen.

Denna kyrkans organiska natur kräfver att icke blott en
skilde lemmar ocli församlingsembeten eller lokalförsamlingar utan 
ock kyrkan i sin helhet, således äfven kyrkostyrelsen, som repre
senterar denna, tager del i fattigvården. Innan fattigvården kan 
blifva fullt kyrkligt organiserad, måste han på något sätt ingå i/ - _ Zj>
kyrkans författning. Kyrkolagstiftningens organ måste dertill i sin 
mån medverka. Och helt visst kan det icke bestridas vara i öfver- 
ensstämmelse härmed, att kyrkan sjelf ifrån början toge denna 
verksamhet om hand och således äfven toge initiativet till upp
rättande af en diakonanstalt. Dess verksamhet måste ju komma 
hela kyrkan till godo.

Det närmast till hands liggande och säkrast till det åsyf
tade målet ledande sättet vore då tvifvels utan att gå samme väg, 
som en gång förut beträdts, då det gälde att inordna och kyrkligt 
organisera en annan kyrklig verksamhet. Vi syfta härmed på 
missionsverksamheten, som dittils skötts hufvudsakligen af enskilda 
föreningar och åtminstone icke af kyrkan såsom sådan varit betrak
tad såsom en hennes ordinära verksamhet. Här är således vägen 
förut banad.

Och i tanken på de stora, ofta oberäkneliga svårigheter, som 
annars möta, då nya uppgifter skola lösas utan vägledning af 
någon förut inhemtad erfarenhet, torde ligga ett ganska starkt 
skäl för närmare öfvervägande af saken. Det som först af alt 
behöfves för diakoniens lika väl som för missionens verksamhet är 
ett central-organ, hvilket icke blott har att utföra kyrkans fattade 
beslut utan ock att taga de initiativ, som kunna blifva behöfliga 
i den förut utstakade riktningen.
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Säkrast kunde det nämnda behofvet varda tillgodosedt deri
genom, att kyrkomötet, i likhet med 1873 års kyrkomöte med hän
syn till missionsverksamheten, inginge till Kongl. Maj:t med anhål
lan om inrättande af en central- eller öfver styr else för utöfvande 

I af kyrklig fattigvård. Denna kyrkliga diakoni-styrelse, i hvilken 
a erkebiskopen borde vara sjelfskrifven ordförande och möjligen 

ecklesiastik-ministern ständig ledamot, kunde för öfrigt liksom mis- 
sionsstyrelsen väljas af kyrkomötet. Derigenom finge den ifrån 
början säkrast karakteren af en rent kyrklig myndighet.

Fråga vi då efter uppgiften för en sådan styrelse, skulle 
den i första hand vara att för insamlade frivilliga bidrag upprätta 
lämplig diakonanstalt för utbildande af diakoner. Och efter ut
bildningen skulle hon tydligen hafva att utsända dem till sådana 
församlingar, som särskildt begärt dem eller af kyrklig diakoni 
vore i största behof. Men i sammanhang härmed skulle hon ock 
ega att på sätt. hon funne lämpligt, genom skrifters utgifvande 
eller föredrags hållande o. s. v., vidtaga alla de åtgärder, som 
kunde leda till den kristliga diakoniens och kyrklige fattigvårdens 
främjande inom hela svenska kyrkan.

I mån en sådan komme till stånd, skulle denna styrelse ock 
ega högsta öfverinseendet öfver alt. hvad till denna kyrkliga verk
samhet hörde. Hon skulle således äfven öfva nödig kontroll och 
skänka behöfligt understöd åt såväl diakonissanstalten, som andra 
fattigvårds- och inre-missionsföreningar, hvilkas syfte och verk
samhet af styrelsen godkändes. Såsom på samme gång central
ock öfverstyrelse. skulle hon bilda den drifvande kraften i hela 
kyrkans fattigvård och vara mellanlänken mellan de olika stiften. 
Derjemte skulle hon ock tillse att den kyrklige fattigvården, så vidt 
möjligt, öfver alt utöfvades efter samma principer och, der så 
kunde behöfvas, särskildt understöd från annat håll lemnades.

Dermed skulle dock ingalunda fattigvården emanciperas från 
det öfriga kyrkliga lifvet. Fast hellre skulle han, sedan han så 
kommit till stånd, såsom all annan kyrklig verksamhet närmast höra
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under domkapitlens uppsigt och domvärjo. De kollektcr och andra 
sammanskott för allmän kyrklig fattigvård, som af denna central
styrelse pröfvades behöfliga, borde derför på samma sätt som mis- 
sionsmedlen genom domkapitlen förmedlas. Och för förvaltningen 
af dessa medel såväl som för hela sin verksamhet i öfrigt hade 
denna öfverstyrelse. att redovisa i afgifven berättelse om svenska 
kyrkans fattigvård inför hvarje lagtima kyrkomöte.

Jemte utseendet af sådan diakoni-styrelse hade kyrkomötet 
blott att fastställa något slags laglig form och liturgiskt ritual för 
anställandet af sådane diakoner och diakonissor, som i församlin
garna skulle åtaga sig fattigvården såsom sin särskilda kallelse.

Helst borde dervid något olika ritual användas för sjelfva 
upptagandet i diakonatet eller den egentliga invigningen och för 
insättandet i den särskilda församlingen. Det förra, upptagandet 
i embetet, borde tydligtvis utföras af öfverstyreisen eller på dess 
uppdrag af diakon- och diakonissanstaltens föreståndare. Det 
senare, insättandet i embetets gerning, borde deremot ega rum 
i den församling, i hvilkens namn och område embetsgerningen 
skulle utöfvas.

Och att detta insättande borde ske af församlingens pastor 
vid offentlig gudstjenst, i hela församlingens närvaro och under 
dess deltagande i Guds ords betraktelse, bön och tacksägelse, ligger 
så i sakens natur, att det blott behöfver påpekas. Dock torde ett 
sådant påpekande vara behöfligt, icke blott med hänsyn till livad 
som bör ega rum, då en gång kyrklig fattigvård blifvit helt och 
allmänt införd, utan kanske ännu mer med afseende på redan be
fintliga förhållanden ibland oss.

Blefve församlingsdiakonissorna på alla de ställen, der så
dana äro anstälda, högtidligen införda i sitt embete inför försam
lingen genom någon lämplig installations-akt, skulle derigenom helt 
säkert mycket vinnas. För vår del kunna vi icke annat än tro 
att derigenom den kyrkliga diakonien i många afseenden skulle 
befrämjas.

12
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Först och främst komme derigenom deras arbete att för alle 
tydligt framstå såsom ett arbete i församlingens tjenst, såsom ett 
församlingens eget arbete, b vilket af dem utfördes i egenskap af 
hennes organ. De kunde derigenom på helt annat sätt, med helt 
annan framgång vända sig till enskilde församlingsmedlemmar, då 
de voro i behof af deras särskilda understöd i ett eller annat af- 
seende. Och härmed sammanhänger något, som kanske är ännu 
vigtigare eller åtminstone för allmännare införande af kyrklig fat
tigvård kunde blifva af ännu större betydelse. Det vore till att 
börja med detta, att derigenom behofvet af flera sådana personliga 
krafter, som egnade sig åt församlingens kärlekstjenst, blefve vida 
allmännare både kändt och erkändt.

Deraf skulle omedelbarligen följa att håg och lust dertill 
hos många skulle väckas, för att nu icke tala om de många, både 
män och qvinnor, som med glädje skulle omfatta detta tillfälle att 
få egna sig åt en bestämd kallelsegerning i kärlekstjenstens utöf- 
ning. Här vore en tydlig anvisning gifven, åt hvad håll de hade 
att vända sig med sina gåfvor och anlag för kärleksverksamhet, 
desse månge, som nu brinna af lust eller förtäras af längtan efter 
att något få göra i och för Kristi rikes sak. Vår kyrka skulle då 
möjligen slippa se så många af sina söner och döttrar gripa sig 
an med än det ena, än det andra, som icke mindre för deras eget 
andliga lif än för församlingslifvet är så ytterst farligt, blott der- 
för att de icke fått detta obestridliga behof tillfredsstäldt på an
nat sätt.

Emellertid tro vi det skulle vara af mycket stort gagn och 
tillgodose ett djupt kändt behof, ifall såväl diakon- som diakoniss- 
anstalt icke inskränkte sig till att utbilda sådana män och qvinnor, 
som åt kärleksverksamhet uteslutande vilja egna sitt lif och göra 
sjuk- eller fattigvård till sin egentliga kallelsegerning.

I Tyskland har man redan vidtagit åtgärder för att tillgodose 
ett sådant behof. På flera konferenser i och för diakonissverk- 
samhet har föreslagits såväl som allmänt förordats inrättandet
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al någon kortare kura och praktisk handledning i sjuk- och fattig
vård för sådane. som, utan att deråt egna sig såsom sin egentliga 
kallelse, dervid kunde biträda såväl i enskilda familjer som i för
samlingen ')•

Ocli för vår del tro vi att en sådan anordning icke blott 
skulle lemna den redan inrättade kyrkliga diakonien väl behöflig 
hjelp utan ock för åstadkommande af en sådan skulle utgöra den 
bästa och kraftigaste förberedelsen. Derigenom skulle till att börja 
med de många enskilda föreningar, som syssla med sjuk- och fat
tigvård, åtminstone för någre af sine medlemmar erhålla lättare 
tillfälle till inhemtande af nödig sakkunskap och praktisk er
farenhet. •

Och sedan skulle äfven i smärre församlingar, der ingen 
diakon eller diakonissa blefve anstäld, lätteligen kunna beredas 
tillräcklig och väl behöflig ersättning derför. Det fordrades då blott 
att någon af församlingens dertill villige och lämplige medlemmar, 
man eller qvinna, vid tillfälle genomginge en sådan kortare kurs. Der 
kunde då erhållas all den praktiska handledning, som i sådana 
smärre församlingar kunde behöfvas. Och ibland dem, som efter 
denna förberedelse någon längre eller kortare tid tjenstgjort såsom 
medhjelpare och medhjelparinnor, borde sedan lätteligen urval kunna 
göras af sådane, hvilka voro särskildt lämplige för diakon- och dia
konisskallet. Tiden för deras utbildning kunde derigenom betydligt 
förkortas. Och hade de redan förut hjelpt till i församlingens kär- 
lekstjenst, borde de så mycket lättare kunna understödjas af 
församlingen, der så behöfdes, för den tid, som kräfdes för deras 
ytterligare utbildning. Om de sedan vände tillbaka till församlingen 
och der genom öfvertagande af diakonatet återgäldade denna kär- 
lekstjenst, hade vi här bragt det lika långt som i Tyskland, der 
på sista tiden «n särskild diakonanstalt upprättats i sådant 
syfte 2).

*) Se “Die christliche Welt“, Leipzig 1890, N:o 2, sid. 88—89.
2j Jfr Olivebladet för år 1891, sid. 128.
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På detta sätt skulle det således kunna blifva väl sörjdt för 
att subjektet för den kyrklige fattigvården blefve rätt orga- 
niseradt. Hvarje särskildt organ skulle derigenom kunna varda 
satt i stånd till att livart och ett på sitt sätt, efter sin plats och 
ställning i den kyrklige organismen, fullgöra den svåra och vidt 
omfattande uppgift, som åligger detsamma.

För att gifva en .tydligare öfverblick öfver den föreslagna 
organisationen kunna vi i korthet sammanfatta resultatet af det 
föregående sålunda. Det egentligen aktiva eller omedelbart utöf- 
vande organet består af diakonembetet såsom församlingens embete 
för hennes kärleks- och fattigvårdstjenst. Men just derför skall 
detta icke vara skildt ifrån utan uppburet och understö.dt af för
samlingen i sin helhet och särskildt af sådane enskilde medlemmar 
eller föreningar, som på hvarje ort kunna finnas tjenliga. Initia
tivet till och den närmaste ledningen af församlingsfattigvården 
tillkommer hvarje församlings pastor. Öfvervakandet af församlings
fattigvården deremot åligger för hvarje stift domkapitlet och för 
hela svenska kyrkan central- och öfverstyrelsen för den kyrkliga 
diakonien. Denna utses åter af svenska kyrkans lagstiftande myn
dighet, som derför ock har att föranstalta om de liturgiske och 
kyrkorättslige former, hvilka härför blifva behöflige.

Utan att nu vidare inlåta oss på önskvärdheten och den 
större eller mindre utsigten att få detta förslag genomfördt, våga 
vi dock tro det kunna göra anspråk på ett bestämdt, ganska 
betydelsefullt företräde framför många andra. Och det är detta, 
att det så nära ansluter sig till förut befintlige anknytningspunkter 
och redan framkomne nye ansatser. Det kan derför sägas vara 
en fullt organisk utveckling, som dertill måste erkännas hafva fram
vuxit ur sant lutherskt kyrkliga principer.

Detta visar sig i all synnerhet, om vi jei^föra det med den 
gruppering af arbetskrafterna på diakoniens område, som förekom
mer i den för öfrigt förtjenstfulla utredning, Schäfer egnar detta 
ämne. Till en sådan jemförelse torde så mycket mer vara anled-

i
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ning, som' Schäfers arbete i det afseendet åtminstone är epokgö
rande, att lian är den förste, hvilken behandlar diakoniken såsom 
en sjelfständig praktiskt-teologisk disciplin.

Han delar de personliga krafterna i två grupper. Ünder 
den förste hänför han de s. k. “Berufsarbeiter“, som i diakonien 
funnit sin egentliga kallelse: 1) de teologiske kallelsearbetarne eller 
“föreningsandlige“, som stå i spetsen för föreningar eller leda diakon- 
och diakonissanstalter, 2) diakonerne och 3) diakonissorna. Till 
den andre gruppen, som han kallar “de frie arbetarne“ räknar 
han deremot icke blott 1) föreningarna för inre mission och fat
tigvård samt 2) konferenserna utan äfven 3) de kyrkliga myndig
heterna.

Att denna gruppering är mycket godtycklig och att här 
ännu mycket fattas, för att man skall kunna tala om ett princip- 
enligt inorganiserande bland de öfriga kyrkliga lifsfunktionerna, 
torde icke kunna bestridas. Och det är icke utan att Schäfer sjelf 
tyckes hafva klart medvetande deraf, då han öppet erkänner, att 
de kyrkliga myndigheterna principenligt egentligen borde stå i spet
sen. Sin gruppering motiverar han emellertid med den historiska 
utvecklingen under innevarande århundrade, då de kyrkliga myn
digheterna i allmänhet icke ledt denna verksamhets förlopp. Men 
denna motivering tager han sj el f så godt som tillbaka sedermera. 
Han nödgas nämligen der erkänna att det på sista tiden blifvit 
annorlunda, då diakonien från dessa myndigheters sida öfver alt 
rönt välvillig uppmärksamhet samt här och der ifrigt befrämjats *)•

Hvad som dock efter vårt förmenande mer än detta måste 
väcka förvåning och ännu vida mera hade behöft motiveras, det 
är att han räknar dessa kyrkliga myndigheter till “de frie arbe
tarne“ och sålunda koordinerar dem med föreningarna. Derige
nom kommer det onekligen att se ut, som vore denna diakoni 
något, hvilket låge utanför de kyrkliga myndigheternas pligtsfer

') Sc Schäfer, Biakonik, i Zöcklers o. a. encyklopediska verk, IV, sid. 
648—556.
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eller som det åtminstone icke hörde med till deras egentliga kal
lelse, att dermed i något afseende taga befattning.

Och en sådan uppfattning torde mer än mycket annat omöj
liggöra eller åtminstone försena diakoniens inorganiserande i kyr
kan. Den kan och bör derför så mycket mindre fasthållas, som 
en sådan inorganisering icke blott bör stå såsom målet utan 
derjemte betraktas såsom förutsättning för att diakoniken skall 
kunna erkännas såsom en sjelfständig vetenskap i det praktiskt- 
teologiska systemet.

Innan vi ytterligare inlåta oss härpå, måste vi likväl när
mare utreda diakoniens öfrige faktorer. Och efter den utförliga 
utredning, som kommit de föregående, mera grundläggande fakto- 
rerne och förutsättningarna till del, torde vi kunna fatta oss be
tydligt kortare med hänsyn till desse. Detta gäller såväl om objekt 
som om materiela medel och ledande grundsatser för dessas an
vändning i den kyrklige fattigvården.

2.

Den kyrklige fattigvårdens objekt och omfång.

Hvad först beträffar objektet, så följer af fattigvårdens kyrk
lige karakter att det allmännaste svaret på denna fråga måste 
blifva: kyrkan sjelf. Närmare uttryckt vill detta i första hand 
säga sådane kyrkans egne lemmar, som äro i behof af fattigvår
dens hjelp. Men den kyrklige fattigvården kan och får icke stanna 
härvid. Han måste under vissa förhållanden sträcka sig till enhvar 
nödstäld, till hvilken kyrkan och församlingen sättes i det förhål
lande, att hon i enlighet med den kristlige kärlekens för henne 
bestämmande princip kan och bör hjelpa.

Denne kristlige kärlek är till sin princip och tendens lika 
oinskränkt och omfattande som den gudomlige kärleken. Och 
denne “låter sin sol gå upp öfver onda och goda samt låter regna 
öfver rättfärdiga och orättfärdiga“ (Matth. 5: 45). För efterkom-
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mande af Frälsarens egen förmaning: “älsken edra ovänner“ etc. 
vill och skall derför äfven denne söka. göra väl emot alle, mot 
fiende icke mindre än vän, mot hedningen icke mindre än emot 
kristend omsbrodern.

Men häraf följer ingalunda att ingen skilnad eller inskränk
ning skulle göras. Icke är det derför sagdt, att alle skola eller 
ens kunna hjelpas på lika sätt eller i samma omfattning.

Först och främst räcker äfven den mest omfattande krist
lige kärlek icke till att hjelpa alle, redan till följd af sin mensk- 
liga inskränkning och bristande tillgång på derför erforderliga 
medel. Och sedan finnes det tyvärr blott altför månge, som icke 
vilja låta sig kristligen hjelpas och derför äfven förr eller senare 
måste lem nas af den kyrklige fattigvård, som begynt åtaga sig dem.

Visse gränser måste således uppdragas. Det allmänt gifna 
svaret måste närmare specificeras. Den allmännelige mensklige 
kärleken får icke göras gällande på ett sådant sätt, att derigenom 
den kristlige brödrakärleken omintetgöres eller förhindras ifrån 
att verka i öfverensstämmelse med sitt eget väsen. När det är 
fråga om kyrklig fattigvård, inberäknas derunder icke hvilken 
kärleksbevisning* som helst utan ett visst slag af sådan. Dit hör 
blott den kärlek, som åt en nödstäld och hjelpbehöfvande gifver 
en lekamlig gåfva eller något yttre understöd för att dermed lindra 
hans nöd och förhjelpa honom ur eländet. Och äfven för den så 
begränsande kärleksbevisningen uppdrager den heliga skrift sjelf 
ytterligare begränsningar åt två håll, som för den kyrklige fattig
vården måste blifva bestämmande, när det gäller frågan om hvem 
som derför skall blifva objekt.

Den första, som vi redan i den historiska afdelningen om
nämnt, ligger deri, att det, såsom vilkor för ledamotskap i den 
kristna församlingen, ålägges enhvar att sjelf draga omsorg för 
sitt husfolk och alle sine närmaste, så v i d t det annars är honom 
möjligt. Huru strängt det dermed togs, visar det apostoliska yttran
dets skärpa, då det säges, att den, som icke försörjer de sina, har

#
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förnekat tron och är värre än en hedning. Och af hela samman
hanget framgår att härmed menas icke blott de alra närmaste, 
föräldrar, barn och syskon, utan äfven slägtingar både närmare 
och fjermare, så länge de ännu i något afseende kunna räknas 
till ens egne.

Detta är nu visserligen en pligt, som ålägges den enskilde. 
Men det är i egenskap af medlem i den kristna församlingen, som 
hvar och en af aposteln erhåller denna förmaning. Det måste följ
aktligen räknas såsom en allmän kristendomspligt. Och der någon 
församlingsmedlem visar sig förgäta eller förneka denna pligt — såsom 
i våra dagar tyvärr altför ofta inträffar — der är det kyrkans och 
pastors pligt att påminna honom om det ansvar, han derigenom

o

ådrager sig. Åtminstone bör kyrkan göra hvad hon i detta af
seende kan för att dertill förmå alle dem, som ännu vilja räknas 
såsom hennes lefvande lemmar, innan hon i och med sin fattigvård 
söker godtgöra deras pligtförsummelse. Dock måste dervid noga 
tillses att icke den oskyldige fattige och nödstälde blifver lidande 
för den skyldiges, den pligtförgätnes skull.

Den andre i den heliga skrift antydde gränsen, som kyrkan 
i sin fattigvård måste taga hänsyn till, är den, som låter sig upp
dragas ur Gal. 6: 10. Aposteln uppmanar der till både alt om
fattande och outtröttlig välgörenhet. Visserligen är det der icke 
närmast fråga om fattigvård utan om rent andlig omvårdnad, om 
den kristlige brödrakärlekens allsidiga utbyte till ömsesidigt bistånd. 
Men just derför har det ock sin tillämpning på den både andlige 
och lekamlige omvårdnad, som i och genom fattigvården gifves. 
Aposteln säger nämligen här vidare: -‘medan vi nu tid hafva, 
låtom oss göra godt emot alle men alra mest emot dem, som äro 
våre medbröder i tron“, eller ännu närmare: “trons husfolk eller 
egne“ (covg ohsiovg nunetoc). Och härmed är onekligen en grad- 
skilnad angifven, som i användningen lätt nog går öfver till en 
artåtskilnad eller gränslinie, när det gäller att närmare bestämma 
fattigvårdens objekt.

— Den kyrklige fattigvårdens objekt. —
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Denne gräns tar dock icke dragas så, att nian, när det 
blifver fråga om fattigvårdens understöd, först skulle undersöka 
om personen i fråga kunde räknas till desse trons egne. Detta 
kunde och skulle säkert gifva anledning till de alra betänkligaste 
misstag. En menniskas trosförhållande till Herren är något så 
djupt och outransakligt innerligt, så individuelt personligt, att det 
alltid till stor del och ibland helt undandrager sig andres blickar.

Dessutom kan otta den, som lidit skeppsbrott på tron eller 
ännu aldrig med sin lefnads farkost kommit i närheten af trons 
säkra hamn, vara i vida större behof af både snar och rik hjelp 
än den, som man med visshet vet vara en troende. Dessa ord 
måste deremot fattas så, att de kristne särskildt böra åtaga sig 
dem, som äro deras hjerta närmast och om hvilka de för öfrigt 
kunna hafva den kännedom och tillförsigt, att hjelpen blifver 
rätt använd.

I sin närmare användning på senare kyrkliga förhållanden 
ligger deri en anvisning för hvarje församling att i första hand 
åtaga sig de fattige i sin egen mi dt såsom sin närmaste och egent
lige verkningskrets. Särskildt gäller detta i vår tid gent emot 
hvarjehanda dissenters, som finnas i våra församlingar. Af den 
kyrklige fattigvårdens egen karakter fordras sålunda, att försam
lingen såsom sitt närmaste objekt åtager sig sina egna församlings
medlemmar icke blott i lokal utan i konfessionel och kyrklig 
mening, der sådan skilnad förefinnes.

Och skulle så mycken fattigdomsnöd vara rådande, att icke 
de materiela medlen räcka till, kan gränsen icke blifva någon 
annan än den, att af dem hjelpa så månge som möjligt och då 
tydligtvis de mest behöfvande ')• Hit måste i första hand räknas 
föräldralösa barn, sjuke och ålderdomssvage, som icke ännu eller 
icke mera kunna hjelpa sig sjelfva det alra minsta. Först i andra 
hand böra de komma i fråga, som ännu kunna något bidraga

') .Jfr Krogh-Tonning, o. a. a. sid. 68—07.
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till sitt underhåll och som derför icke behöfva lida brist på det 
nödvändiga.

Hvad det emellertid icke får fattas på eller dragas någon 
gräns för, det är kärleken och den andlige omvårdnad eller själa
vård, som skall vara själen i all fattigvård. Och öfvas denne rätt 
eller får frambringa fullmogen frukt icke blott hos de fattige utan 
äfven hos de öfrige församlingens medlemmar, så skall nog kärleken 
i de alra flesta fall finna på råd eller lemna ersättning, som vida 
öfvergår all materiel hjelp och lekamlig omvårdnad.

Yi kunna emellertid icke blifva vid denna bestämning af 
den kyrklige fattigvårdens objekt såsom den sista och i alla fall 
afgörande. Vi hafva derom redan gjort en antydan, i det vi kal
lade församlingens egne medlemmar det närmaste objektet. Deraf 
följer att de icke äro det enda, hvarken så att inga andra borde 
hjelpas eller så att alle församlingens medlemmar, blott derför att 
de tillhörde församlingen och befunno sig i nöd, utan vidare skulle 
åtnjuta kyrklig fattigvård.

Vi skulle då göra oss skyldige till samma betänkliga fel, 
som vidlåder den legale fattigvården och som för den är så utmär
kande, att det af månge räknas såsom en förtjenst. Dermed må 
nu emellertid vara huru som helst, så mycket är säkert att ju 
mer den rent legale principen gör sig gällande i fattigvården både 
i bestämmande af underhållspligt och rätt till understöd, desto 
mer förlorar fattigvården sin egentlige karakter. Desto mer för-

9

vandlas han — såsom det så träffande blifvit sagdt — från fattigvård 
till “fattigväsen“, hvilket med sina många rättstvister samt deraf 
följande hat och bitterhet på många ställen gör mer skada 
än gagn.

Och ännu vida farligare skulle det tydligtvis blifva, ifall 
den kyrklige fattigvården ville gå till väga på samma sätt i bestäm
mandet af sitt objekt. Nej han är just kallad till — liksom han 
är den ende, som dertill fullt är i stånd — att göra en helt annan 
princip gällande äfven på denne punkt. I stället för juridisk rätt,
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tvångslag och processor med ty åtföljande, använder han kristlig 
kärlek, barmhertighet och medlidande äfven gent emot dissenters 
och alle sådane, som tillhöra andra församlingar men af dessa 
lem nas åt sitt öde.

Dermed är visserligen icke sagdt, att den kyrklige fattig
vården skulle på något sätt vilja utplåna hemortsrätten och derige- 
nom vålla oreda i fattigvårdshänseende. Tvärtom borde tydligtvis 
den församling underrättas om förhållandet, hvilken pligten närmast 
ålåge, lika väl som den enskilde församlingsmedlemmen, hvilken 
försummade sin pligt i detta afseende. Men icke kan den kyrk
lige fattigvården tillåta att den fattige oförskyldt får lida för hans 
egnes pligtförsummelse.

Den kristlige kärleken kan icke med likgiltighet åse ens det 
fattigdomens lidande, som är sjelfförvålladt, utan att söka räcka en 
hjelpande hand. Mycket mindre då, ifall andre dertill äro vål
lande. Men den hand, som så räckes; den hjelp, som gifves, är 
kärlekens hand och gåfva, hvilken gläder sig öfver att, så långt 
den kan, få gifva. Här kan det derför aldrig komma i fråga att 
på någon lagens väg, än mindre genom några förhatliga och alt 
hvad kärlek heter ofta rent af dödande rättstvister söka få tillbaka 
af den pligtförgätne, hvad som gifvits.

Det är dock ingalunda blott i sådana enstaka nödfall. — 
såsom det väl må kallas, när andre så helt förgäta sin kristliga 
pligt — som gränsen för den kyrklige fattigvårdens objekt på 
detta sätt utvidgas. Detsamma gäller äfven i allmänhet och det 
alldeles sjelfmant, till följd af den kristlige kärlekens eget kraf, 
när helst någon annan kristlig församling i sin helhet är i en 
nödstäld belägenhet af en eller annan orsak eller annars hjelp 
behöfves för något allmänkyrklig t ändamål. Och i denne punkt 
måste det erkännas, att vi af den kyrklige fattigvården hafva vida 
mera q var än på andre.

Vi behöfva blott påminna om de årligen återvändande eller 
för särskilda fall beviljade kollekterne för byggande af kyrkor,
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afhjelpande' eller lindring af fattigdoms- och sjukdomsnöd, till 
Eugeniahemmet o. s. v. Dock är det tyvärr på många håll snart 
så godt som blott en död eller åtminstone tom och litet gifvande 
form, hvilken, ifall den icke helt skall förlora sin gamla bety
delse, väl behöfver fyllas med mera innehåll. JBlefve kyrklig
fattigvård åter införd i våra församlingar eller blott sinnet derför 
ånyo väckt till lif, skulle helt visst äfven detta komma att ega
rum. Det skulle blifva en ibland de många välsignelserika fruk
terna deraf, som vi längre ned komma att taga i närmare be
traktande.

Men om således gränsen för den kyrklige fattigvårdens 
objekt å ena sidan måste utsträckas vida utöfver den enskilda
lokalförsamlingens fattige, måste den å andra sidan lika så visst 
betydligt inskränkas. Vi bafva redan antydt att det finnes månge 
sådane fattige, som icke sjelfve vilja låta sig kristligen hjelpas.
Dem kan den kyrklige fattigvården icke i längden göra till före
mål för sin verksamhet, så fram t den icke vill handla i strid med 
sitt eget väsen och skriftens uttryckliga ord.

“Du skall äta ditt bröd i ditt anletes svett“ och “Ho der 
icke vill arbeta, han skall icke heller äta“, det är den gudomliga 
rättfärdighetens en gång för alle faststälde lag. Han är dock på 
samme gång, såsom all Guds lag, det under närvarande förhållan
den högsta uttrycket för Guds kärlek i ett visst gifvet fall Endast 
den, som underkastar sig denne lag, kan komma i åtnjutande af 
Guds fulle kärlek. Ingen, som deremot godvilligt uppreser sig, 
kan erhålla den rätta och fulla andliga välsignelsen.

Minst af alt får den kyrklige fattigvården omintetgöra eller 
försvaga denne lag. Tvärtom måste han söka gifva skärpt eftertryck 
åt och rätt begagna sig af densamme, närhelst och hvarhelst behof 
deraf göres. Endast derigenom kan han bafva grundad förhopp
ning om att behålla sin kärleksgerning ren och med den åstad
komma åsyftad verkan.
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Den. kyrklige fattigvården måste väl taga sig till vara för 
den legale fattigvårdens tillvägagångssätt i detta afseende. Och 
om möjligt än skarpare bör han inlägga sin bestämda protest 
emot all s. k. ren eller från kristendomen emanciperad humanitets 
åtgörande i denne väg. Det är just det felaktiga och farliga i 
deras s. k. fattigvård, att denne gudomlige lag icke tillbörligt re
spekteras eller får komma till sin fulla användning.

Hvar och en, som icke är i stånd att hjelpa sig sjelf, anses 
bafva rätt till understöd af andre. Den häraf alstrade vissheten, 
att i hvarje fall vara skyddad för hunger och slippa lida brist på 
det nödvändiga, befordrar tröghet hos lättingen och förminskar 
hos den lättsinnige . fruktan för att en gång få äta sina gerningars 
frukt. Och der desse icke längre kunna hjelpa sig sjelfve, gifves 
understöd ofta utan den ringaste profiling af deras vandel. Oftast 
underlåtes och försummas livarje försök, att på dem öfva någon 
tukt eller sporra deras ännu öfriga sedliga kraft till någon verk
samhet och dermed sammanhängande upprättelse. Så understödes 
lätjan, uppmuntras lasten och befästes lättsinnet på sina förvände, 
både för sådane individer sjelfve och för samhället farlige vägar ’).

Helt annorlunda måste den kyrklige fattigvården gå till 
väga, när det gäller bestämmandet af hans objekt. Han måste 
här uppdraga andre bestämde gränser, som lika mycket dikteras af 
gudomlig rättfärdighet och kristlig kärlek. Eller med andra ord: 
den kristlige kärleken måste här komma till sin fulla rätt.

Kristi vilja är visserligen att vi skola gifva den hungrige 
att äta. den törstige att dricka, kläda den nakne och herbergera 
den husville. Men icke är det med hans vilja öfverensstämmande, 
att gifva lättingen föda eller underhålla hans familj, så att han 
kan fortsätta sitt lätjefulla lif. Kristlig kärlek bjuder att ömma 
för all nöd, att räcka äfven den störste brottsling, som sjunkit 
alra djupast ned i sjelfförvålladt elände, en hjelpsam hand. 1

11 Jfr Wächter, Die sociale Bedeutung der evangelischen Kirche in der 
Gegenwart. Leipzig 1888, sid. 154—155.
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Men icke är det kristlig kärlek, eller ens sann humanitet 
att gifva drinkaren medel att tillfredsställa sin begärelse eller blott
ställa vällustingen för de köttets frestelser, som följa med ett 
sysslolöst lif. Det förtjenar icke ens kallas hvarken kärlek eller 
humanitet eller hjelp. Det är helt enkelt ingenting mindre än 
synd, för så vidt svårligen någon annan benämning kan gifvas på 
sådant åtgörande, som sjelfmedvetet lägger hyende under lasten.

Andamålet med den kyrklige fattigvården är ju just att 
med den timliga hjelpen och lekamliga gåfvan förhjelpa ur nöden. 
Han vill om möjligt upprycka roten till eländet, uppmjuka hjertat 
för mottagande af andlig hjelp och dermed fullt sätta i stånd till 
sjelfhjelp. Icke kan eller bör då någon sådan komma i åtnju
tande af denne fattigvårdshjelp, hvilken trotsigt stöter den hjel- 
pande handen ifrån sig eller i sjelfförhärdelse sluter sitt hjerta till 
och missbrukar det lekamliga understödet till att sjunka alt dju
pare i både andligt och lekamligt elände. Fast hellre måste all 
yttre hjelp af den kyrklige fattigvården undandragas alle sådane, 
ifall denne annars vill blifva sin egen uppgift trogen.

Detta kan och bör den kyrklige fattigvården nu så mycket 
lättare och bestämdare göra, som ju en legal fattigvård alltid finnes 
vid sidan om den kyrklige och — såsom vi längre ned skola se — 
numera icke kan umbäras. Äfven den, som icke vill arbeta utan 
i stället gör alt för att förderfva både sin arbetskraft och helsa, 
får ju i alla fäll af denne legale fattigvård nödtorftigt underhåll.

Det är således den kyrklige fattigvårdens pligt att öfver- 
lemna alle sådane, som ieke vilja låta sig kristligen hjelpas, till 
den legale fattigvården. Den kristlige broderskärleken bör i enlig
het med det apostoliska ordet undandragas dem. I dess ställe få 
de känna lagens kalla hand hvila tung öfver sig. Och ifall de 
icke heller deraf låta sig påverka, bör staten på dem använda 
sina tukt- och tvångsmedel. I stället för eller vid sidan om legal 
fattigförsörjning måste då träda polis-fattigtukt.
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Och alle de, som redan äro hemfallne under denna senare, 
kunna tydligtvis ännu mindre blifva föremål för kyrklig fattigvård 
i egentlig mening. Detta likväl blott i sådana fall, att de förut 
^commit i beröring med någon sådan eller sjelfmedvetet och upp- 
såtligt förhärdat sig mot den kristlige kärlek, som i den gifver sig 
sitt på sådane olycklige kanske kraftigaste uttryck.

Har detta icke varit förhållandet, kan det åtminstone sättas 
i fråga, huruvida icke skäl kunde föreligga, att äfven med sådane 
göra ett försök. Men der också detta visar sig fruktlöst och 
med hänsyn till alla dem, hvilka kyrkan icke längre kan göra till 
föremål för sin fattigvård, får hon likväl ingalunda med fattig
vårdens undandragande sjelf* draga sig undan.

Kan denna kyrkans verksamhet på dem intet uträtta, måste 
på dem så mycket kraftigare koncentreras en annan kyrklig verk
samhet. De måste göras till objekt för en alldeles särskild kyrklig 
själavård1). Detta är ock något, som af gammalt erkänts. Det 
har äfven i våra dagar fått sitt tydliga uttryck deri, att, såsom 
fordom alltid vid de gamla hospitalen, så ännu vid många af våra 
större fattighus och fattiginrättningar finnes anstäld särskild prest.

3.

Den kyrklige fattigvårdens medel och grundsatser.

Vid den kyrklige fattigvården kommer det visserligen i 
första hand an på personerna. Det personliga deltagande och 
understöd, som i kristlig kärlek gifves, öfverträffar hvarje annat 
och kan af intet annat ersättas. Dock är det icke alt, som be- 
höfves. Eller rättare, der personen verkligen gifver sig sjelf, der 
gifver han sig icke' blottad på det, som är personlighetens under
lag och lifsvilkor i denna verld. Alra minst kan en menniska 
hängifva sin person till ett medel i fattigvårdens tjenst, utan att 
hon också gifver något, mer eller mindre, äfven af de materiela 

') Jfr Th. Harnack, o. a. a., II, sid. 414—415.
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medel, som höra henne till och som för fattigvården såsom sådan 
icke blott äro behöfliga utan oumbärliga.

Skola emellertid dessa materiela och yttre medel, som för 
fattigvården behöfvas, lända den till rätt välsignelse, kunna de 
aldrig helt skiljas från det inre, personliga. Först detta förlänar 
dem sitt fulla värde, att de gifvas såsom ett yttre, synbart och 
känbart uttryck af personlighetens inre sinnelag och omtanke.

Häraf följer då först och främst, att den kyrklige fattig
vården, så länge den är medveten af sitt eget innersta väsen och 
handlar i öfverensstämmelse med sitt eget yttersta syfte, icke kan 
begagna sig af hvilha yttre och materiela medel som helst. Ännu 
mindre kan han för anskaffandet af sådana vädja till hvilka känslor 
som helst hos den gifvande eller med något slags tvång afpressa 
dem mot den gifvandes fria vilja. Kyrkan och enhvar. som vill 
verka för kyrklig fattigvård, måste således inslå en helt annan 
väg för uppsamlande af sina medel än både den legale fattigvården 
och allehanda s. k. filantropiska eller humanitära föreningar.

Den förre inkräfver sina medel med lagens rätt och. der 
denne icke på annat sätt efterkommes, med tillhjelp af yttre magt 
och tvångsåtgärder. På helt annat sätt söka en del moderna för
eningar insamla medel för välgörande ändamål. Med rätt känne
dom om vår tids svagaste sidor vädja de till sådana känslor, som 
äro lättast att sätta i rörelse. De draga icke i betänkande, att 
såsom häfstång för sin verksamhet öppet begagna sig af både 
äregirighet och njutnings- eller vinningslystnad i deras gröfste form. 
Så inrättas icke blott bazarer och lotterier utan skådespel, baler 
och snart sagdt hvilka tillställningar som helst. Man frågar med 
ett ord icke als efter de motiv, som sättas i rörelse, eller de medel 
som användas. Blott det närmaste målet vinnes, att få ihop så 
mycket penningar som möjligt, anses en god gerning vara gjord, 
hvilken likväl tydligen i de flesta fall förfelar all sin verkan 1).

') Jfr Martensen, Den christelige Ethik, Den individuelle Ethik, Kjo- 
benhavn 1878, sid. 309—312, och Wächter, o. a. a. sid. 155—157.
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I livarje fall har föreningen alltid den tillfredsställelsen, att 
kunna utdela så mycket större summor eller så mycket mer ut
vidga sin verksamhet. Men i ena såväl som i andra fallet för
gäter man helt att gåfvan derigenom förlorar hvarje sedligt värde 
och löljaktligen icke heller i regel kan följas af eller hafva hopp 
om någon rätt välsignelse.

Gent emot alla sådana tvångsåtgärder och mer eller mindre 
betänkliga tillställningar, som alla på ett eller annat sätt förqväfva 
eller förorena hvarje äkta välgörenhet, måste den kyrklige fattig
vården ifrån första början inlägga sin bestämda protest. Framför 
alt måste han sjelf söka öppna en annan källa. Den så vidt möj
ligt rene och oegennyttige kärlek, hvilken gifver af hjertats inre 
lust och således frivilligt, är den enda, som här kan anlitas. Detta 
är ock något, som allmänt erkännes. Först när det blifver fråga 
om bästa sättet att ifrån denna källa härleda de gåfvor, som be- 
liöfvas, eller att upprensa densamma och rödja undan de många 
hinder, som under tidernas lopp och mångfaldiga missbruk kommit 
i vägen, blifva meningarna delade.

Till och med Rothe häfdar strängt lika mycket gåfvornas 
frivillighet som kärlekens renhet. Och det oaktadt han, som be
kant, till följd af sin egendomliga uppfattning om kyrkans för
hållande till staten, anser att staten och icke kyrkan bör hafva 
fattigvården om hand. Gent emot alt indrifvande af fattigmedel 
med lagens tillhjelp genom s. k. fattigtaxor, säger han, att sådana 
under vissa omständigheter väl kunna befinnas ändamålsenliga nog; 
men de hafva det emot sig, att derigenom den sedliga halten af 
välgörenheten helt skjutes i bakgrunden. Denna sedliga halt säges 
helt enkelt hafva “die Freiwilligkeit der Gaben für die Bedürf
tigen zu seiner Bedingung“. “Die Mittel für die Bedürfnisse der 
Armen, welche die Gemeinschaft verwaltet, müssen wenigstens zum 
Theil freie Beisteuern der Liebe der Einzelnen sein“1).

1) 8e Rothe, Theologische Ethik, Wittenberg 1870, IV, sid. 299; 
kursiveringen gjord af R. sjelf.
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Med afseende på valet af medel och kärlekens renhet göra 
såväl Rothe som Schlei ermacher gällande den gammalkyrkliga 
strängheten.

Den förre säger: “Aller sittlich zweideutigen Mittel ent
hält sie (den sanna välgörenheten) sich strenge, wenn sie auch 
menschlicher Weise noch so viel Erfolg versprechen. Durch ihre 
Anwendung mag sie den göttlichen Segen zu ihrem Werk nicht 
verscherzen, auf den sie in letzter Beziehung ihr ganzes Vertrauen 
baut. Sie weist also den Beitrag zurück, der von ungerechtem 
Gewinn für ihre Zwecke beigesteuert werden will . . . Sie mag 
nichts von der weit verbreiteten Praxis wissen, Genüsse und Ver
gnügungen an Werke der Mildthätigkeit zu knüpfen. Diese 
Methode ist in der That eine beleidigende Verunreinigung der 
Wohlthätigkeit. Dem Menschen eine Gabe der Liebe mittelst 
eines Köders für seinen Egoismus ablocken wollen, ist ein fataler 
Widersinn“ 1).

Schleiermacher säger i sin ännu i dag läsvärda predikan: 
“lieber die christliche Wohlthätigkeit“ bland mycket annat be- 
hjertansvärdt följande: “Ja laszt uns auf alle Weise streng sein 
gegen jede Wohlthätigkeit, die nicht die reinste und vorwurfsfreiste 
Gewissenhaftigkeit zur Grundlage hat. Wer da Unrecht getlian 
hat, der lege es zuvor ab, damit nicht seine Wohlthätigkeit befiekkt 
sei von seinem Unrecht. Hat er es abgelegt, dann wissen wir ihm 
nichts besseres zu wünschen, als dasz er möge sagen können: Und 
was ich unrecht erworben, das gebe ich zweifältig den armen“.

Om den förändring, som med fattigvården försiggick och 
nödvändigt måste försiggå, i och dermed att den blef legal eller 
öfvertogs af staten och den borgerlige kommunen yttrar han: “sie 
ist nicht etwas, dessen wir uns rühmen konnten, sondern wir müssen 
uns vielmehr auch ihrer noch in mancher Hinsicht schämen“ 1 2).

1) Se Rothe, o. a. a. sid. 307—8.
2) Jfr Schleiermachers Säm rötliche Werke, Berlin .1834, TI, 1, sid. 683, 

689 och följ.
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Redan Schleiermacher yrkade derför strängt på en återgång 
till de gammalkyrkliga förhållandena, så att kyrkan ånyo helt 
öfvertog fattigvården och med sina rent kyrkliga medel sökte både 
väcka kristlig kärlek till lif och rensa välgörenheten från dess 
många oarter och missbruk.

Att det första numera icke låter sig göra eller ens kan 
tillrådas, är något, som vi längre ned skola se. Men så mycket 
mer bör kyrkan, der hon skrider till inrättande af någon kyrklig 
fattigvård i än så liten skala, eller i alla fall låta sig angeläget 
vara, att både framkalla äkta kristlig kärlek och gifva den tillfälle 
till så vidt möjligt ren och otvetydig yttring. Det kraftigaste 
medel härtill, som kyrkan efter vårt förmenande eger och som hon 
derför först bland alla måste anlita, är detta, att hon åter bringar 
fattigvården i förbindelse med gudstj cnstlifvet, såsom ursprungligen 
var förhållandet.

Renare, kraftigare och allmännare kan aldrig kärleken och 
dess naturliga yttring i frivilliga gåfvor framvälla, än då den göres 
till ett ingredierande moment i sjelfva gudstjenstlifvet. Först och 
främst blifver då gåfvan icke så mycket i närmaste hand gifven 
åt den fattige och hjelpbehöfvande som fast hellre åt Herren Gud 
sjelf. Och om någonsin, bör det väl här kraftigt förnimmas af 
hvarje i gudstjensten deltagande, att Herren är den, som icke ser 
blott det för ögonen är utan till hjertat och det alra djupast lig
gande motivet. Han är ock den, som har anspråk på alt; som en 
gång af hvar och en skall kräfva räkenskap för användningen af alt.

Långt ifrån att den gifvande skulle förvärfva sig någon 
särskild förtjenst eller hafva att påräkna tack och lön för gåf
van, är det fast hellre han, som bör känna sig hafva anledning 
att tacka derför, att han kan och får gifva. Gåfvan sjelf är ju, 
då den på Herrens altare eller i kollekthåfven nedlägges, just det 
kärlekens tackoffer, som ur ett tacksamt hjerta framkallats. Hon 
bör derför gifvas såsom ett svar på eller en frukt af närmast de 
Herrens andliga gåfvor, som gifvits i gudstjensten, men sedan ock
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af alla de rika såväl andliga som materiela gåfvor. hvilka under 
hela lifvet förut af Herren meddelats.

Sjelfva gudstjensten förmår kraftigare än någon annan hand
ling eller omständighet i menniskans lif både mana till och i sin 
rätta belysning framställa lika mycket den stora som den lilla 
gåfvan. Och derför böra äfven gudstjensttillfällena framför alla 
andra användas till uppsamlande af fattigmedel. Derigenom kunna 
gåfvorna blifva icke blott renare och rikare utan äfven vida all
männare och mer välsignade än annars.

Lika litet som någon uteslutes från gudstjensten. lika litet 
behöfver någon vara utesluten från att här lem na sitt bidrag. 
Äfven de, som hvarken hafva tillräcklig tid eller personliga qvali. 
fikationer för att med fattigvården befatta sig så mycket, att de 
förtjena kallas subjekt för densamme, kunna och böra här göra 
skäl for detta namn. Och först här kan det i sjelfva verket gifvas 
fullt frivilligt, efter som hvar och en har satt sig före i hjertat 
(2 Kor. 9: 7). Här behöfver icke ens den fattigaste hålla sig till
baka. Skulle han än icke kunna gifva mer än så litet, att det vid 
andra tillfällen varit för litet att komma fram med, vore det också 
blott ett enda öre eller det minsta möjliga, så vore det här på sin 
rätte plats.

Mer än en gång skulle då inträffa att, liksom enkans skärf, 
det lilla uppvägde och åstadkom mer välsignelse både å de gifvan- 
des och mottagandes sida än månge rikes stora gåfvor. Och alltid 
skulle det visa sig här såsom annanstädes att den stora “ån bildas 
af de månge små bäckarne“. Fattigvården skulle derigenom just 
så mycket lättare blifva en hela församlingens angelägenhet. Lika 
väl som i gudstjensten kunde och borde då alle församlingens med
lemmar, både fattige och rike, unge och gamle, män och qvinnor, 
livar och en efter sina krafters mått lika mycket deri deltaga.

Då gåfvorna framburos på Herrens altare eller nedlades 
såsom ett tackoffer åt honom, vore icke ens de fattigaste uteslutne 
derifrån, hvilka ingenting lekamligt als hade att gifva. De kunde



— Medlen uppsamlas bäst i allmän gudstjenst. 197

r.

lastan i något modifierad mening göra Petri ord till sina (Apg. 
3: 6): “Silfver och guld hafver jag icke; men hvad jag hafver, det 
gifver jag;‘. De kunde der vid samma tillfälle frambära ett bed
jande hjertas tackoffer och med sina böner nedkalla rik välsignelse 
Irån ofvan både öfver gifvande och mottagande.

Och den som vågar påstå att detta skulle hafva litet eller 
intet att betyda för våre fattige och i Guds ögon aktas ringa, han 
visar sig hafva förgätit eller icke längre kunna tro på Guds eget 
ord, exempelvis i 51 Ps. 17 — 21 vv. och Jak. 5: 16 m. fl. 
ställen *).

Dock får detta omnämnande af bönens kraft tydligtvis icke 
missförstås eller missbrukas så, att bönen tänktes kunna ersätta 
andra gåfvor äfven af dem, som voro i tillfälle att gifva sådana. 
Användes den i sådant syfte, vore den icke längre allvarlig bön. 
Annu mindre kunde hon då sägas vara en rättfärdig mans bön, 
den der vore i verksamhet (“åerjOLg dixaiov svaQyov/nsirj“), såsom 
aposteln Jakob uttryckligen tillfogar som vilkor för att hon skall 
mycket kunna förmå.

Tvärtom måste det förutsättas och kräfvas såsom en all
mänt erkänd kristendomspligt, att hvarje församlingsmedlem, som 
vill räknas såsom en lefvande kristen, gifver, visserligen af fri
villigt hjerta men ock hvad han såsom kristen förmår. När
mare kan det här icke bestämmas, huru mycket hvar och en bör 
gifva af materiela gåfvor. Det måste öfverlemnas åt hvars och 
ens individuela bepröfvande och afgörande inför Guds ansigte 
och det egna samvetets domstol. Por att dock gifva någon ledning 
för ett sådant afgörande af hvad kristlig kärlek ocli äkta huma
nitet i detta afseende fordrar, vilja vi anföra hvad två fram
stående författare säga, hvilka icke gerna kunna anklagas för 
partiskhet i förhållande till kyrklig fattigvård. Vi mena Fichte 
och Rothe.

Jfr Krogh-Tonning, o. a. a. sid. 59—60.
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Den förstnämnde yttrar sig sålunda: '‘Wie weit erstreckt 
sich die Pflicht der Wohlthätigkeit? Ist es genug, sie zu üben 
inwiefern sie uns selbst nicht im geringsten lästig fällt, und nur 
das weg zu geben, was wir selbst nicht brauchen können? Keines- 
weges; man ist schuldig, sich selbst abzubrechen, seinen eigenen 
Aufwand einzuschränken, sparsamer, haushälterischer und arbeit
samer zu sein, um wohlthun zu können“.

Rothe säger ibland annat: “So viel gilt völlig allgemeinhin, 
dass nur der wirklich wohltbätig ist, der es mit eigentlicher Auf
opferung von seiner Seite ist . . . Diesz vorweg ausbedungen musz 
das Wohlthun, wenn es seinen Namen verdienen soll, in dem 
Masze und in der Art stattfinden, dasz der vermögende Geber 
sich wirklich etwas abbricht durch seine milde Gabe und Beide 
es wirklich empfinden, der Empfänger nicht nur, sondern auch 
der Geber“ *)•

Att sådan sjelfförsakande offervillighet något så när allmänt 
kommer till stånd inom våra församligar kan nu emellertid icke 
gerna påräknas utan något åtgörande å kyrkans sida. Hon måste 
härför icke blott bereda möjlighet utan bana ordentlig väg genom 
lämpliga anordningar. Icke är det här tillräckligt med livad som 
visserligen måste gå förut, att presten i predikan, själavård och 
dagligt umgänge manar till kristlig kärlek i allmänhet. Det måste 
beredas särskilda tillfällen till denna kärleksutöfning både vid 
församlingsgudstjensterna och annars, der det kan befinnas lämpligt.

Och ifall vi äfven här skola våga oss på att afgifva något 
positivt förslag, skulle vi vilja, i anslutning till 1571 års kyrkoordning, 
dertill förorda om icke just livar helgedag, så sådane, “då mesta 
folket är tillhopa“ eller en helgedag inom hvardera af de tre stora 
högtiderna. Bäst vore tvifvels utan om på diakoni-öfverstyrelsens 
förslag kyrkomötet beslöte om, hvilken eller hvilka helgedagar der
till skulle utses såsom gemensamma offer- eller kollekt-dagar för

’) Båda citaten hemtade från Rothe, o. a. a. sid. 311.
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hela svenska kyrkans samtälda diakoni. Det kunde sedan öfver- 
låtas åt hvarje församlig att sjelf bestämma, hvilka helgedagar 
som bäst lämpade sig för hvarderas olika behof. Men alltid måste 
här en viss varsamhet och måtta iakttagas. Offervilligheten bör 
icke tröttas genom att altför ofta anlitas. Icke heller får den 
slappas genom för få tillfällen ’).

Det minsta här kan komma i fråga föreslå vi vara två om 
året. Och helst borde då den ene gången gåfvorna i form af 
offer uppbäras på altaret, den andre gången eller så många gånger, 
som behöfdes, såsom kollekt uppsamlas af församlingens diakoner 
och diakonissor. Skulle gåfvor blott en gång om året uppsamlas 
för allmänkyrklig diakoni, borde det alltid ske såsom offer på 
Herrens altare.

Och alltid borde desse kollekter eller offer förut vara på
lysta samt till en början särskildt lagda på församlingarnas och de 
enskilde församlingsmedlemmarnes hjertan. Den lämpligaste tiden 
för såväl kollekt som offer är utan tvifvel den gammallutherska, 
omedelbart efter predikan. Och mest motsvarande ändamålet är 
det tvifvels utan, att diakoner och diakonissor under orgelpreludier 
eller afsjungandet af någon längre psalm gå omkring och upp
samla kollekterne.

Men hvad som är ännu vida vigtigare än bestämmandet af 
de olika former, som för gåfvornas uppsamlande vid gudstjensterna 
böra förekomma, det är att redan dessförinnan tänka på att åstad
komma sådant, som kan befrämja det dermed afsedda ändamålets 
uppnående. Derför erfordras efter vårt förmenande i synnerhet 
två ting. Dels måste man söka undanrödja alt, som träder hin
drande eller försvårande i vägen för rätt uppfattning af dessa 
gåfvors behof. Dels fordras allvarligt bemödande att ifrån första 
stund väcka förtroende för medlens rätta användning efter helt andra 
principer, än de för den legale fattigvården gällande och nödvändiga. 1

11 Jfr Duchatel och Naville, Fattigvården i alla dess riktningar, Öfvers. 
Stockholm 1842, sid. 439.
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Hvad det första beträffar, tro vi att såväl till det rådande 
fattigvårds- som kollektväsendet flera sådana missuppfattningar och 
missbruk anslutit sig, som kräfva en rättelse. Vi nöja oss med 
att påpeka följande. I och dermed att den legale fattigvården så 
småningom undanträngde den kyrklige och den historiska situa
tionen i allmänhet förändrades, förändrades ock en del härmed 
sammanhängande förhållanden, men icke alla. Då fattigmedlen 
begynt indrifvas efter fyrk och bevillning, ansågos kollekter och 
alla frivilliga bidrag till de fattige icke mer vara behöfliga. Dock 
upphörde icke dessa genast och hafva på många håll icke ännu 
helt upphört. Vi blott påminna om det flerestädes från äldre 
tider gängse bruket, att vid bröllop gästerne och vid kyrkotagning 
kyrkogångshustrun alltid gifva något åt församlingens fattige.

Hade denne sed upprätthållits eller rättare medlen användts 
i angifvet syfte, kunde häri varit en fast anknytningspunkt för 
återinförande af kyrklig fattigvård. Särskildt kunde den blifvit 
vägrödjande för kollekters upptagande och för en rätt uppfattning 
af desse både vid den offentliga gudstjensten och vid andra till
fällen. Men i stället hafva dessa medel på de alra flesta ställen 
användts så, att man icke så mycket kan förundra sig öfver att 
de mestadels upphört, som fast hellre derpå, att de likväl fort
farit att inflyta.

Fastän gifna till de fattige, hafva de merendels kommit 
näste kollekt till godo, oafsedt dennes ändamål. Eller också hafva 
de visserligen samlats till en fattigkassa; men denna har sedan 
förenats med kommunal- eller den öfriga församlingskassan. Och 
då hafva de ju egentligen i största proportion kommit dem till 
godo, som skolat mest bidraga till denna kassa d. v. s. de för
mögnaste eller högst upptaxerade i församlingen i stället för de 
fattige. Skall någon utsigt öppnas för framgångsrikt införande af 
kollekter och offer till de fattige, måste således desse från början 
inflyta i särskild kassa. Det måste göras bestämd skilnad mellan
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den af dem bestridde kyrklige fattigvården eller andra välgörande 
ändamål samt den legale fattigvården.

Och med afseende på kollektväsendet vilja vi blott påpeka 
det oegentliga deri, att ännu årligen förekomma flere kollekter 
för sådana ändamål, som längesedan på annat sätt bort tillgodoses 
eller icke mera kunna anses vara behöfliga. Vi nämna exempelvis 
kollekterne till skolhusen i stiftet och till häradets prestenkor. 
De törra böra ju bestridas af staten och den kommun eller det 
större stadssamhälle, som deraf har behof. De senare böra så 
mycket mer kunna undvaras, som de merendels tillfalla sådana 
enkor, för hvilka det genom häradskassor är vida bättre sörjdt 
än för många andra, hvilka långt ifrån komma i åtnjutande af 
någon kollekt.

Att sådane kollekter bibehållas kan tydligen icke annat än 
i hög grad skada hela kollektinstitutionen. Och skall i denna, med 
någon utsigt till framgång, insättas så många nya led, som för den 
kyrklige fattigvården blifva behöfliga, böra helst alla sådana mindre 
nödvändiga och ändamålsenliga snarast möjligt aflysas.

Men om sålunda detta och åtskilligt annat måste göras för 
att bereda väg för fattigkollekters införande och för den rätta 
uppfattningen af desamma, få vi dock icke tro, att derpå alt 
kommer an eller dermed tillräckliga medel liksom af sig sjelfva 
inflyta. Det är i sjelfva verket blott det lättaste och närmast 
till hands liggande sättet för medels uppsamlande, äfven om det, 
der förhållandet blifvit normalt, under vanliga fall bör vara det 
mest gifvande. Der dessa emellertid icke räcka till, får derför 
icke modet fällas och den kyrklige fattigvården utan vidare lemnas. 
Det är blott andre vägar, som då måste beträdas, andra medel, 
som måste anlitas.

Men då dessa i det oändliga måste individualiseras efter 
för handen varande olika behof på olika ställen och under olika 
omständigheter, kunna och böra derför inga allmänna regler här 
uppställas. Blott det kunna vi säga, att detta är något, som i
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närmaste hand åligger diakonerne och diakonissorna att uträtta. 
Under pastors ledning, på hans råd och tillstyrkan hafva de att 
vända sig till enskilde församlingsmedlemmar med anhållan om ytter
ligare hjelp eller begagna sig af andre utvägar, som kunna öppnas.

Blott hafva de dervid att väl taga sig till vara för att an
lita andra än sådana, som af äkta kristlig kärlek anvisas och med 
dess heliga majestät låta sig förenas. Med Schäfer hänvisa vi 
till Pauli höga föredöme äfven i detta afseende. Han skydde 
icke att göra långa besvärliga resor för uppbärande af kollekter. 
Icke heller höll han hvarken sig eller sine läsare för goda, för att 
åt dem gifva utförliga och detaljerade anvisningar för penningars 
insamlande ’).

Något närmare måste vi deremot gå in på de allmänne 
grundsatser, efter hvilka dessa medel i den kyrklige fattigvården 
skola användas. Ty det är just desse, som skola skilja denne 
fattigvård ifrån hvarje annan samt möjliggöra uppnåendet af det 
höga mål, den för sig satt och måste sätta.

Hufvudgrundsatsen för alt, hvad kyrklig fattigvård heter, 
är den, att den skall vara ett så vidt möjligt rent uttryck af äkta 
kristlig kärlek. Men det första vilkoret derför och det fullt mot
svarande uttrycket deraf är först ett förhållande mellan person 
och person. Personligt umgänge mellan fattigvårdens objekt och 
dess subjekt eller närmaste organ är således oundgängligt icke 
blott vid de tillfällen, då hjelp behöfves och gifves, utan äfven 
annars; framför alt, då hjelpen skall komma till användning. 
Först genom sådant personligt umgänge kan den rätte kännedomen 
vinnas både om den fattiges behof, egna hjelpmedel och alla 
öfriga förhållanden, hvilken redan för meddelande af lämplig hjelp 
är behöflig.

Och just denna personliga beröring är det, som ställer så 
stora kraf på hvar och en, som skall vara ett lämpligt organ för

') Jfr Schäfer, o. a. a. sid. 556.
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fattigvårdens utöfning. Just “här är det, som äfven äkta kristlig 
kärlek mången gång ställes på så svåra prof, att ingen rätt kan 
bestå eller genomgå desamma, som icke erhållit en derför afsedd 
särskild utbildning och mångsidig öfning. Just derför är det, som 
åtminstone i hvarje större församling behofvet af icke blott diako
nissor utan ock diakoner göres så högeligen af nöden.

Det kommer ju här icke blott an på ett kristligt umgänge 
i allmänhet. Annu mindre är det blott fråga om att räcka en 
materiel gåfva eller meddela yttre hjelp. Fast hellre gäller det 
umgänge med menniskor, som kanske till följd af sin fattigdom 
råkat i förtviflan och icke blott sjunkit ned i tröstlös sorg utan i 
allehanda svåra laster eller hvilkas fattigdomsnöd blott är en 
omedelbar frukt af dessa. Det gäller att räcka den lekamliga 
gåfvan och meddela den yttre hjelpen så, att deraf kan följa 
äfven inre andlig hjelp och om möjligt upprättelse.

Dertill hjelper nu ingenting så mycket som att liksom om- 
gifva, omlinda den med eller låta den sjelf framträda såsom ett 
omedelbart uttryck af icke blott oegennyttig kärlek utan glad 
beredvillighet att få hjelpa. Endast den, som gifver och hjelper, 
icke blott derför, att han dertill är tvungen af yttre lag eller inre 
pligtkänsla, utan derför, att det är hans hjertas innersta lust och 
glädje att hjelpa, har tillräckliga förutsättningar derför. Och 
endast den, som derjemte har förmåga att låta detta framträda i 
ord och handling, så att den fattige deraf får en tydlig förnim
melse, har utsigt att kunna lyckas i sitt förehafvande.

Den kyrklige fattigvården måste derför från början inslå 
en helt annan väg och bemöda sig om att handla efter helt andre 
grundsatser, än alt slags legal fattigvård kan och måste göra. Då 
denne proklamerat sin egen skyldighet att hjelpa och blott kan 
hjelpa inom visse af lagen faststälde gränser, har den fattige här 
liksom fått en viss rätt att pocka på, som blott framkallar miss
nöje och förbittring, när icke hans anspråk tillfredsställas. Den 
kyrklige fattigvården bör aldrig vilja vara annat än ett så vidt
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möjligt rent uttryck af kristlig kärlek, som icke på förhand lofvar 
någonting men i all sin gerning visar att han vill hjelpa, så långt 
hans krafter räcka.

Och för så vidt som denne kristlige kärlek sjelf är ett ut
flöde af ingenting mindre än den gudomlige kärleken, har den 
visserligen å ena, sidan medvetande af sin inneboende gudomligt 
alsmägtiga kraft. Han behöfver och får derför icke bäfva tillbaka 
för att inlåta sig ens med det djupaste menskliga elände. Dess 
uppgift är just att låta äfven den djupast sjunkne och längst från 
Gud bortkomne såväl som den efter gudomlig kärleks hjelp som 
mest trängtande erfara denne gudomlige kärleks magt. Om möjligt 
böra de ju just genom den mensklige kärleken lära sig att tro på 
och känna något af den gudomlige.

Detta är och skall just vara den egendomlige form nf själa
vård, som i och genom den kyrklige fattigvården bör öfvas på 
alle, som deraf komma i åtnjutande. Vi hafva förut (sid. 160—161) 
framhållit att den egentliga själen i fattigvården utgöres af sjelfva 
själavården. På det anförda stället drogo vi deraf den slutsatsen, 
att själavårdsembetets bärare hade att bilda centrum samt att 
vara den ledande och drifvande kraften i den kyrklige fattigvårds- 
organismen. Men redan der sågo vi att han dock icke derför 
borde vara det närmaste subjektet eller det i vanliga fall praktiskt 
utöfvande organet för fattigvården, lika litet som fattigvård ome- 
delbarligen är detsamma som själavård.

Här måste vi af samme grundkarakter draga en annan 
slutsats. Och det är denne, som beror deraf. att själen icke blott 
sätter kroppens lemmar i rörelse utan äfven lämpar hvarje rörelse 
så. att sjelfva den kroppslige lemmen befrämjar det med rörelsen 
afsedda ändamålets uppnående. Göres här tillämpning på den 
kyrklige fattigvårdens utöfning, kan grundsatsen, som deraf följer, 
icke gerna vara någon annan än denne. Äfyen de omedelbara 
fattigvårdsorganen, diahoner och fattigvårdare, böra så vidt möjligt 
lemna de materiela understöden och den yttre hjelp en så, att det



med själavården åsyftade ändamålet varder befrämjadt, den gudom
lige kärlekens magt beprisad.

Skall detta ske, måste framför alt tillbörlig hänsyn tagas 
till hvarje mennishas af Gud sjelf gifna oafhändliga och oumbär
liga företräde såsom menniska, oafsedt hennes förhållande för 
öfrigt i egenskap af kristendomsbroder eller -syster. Hit räkna 
vi i all synnerhet denna heders- och sjelf'ständighetslcänsla, som i 
det längsta söker att icke blott uppehålla och hjelpa sig sjelf utan 
äfven på sitt sätt, i någon, om äfven ringa, mån taga del i den 
herskareställning, som åt menskligheten blifvit anvisad. Denna 
herskareställning eller konungavärdighet i förhållande till hela 
den omgifvande verlden är grundad i det gudomliga ordet till de 
första menniskorna: “uppfyllen jorden och hafven henne under 
eder“ o. s. v. samt förvärfvas och ådagalägges genom arbetet.

Träffande har det blifvit sagdt, att denna konungadömets 
krona faller från en menniskas hufvud, i och dermed att hon icke 
längre genom eget arbete förmår uppehålla sig sjelf och de sina ’)• 
Hon blifver då tjenare och slaf under den, hvilken hon har att 
tacka för uppehållandet af hennes eländiga tillvaro. Smärta och 
bitterhet öfver den förlorade fulla menniskovärdigheten bemägtigar 
sig då lätt hennes känsliga hjerta.

Det är derför utaf alra största vigt, att, då hjelp förste 
gången skall gifvas en sådan menniska och sedan alt framgent, 
denna gifves på ett sådant sätt, att den icke sårar eller ohjelpligt 
qväfver och dödar denna känsla. Den kyrklige fattigvården kan 
och måste på helt annat sätt än den legale vara hänsynsfull gent 
emot sådana de fattiges alla berättigade känslor 2). Och i samma 
mån som detta möjlighetens kraf tillfredsställes i utöfningen före
finnes grundad förhoppning, att fattigvården verkligen skall hjelpa 
och det med den afsedda ändamålet uppnås.

— Materiela understöd gifvas så, att äfven andlig hjelp beredes. — 205

') Se Wächter, o. a. a. sid. 149.
2) Jfr Krogh-Tonning, o. a. a. sid. 57—58.
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Det står nämligen icke till att bestrida det s. k. fattigbjelp 
kan gifvas och tyvärr altför ofta gifves så, att den i stället för 
att hjelpa rätt grundligt stjelper, i stället för att gagna tillfogar 
kanske obotlig andlig skada. Detta sker, ifall en gåfva räckes 
och hjelp gifves på ett sådant sätt, att den antingen i antydd 
riktning sårar och medför oförtjent förebråelse eller bidrager till 
att ytterligare förqväfva den redan förut försvagade rätta heders- 
och sjelfständighetskänslan. Ty deraf kan icke annat än alstras 
vare sig djupare bitterhet och missnöje eller ock förökadt lättsinne 
samt lust att lefva af främmande hjelp.

Vi kunna i detta sammanhang icke underlåta att anföra 
hvad en redan citerad framstående författare, Wächter, härom 
yttrat. “Felet — säger han — som den närvarande fattigvården 
begår, beror hufvudsakligen derpå, att man icke tager tillbörlig 
hänsyn till den menskliga själens egenskaper. Man behandlar de 
fattige mera såsom oförnuftiga djur och menar det redan vara 
tillräckligt att stilla deras kroppsliga behof, för att tillfredsställa 
dem. Men det är en ofantlig villfarelse. När det är fråga om 
ett känslolöst djur, har man visserligen ingenting vidare att göra 
än att man åt det fyller krubban med foder: det äter, blifver fett 
derigenom och frågar icke efter hvarifrån fodret kommer eller 
hvem som gifver det detsamma. Men en menniska har i sitt bröst 
ett hjerta med de finaste känslor. Och om man icke behandlar 
hennes sedliga personlighet med äkta kristlig vishet och skonsam
het, så går den yttre gåfvan förlustig sin helsosamma uppfostrande 
verkan“ 1).

Och till det sista ordet “uppfostrande“ vilja vi ansluta den 
närmast följande grundsatsen för kyrklig fattigvård, hvilken vi 
gifva denna formulering. Ben kyrklige fattigvården vill gifva så, 
att den om möjligt kan uppfostra den fattige i sedligt afseende 
och dermed äfven förhjelpa honom till sjelfhjelp och eget förvärf.

’) Se Wächter, o. a. a., sid. 153—154.
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Första förutsättningen derför är visserligen att hafva vunnit 
den fattiges lulla förtroende. Och dertill bidrager ingenting så 
mycket som detta, att han riktigt fått förnimma och lärt sig tro 
på sin fattigvårdares kristlige kärlek och dermed på kärlekens 
magt öfver hufvud. Och just i den hänsynsfulla skonsamhet, den 
beredvilliga glädje att hjelpa, vi nyss betraktat, gifver denne sig sitt 
kanske kraftigaste uttryck. Men för att denna skall blifva uppfost
rande fordras dertill något helt annat, som möjligen till en början får 
träda fram i förgrunden. Och det är heligt allvar, personlig be
stämdhet och kanske skenbar stränghet, der sådan behöfves. Äkta 
kristlig kärlek kan aldrig vara helt utan ett sådant helighetens 
salt och allvar i denna syndens verld. Och vill den försöka det, 
förvandlas den snart till veklighet, slapphet och känslopjunk, som 
i längden blott åstadkommer skada i stället för gagn, äfven om 
den mycket beprisas för sin s. k. “ädla humanitet“.

Framför alt gäller detta i fråga om fattigvård och då i 
synnerhet den kyrklige fattigvården. Han får och kan aldrig, så 
länge han blifver sina egna principer trogen, lemna ur sigte nästans 
sedliga väl, af hänsyn till hennes yttre lidande. Ännu mindre kan 
han förneka det sedliga allvaret gent emot den lidande nästans 
moraliska fördert. Fast hellre måste kyrklig fattigvård allvarligt 
bestraffa synden och hvarje till yttre materiel hjelp ovärdigt sinne, 
närhelst de påträffas, visserligen kärleksfullt men icke derför mindre 
eftertryckligt.

Den kyrklige fattigvården är icke blott berättigad utan lör- 
pligtad att för alla dem, hvilka begära hans hjelp, uppställa erfor
derliga vil kor för hjelpens beviljande, exempelvis afstående från ett 
lastbart lefverne. Ocb ifall dessa vilkor icke efterkommas utan 
hjelpen i lätja och fortsättande af lasten missbrukas, trots allvar
liga förmaningar och upprepade varningar, måste hjelpen tagas 
tillbaka eller förvägras. Till rätt uppfostran hör att lika väl kunna 
vägra som gifva, alt efter som personen i fråga, hvilken skall 
uppfostras, för sitt rätt förstådda väl behöfver det ena eller andra.
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Den kyrklige fattigvården får icke ens rygga tillbaka för 
att ådraga sig sken af hårdhet och derigenom utsätta sig för 
hvarjehanda misskännande särskildt från en modern humanitets 
synpunkt, som alt mer söker utplåna gränsen mellan det sedliga och 
osedliga. Det är något som hör till den kristlige kärlekens både 
sjelfförnekelse och rätta sjelfbevarelse, ifall den annars vill för- 
blifva helig kärlek, vill förblifva sig sjelf. Ty denne kärlek måste 
för sin verksamhet sätta helt andra och högre mål än den blotta 
sjelftillfredsställelsen, der ligger i att endast gifva och sedan låta 
det verka livad det vill och kan *).

Der deremot hjelpen mottages med sådant sinne, att det 
kan blifva verklig hjelp, der vill och måste den kyrklige fattigvår
den söka hjelpa helt. Och det vill här med afseende på fattigvård 
säga detsamma, som att förhjelpa till sjelfförvärf, så att den fattige 
icke längre behöfver lita till offentlig barmhertighet. Då detta 
endast genom eget arbete kan åstadkommas, följer deraf såsom 
allmängiltig regel att hjelpen åt alle, som annars äro i stånd till 
något slags arbete, gifves under form af arbete, och det helst icke 
blott tillfälligt utan stadigvarande.

Det blotta almosegifvandet eller utdelandet af mat och 
penningar är icke blott den alra ofullkomligaste och mest otill
fredsställande form af hjelpbevisning. Det kan, då det gifves åt 
arbetsföre utan särskildt trängande nöd, i alldeles utomordentliga 
fall, blifva mycket farligt, så till vida som det onödigtvis sårar 
eller blottställer för frestelsen till lätja och lättsinne. Och än 
mer: det kan under sådana förhållanden i och för sig vara rent 
af synd 2). Endast der arbetsförmågan helt fattas eller icke mer 
räcker till att skaffa eget uppehälle äfven åt familjen, måste hjel
pen gifvas under form af gåfva eller yttre understöd. 1

1) Jfr Kothe, o. a. a., sid. 807 och Harlész, Christliche Ethik, Stutt
gart 1842, sid. 208.

2) Jfr Rothe, o. a. a. sid. 802 —808.
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Dermed är dock ingalunda sagdt, att den kyrklige fattig
vården genast med egna medel ur församlingens allmänna kassa 
skulle bestrida utgifterna. Detta är något, som först i sista hand 
bör tillgripas. Dessförinnan måste andre, närmare liggande ut
vägar försökas, andra måhända för den fattige mindre föröd
mjukande medel anlitas. Äfven derutinnan liar den kyrklige 
fattigvården att bevisa sig uppfostrande, att han sträcker sin arm 
och verkan utöfver den fattiges egen närmaste inskränkte krets. 
Äfven derutinnan skall han bevisa sig hänsynsfull, att han tager 
i beräkning och gör anspråk på samt söker sätta i ännu verksam
mare rörelse icke blott den fattiges egna krafter utan ock hans 
möjlige grannars eller närmare och fjermare anförvandters.

Diakoner och fattigvårdare eller annars de närmaste af 
församlingens medlemmar åligger det derför, att först på denne, i 
naturligt eller andligt afseende närmare väg söka skaffa den hjelp, 
som behöfves. Och redan till följd häraf fordras det, att desse 
fattigvårdare, diakoner och diakonissor icke hafva större distrikt 
och flera familjer att vaka öfver, än att de kunna hinna skaffa 
sig nödig kännedom äfven om sådana förhållanden. Men ännu 
mycket nödvändigare blifver detta, ifall icke tillräcklig hjelp på 
detta sätt kan anskaffas eller sjelf hjelp framkallas utan ständigt 
understöd behöfves.

Skall någon verklig uppfostran komma i fråga, något höjande 
i sedligt afseende eller blott stärkande af motståndskraften mot 
de mångahanda derunder mötande, ofta ytterst svåra frestelserna, 
måste sådant väl afpassas både efter disponibel tid och befintliga 
krafter. Annars blifver egentlig uppfostran omöjlig eller ofull
ständig. Och då kan fattigvården aldrig uppnå sitt mål. Den 
kyrklige fattigvården sjunker då mer eller mindre tillbaka på den 
legale fattigvårdens ståndpunkt och kan då icke ens göra samma 
nytta som denne, då han icke egcr samma yttre tukt- och magt- 
medel att disponera öfver.

14
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Härmed står en annan fråga i mycket nära sammanhang. 
Det är den. på ho ad sätt, i hvad form sådant understöd lämpligast 
skall gifvas. Härvid måste vi först bestämma om det skall in
skränka sig blott till den nödlidande eller sträcka sig äfven till 
hans anhöriga. Och på den frågan kan från den kyrklige fattig
vårdens ståndpunkt icke gifvas mer än ett svar. nämligen detta. 
Understödet bör gifvas så och sträcka sig så långt, att det om 
möjligt bidrager till att stärka men icke i minsta mån lossa på. 
ännu mindre onödigtvis sönderslita de naturliga slägtskaps- och 
familjebanden. Hvarken får således, utom i yttersta nödfall, make 
ryckas från maka eller föräldrar ifrån barn eller barn ifrån 
föräldrar.

Icke heller böra familjer, som icke längre kunna under
hålla sig sjelfva. derför med ens förflyttas från sin naturliga och 
gamla omgifning till någon allmän vårdanstalt, ifall den icke 
annars befinnes ofördelaktig och ohelsosam 1). Måhända kunna 
de tillräckligt vårda hvarandra och af andra kringboende finna 
en del understöd, som då skulle frånryckas dem. Och ifall de 
blott annars icke förverkat sin rätt eller sjelfva gjort sig odugliga, 
kan ingen så väl upptostra barnen, som föräldrarne sjelfve.

Hus- och familjefattigvård eller s. k. öppen fattigvård måste 
således, så långt som möjligt, föredragas framför alt slags anstalts- 
eller s. k. sluten fattigvård. I begränsningen, så långt som möjligt, 
ligger tydligen angifvet, att denne siste icke alltid kan undvaras 
utan mången gång blifver oundgänglig och i enstaka fall äfven 
annars kan åstadkomma livad den öppne fattigvården icke förmått.

Hvad sedan beträffar frågan, på livad sätt och i livad form 
understödet bör gifvas. kan deroin icke vara mer än en mening, 
att det helst bör gifvas i all tysthet och hemlighet, så snart det 
blott är ett tilllälligt understöd. Ju mer Herrens egna ord i Matth. 
6: 1—4 efterföljas, så att icke ens den venstra handen vet livad

’) Jfr Wächter, o. a. a. sid. 1G0—1G1.
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den högra gör, mycket mindre någon annan, dess större är utsigten 
för att gåfvan eller almosan länder till verklig hjelp. Desto 
mindre är understödet, som ju alltid innebär ett vitnesbörd om 
den men niskans svaghet och vanmagt, vare sig den nu är oförskyld 
eller sjelfförvållad, egnadt att förödmjuka och såra den fattige. Och 
ju mer menniskans hederskänsla skonas, ju mer hennes sanna men- 
niskovärde kommer till sin rätt, desto kraftigare hjelj) har fattig- 
vårdaren att på den fattige öfva ett uppfostrande inflytande.

Frågan åter, i hvad form understödet bör gifvas, kan väl 
ock i allmänhet besvaras så, att det enligt regel bör lemnas in 
natura och icke i penningar. Det är nog en af erfarenheten be
kräftad och ofrånkomlig sorglig sanning, att det i penningar ut
delade understödet al t för ofta missbrukas och derigenom gör mer 
skada än gagn.

Och sant är visserligen att, när denne form af understöd 
gifves blott såsom en almosa, blott på det sätt, som den oftast 
lemnas, såsom ersättning för eget personligt deltagande och utan 
tanke på den fattiges egen verksamhet, så är den af ondo. Såsom 
den ofta gifves af okristlig sjelfviskhet, blott för att så mycket 
förr och lättare blifva fri från den fattige, så kan man icke vänta 
att deraf skall komma något godt. Den användes då ock gerna 
till sjelfviskhetens befrämjande i synd och skam.

Men att derför kalla hvarje understöd, som gifves i pen
ningar, för ett ondt och att fasthålla vid den nämnde grundsatsen 
såsom en regel utan undantag, såsom Ratzinger och Chalmers 
tyckas göra l), det är dock att gå för långt. Det är icke blott 
öfverdrifvet och oriktigt. Det står i rak strid emot en förut 
uttalad och äfven af desse författare erkänd hufvudgrundsats, att 
kyrklig fattigvård skall vara uppfostrande. Der en sådan upp
fostran icke användts eller ännu icke ledt till något resultat, der 
kunna äfven understöden i naturapersedlar missbrukas. Matva-

*) Jfr Katzinger, o. a. a. sid. 582.
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rorna kunna exempelvis, såsom tyvärr nog ofta känder, säljas och 
kläder lem nas till pantlånare o. s. v. Men der uppfostran något 
så när kommer till sin rätt, der icke blott tillåter hon utan kräfver 
rent af att understöd lemnas äfven i penningar.

Fattigvårdaren får icke längre än nödvändigt är göra sig 
till förmyndare för den fattige. Annu mindre lår han genom öppet 
uttalad eller bevisad misstro såra hans sanna sjelfständighetskänsla. 
Det omöjliggör eller försvårar och försenar hvarje uppfostran för 
det mål, som med fattigvården afses. Fattigvårdaren och enhvar, 
som rätt vill hjelpa den fattige, har fast hellre att med honom 
vänligt samtala om hans behof och derigenom söka göra honom 
till medförvaltare och så småningom till sjelfständig förvaltare 
af sina angelägenheter. Och då kan det mången gång verka be
främjande härför, ja blifva nödvändigt att också gifva hjelpen i 
form af penningar. Den fattige kan derigenom så mycket lättare 
och säkrare fostras både till ekonomisk och sedlig sjelfständighet ')•

Men visserligen fordras det då af fattigvårdaren ett så 
mycket mer odeladt förtroende, en så mycket fullständigare kän
nedom om ocli uppmärksamhet på den fattiges alla lefnadsf >rhål- 
landen. Ett sådant fullständigt förtroende och allsidig hjelp äro 
så mycket mer af nöden för den kyrklige fattigvården, som den 
icke har att inskränka sig till de i fattigdomseländet djupast ned- 
komne. Icke heller blott till den, som redan förverkat alt förtro
ende och förlorat all sjelfständighet, all förmåga att råda och 
vilja bestämma öfver sina egna förhållanden.

Tvärtom har ju den kyrklige fattigvården att hjelpa hvar- 
helst hjelp behöfves. Han vill hellre förekomma än förekommas. 
Tian mil hellre förebygga nedsjunkande i fattigdom och dermed 
följande osjelfständighet än blott söka upphjelpa ur densamme. 
Och derför måste han, särskildt när det gäller sådan förebyggande 
hjelp, lika ofta hjelpa med penningar som med annat. Han må'te

1) Jfr Wächter, o. a. a. sid. 158.
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förbehålla sig frihet att begagna sig af just sådana medel och 
former för hjelp. som i hvarje särskildt fall, för hvarje föreliggande 
behof äro mest af nöden. Ilan måste här såsom annars häfda 
den kristliga frihetens grundsats så långt oeh så länge, som den 
kristlige kärleken fordrar eller tillåter det. Det apostoliska ordet: 
Alt är det edert; men 1 ären Kristi och Kristus är Guds (1 Kor. 
3: 22—23) har här sin särskilda tillämpning.

Och endast i samma mån, som denna kristliga frihet och 
kärlek få göra sig gällande på alla de områden, i alla de lifs- 
och sakförhållanden, der de något förmå uträtta, är det utsigt 
för att det mål skall kunna nås, som för den kyrklige fattigvården 
är satt. Hvilket detta mål är, skola vi nu närmare tillse.

III

Den kyrklige fattigvårdens mål och frukt.

Det kan måhända vid första påseende förefalla omotiveradt 
eller åtminstone för tidigt att tala om någon frukt eller något 
mål för den kyrklige fattigvården, innan någon sådan hos oss 
kommit till stånd och visat hvad den förmår åstadkomma. Trädet 
måste ju först icke blott planteras och slå rot utan äfven hinna 
framdrifva och slå ut i blommor, innan det kan sätta frukt. Vägen 
måste ju först beträdas, vandringen begynna och arbetet, som 
derför erfordras, vara i full gång, innan det lönar sig att tala om 
slutmålet för vandringen och frukten af arbetet.

Och vare det långt ifrån oss att vilja bestrida sådana på
ståenden all sanningshalt. Villigt erkänna vi tvärtom deri ligga 
mycken sanning. Målet kan icke på alle punkter framträda lika 
tydligt, lika litet som frukten strax är mogen. Icke heller och 
ännu mindre kunna alla detaljbestämningar gifvas för de olika
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mått och steg, som på den vägen måste tagas, innan målet uppnås. 
Sådant måste förbehållas en senare utveckling, såsom det ock 
följer af utvecklingens egen natur.

Men just derför, att det här icke är fråga blott om en 
naturprocess utan om en personlig handling, en förnuftig och 
sjelfmedveten verksamhet, måste målet här, såsom vid livarje sådan, 
från början klart fattas i sigte. Man måste veta hvart man vill, 
i hvilken riktning vandringen skall företagas och arbetet skall 
fortgå. Annars kommer man aldrig till något mål eller någon 
frukt. Det blifver icke ens någon förnuftig verksamhet af. Men 
deremot ju närmare målet bestämmes och ju klarare, fastare det 
behålles i sigte, desto förr varder det uppnådt, desto mer kommer 
verksamheten att kunna utföras på ett med sitt eget väsen öfver- 
ensstämmande sätt.

Det är således af alra största vigt, att den kyrklige fattig
vårdens mål ifrån början så nära som möjligt bestämmes. Och 
derför kunna vi här icke underlåta att, om än i största korthet 
och allmännelighet, antyda detsamma. Dertill förefinnes så mycket 
mer anledning, som just i bestämmande af målet den kyrklige 
fattigvården tydligare än kanske på de fleste andre punkter skiljer 
sig från annan fattigvård.

Dessutom är målet, frukten sjelf icke något, som nödvän
digt ligger utanför eller först efteråt framgår ur verksamheten. 
Målet är fast hellre verksamheten, ja principen sjelf, betraktad i 
sin lefvande utveckling och sitt fulla förverkligande. Dertill kom
mer att, äfven om icke kyrklig fattigvård för närvarande kan sägas 
vara för handen hos oss, ännu mindre kan förete några frukter, 
så är dock principen till finnandes. Det är icke först nu, som 
denna princip skall begynna verka. Icke heller är det först nu, 
som trädet skall planteras eller kyrklig fattigvård grundas. Den 
kyrklige fattigvården går tvärtom tillbaka till kyrkans egen genesis 
och sammanhänger på det närmaste med hennes egen lifsrot. Och
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under sin långa historia har han att uppvisa många de alra härli
gaste frukter.

Det beliöfves blott att den kristlige kärleken, som är denna 
princip och lifsrot. sättes i tillfälle att utveckla sin egen inne
boende lifskraft åt ett visst håll, i en bestämd riktning. Och den 
kyrklige fattigvårdens mål träder genast klart fram i dagen, liksom 
dess närmaste frukter äfven på detta område icke kunna uteblifva. 
Och ju klarare detta mål fattas, ju rikare dessa frukter blifva, 
ju kraftigare de förnimmas icke mindre af objektet än subjektet, 
desto större är utsigten för att sjelfva fattigvårdens verksamhet 
utföres i öfverensstämmelse med sitt eget väsen. Desto förr och 
fullständigare kan äfven det sista slutmål, som för fattigvården är 
satt, varda uppnådt. Det gäller således att söka närmare bestämma 
detta mål.

I sin största aUmännelighet kan målet för den kyrklige 
fattigvården icke vara något annat än det samma, som är målet 
för all annan kyrklig verksamhet. Detta mål är hyr k ans egen 
sjelf realisation i ett visst af seende, blott sedd från en särskild sida. 
Och icke kan det för någon, som följt oss hit, vara tvifvelaktigt 
hvarken hvilken denna sida är eller hvilken betydelse denna verk
samhet eger för kyrkans fulla sjelfrealisation.

Det är den icke blott enskilda och isolerade utan organiserade 
kärleksverksamhet, som för Kristi kyrka såsom ett kärlekens samfund 
icke kan undvaras och som först då uppnår sitt högsta slutmål, 
när kyrkan sjelf i sin helhet varder fulländad. Tils vidare måste 
vi således sätta målet lägre. Eller rättare vi måste låta oss nöja 
med att utgå från det närmast liggande och blott påpeka sådant, 
som här nere i denna syndens verld med den timliga ändlighetens 
former är möjligt att uppnå och som af ingen fattigvård kan lemnas 
ur sigte, som skall förtjena kallas kyrklig.

Såsom det alra närmast liggande målet för denne fattig
vård måste då betraktas afhjelpandet eller åtminstone lindrandet 
af den yttre lekamliga och timliga nöd, med hvilken kyrkan träder
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i beröring. I öfverensstämmelse med hvad som ofvan (sid. 182 —187) 
blifvit sagdt om objektet för den kyrklige fattigvården, formulera 
vi med afsigt detta närmaste mål så allmänt. De inskränkningar, 
som härvid måste göras till följd af bristande tillgångar eller 
hvarjehanda andra omständigheter, ligga ieke i fattigvårdens eget 
väsen såsom sådant och kunna derför icke vid bestämmande af 
målet vålla någon inskränkning.

Den uppdelning, som blifvit gjord ?f kyrkliga verksamhets- 
arter i extensivt och intensivt uppbyggande, hvarvid merendels blott 
missionsverksamheten såsom extensiv skiljes från alla de öfriga, 
bevisar just här sin ohållbarhet. Den kyrklige fattigvården kan

o

och bör vara såväl extensiv som intensiv. Åtminstone kan den 
bestämning, som Bring gifver på missionsverksamheten — “ecclesia, 
in se ipsa se sedificans, extra se etiam transgreditur“ 1) — i visst af- 
seende lika väl tillämpas på fattigvården. Äfven om kyrkans och 
församlingens egne nödstälde medlemmar äro' de närmaste och 
göras till föremål för en alldeles särskild omvårdnad, äro derför 
icke andre uteslutne. Alt hvad kroppslig nöd och lekamlig brist 
heter betraktas af den kyrklige fattigvården såsom något, det der 
af honom bör afhjelpas eller åtminstone på bästa sätt lindras.

Kyrkan kan här icke sätta sig något lägre eller inskränk
tare mål före än det, hennes Herre sjelf utstakat. Såsom han 
under sitt eget jordelif vandrade omkring, visserligen närmast för 
att bereda menniskors frälsning men dock öfver alt. mot hvem 
han träffade, “görande väl och hjelpande alle“, så måste äfven hon 
söka göra, så långt annars hennes krafter och tillgångar räcka. 
Den kroppsliga nöden och lekamliga bristen kunna icke af kyrkan 
lemnas opåaktade. Ännu mindre kan hon underlåta att “bryta den 
hungrige sitt bröd och liafva de elände uti hus“, blott derför 
att desse icke tillhöra henne och icke än kunna taga del i hennes 
ännu kostligare, rent andliga håfvor. Det vore ju att göra våld

B Jfr Bring, De principio theologiee practices, Lunche MDOCCXLYI, 
pag. 45.
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på den kristlige kärleken eller åtminstone betaga honom ett ibland 
de skönaste tillfällen och kraftigaste hjelpmedlen att utveckla sig 
till sin högsta fullkomlighet: likheten med Herren sjelf.

Då den kyrklige fattigvården så afhjelper timlig nöd och 
lemnar lekamligt understöd, så långt och hvarhelst han kan, så 
är och bör det också för kyrkan vara ett verkligt sjelfändamål. 
Det får icke — såsom det tyvärr blott altför ofta händt och ännu 
i dag både inom romerska kyrkan och i reformert-pietistiska kret
sar händer — nedsättas till ett blott medel, som användes för att 
göra proselyter eller med ens omvända menniskor och, som det 
heter, “frälsa själar“. Derigenom göres den lekamliga hjelpen från 
början misstänkt och den åsyftade andliga varder antingen helt 
omintetgjord eller bidrager till att alstra hyckleri i stället för upp
riktig tacksamhet1).

Den lutherska kyrkan höfves det att här såsom annars häfda 
den sanne midten mellan en kristendomsuppfattning, som icke låter 
det sant menskliga, deri äfven det lekamliga ingår såsom ett sjelf- 
ständigt moment, komma till sin rätt, och en från kristendomen 
lösgjord humanitet. Det åligger henne att göra gällande den sanne 
kristendomens kraf, som på samme gång alltid är den sanna hu
manitetens. Denne kristendom och humanitet kan aldrig vara 
likgiltig för det kroppsliga. Fast hellre vill den hjelpa och helga 
alt menskligt. Den gör äfven här allvar af den gamle grund
satsen: “Nihil humanum a me alienum puto“.

Och det är icke nog med att det kroppsliga måste räknas 
till det menskliga. “Lekamligheten — har det ju med rätta blifvit 
sagdt och blifver alt allmännare erkändt — är ändamålet med 
Guds vägar“ 1 2). Och hvad som aldrig blifvit bestridt eller af någon 
kristen men niska kan bestridas, det är att menniskans kropp är 
ämnad att vara ett Guds helige Andes eget tempel. Äfven då

1 .Jfr nirzel, Ueber die verschiedenen Systeme der Armenpilege, Zürich 
1854, sid. 10.

21 Se Martensen, Den christelige Dogmatik, Kjobenhavn 1865, § 247.
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denne kropp är i sin djupaste förnedring, kanske vanstäld och 
nedbruten af synd och last, kan dock i honom inplantas — såsom 
vi veta redan genom dopet hafva blifvit inplantadt och genom nå
dens medel ytterligare kunna utvecklas — ett frö till den härli
gaste uppståndelses-lekamen. Dermed är kroppen af Herren sjelf 
helgad och adlad för ett sådant ändamål, att det väl förtjenar af 
kyrkan betraktas såsom sjelfändamål att arbeta för afhjelpandet af 
all sådan kroppens nöd och brist, så vidt det annars står i hennes 
förmåga 1).

Men sedan vi så sökt häfda denna sida af fattigvården, 
måste vi gent emot alt slags s. k. humanitet göra gällande en 
annan, lika vigtig eller ännu vigtigare sida. Afhjelpandet af lekam
lig nöd är visserligen det närmaste målet. Men derför är det 
dock icke det enda, än mindre det högsta. Ett steg närmare der
till kommer den kyrklige fattigvården, i samma mån som det lyckas 
honom att afhjelpa eller lindra äfven den andliga nöd, som fram
kallat fattigdomen eller dermed står i sammanhang.

Han måste sträfva efter att om möjligt upprycka nödens 
djupaste rot eller åtminstone motarbeta synden, som i allmänhet 
är roten till alt ondt också i fattigdomen, äfven om icke i hvarje 
enstaka fall den enskildes synd låter sig uppvisa. Het må emel
lertid gå med framgången af detta arbete huru som helst, aldrig 
kan fattigvården lem na ur sigte detta mål eller afstå ifrån arbetet, 
så framt han annars skall förtjena kallas kyrklig fattigvård.

Och just här är det som den ytterst stora svårigheten fram
träder, en svårighet, som mången gång ter sig såsom ren omöjlig
het att uppnå eller blott rätt kunna begynna arbeta för detta mål 
Det är detta mål och detta arbete, som den legale samt till största 
del äfven den humane fattigvården heltlemnat ur siate eller ei kunnat 
arbeta för. Och derför har denne fattigvård aldrig kunnat annat 
än i djupaste mening misslyckas och förfela sitt egentliga mål.

’) Jfr Krogh Tonning, o. a. a., sid. 48—45.
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Icke förtjenar det kallas verklig fattigvård, då ingen eller blott otill
räcklig hänsyn tages till den vigtigaste delen af menniskans väsen, 
som dessutom är i beliof af den alra ömmaste omvårdnad.

Vi hafva förut sett huru själavården är den egentliga själen 
i fattigvården och hvilka kraf denna omständighet i åtskilliga af- 
seenden ställer på fattigvården. Och detta icke mindre med hän
syn till dess subjekt än till dess objekt, tillvägagångssätt och 
ledande grundsatser. Här hafva vi blott att påpeka de ytterligare 
kraf, som härifrån utgå på det mål, den kyrklige fattigvården för 
sig i detta afseende måste ställa.

Hvad som härvid måste sättas i främsta rummet, det är att 
den store själavårdaren och ende rätte själaläkaren, Herren Jesus 
sjelf, sättes i tillfälle att på de fattige bevisa sin vård. Detta sker 
derigenom, att Guds eget ord icke blott sättes i händerna utan ock 
i lämplig tid och form förkunnas för de fattige. Det är väl i 
första hand presten, församlingens pastor eller den vid fattig
inrättning särskildt anstälde själasörjaren, som i den offentliga 
gudstjensten, i predikan och enskild själavård skall göra detta.

Men såsom vi förut sett är detta — om än ett kufvudvilkor 
och, om man så vill, slutmål för rätt öfvande af fattigvård — pa
storal själavård och icke egentlig fattigvård. Det medel, som står 
fattigvården till buds för uppnående af detta samma mål, det är 
det enslalda umgänget mellan de fattige och deras vårdare eller 
diakoner och diakonissor. Detta åsyftar att i sedligt afseende höja 
de fattige och, om möjligt, förhjelpa dem till sjelfförvärf. Men 
först och främst är detta' ett mål, som endast kan uppnås med 
dem, hvilka äro arbetsduglige och blott för tillfället af en eller 
annan, mer eller mindre sjelfförvållad anledning fallit fattigvården 
till last. Och sedan kan ett verkligt sedligt höjande äfven af 
desse icke komma i fråga eller i längden hålla sig, derest det icke 
h vi lar pä religiöst grundlag.

Ännu svårare är det tydligtvis att i sedligt afseende lyfta 
dem, på hvilka denna i utsigt stälda sjelfständighetens och sjelf-
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hjelpens kraftiga häfstång icke kan användas. Der ingenting annat 
än umbärande af alla slag. lekamlig nöd och brist eller ännu 
värre, andligt elände är att vänta, der förmår ingen blott huma
nitet såsom sådan att skänka den hjelp, som bäst behöfves. Der 
räcker icke det personliga deltagandet till blott såsom sådant för 
uppnående af det mål, som för fattigvården är satt, att vara själa
vårdande. Deltagandet må vara huru djupt och allvarligt menadt 
som helst, så förmår ju en person icke gifva åt en annan mer än 
hvad han sjelf eger.

För att fattigvården skall blifva i egentlig mening själavår
dande eller kunna förbereda för verklig själavård och andlig lyft
ning fordras något vida m-er än rent human behandling och 
mensklig kärlek. Derför kräfves erfarenhet af gudomlig kärleks 
frälsande kraft.

Närmast och säkrast vinnes detta mål derigenom, att den 
lekamliga gåfvan och timliga hjelpen gifves på sådant sätt, att 
den omedelbarligen på den fattige gör intryck af att komma från 
den gudomlige kärleken sjelf. Långt ifrån att nedtrycka och för
slöa eller såra och förbittra, verkar den då på hvarje känsligt och 
mottagligt sinne upplyftande, vederqvickande och på alt sätt 
välgörande i andligt afseende. Och har en gång hjertat blifvit 
tillräckligt uppmjukadt och genomvärmdt af äkta kristlig kärlek, 
så att det derför känt sig rätt tacksamt, då är det icke svårt för 
detsamma ”att i undergifvenhet och tålamod böja sig under Guds

o

mägtiga hand. Åtminstone är då det mesta och svåraste arbetet 
derför undangjordt.

År åter den fattiges hela andliga sinnesbeskaffenhet sådan, 
att han äfven gent emot den kristlige kärlekens alra kraftigaste 
prof förhåller sig känslolös, likgiltig och oförbätterlig, så måste 
hjelpen beledsagas af uttryckliga ord. Och det icke blott den 
broderliga förmaningens utan ock den allvarliga tillrättavisningens 
ord, icke blott menniskoord utan ock Guds egna ord. Det gäller 
dervid att kunna välja både ord och tillfälle så, att den fattige
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får ett ofrånkomligt intryck af Guds förbarmande kärlek och 
heliga rättfärdighet såväl som sin egen oefterrättlighet) skuld och 
ovärdighet. Det gäller att “risa så, att lisan“ och hjelpen kunna 
hafva åsyftad verkan. Först när detta skett och den fattige der- 
öfver icke känt sig förbittrad utan i stället tacksam, är utsigt för 
att verklig och varaktig andlig hjelp skall kunna beredas.

Och vilja vi i ett ord sammanfatta den verkan, fattigvården 
afser att framkalla och som i sig innehåller vilkor och förutsätt
ning för all vidare hjelp i andligt afseende, så blifver det tack
samheten. Der tacksamheten framgår af hjertats djup och är 
allvarligt menad, der kan den icke underlåta att framkalla ödmjuk 
undergifvenhet under Guds skickelse och angelägenhet att rätt 
använda den förlänade hjelpen.

Det bör då icke blifva för den fattige svårt att finna sig i 
sin ställning, ifall så skulle vara Guds vilja, att helsa och krafter 
icke vidare förlänas honom, så att han med sitt eget arbete kan 
bidraga till sitt uppehälle. När detta ändock af menniskors barm- 
hertighet skänkes honom, om än i knappt så likväl tillräckligt 
mått. blifver hans tacksamhet så mycket större. Och i samma 
mån som härigenom hans blick altmer öppnas för den ännu vida 
större och kraftigare Guds kärlek, som i Kristus blifvit uppenbar 
och som ytterst är orsaken till denna barmhertighet, är också 
möjlighet för att hans hjerta skall begynna längta efter denne kärlek. 
Och först när denne kärlek blifvit utgjuten i hans hjerta, är det 
rätta andliga läke- och hjelpemedlet funnet, som förmår icke blott 
helbregdagöra det djupaste hjertesår utan ock skänka full andlig 
helsa och evigt oförstörbar liIskraft.

Huruvida detta fattigvårdens mål skall varda uppnådt, det 
är något, som hvarken kyrkan eller det enskilda subjektet, som 
är kyrkans organ för utöfvandet af fattigvården, kan bestämma 
öfver. Det beror helt och hållet på den fattiges eget förhållande, 
på hans fria viljas innersta hjertebeslut. Och huru starka dessa 
intryck af både gudomlig och mensklig kärleks hjerteböjande
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kraft än äro, är dock denna raenniskans fria vilja ännu starkare. 
Hon kan derför här såsom annars göra sjelfvilligt motstånd der- 
emot. Hon kan förhärda sitt hjerta.

Men äfven der det är så olyckligt, att detta inträffar och 
således menniskan sjelf förhindrar fattigvården från att på henne 
uppnå sitt högsta mål, är dermed ingalunda fattigvårdens mål 
helt förfeladt. Vi skola längre ned se huru fattigvården har sitt 
mål i sig sjelf, oberoende af den verkan och frukt, han hos objektet 
får framkalla. Det är ett mål. som ligger vida utöfver de enskilda 
både objekten och subjekten för denna kyrkliga verksamhet i verk
samheten sjelf och kyrkans eget i denna verksamhet sig mani
festerande väsen.

Men äfven med afseende på den enskilde fattige, som sjelf 
förhindrar det positiva målets högsta uppnående, blifver denna 
verksamhet dock ingalunda derför resultatlös. Ännu mindre är 
hon helt förfelad. Tvärtom uppnås dermed alltid ett mål, som, 
äfven om det icke är det högsta, dock är af mycket stor betydelse, 
ja för den menniskan blifver det högsta, som kan komma i fråga. 
Och det är, att hon får ett ofrånkomligt kraftigt intryck af gudom
ligt förbarmande och äkta kristlig kärlek.

Hon behöfver och kan då icke mer — såsom annars så 
ofta händer och beklagligen altför ofta icke utan all rätt — 
skjuta skulden till sitt elände från sig på andre. Icke ens inom 
sig sjelf kan hon förebära den ringaste ursäkt för sitt oefter
rättliga förhållande. Hennes eget samvete måste sålunda deri
genom väckas till allvarlig besinning. Och äfven om det icke 
förmår drifva till allvarligt sökande efter frälsning, kan det åt
minstone derigenom få tillräcklig hjelp att så mycket kraftigare 
göra sig gällande såsom det dömande och fördömande samvetet. 
Menniskan tvingas derigenom att, om icke med så mot sin vilja, i 
sitt eget inre uttala domen öfver sig sjelf.

Den kyrklige fattigvården blifver derigenom med hänsyn 
till sådana menniskor ett det alra kraftigaste och mest positiva



hjelpmedel, som kan tänkas för öfvande af verklig kyrkotukt. Ja, 
den kan och måste sjelf gå öfver uti eller i sig innebära en sådan. 
Af ven der kyrkotukten nödgas stanna vid det negativa resultatet, 
är den dock på sitt sätt egnad att häfda den obotfärdiga men- 
niskans härlighet såsom sjelfansvarig 1). Och lika visst som detta 
är, lika säkert är att fattigvården äfven i detta fall bidrager till 
realisation af menniskans medskapade härlighet såsom skapel
sens krona.

Resultatet i det enskilda må emellertid blifva hvilket som 
helst, så är för den kyrklige fattigvården satt ett måf som aldrig 
någonsin förfelas. Denna kyrkliga verksamhet är af den beskaf
fenhet, att den i sig innehåller den alra rikaste och skönaste 
frukt, som likväl just till följd deraf framväxer så mycket rikare 
och blifver så mycket fullare, ju mer denne fattigvård öfvas i 
öfverensstämmelse med sitt eget väsen. Detta den kyrklige fattig
vårdens högsta mål och härligaste frukt vilja vi formulera så. 
Målet är helt enkelt fullgörandet af Herrens vilja och den öfning 
i kärlekens g er ning) som deraf ’ är en oundgänglig följd. Frukten 
är ett cleraf följande öfvervinnande af allsköns sjelfviskhet och en 
sjelf uppfostran till andra kristliga dygder, som af en lefvande 
kärlek alltid framkallas.

Det kan icke djupt nog beklagas, lika litet som det ännu 
är tillfredsställande förklaradt, att kyrkan låtit fattigvården för
falla och helt gå sig ur händerna. Annu mindre låter det för
svara sig, att man icke än begynt göra allvarlig, allmännare bot 
för försummelsen, sedan så många bittra och farliga frukter deraf 
hunnit framväxa. På andra det kyrkliga lifvets områden har man 
mer eller mindre allmänt besinnat sig på sin pligt, så att det här 
kommit till en i någon mån fullare väsensenlig utveckling. För 
fattigvården ensam har af kyrkan blott litet eller hos oss så godt 
som als intet blifvit gjordt. Ocli likväl är knappast någon annan

— Kyrkotuktens såväl som fattigv. mål kan aldrig helt förfelas. — 223

’ , Jfr Killing, Om Luthersk kyrkotukt, Lund 1880, sid. 246—248.
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kyrklig verksamhet så bevekande lagd på församlingens hjerta i 
det gudomliga ordet, som just fattigvården.

Vi blott påminna om Herrens egna ord: “Fattige hafven I 
alltid ibland eder och, när som helst I viljen, kunnen I göra dem 
godt; mön mig hafven I icke alltid“ (Marc. 14: 7), “Vill du vara 
fullkomlig, så gack hort och sälj det du hafver och gif åt de 
fattige; och - du skall få en skatt i himmelen“ (Matth. 19: 21); 
“Sannerligen säger jag eder, det I hafven gjort en af dessa minsta 
mina bröder, det hafven I gjort mig“, såväl som hela denna 
gripande afdelning (Matth. 25: 34—46). För knappast någon annan 
kyrkans verksamhet är i den apostoliska och efterapostoliska tiden 
så mycket gjordt, som i och för fattigvården. Och af ingen kyrkans 
verksamhet, våga vi bestämdt påstå, har under tidernas lopp ome- 
delbarligen följt en mera i ögonen fallande eller härligare frukt 
än af kärlekens gerningar, sådana de samfäldt öfvats i den kyrk
lige fattigvården.

Det ligger också i sakens egen natur, att så måste vara. 
Alla andliga krafter och förinögönheter behofva sättas i rörelse 
och ölvas i sin gerning för att kunna rätt utveckla sin inneboende 
lifskrait. Så behöfver också kärleken öfvas. Han måste hafva 
eller skaffa sig tillfälle att i gerning framträda och icke blott 
bevisa utan äfven föröka sin kraft. Får han icke det, så försvagas 
och aftynar han så småningom, till dess han slutligen helt dör 
bort äfven i hjertats inre. Det är en i alt, hvad lif heter, inne
boende och ofrånkomlig lag, att det måste tillväxa och vara i 
rörelse för att rätt trifvas. Går det icke framåt, så går det till
baka och dör förr eller senare bort.

Detta gäller redan med hänsyn till kärleken i de enskildes 
hjertan och lif. Äfven der äkta kristlig kärlek blifvit tänd, äfven 
der Kristi kärleks fullhet blifvit utgjuten i ett menniskohjerta, 
finnes ändock mycket qvar, som vill hålla tillbaka och kan hjelpa 
till att försvaga och förqväfva kärleken. Det är endast genom 
öfning och kamp, som kärleken och det nya lifvet förmå vinna
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seger ötver all den myckna egenkärlek, likgiltighet och död, som 
ännu är till finnandes. Och äfven der detta nya lif i andra af- 
seenden är kraftigt nog, kan det icke undvara den hjelp, som 
ligger i den tjenande kärlekens sjelfförsakelse och ständigt fort
satta a nsträn gn in gar.

Det är helt enkelt ett gymnastiskt hjelpmedel, det enda, 
som förmår komplettera den ensidighet och bevara för det för
vekligande, för hvilket i vår tid de alra flesta menniskors kristen- 
domslif är blottstäldt1). Men det är icke blott de enskilde, som 
för sitt personliga kristendomslif behöfva en sådan maning, ett 
sådant kraftigt hjelp- och öfningsmedel för bevisande af kristlig 
kärlek. Äfven det kristliga samfundet, äfven kyrkan såsom sådan 
är deraf i behof, och det om möjligt ännu mer.

Kärlekens gerning kan visserligen aldrig helt upphöra att 
öfvas i Kristi församling. Det vore affall och skilsmessa från 
kyrkans gudomliga hufvud, kärleken sjelf; det vore det samma som 
denna församlings och hela kyrkans andlige död. Men denne 
kärlek kan vara stark och han kan vara svag. Han kan öfvas 
af Here eller färre enskilde lemmar, i större eller mindre mått, 
äfven sedan kyrkan, vare sig såsom total- eller partikular- och 
lokalförsamling i väsentlig mån upphört att öfva kärlek såsom en 
kyrklig samfundsangelägenhet.

Så kan det icke bestridas, att särskildt i vår tid mycken 
barmhertighet och lefvande kärlek öfvas af månge enskilde kristne. 
Och så länge ännu inom en lands- eller konfessionskyrka sådant 
kärlekens lif är till finnandes, så länge kan väl ock den enskilde 
lemmen eller kyrkoafdelningen trösta sig med det löfte, som är 
gifvet Kristi kyrka i sin helhet. Hvarken kärlekslösheten eller 
helvetets magter skola vara henne öfvermägtiga, så länge hon 
hvilar på den ende faste grunden.

Men sådana de enskildes kärleksgerningar äro dock långt 
ifrån det samma, som kyrkans samfundsverksamhet. De kunna 

Jfr Rothe, o. a. a. sid. BOO.
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derför icke heller träda i stället för och ersätta denna. Icke 
heller är hvilken kärlekens gerning som helst lika mycket egnad 
att gifva uttryck åt och ytterligare utveckla kärlekens lif såsom 
ett kyrkligt samfunds- och församlingslif i kretsen af våra för
samlingar.

Så är det ju visserligen en kyrkans kärleks- och samfunds- 
verksamhet. som öfvas. hvarje gång det gudomliga ordet förkunnas 
i våra menigheter och Herrens bord dukas för alle församlingens 
lemmar, hvilka ännu vilja komma och låta sig andligen bespisas. 
Det är en kärleksgerning. som öfvas. — det kan icke bestridas — 
då missionen i hednaland sprider evangelii ljus bland de stora 
skaror, som der ännu sitta i mörker och dödens skugga. Och då 
missionen, såsom numera inom vår svenska kyrka är förhållandet, 
är en hela kyrkans angelägenhet, så att hon öfvas i hennes namn. 
i öfverensstämmelse med hennes bekännelse och ordning, så är det 
ock en samfundsverksamhet så godt som någon' annan.

Men dock är det långt ifrån att någon af dessa nu nämnda 
verksamhetsarter kan mäta sig med den kyrklige fattigvården i 
fråga om förmåga att gifva uttryck åt och framkalla kärlek såsom 
en samfundsgerning. I den förstnämnda, gudstjenstliga verksam
heten är det hufvudsakligen de kyrklige embetsbärarne. ordets 
förkunnare, som äro aktivt verksamme, och detta icke så mycket 
eller egentligen för att öfva sig i kärlek, som fastmer för att 
fullgöra sitt embetes åliggande.

I denna senare, missionsverksamheten, böra och kunna väl 
alle kyrkans medlemmar på något sätt deltaga. Men det är dock 
blott missionärerne, som personligen få taga del i det egentliga 
arbetet och på nära håll känna sina hjertan värmda, sina krafter 
öfvade och utvecklade derför. För alle de andre blifver det blott 
ett medelbart kärleksarbete, som dessutom på altför långt afstånd 
utföres, för att' det skulle i tillräcklig grad kunna uppvärma det 
stora flertalets hjertan och gifva dem tillbörlig öfning i kärleken.
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Helt annorlunda är det med den kyrklige fattigvården, så 
snart den annars blifver rätt ordnad och öfvad såsom en samfunds- 
och församlingsangelägenhet. Det är icke nog med att alle för
samlingens lemmar deri kallas att deltaga livar och en på sitt sätt, 
hvar och en med sina krafter och gåfvor. Det är icke blott huf- 
vudsakligen utap uteslutande en kärlekens gerning. Han utöfvas 
icke för något annat högre, utom den sjelf liggande ändamål. I 
stället afser han blott att gifva ett omedelbart uttryck åt den 
kristne kärleken till den lidande och nödstälda nästan.

Och han utöfvas i församlingens egen midt, mot dem, som 
redan i naturligt och borgerligt afseende men än mer i religiöst 
och kyrkligt äro församlingen närmast stående, sålunda i första 
hand och egentligaste mening hennes nästa. Redan denna närhet 
och personliga åsyn eller kännedom af den nöd, som behöfver 
afhjelpas, eger en mycket stor kraft att framkalla kärlek äfven 
hos sådane, som dertill annars icke äro så synnerligen benägne. 
Och när denna kärleksgerning vidgar sig till att omfatta äfven 
andra församlingar eller kyrkan i sin helhet, förmår ingenting så 
som den sluta de enskilde lemmarne och församlingarna tillsam
mans, så' att de känna sig såsom en kropp, såsom ett i Kri
stus Jesus.

Då nu den kyrklige fattigvården blott är den yttre organi
sationen af denna kärleksgerning, bör det för en livar vara tydligt, 
att det högsta mål, som för denne fattigvård kan sättas, ligger i 
sjelfva utöfvandet af denne fattigvård såsom en samfundsangelä- 
genhet. Ju rikare tillfälle den erbjuder till öfvande af kristlig 
kärlek och ju kraftigare den förmår framkalla en sådan mång
faldigt individualiserad och likväl enhetligt organiserad kärleks- 
yttring. desto mer motsvarar det kärlekens eget väsen. Desto förr 
varder detta fattigvårdens högsta slutmål uppnådt.

Detta mål kan emellertid icke med ens uppnås. Icke heller 
varder det någonsin uppnådt, derest man icke till en början låter 
sig nöja med mindre, med hvad som då för tillfället kan åstad-
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kominas. Det kan aldrig uppnås på någon annan väg eller genom 
några andra, utanför den liggande medel utan endast i och genom 
sjelfva fattigvårdsgerningen. Skulle än organisationen till en början 
vara bristfällig och kärleken svag både i intensivt och extensivt 
hänseende, begynner den blott på allvar öfvas. så skänker sjelfva 
utöfningen förökad styrka och kraft.

Icke var hvarken kärleken med ens fullkommen eller den 
yttre organisationen i den äldsta kyrkan genast full färdig. Tvärtom 
voro de båda i sin första begynnelse. Det var ju blott en lifs- 
kraftig princip, ett till en början outveckladt frö. Men ju mer 
kyrkan öfvade sig i kärlek,- dess mer kom hon till att älska. Kär- 
leksgerningens organisation och allsidiga utöfning. sådan den i fat
tigvården framträdde, förökade dess kraft, liksom arbete i allmänhet 
förökar handens kraft.

Och på ett i någon mån åtminstone liknande sätt skulle 
den kyrldiye fattigvården äfven nu kunna bidraga, till kärlekens 
tillväxt, ifall den blott på det rätta sättet sattes i gång och komme 
i allmän öfning bland dem, som ännu vilja vara lefvande kristne. 
Måhända skulle den kristlige kärleken då äfven i våra dagar “kunna 
göra under på jorden“, såsom en gång tillförene 1).

Och hvad som är säkert, det är. att med den kärlekens 
tillväxt, som kyrklig fattigvård är egnad att befrämja, också måste 
följa en tillväxt och förkofran i alla andra kristliga dygder, som 
af en lefvande kärlek alltid framkallas. Det är icke nog med att 
kärleken, der den är brinnande, ock skyler all öfverträdelse (1 
Petr. 4: 8). Kärleken är ju den kristliga fullkomlighetens band 
(Kol. 3: 14) och all lagens fullbordan (Rom. 13: 10). “Kärleken 
är tålig och mild. Han afundas icke . . . Han fördrager allting, 
han tror allting, han hoppas allting, han lider allting. (1 Kor. 
13: 4 — 7). “Kärleken är stark såsom döden, oböjlig som döds
riket dess nitälskan: dess glöd är brinnande och en Herrens låga,

') Jfr Krogh-Tonning, o. a. a. sid. 12—2(J.
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så att ock stora vatten icke förmå utsläcka kärleken eller ström
mar fördränka honom“ (H. Wis. 8: 6 — 7).

Sädan är den kärlekens frukt och beskaffenhet, som äfven i 
vår tid kunde varda en följd af eller åtminstone borde stå såsom 
det ständigt alt närmare vinkande målet för införandet och utöf- 
vandet af kyrklig fattigvård. Fattas den kyrklige fattigvårdens 
mål på detta sätt, såsom det bör fattas, inses det lika lätt som 
tydligt, att detta mål icke förfelas derigenom, att det på en
del af de fattige icke varder fullt uppnådt. Dess rikaste och under 
alla förhållanden osvikliga frukt ligger i det kyrkliga lifvets upp- 
blomstring i allmänhet. Ty lika visst som kärleken icke kan 
lefva ett friskt lif utan att af sig frambringa några, flere eller 
färre ' af de ofvan nämnda kärlekens frukter, lika visst måste en 
uppblomstring på den kyrkliga diakoniens område åtföljas af en 
uppblomstring äfven på andra kyrkliga lifsområden. Här öppnar 
sig således ett lika vidt omfattande som glädjande perspektiv, 
hvilket bör vara egnadt att sätta alla lefvande och sjelfmedvetet 
verkande kristliga krafter i rörelse för upprättande af kyrklig
fattigvård äfven bos oss.

Skall detta höga mål uppnås, är det emellertid icke nog
med att den kyrklige fattigvården i och för sig från början rätt 
uppfattas. Han måste ock sättas i rätt förhållande till den fattig
vård, som redan finnes. Det återstår oss blott nu till sist att, 
om än i största korthet, redogöra för hvilket detta förhål
lande är.
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IV.

Den kyrklige fattigvårdens förhållande till annan fattigvård,
Den första och vigtigaste frågan härvidlag gäller förhål

landet till den legale eller kommunale fattigvården. Utan att här 
vidare inlåta oss på skilnaden mellan den inskränkt och oinskränkt 
legale fattigvården, utgå vi från det hos oss numera faktiska till
ståndet. Detta kan svårligen bestridas vara oinskränkt legalt, 
äfven om de enskilda kommunerna fått sig ganska stor frihet till
erkänd att ordna sin fattigvård på sätt, dem bäst synes.

Denna frihet har i allmänhet icke användts till att införa 
eller upprätthålla frivillig fattigvård vid sidan om den legale utan 
blott till att i någon mån modifiera de många olägenheterna af 
den, såsom legal, tvungne fattigvården. Till bestridande af kost
naden för de fattiges underhåll uttaxeras af de öfrige samhälls- 
medlemmarne en obegränsad skatt, som utgår efter fyrktal utan 
ringaste hänsyn till de betalandes fria vilja och lust att gifva eller 
deras råd och lägenhet för öfrigt. Och äfven om det numera 
icke i fattigvårdslagen talas om någon de fattiges rätt till under
stöd, så främhålles samhällets pligt att understödja livarje i nöd 
och fattigdom stadd medborgare så bestämdt, att faktiskt ingen 
väsentlig skilnad deremellan förefinnes.

Det kan således icke förnekas, livad erfarenheten dessutom 
dagligen alt ovedersägligare bevisar, att. äfven hos oss alla 
de olägenheter förefinnas och alt mer utvecklas, som bruka åtfölja 
den oinskränkt legale fattigvården. Dock är det långt ifrån vår 
mening att vilja gå så långt, som mången försvarare af frivillig 
och kyrklig fattigvård gjort, att anse alla dessa oskiljaktigt förenade 
med den legale fattigvården.

Ännu mindre skulle vi vilja vara med om att förkasta alt 
hvad legal fattigvård heter eller i den se hufvudsakliga om icke 
enda orsaken till fattigdomseländets öfverhandtagande, såsom bland
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andre Duchatel och Naville gjort '). Icke heller vilja vi med 
Arrhenius och Runsten gå in på att den legale fattigvården i 
och för sig skulle hvila på en oriktig och falsk princip, som icke 
kan annat än verka demoraliserande 2).

Tvärtom tro vi det demoraliserande inflytandet och de många 
obestridliga olägenheterna, som dermed följt, bero på en oriktig 
tillämpning och altför oinskränkt utvidgning af den på sitt område 
riktiga och fullt berättigade principen. Det kan således efter vårt 
förmenande icke blifva fråga om ett afskaffande af den legale 
fattigvården utan blott om ett återförande af densamme inom dess 
rätta område. Den måste der blott utföras på det sätt, som 
öfverensstämmer med dess eget väsen.

Och dertill kan ingenting så mycket bidraga, som den kyrk
lige fattigvården. Kunde kyrklig fattigvård icke blott blifva allmänt 
införd och öfvad i öfverensstämmelse med sitt väsen utan äfven 
alla öfriga förhållanden i våra församlingar gestaltas såsom de 
borde vara, så skulle visserligen den legale fattigvården blifva 
öfverflödig lika väl nu som i den gamla kyrkans tid. Men det 
är just härutinnan det så mycket’brister. Det är detta, som helt 
enkelt är en omöjlighet och en ren orimlighet att blott söka 
tänka sig.

Oafsedt affallet från kristen tro och kärlek, som i våra 
dagar är så allmänt rådande och som just gjort den legale fattig
vården nödvändig, ligger det icke mindre i statens än i kyrkans 
natur af statskyrka• att en legal fattigvård måste finnas. Vare 
sig staten betraktas såsom kulturstat eller blott såsom rättsstat, 
kan han icke undvara fattigvård. Han måste på något sätt med 
egna magtmedel och tillgångar söka rättsligt ordna äfven sådan 
fattigvård, som blifver nödvändig för uppnåendet af hans egna 
ändamål.

') Jfr Duchatel och Navillc, o. a. öfvers. sid. 249—859 och 898.
7j Se Arrhenius, o. a. a., sid. 33—35.
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Och af statskyrkans natur följer likaledes att staten måste 
på något sätt förhjelpa kyrkan till att fylla sin uppgift med hänsyn 
till fattigvården. Äfven om denne närmast och under alla för
hållanden åligger henne såsom kyrka, har den dock blifvit betyd
ligt förändrad och försvårad af denna kyrkan-s ställning. Vi vilja 
blott påpeka en enda sak. Såsom statskyrka rymmer hon inom 
sig och måste räkna såsom sine medlemmar hundraden och tusen- 
den, som icke mycket fråga efter hennes innersta lifsordningar och 
som hon kanske aldrig träffar med sin verksamhet. Det finnes ju 
alltid ett stort antal menniskor, som egentligen blott såsom med
lemmar i staten eller det borgerliga samfundet äro medlemmar 
eller kunna räknas tillhöra statskyrkan. Med hänsyn till alle 
desse, som sätta sig öfver kyrkans ordningar eller emancipera sig 
från alt hennes inflytande, måste staten tydligtvis lagstifta, så att 
de icke med de kyrkliga pligterna åsidosättta äfven de allmänt 
medborgerliga.

Det kan således härutinnan numera hos oss icke blifva 
fråga om ett antingen —eller utan blott om ett både—och. Vi 
behöfva en legal eller borgerligt-kommunal fattigvård lika väl 
som en frivillig och rent kyrklig. Eller kanske rättare uttryckt: 
fattigvården bor vara både en kyrkans och statens angelägenhet, 
både en kyrklig och borgerlig inrättning.

Och det bästa eller rätta och ideala förhållandet dem 
emellan vore tvifvels utan det, att de båda sammansmält till en. så 
att vi blott hade en enda fattigvårdsorganism: den statskyrklige, 
som lika väl kunde tillgodose kyrkans som statens intresse. Det 
var ock detta, vi ursprungligen hade i vår svenska lutherska kyrka, 
åtminstone från och med 1571 års kyrkoordning, och som vi i vår 
ännu gällande kyrkolag på sitt sätt kunna sägas ega.

Det var just det oriktiga användandet af denne enhetligt- 
statskyrklige organism, som födde utaf sig det närvarande tillståndet. 
Då han icke längre ville eller kunde göra tjenst, sådan han var 
och derför en förändring eller utveckling behöfdes, ansåg sig

^
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staten ensam kunna sköta om det hela. Utvecklingen försiggick 
blott i den ena, legala och borgerligt-kommunala riktningen. Men 
det farliga och principvidriga låg just deri, att likväl denne pro
dukt af politiskt-ekonomisk lagstiftning och legalt-kommunal fattig
vård ansågs kunna träda i stället för och ersätta äfven den kyrklige.

Och såsom utvecklingen nu gestaltat sig icke blott med hän
syn till fattigvården utan på alla andra områden i förhållandet mellan 
stat och kyrka, kan det icke annat vara än att en kyrklig fattig
vård måste upprättas vid sidan om den legale. Lutherska kyrkan 
är ju numera icke den enda inom Sveriges landamären. Den 
borgerlige kommunen sammanfaller på långt när icke nu såsom 
förr med lokalförsamlingen. Snart sagdt inom hvarje församling 
finnas någre, flére eller färre dissenters och på många ställen 
flera församlingar af olika konfessioner och denominationer.

Och efter hvad förut visats (sid. 185), måste den kyrklige 
fattigvården åtminstone under vissa förhållanden taga särskild 
hänsyn till kyrkans egna barn. Det blifver således ingenting annat 
möjligt än något slags sidoordnande. Och dermed ställas vi inför 
den svåra frågan, huru denna koordination skall gestaltas, att det 
må kunna blifva ett verkligt samarbete af, som förmår åstadkomma 
en, så vidt möjligt, god fattigvård.

Detta är nu en fråga af så uteslutande praktisk natur, att 
derpå helt visst kan och måste gifvas olika svar, icke blott efter 
olika lokala förhållanden utan äfven efter en del andra dermed 
sammanhängande omständigheter. Också hafva på denna fråga 
både teoretiskt och praktiskt gifvits flera sådana, af hvilka vi blott 
nämna dessa. Antingen utgår man dervid från olika för handen 
varande hjelpkällor och sätt för medels åstadkommande eller ock 
från olika understödsorgan och klasser af hjelpbehöfvande.

Så liar det föreslagits, att den legale fattigskatten skulle 
fixeras för en längre tid (t. ex. 10 eller 20 år) till ett visst, i 
förhållande till den nuvarande afgiften mer eller mindre nedsatt 
belopp. Den kyrklige fattigvården med sin frivilliga välgörenhet
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skulle sedan sörja för livad som ytterligare kunde behöfvas. Der
igenom skulle icke blott en gräns sättas för de fattiges behof och 
dermed följande (demoraliserande, då de icke längre kunde lita 
till det genom lagen dem tillförsäkrade understödet. En vida 
större offervillighet skulle då framkallas hos de barmhertige gifvarne 
och tacksamhet hos dem, som erhöllo sådant frivilligt understöd 
och personligt deltagande.

Fattigvårdsstyrelsen, som antingen sjelf eller genom sine
\

medhjelpare och fattigvårdare skulle uppsamla de frivilliga gåfvorna, 
skulle derigenom komma att helt och hållet byta om roh I 
stället för att såsom nu, så godt ske kan, försvara kommunen för 
de fattiges anspråk, skulle hon endast komma att stå på de fatti- 
ges sida och föra deras talan ’).

Då man utgått från olika organ och klasser af hjelpbehöf- 
vande, har gränsen exempelvis uppdragits så. att den legale fattig
vården och kommunerna skulle hafva att upprätta arbets- och 
fattighus. Alle de fattige, som blefvo intagne i dessa såväl som i 
offentliga sjukhus, skulle den legale fattigvården med sina medel 
underhålla och genom sina organ vårda. Att understödja i hemmen 
skulle deremot uteslutande vara den kyrklige fattigvårdens och 
frivilliga välgörenhetens sak. I arbets- och fattighusen skulle då 
blott sådane intagas, som den kyrklige fattigvården af moraliska 
skäl icke ville eller af ekonomiska grunder icke kunde åtaga sig 2).

Eller också har man föreslagit att den kyrklige fattigvården 
skulle söka icke blott förebygga alt slags nöd utan ock afhjelpa 
all sådan, som icke sjelfvilligt fasthölls och fördjupades. Alle 
arbetsvillige och oförskyldt lidande eller om än sjelfförvålladt likväl 
botfärdige fattige skulle då hjelpas af den kyrklige fattigvården, 
under det att den legale fattigvården hade att taga hand om alle 
oförbätterlige 3).

') Jfr Arrhenius, o. a. a., sid. 59—63.
2) Jfr Void, o. a. a., sid. 83.
3j Se Wächter, o. a. a., sid. 166,
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.Ett annat sätt att ordna saken vore det, att blott skilja
organ men icke'medel. Gränsen kunde då uppdragas så, att den
kyrklige fattigvården sörjer för de personliga bidragen, den legale 
för tie materiela. Kyrkan eller den kyrklige fattigvården ställer 
då till fattigvårdsstyrelsens disposition ett tillräckligt antal villige 
och duglige personer. I egenskap af diakoner eller fattigvårdare 
skola desse låta sig vårda om de fattige samt härför erhålla veder
börlig myndighet ocli behöfliga medel af den legale fattigvården, 
(se ofvan sid. 123 — 125 och 137 —139) 1).

Vid det sistnämnda förslaget till lösning af denna svårlösta 
fråga, hvilket kommer närmast Elberfeldsystemet, framträder dock 
förr eller senare *och måhända mer än vid de förut nämnda en
olägenhet, som icke är utan sina stora vådor 2). Och det är den,
att gränsen mellan den legale och kyrklige fattigvården göres 
flytande, så att desse derigenom komma att icke blott förenas utan 
sammanblandas. Derigenom förlora både den kyrklige och den 
legale fattigvården lätteligen sin egentlige karakter. Ingendera 
kommer att verka fullt i öfverensstämmelse med sin natur. Och 
derigenom varder i längden bådaderas kraft försvagad. Deras 
olika men till samma mål tenderande verkan varder, om icke helt 
förfelad, så åtminstone icke den samma, som den kunnat blifva, 
ifall de verkat hvar för sig i öfverensstämmelse med sin inre natur 
och olika beskaffenhet.

Det gemensamma slutmålet för alt samarbete mellan legal 
och kyrklig fattigvård kan visserligen uttryckas så som Uhlhorn gör. 
Han säger det fpr lutherska kyrkan i detta fall egendomliga ligga 
deri, att kyrkan med kristendomens ande genomtränger staten, så 
att han såsom sådan kan utöfva fattigvården — då tydligtvis såsom 
legal — och kyrkan blott understödjer honom i denna uppgifts 
lösning med sin fria kärleksverksamhet3). Men härmed äro vi

') .Jfr dessutom Arrhenius, o. a. a., sid. 63—64.
2) Se Ratzinger, o. a. a., sid. 581.
3) Se Uhlhorn, o. a. a., sid. 480.
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egentligen kastade tillbaka till den af reformatorerne intagne stånd
punkten.

Och äfven om detta villigt erkännes vara den rätte, så till 
vida som det är och alltid bör förblifva idealet för luthersk åskådning 
om kyrkans och statens förhållande till hvarandra, så måste vi 
åtminstone starkt sätta i fråga om det också är den mest prak
tiske. För vår del nödgas vi hålla före att, om det icke lyckades 
reformationstidehvarfvets lutherska kyrka att så genomtränga staten, 
att den kunde och ville utöfva fattigvården i öfverensstämmelse 
med kristendomens ande, så skall det ännu mindre lyckas vår 
tids kyrka.

Åtminstone våga vi tro att då en annan väg måste beträdas 
för uppnående af detta samma mål. Öch vägen anse vi vara den- 
att kyrkan nu söker få till stånd en sjelfständig fattigvård, så vidt 
möjligt ren från alla andra främmande tillsatser. Men då bör 
hon ock utöfva den på ett sätt, som stämmer öfverens icke med 
den legale fattigvårdens eller statens politiske och kommunale 
karakter utan med hennes eget kyrkliga väsen. Och att fram
hålla den alldeles bestämde skilnaden dem emellan tro vi vara vida 
vigtigare än att blott söka uppdraga någre yttre gränser eller 
gifva några detaljerade bestämmelser för samarbetet mellan den 
kyrklige och legale fattigvården.

Det kommer här icke så mycket an på omfånget eller för- 
’ delningen af arbetet, som fast hellre på den olika arten af fattig

vård, på det olika sätt, som användes i den legale och kyrklige 
fattigvården. Och svårligen lär detta principielt kunna bestämmas 
närmare eller mer motsvarande k vardera fattigvårdens beskaffenhet 
än så, att de förhålla sig till hvarandra såsom lag och evangelium. 
De böra derför ock utöfvas, dessa båda slag af fattigvård, så att 
den i dessa olika realiteter inneburna samhörigheten och olikheten 
hvardera komma till sin fulla rätt.

Det kan måhända vid första påseende förefalla sökt eller 
oväntadt och omotiveradt att här göra bruk af denne motsats och
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i honom vilja söka normen för förhållandet mellan legal och kyrklig 
fattigvård. Men ju närmare denne motsats betraktas och ju mer 
den får kasta sitt ljus öfver de olika fattigvårdssystemens natur, 
desto mer inses det berättigade i denna jemförelse, hvilken sär- 
skildt Hirzel med sådan skärpa framhållit.

Det är ingalunda blott en namnlikhet utan fast hellre en 
den alra djupaste, i hvarderas natur Inneliggande motsvarighet 
mellan ’dag” och legal fattigvård, emellan evangelium och evan
gelisk eller sant lutherskt-kyrklig fattigvård. Den kyrklige fattig
vårdens förfall såväl som den legale fattigvårdens oförmögenhet 
att motsvara sitt namn af verklig fattigvård berodde just på ett 
förbiseende af denna motsvarighet och åtskilnad.

Fattigvården såsom sådan är till sin natur evangelisk. Han 
framspringer ur den kristlige kärleken såsom en fri nådeskänk 
eller i form af personligt deltagande och tillkommer derför i 
första hand kyrkan såsom formen för, organisationen af nådens 
och kärlekens rike. Det kunde derför icke annat än medföra de 
skadligaste följder, då man trodde sig kunna ersätta den kyrklige 
fattigvården med den legalt kommunale. Det var det samma och 
resultatet blef det samma, som om man ville ersätta evangelium 
med lagen. Kärlek, barmhertighet ocb personligt deltagande fram
kallas aldrig af någon lag utan förvandlas i samma stund, som 
de framtvingas.

Och lika litet framkallas tacksamhet eller erkänsla af en 
hjelp, som i sjelfva verket icke är någon hjelp, då hvarje per
sonligt deltagande beröfvats den. Då den antingen motvilligt 
gifves eller med tvång afpressas gifvaren och af den hjelpbehöf- 
vande mottages såsom en afknappad rättighet, framkallar den ofta 
mer missbelåtenhet än tacksamhet och vållar i sjelfva verket mer 
skada än gagn.

Och ännu värre blifver det, när den legale fattigvården 
uppblandas med en modern humanitet, som skall betaga den dess 
lagiska skärpa och hårdhet. Det som kallas för human behänd-
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den hjertlösaste hårdhet, som icke tager hänsyn till menniskans 
högsta adel och djupaste behof såsom menniska. Lika olycklig, 
som hvarje försvagande och sammanblandning af lag och evan
gelium är på det religiösa området, lika olycklig har denna sam
manblandning och förvexling af legal och kyrklig fattigvård visat 
sig vara på diakoniens område.

Och då redan nu så bittra och farliga frukter deraf hunnit 
framväxa äfven ibland oss, är det hög tid att derpå göres ett slut 
eller i det minsta deremot bildas en damm af den kyrklige fattig
vården. Kommer en sådan till stånd och varder utöfvad i öfver- 
ensstämmelse med sin evangeliska, kyrkliga natur, bör åtminstone 
något kunna göras i detta afseende.

Först och främst kunde då helt visst räddas undan fördert 
en del af de månge, månge, som nu gå förlorade, emedan de aldrig 
i sitt lif fått erfara någon rätt kristlig kärlek, som åtagit sig dem 
och bekymrat sig icke mindre om deras andliga än om deras 
lekamliga väl. Men dervid skulle det ock snart visa sig, att lika 
månge eller kanske ännu Here gå under, emedan de, såsom oemot- 
taglige för sådan kärlek, i obotfärdighet tillsluta sina hjertan både 
för mensklig barmhertighet och gudomlig nåd. Och detta blott 
derför, att de aldrig känt den oböjlige lagens allvar och aldrig 
någonsin skola i sitt inre komma att känna det, derest de icke på 
ett yttre sätt, om än med våld, böjas under dess majestät.

Här kunde och skulle den legale fattigvården lemna den 
kyrklige sin hjelp. ' Här skulle staten såsom lagens representant 
och upprätthållare gripa in med sin straffande rättfärdighet och 
yttre magt. Här skulle han öfva äfven den yttre tukt, som kyrkan 
numera icke har magt till eller i följd af sin karakter är för
hindrad ifrån att begagna sig af, men som likväl för så månge 
är oundgängligen behöfiig ’).

238 — Förhållandet mellan kyrklig och legal fattigvård. —

) Jfr Hirzel, o. a. a. sid. 68—71.
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Och härmed föras vi tillbaka till den punkt, från hvilken 
vi utgingo. Skall ett verkligt samarbete ega rum emellan den 
kyrklige och legale fattigvården på nu antydda sätt. tro vi det 
icke vara tillräckligt att blott skilja emellan olika hjelpkällor eller 
mellan olika organ och klasser af hjelpbehöfvande. Jemte en 
sådan yttre eller blott mekanisk, för att icke säga matematisk 
och qvantitativ åtskilnad, som på olika ställen efter olika förhål
landen kan gestalta sig olika, behöfves det i första hand en inre, 
organisk och, qvalitativ, 'beroende af hvardera fattigvårdsorganis- 
mens olika natar.

Fråga vi oss då huru förhållandet skall gestalta sig emellan 
den kyrklige och legale fattigvården, så måste svaret tydligtvis 
blifva något olika, alt eftersom vi fästa oss vid begynnelsen eller 
fortsättningen. Det måste dessutom äfven här rätta sig efter det 
intresse, hvarmed den kyrklige fattigvården omfattas, och efter 
den omfattning, denne derför kan taga. Bäst gör tvifvels utan den 
kyrklige fattigvården, om han begynner att åtaga sig dem: som 
befinna sig i nod och hjelplöshet, utan att ännu vara tagne om 
hand af den legale fattigvården. Här kan eller behöfver då till 
en början icke vara fråga om någon vidare samverkan, ännu 
mindre kollision eller inträngande på en annans område. Här 
måste följaktligen den kyrklige fattigvården anlita sina egna hjelp- 
medel och organ. Här får han följaktligen också sin egen klass 
af skyddslingar och hjelpbehöfvande, som han, så länge som möj
ligt. bör söka hjelpa. så att de slippa falla den legale fattig
vården till last.

Och med afseende på dem har lian ifrån början att gå till 
väga pä helt annat sätt än den legale fattigvården. Han måste i 
öfverensstämmelse med sitt evangeliska väsen söka förekomma i 
stället för att fÖrekommas. Han vill och skall ju icke blott hjelpa 
ur nöd utan framför alt söka förebygga nöd. Och derför upp
söker han de fattige, i stället för att de fattige måste uppsöka 
ocli tvingas att sjelfve begära af den legale fattigvården. Han



måste här följa den gamla kyrkans exempel i stället för den 
moderne statens och kommunens.

De fattige betraktades och behandlades der såsom försam
lingens offeraltare. Och altaret går ju icke omkring utan står 
qvar på sin plats. De, som vilja offra på detsamma, måste sjelfve 
gå till det ')• Så måste ock de göra, som vilja öfva kyrklig fattig
vård. Med sådan förekommande kärlek är ofta mer än hälften 
af arbetet utfördt. Och hvad som är säkert, det är, att först 
derigenom den kyrklige fattigvården f^ån början gör intryck af 
att vara, hvad den är och vill vara. Genom att på det sättet 
förebygga nöd och icke blott förekomma utan i några fall, flera 
eller färre, göra den legale fattigvården umbärlig och så förminska 
dess arbete, skulle den kyrklige fattigvården göra den legale en 
mycket stor tjenst.

Men icke får det stanna dervid. Icke kan den kyrklige 
fattigvården lemna alle dem åsido, som måst anlita den legale 
fattigvården. Just ibland dem finnes det månge, som icke blott 
behöfva utan äfven förtjena och längta efter kärlek. Ja mången 
håller kanske på att till sin inre menniska gå under af brist på 
den kärlekens och det personliga deltagandets värmande andedrägt, 
hvarmed den kyrklige fattigvården kommer menniskor till mötes.

Hvad den kyrklige fattigvården alltid kan och bör göra 
för dem, det är att ställa tillräckligt antal lämpliga och i den 
kristlige kärlekens skola öfvade personer till den legale fattig
vårdens disposition. Derigenom kunna desse arme alltid få med 
kristliga personligheter att göra i stället för blott med materiela 
medel, kalla lagbud och hjertlösa inrättningar. Och äfven der 
lagen i all sin stränghet måste tillämpas, kunna de i dem och 
deras åtgörande mycket lättare se en uppenbarelse och få intryck 
af den gudomlige lagens auktoritet och under alla förhållanden 
gällande rättfärdighet.

240 — Förhållandet mellan kyrklig och legal fattigvård. —

Jfr Ilirzel, o. a. a. sid. 59—60.
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M en bäst är tvifvels utan, ifall den kyrklige fattigvården kan 
så småningom öfvertaga ocli äfven med egna medel bestrida vården 
af en eller annan gren eller vissa klasser af den legale fattig
vårdens understödde. Och dervid bör lian i första hand åtaga sig 
dem, hvilka af den fullare kristlige kärlek, som derigenom uppen
barar sig, kunna få ett så mycket kraftigare intryck, att de om 
möjligt kunna helt hjelpas, så att de icke vidare behöfva anlita 
någon fattigvård.

Närmast ligger då att tänka sig förhållandet så, att hus- ■
och familj e-fattigvår den i hemmen öfvertages af den kyrklige fattig
vården. Anstalts-fattig- och sjukvården deremot bekostas af den 
legale fattigvården och erhåller så mycket som möjligt personligt 
understöd af den kyrklige i tillräckligt antal diakoner och dia- 
konissor. Derjemte måste den legale fattigvården helt åtaga sig 
dem, som af den kyrklige fattigvården visat sig ovärdige och på 
ett eller annat sätt oförbätterlige. Och der icke ens den legale 
fattigvårdens hjelp är tillräcklig att åstadkomma någon förbättring, 
måste han på alle sådane, som af den kyrklige fattigvården icke 
velat låta sig hjelpa, använda all den lagens stränghet, tukt och 
husbondemagt, som af staten lagts i hans hand.

Härutinnan skall då den legale fattigvården icke blott 
komma att verka i öfverensstämmelse med sitt eget väsen. Han 
skall derigenom ock förläna den kyrklige fattigvården den hjelp, 
som denne alltid behöfver men synnerligen i vår tid icke kan um
bära, då kyrkan sjelf i egenskap af statskyrka icke förmår öfva 
den tukt, som vederbör. Och häraf skulle helt visst mer än en 
gång och många gånger blifva följden, att de, som förut synts 
oförbätterlige, åter kunde hjelpas, först af den legale fattigvården, 
derefter återigen af den kyrklige och till sist måhända bringas 
till sjelfhjelp.

Men för att ett sådant resultat skall framkomma, är tyd- 
ligtvis af nöden att från början och sedan alt framgent en lef- 
vande vexelverkan och ömsesidigt samarbete ega rum. Och att
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frambringa såväl som att upprätthålla sådant är naturligen pastor 
loci såsom ingen annan kallad. dtedan på grund af sin ställning 
och sitt embete bor ban ju alltid i den kyrklige fattigvården vara 
den ledande. Och äfven i den legale bör han så mycket som 
möjligt söka blifva själen, äfven der han icke är ordförande.

Sedan vi nu redogjort för den kyrklige fattigvårdens för
hållande till den legale, kunna vi betydligt kortare yttra oss om 
dess ställning till annan fattigvård, vare sig vi dervid tänka på 
den enskilda välgörenheten och almosegifvandet eller den frivilliga 
föreningsverksamheten.

Tydligt är då först och främst att den kyrklige fattigvården, 
så samhällsfattigvård den är, dock hvarken vill undertrycka eller 
kan undvara privat fattigvård eller enslcild välgörenhet. Tvärtom 
är han just såsom intet annat egnad att framkalla och rätt ordna 
denna. Den kyrklige fattigvården vill ju icke blott i sin tjenst 
upptaga och använda alle församlingens ledamöter efter hvars och 
ens gåfva och mått. Just i och genom denna kärlekens gerning 
vill han öfva dem för ytterligare kärleksutöfning i den enskilde 
kretsen.

Der den kyrklige fattigvården är väl ordnad och riktigt 
genomförd, har hvarje församlingsmedlem sig anvisad någon eller 
någre fattige, som han närmast har att med sin kärlek omhulda 
samt i det tysta och enskilda göra väl emot på det sätt. honom 
lämpligast synes. Men äfven der ingen sådan föfdelning är gjord, 
gör den kyrklige fattigvården sig alltid räkning på och manar 
genom all sin verksamhet till att, der nöd är å färde, först den 
enskilda välgörenheten öfvas. Så långt den räcker till, behöfver 
och skall icke den offentliga anlitas.

Och dervid bör tydligtvis sådan enskild hjelp i första hand 
gifvas af dem, som äro närmast och hafva bäst kännedom om den 
nödstäldes beliof, så att de ock kunna öfvervaka hjelpens rätta 
användning. Och i samma mån som kyrklig fattigvård öfvas och 
derigenom sinnet för kärlekens öfning såsom en allmän kristen-
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enskild tattigvård och välgörenhet blifva alt allmännare. Och då
skall det snart visa sig, att icke blott den, som mottager, utan
älven den, som gifver, kan i det utbyte af tacksamt förtroende, som 
deraf framkallas, hemta rika frukter. Och ofta blifver det den 
gifvande, som deraf vinner alra mest*)■

Den kyrklige fattigvården har med denna enskilda välgö
renhet såsom sådan ingenting annat att göra äu att tillse det den 
så vidt möjligt öfvas i öfverensstämmelse med riktiga principer.
Åtminstone bör det tillses, att den icke lägger hinder i vägen
eller försvårar en rätt och framgångsrik utöfning af den kyrklige
fattigvården. Det gäller sålunda att om möjligt öfva någon kon
troll öfver almosegifvandet eller leda det i den rätta riktningen 
och strömfåran.

Icke har den kyrklige fattigvården i och för sig någonting 
emot almosor, ifall de blott gifvas på rätt sätt. Annu mindre 
kan det ligga i den kyrklige fattigvårdens intresse att förbjuda 
almosor eller påyrka förbud för alt tiggeri utan åtskilnad. Deri
genom skulle ju många hjelpkällor tillstoppas, som icke på annan 
väg kunna öppnas eller användas. Derigenom skulle blott månget 
obarmhertigt hjerta finna en ursäkt för sitt afslag och en hjelp 
att ytterligare förhärda sig emot en nödstäld medmenniskas bön. 
Och genom följandet eller proklamerandet af en sådan grundsats 
kunde den sista gnistan af tron på menniskokärleken släckas 
hos mången, som blott den yttersta nöd drifvit till det svåra 
steget att tigga om hjelp, emedan han det förutan icke sett sig 
någon utväg.

Men hvad som der emot måste motarbetas och om möjligt 
utplånas, det är det olyckliga almosegifvandet åt yrkestiggare, åt 
tiggande barn eller i allmänhet åt okände, der gåfvans behof och 
användning icke kunna kontrolleras. Det är i allmänhet lika farligt

Jfr Gérando, System der Armenpflege, Stuttgart 1843, 1, sid. 414—415.
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och demoraliserande för den mottagande, som det är i högsta
o

grad otillfredsställande och oförsvarligt af giivaren 1). At försam
lingens egne fattige åtminstone borde derför aldrig hjelpen gifvas 
i form af tiggerialmosor.

1 stället borde sådana, der de behöfvas, uppsamlas af de 
fattiges vårdare eller af gifvarne öfverlemnas till församlings
kas san, som är afsedd för de fattiges behof. En annan sak är 
det med sådana almosor, som gifvas åt kända personer eller åt 
långväga resande. De förra böra öfvervakas; de senare så vidt 
möjligt gifvas med den urskilning, att de kunna lända till gagn 
utan att medföra lika stor eller större skada.

Kan den kyrklige fattigvården vinna mycket genom att 
framkalla och i rätt riktning söka leda den enskilda välgörenheten, 
så gäller detta i ännu högre grad om föreningsverksamheten på 
diakoniens område. Icke vilja vi dermed säga att den kyrklige 
fattigvården såsom sådan behöfver föreningsverksamheten. Ännu 
mindre att pastor sjelf, såsom församlingsledare, skulle taga initiativ 
till bildandet af några föreningar. Församlingen såsom sådan är 
tvärtom den naturliga föreningen, den af G-ud sjelf bildade organis
men. som är kallad att särskildt utöfva alla diakoniens gerningar.

Och der denne organism är lifskraftig, så att hvar och en 
af dess lemmar med sina gåfvor och krafter gör hvad honom till
kommer, der är hvarje annan förening öfverflödig och derför skadlig. 
Den kyrklige fattigvården, der den är rätt organiserad och verksam, 
är just det organ och verktyg, som har att utföra all den diakoni, 
som i församlingen behöfves. Men just derför, att så mycket 
fattas härutinnan, kan föreningsverksamheten ofta bli 1 va icke blott 
ett hjelpligt surrogat utan en kraftig medhjelparinna för uppväc
kande af verkligt församlingslif och dermed följande kyrklig 
fattigvård.

Ofta äro föreningar bildade för vissa arter at kärleksverk

samhet, som framkallats af lokala förhållanden eller af andra 

') Jfr Rothe, o. a. a. IV, sid. 303—304.
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omständigheter gjorts till särdeles trängande behof, långt innan 
behofvet af kyrklig fattigvård ens var kändt, mycket mindre till- 
godosedt. Det ligger då synnerligen stor vigt uppå, att den kyrklige 
fattigvården från början kommer i den rätta ställningen både till 
redan för handen varande föreningar och sådana, som sedermera
kunna bildas.

Och den rätta ställningen anse vi vara den, att alla före
ningar, som syssla med diakoni, så vidt möjligt inlemmas i den 
kyrklige fattigvårdsorganismen. Der detta icke låter sig göra, böra 
de åtminstone, så långt ske kan, ledas i sådan riktning, att de icke 
motarbeta utan befrämja det med denna församlingsverksamhet 
afsedda ändamålet.

Förutsättning för sådant samarbete är tydligtvis att före
ningen sjelf är eller vill blifva och vara kyrklig, så att den står 
på den kyrkliga bekännelsens grund och respekterar de i kyrkan 
förut befintliga ordningarna. Ar detta förhållandet, kan och bör 
hon följaktligen icke hafva något emot att det mål, hon satt för 
sin verksamhet, varder betraktadt såsom ett hela församligens, eller 
det arbete, hon utför, sättes i sammanhang med den af församlingen 
i sin helhet öfvade kärleksverksamheten.

Den som bör förmedla detta samarbete eller söka leda 
föreningsverksamheten i en sådan riktning, att samarbete åstad
kommes, kan icke vara någon annan än församlingens pastor, 
själen i den kyrklige fattigvården. Men icke fordras det derför 
nödvändigt, att pastor skall vara hvarken ledamot eller ordförande 
i dessa föreningar. Ännu mindre, att dessa föreningar genast 
skola uppgå i församlingslifvet eller den kyrklige fattigvården och 
derigenom förlora sin sjelfständighet.

Tvärtom kan det ibland vara både nyttigt och nödvändigt, 
att de bibehålla denna eller få den yttermera förstärkt. De kunna 
derigenom möjligen lemna ett så mycket större bidrag och blifva 
omfattade med så mycket större intresse. Stå de blott öppna för 
församlingen i sin helhet och utföra sitt arbete i anslutning till i



församlingen gällande anordningar för Öfrigt, så att de icke bilda 
några “ecclesiolÉe in ecclesia“, så kan församlingsdiakonien blott 
vinna derpå 1).

Ty ju rikare utveckling, ju större omfattning ocb ju fastare 
sammanslutning det kan bildas at alla den kristlige kärlekens 
krafter, desto mer måste det lända den kyrklige fattigvården till 
fromma. Och att det kyrkliga lifvet öfver hufvud deraf icke kan 
varda oberördt, ligger i sakens natur och skall ytterligare visa sig 
i vår afhandlings siste del. .

246 — Sammanslutning af alla kristliga krafter. —
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Tredje Afdelningen:

Encyklopedisk bestämnin





Diakonikens begrepp och ställning i det praktiskt-
teologiska systemet.

i

Diakoniens betydelse i och för kyrkans lif.

För ingen, som följt den historiska och principiela utred
ning, som nu blifvit gjord af den kyrklige fattigvården, torde det 
kunna vara tvifvelaktigt, att diakonien har en utomordentligt stor 
betydelse för kyrkans eget lif.

Vi hafva sett huru denna diakoni, grundad som hon är i 
den kristlige kärlekens eget väsen, i och med kyrkans egen upp
komst genast sprang fram ur hennes djupast liggande lifsrot. 
Och länge dröjde det icke, förr än hon ock iklädde sig sådane 
yttre former, som voro behöflige och förmådde gifva motsvarande 
uttryck åt det rika lifsinnehåll, som i henne bodde. Eller rättare, 
hon skapade sig sjelf sådane lifsformer, som för henne voro oum
bärlige och egnade att icke blott låta det inneboende lifsinnehållet 
på ett sjelfständigt sätt framträda utan ock befrämja det måls 
uppnående, hvartill hennes egen princip tenderade.

På de första bladen af den nybildade kristna församlingens 
historia stå desse former tecknade med så lefvande färger och 
tydliga drag, att ingen kan misstaga sig om deras konturer. Innan 
ännu kyrkan hunnit utbilda fullt motsvarige former för någon
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annan lifsfunktion och kyrklig verksamhet såsom sådan, voro 

dylika färdigbildade för diakonien, åtminstone till alla sina väsent

liga grunddrag. För att nu icke nämna, om vi så få säga, “ur
formen“ för dem alle, “/oivcovlcc“, med den fullständige egendoms- 

gemenskapen, så furmos både agaperna och det särskilda embete, 

till hvilket “de sju“ blefvo invigde enligt Apg. 6.
Apg. 2: 42 — “VjOav ös 7tQOO/txQZSQOvvzsg zrj öiöayjj zcov 

cctcoozoXlov '/.ca zjj xoivcoviq, zrj zXaosi znv cxqzov /.ca zcxig Tiqoosvycag“ 

— kan visserligen, såsom vanligen sker, anföras såsom grundtyp 
äfven för andra lifsfunktioner. Gerna medgifva vi, att här det 
första pregnanta uttrycket föreligger för alle de grundformer till 
kult- och samfundslif, som skulle karakterisera den nybildade 
kristna församlingen och sedermera utbildas till kyrkans för alla 
tider utmärkande lifs- och väsensfunktioner G- Och i den 46:te 
versen af samma kapitel hafva vi icke blott hufvudmoment utan 
olika hufvudarter af det gudstjenstliga lifvet angifna, hvilka seder
mera utbildas till så olika grundformer som missions- och kult- 
predikan, privat- och bigudstjenst samt offentlig, fullständig hög- 
messogudstjenst* 2).

Men dervid måste först och främst beaktas, att redan förut, 
i 44 och 45 versarne, koinonien funnit sitt lika motsvariga och 
måhända ännu fullständigare uttryck både såsom grundform för 
brödrakärleken eller det första kyrkliga samfundslifvet och såsom 
ett i gudstjensten ingående sjelfständigt moment.

Vidare voro dessa urkristliga församlingsgudstjenster ännu 
icke skilda från utan stodo i det innerligaste samband med det 
dagliga umgängeslifvet. Ännu mindre hade kulten utbildats till 
en sjelfständig institution eller till någon i bestämde former fram
trädande och af särskilda moment sammansatt akt, såsom seder
mera blef fallet3).

') Se Zezschwitz i Zöcklers o. a. Handbuch etc., sid. 22.
2) Se Th. Harnack, Der christliche Gemeindegottesdienst im aposto

lischen und altkatholischen Zeitalter, Erlangen 1854, sid. 96—111.
3) Ihm, sid. 80—95.
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Af ve ii 0111 knlthandlingarna löddes af apostlarne sjelfve? 
såsom naturligt var, spåras dock icke af denna beskrifning någon 
fördelning af den kultfirande församlingen i företrädesvis aktive 
och passive eller gifvande och mottagande medlemmar. Icke heller 
tinnes livarken här eller senare, knappast ens från slutet af den 
apostoliska tiden, någon särskild bestämmelse gifven om det olika 
sätt, hvarpå olika församlingsmedlemmar togo del i kulten.

Helt annorlunda var det, såsom vi sett, med kärleksger- 
ningen. “Koinonien“ hade redan före den tid, som i Apg. 6 be- 
skrifves, utbildat sig till “diakoni“. Den allmänne kärleksgemen- 
skapen hade redan då utvecklat sig till särskild kärlekstjenst, der 
de fattige eller eljes i något afseende hjelpbehöfvande blefvo föremål 
för “dagligt betjenande“ af de öfrige församlingsmedlemmarne. Och 
till följd af det dervid inträffade missförhållandet födde nu diakonien 
af sig sjelf ett särskildt diakonat eller den förste ansatsen dertill. 
Det gjordes en bestämd skilnad mellan sådan kärlekens tjenst, 
som alle kristne hvar och en i sin stad hade att bevisa sina 
kristendomssyskon och den, som å alles eller hela församlingens 
vägnar, i samfundets namn, öfvades af dertill särskildt utsedde.

För denna sista skapades icke blott en särskild organisk 
men ännu mera opersonlig lif sform utan lefvande personliga organ 
i “de sju“, som såsom embetsbärare deri genast insattes. Och 
såväl genom samtlige lärjungarnes val som genom apostlarnes 
högtidliga approbation och invigning erhöllo desse uppdrag och 
fullmagt att med sin tjenst tillgodose det sålunda framträdda 
församlingshehofvet. Dock stannade det icke länge vid dessa 
första så bestämda men ännu allmänna gränsskilnader och per
sonliga organ.

Af veil i realt och medialt hänseende försiggick en liknande 
utveckling. Ur koinonien såsom sitt lif skraftiga frö, sin outsinliga 
ursprungskälla framsprang och utvecklade sig, såsom vi sett, den 
ena sådana organiska lifsformen efter den andra. Vi blott påminna
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om agaperna, oblationerna och kollekterne, som sedan under den 
apostoliska tiden framkommo.

Vi vilja ytterligare blott fästa uppmärksamheten på en sak, 
som efter vårt förmenande icke tillräckligt beaktats. Det är först 
och främst den, att Paulus, så hednaapostel han är, jemte sitt 
egentliga apostlaembetes fullgörande visar sig hafva lika mycket, 
om icke vida mer, att skaffa med kollekters uppsamlande och dia
konien i allmänhet rörande saker än med några andra af de s. k. 
kyrklige lifsformerne. Härmed sammanhänger att i hans s. k. 
pastoralbref, trots denne deras framträdande egenskap, dock väl 
så många bestämmelser äro gifna för de diakoniska embetenas 
innehafvare, diakoner, diakonissor och enkor, som för de pastorala 
nådemedels- och kyrkostyrelse-embetena. Och sedan kunna vi 
hänvisa till hela den. följande historiska utvecklingen af den ur 
desse förste grundformer utbildade kyrkliga diakonien.

Både de yttre formerne och det deri framträdande kärleks- 
tjenstens lifsinnehåll hafva visserligen under historiens lopp myc
ket vexlat. Under de olika kyrkohistoriska perioderna hafva de 
framträdt i mer eller mindre adeqvata gestalter. Men merendels 
har dessa olika gestaltningars såväl yttre formela motsvarighet som 
inre lifskraft stått i ett alldeles påtagligt sammanhang med det kyrk
liga lifvets öfver hufvud större och mindre blomstring eller förfall. 
Och aldrig har kärlekens tjenst eller denna kyrkliga diakoni helt 
afstannat eller upphört, äfven om mången gång dess yttre former 
varit ytterst bristfällige och dess inre lifskraft varit så svag, att 
egentligen inga sjelfmedvetna lifsyttringar af en blott ytlig betrak
telse kunnat förmärkas.

Det bevisas bäst deraf, att den kyrklige fattigvården mången
städes längre tider så godt som helt legat nere. Ty fastän denne 
fattigvård utgör komplexen af alla dessa diakoniens personliga och 
reala organ, af dess yttre former och inre lifskraft, samt i allmän
het kan sägas vara en exponent för diakoniens väsensenliga utöf- 
ning, lär väl ingen derför våga påstå att då all kärlekstjenst saknats.
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Ånnu mindre kan man säga att yttre omständigheter och materiele 
tillgångar varit de, som kommit fattigvården att blomstra.

Tvärtom har det mer än en gång händt, att fattigvården 
bäst öfvats och burit den rikaste frukt, då desse varit som minst 
och tyckts lägga största hinder i vägen. Yi blott hänvisa till 
icke så mycket det apostoliska som fastmer det efterapostoliska 
och s. k. gammalkatolska tidsskedet, då kyrkan i alla afseenden var 
en “ecciesia pressa“. Hon var då öfver alt misstänkt och trängd 
på alla sidor, tidtals plundrad af snikne angifvare samt under 
förföljelsens stormar kringspridd i katakomber eller ödemarker, 
beröfvad all sin egendom och hotad till döds. Och likväl öfvades 
då sådan vård om blottstälde och nödlidande af allehanda slag. 
Mot vänner och förföljare, mot kristne och hedningar bevisades 
sådan kärlekens tjenst, att den gamla hednaverlden, som dittils 
icke sett något sådant, förundrad och öfvervunnen derför måste falla 
till föga.

Derjemte kunna vi icke underlåta att i detta afseende fästa 
uppmärksamheten särskildt vid vår egen tid. Fastän nästan öfver 
alt diakonatet längesedan afskaffats och diakoniens kyrklige former, 
der de icke helt vanstälts, blifvit döde former, så att icke mer 
någon egentlig kyrklig fattigvård kunnat öfvas, har med det kyrk
liga lifvets uppvaknande på många ställen väckts till lit en synner-

o

ligen kraftig diakoni. Åtminstone har hon, der förfallet och nöden 
varit som störst, gripit ikring sig med en fart och satt så många 
menniskor i rörelse, som förut knappast ansetts möjligt.

Her vid har det visserligen icke kunnat aflöpa utan månget 
misstag och kanske ännu flere misstankar. Detta så mycket mindre, 
som de stora skaror, hvilka i inre missionens mångahanda kärleks- 
gerningar egnat sig åt diakoniens utöfning, icke haft livarken till
räcklig ledning från kyrkans sida eller för egen del nog vislig 
besinning. Dertill har ju kommit att mången ny väg måst beträdas 
och rent af nya organ och lifsformer bringas till stånd för att 
kunna råda någon bot på eller blott hämma det öfverhandtagande
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eländet. Men det oaktadt har härigenom en rikedom af kristlig 
kärlek trädt i dagen, som i den närvarande tidens förfall skiner så 
mycket bjertare i ögonen.

Och ju mer denne kärlek öfvats, dess rikare har den fram
vuxit. Desto flera och kraftigare äro de andra kristliga dygder, 
som derur framkallats. Och det till den grad, att en lika fram
stående som ojäfvig auktoritet på detta område, Zezschwitz, påstår 
den påminna om ingenting mindre än apostlarnes och den kristliga 
urkyrkans dagar 1).

Men livad som måhända är ännu märkligare, det är att ju 
renare och kraftigare den kristlige kärlek varit, som i denna inre 
mission skaffat sig uttryck, desto angelägnare har han varit att 
upptaga och ansluta sig till den urkristliga och gammalkyrkliga 
diakoniens organiske lifsformer.

Detta alt visar tillräckligt tydligt att diakoniens öfver måttan 
stora betydelse härleder siy der ifrån, att hon är en i kyrkans eget 
väsen grundad och derför för henne sjelf oumbärlig lif sfunktion. Men 
just derför att så är förhållandet, kan det å ena sidan icke stanna 
vid ett individuelt, mer eller mindre isoleradt och derför tillfälligt 
handlande af enskilda personer och fria föreningar, såsom det 
normala och tillfredsställande. Ar diakonien grundad i kyrkans 
väsen och en hennes egen lifsfunktion, måste kyrkan sjelf vara det 
handlande subjektet och på hela handlingens både innehåll och 
form sätta sin stämpel.

Men kyrkan är en lefvande organism. Såsom sådan tager 
hon visserligen i sin helhet del i och utför sjelf alla sina hand
lingar derigenom, att hon låter hela sitt väsens rika innehåll fram
träda i en viss relation, i och för ett gifvet ändamål. Dock hin
drar icke detta utan förutsätter fastmer att hon i enlivar af sina 
funktioner, som skola förtjena kallas väsens-verksamheter eller 
lifsfunktioner låter en viss sida af detta väsen framträda. Lika-

' i Se Zezschwitz, System der Prakt. Theologie, sid. 5lJG.
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ledes är det en gifven följd af hennes organiska natur, att hon 
utför hvarje lifsfunktion med det organ, som för den verksamheten 
närmast är afsedt och som just är afpassadt för den sida af hennes 
väsen, som skall bringas i aktivitet.

Fråga vi då hvilken sida det är af detta kyrlcans väsen, 
som i diakonien kräfver att blifva realiserad på ett hennes eget 
väsen motsvarande sätt) så kan svaret nu för oss icke vara tvifvel- 
aktigt. Det är den sida eller den egenskap hos kyrkan, till följd 
hvaraf hon är och alt mer skall bevisa sig vara ett kärlekens rike. 
Det är den egenskap, som Herren sjelf framstält såsom det för
nämsta kännetecknet på sin församling, då han till sine förste 
lärjungar sade: “deraf skola alle förstå att 1 ären mine lärjungar, 
om I hafven kärlek inbördes“. Häraf följer nu först och främst 
att, då kyrkan i och för sig är ett samfund, en organism, måste 
denne egenskap framträda och göra sig gällande såsom en sam- 
fundsverksamhet lika väl och om möjligt ännu mer än någon annan. 
Kärleksverksamheten måste organiseras. Först derigenom kan hon 
komma till sin rätt och motsvara sitt eget väsen såsom en kyrkans 
väsensverksamhet.

Gfifva vi nu närmare akt på denna kyrkans egenskap och 
väsensverksamhet, finna vi emellertid snart att den måste organi
seras på ett alldeles särskildt sätt. Hon är icke blott en sam- 
fundsverksamhet utan på samme gång och lika mycket en indivi- 
duel. Det är icke blott af församlingen, af samfundet öfver 
hufvud, som Herren kräfver kärleksverksamhet, utan framför alt af 
hvarje enskild menniska, som vill räknas för en hans lärjunge. Det 
går sålunda icke an att organisera den på ett sådant sätt, att 
blott vissa organ eller embeten komma att utöfva den, under det 
att det stora flertalet eller alle de öfrige derifrån uteslutas eller 
blott medelbart deltaga deri.

Ännu mindre går det an, såsom det tyvärr dock altför 
ofta inträffar, att öfverlemna denna verksamhet att öfvas blott af 
det kyrkliga nådcmedelsembetet. Dess uppgift är, såsom vi förut
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sett, blott att vara själen eller den clrifvande kraften och den ord
nande handen. Fast hellre bör denna verksamhet, såsom en för
samlingens kärlejvsgerning, i första hand utöfvas af något slags 
församlingsembete, af något kärlekstjenstens organ, för h vil ket icke 
något lämpligare namn torde kunna gifvas än det gammalkyrkliga: 
diakonat.

Men detta är blott den ena sidan. Eller rättare: diakonatet 
skall blott vara det organ eller den hand, med hvilken samfundet 
utför sådan samfundsverksamhet, som endast af ett särskildt en
hetligt organ kan utföras. Dess händer skola fyllas, dess arbete 
understödjas och delvis omedelbart på de enskilde punkterne utföras 
af alle församlingens öfrige medlemmar, som ännu vilja och skola 
kunna få räknas såsom rätte Kristi lärjungar och lefvande kristne. 
Ingen lefvande församlingsmedlem har rätt att undandraga sig från 
eller bör få lof att försumma alt deltagande i den kyrkliga diako
nien, som af kyrkans Herre är ålagd alle kyrkans medlemmar.

o

Åtminstone kan han icke i längden göra det, Utan att både hans 
eget kristendomslif och kyrkans samfundslif deraf lider någon, 
större eller mindre skada.

Och derför bör den kyrkliga diakonien anordnas så, att 
den både lemnar utrymme åt och gör anspråk på alla de lefvande, 
personliga krafter, som i församlingen äro till finnandes eller af 
diakonien sjelf kunna väckas till lif och verksamhet. Ty detta är 
just det för denna väsensverksamhet och kyrkliga lifsfunktion må
hända mest egendomliga, att den till omedelbart ingripande kallar 
alle kyrkans medlemmar, hvar och en på sin plats och efter måttet 
af sina gåfvor och krafter. Hvad de dervid hafva och få att göra, 
blifver tydligtvis mycket olika, beroende icke blott af deras ställ
ning i organismen och deras olika begåfning utan framför alt af 
de olika beliof, som på de olika tiderna kunna framträda och blifva 
särskildt trängande.

Dessa kunna stundom blifva så utomordentliga, att derför 
fordras extraordinära åtgärder och ansträngningar icke blott af
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kyrkan i sin helhet, t rån det kyrkliga samfundets sida utan ock 
trau de enskilde församlingsinedlemmarnes sida, af alle lefvande 
kristne. Detta är just livad som i vår tid har inträffat och som 
icke blott framkallat utan gjort nödvändig den s. k. inre missionen. 
Härvid måste dock väl iakttagas att det extraordinära blifver be- 
traktadt och behandladt såsom sådant, så att det icke undantränger 
eller skymmer undan blicken för det ordinäras prioritet och oum
bärlighet under alla förhållanden. Ännu mindre får det, som 
gäller för detta extraordinära, utan vidare tillämpas på det ordi
nära. Detta senare utgör förstlingsfrukten och kärnan eller kroppen 
i alt livad diakoni heter. Det får derför icke likställas med det 
förra, så att det icke får sig något högre värde, någon säkrare 
garanti tillerkänd än detta.

Det är icke utan att Zezschwitz tyckes oss hafva gjort sig 
skyldig till liknande förvexling eller förbiseende. I sin förtjenst- 
fulla behandling af denna sak påyrkar han visserligen att inre 
missionen endast i det fall kan erkännas såsom en “Kirchenthä- 
tigkeit”, att den fasthåller vid sitt särskilda syfte och sin särskilda 
egenskap af en extraordinär åtgärd. Derifrån skiljer han bestämdt 
sådant rent “barmhertighetsverk“, som i hvarje församling öfvas 
genom ordnadt samarbete mellan embete och församling. Fastän 
nu äfven detta upptagits af inre missionen och på många ställen 
öfvas blott af dess krafter, fasthåller han med rätta att detta är 
och bör förblifva “Bruderdienst schlechthin “. Såsom bevis derför hän
visar han till den apostoliska kyrkan. Redan på apostlarnes tid 
betraktades och öfvades all sådan diakoni såsom en förstlingsfrukt 
af kristlig kärlek. Men det oaktadt, påstår Zezschwitz att det 
principielt låter försvara sig att inre missionen öfver hufvud med 
sin organisation och sina fria föreningar af kyrkomedlemmar träder 
i stället för församlingarna och den ordnade embetsförvaltningen 1 
kyrkan ').

'j Se Zezschwitz, System der Praktischen Theologie, sid. 588—590.
17
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Dessa fria sammanslutningar för extraordinära organisationer 
äro och böra dock aldrig betraktas annat än som nödfallsåtgärder. 
De kunna vara nödvändiga i närvarande tid, dels för att uträtta 
sådant, som är ålagdt alle kristne men af kyrkan bittils försum
mats, dels för att inom kyrkan väcka till lif den förgätna kristen- 
domspligten. Men huru oumbärliga de än må vara, så måste de 
dock, i samma mån som kyrkan såsom sådan besinnar sig på sin 
pligt, träda tillbaka. Och när det nu på allvar blifver fråga om 
att i kyrkan upprätta eller återställa sådana organisationer, som 
diakonien kräfver, gäller det att hålla gränsen klar.

Man måste skilja mellan sådana behof, som blott äro provi
soriska, blott framkallade af den närvarande tidens nöd och kri- 
stendomslifvets förfall i allmänhet. Ty en stor del af dessa senare 
blifver i sjelfva verket bäst tillgodosedd derigenom, att det kyrk
liga lifvet på andre punkter varder åter uppväckt till sin normala 
lifsverksamhet. Det gäller att derför utbilda sådane lifsformer 
eller ock att restaurera de gamle, att reformera de redan förut 
befintlige på ett sådant sätt, att de hvar och en på sin plats 
kunna fylla de kraf, som i närvarande tid på dem ställas.

Vi hafva ofvan (sid. 151 —156) antydt något af det väsentligaste, 
som framför alt måste göras för åstadkommande af verkligt för- 
samlingslif. Här åligger det oss blott ännu att tillse livad det är, 
som i diakonien förtjenar kallas icke blott det mest väsentliga utan 
oumbärliga, det som under alla förhållanden måste tillgodoses af 
den kyrkliga organisation, som skall göra skäl för namnet väsens
verksamhet och organisk lifsfunktion.

Ville vi härvid blott gå empiriskt tillväga och upptaga endast 
en del af den stora, nära nog oöfverskådliga mångfald af olika upp
gifter, som den inre missionen på olika ställen måst åtaga sig, skulle 
det blifva ytterst svårt för att icke säga omöjligt att här komma till 
rätta. Det som på ett ställe vore det nödvändigaste eller åtminstone 
toge de flesta krafterna i anspråk, kunde på ett annat vara helt obe- 
höfligt eller af den beskaffenhet, att det genom andra organisationer
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och lifsformer kunde tillräckligt tillgodoses. På den vägen skulle 
vi aldrig komina till ett säkert afgörande, livarken af livad som i 
all diakoni vore det innersta eller af livad som af diakoniens 
organiske lilstormer i första hand skulle fordras.

Nu behöfva vi emellertid icke taga vår tillflykt till en sådan 
osäker utgångspunkt. Vi kunna det förutan redan nu komma till 
ett vida säkrare svar på den framstälda frågan än det, som 
någonsin på den vägen skulle vinnas, företoge vi än de alra nog
grannaste detaljundersökningar. Det är icke nog med livad den 
föregående såväl historiska som principiela utredningen kan lemna 
för bidrag dertill. Vi hafva uttryckliga ord af Herrens egen mun, 
som derpå gifva både tydligt och i alla instanser afgörande svar. 
Och det är dessa, redan förut anförda: “Fattige hafven I alltid 
när eder“ och “Då jag var hungrig, gåfven I 111ig icke äta, då jag 
var törstig gåfven I mig icke dricka o. s. v. Hvad I icke hafven 
gjort en af desse mine minste, det hafven I ock icke gjort mig“.

Genom det första af dessa är fattigvården, — såsom Har- 
nack träffande säger — “inaugurerad“ för heta tiden af kyrkans 
bestånd ’)• Så länge det finnes menniskor på denna jord, så länge 
skall det äfven finnas fattige. “Rike och fattige måste vara ibland 
hvarandra; Herren hafver gjort dem alle“ (Ordspr. 22: 2). Och så 
länge det derför finnes kristlig kärlek och någon kyrka, något 
kärlekens samfund, som kan organisera denna verksamhet såsom 
en samfundsverksamhet, kan och får derför kyrklig fattigvård aldrig 
helt saknas. Af det andra citerade stället framgår att bland alla 
kärlekstjenster såsom sådana är vården om de nödstälde och fat
tige den närmast liggande och oumbärligaste. Ätt hafva försum
mat den helt och hållet skall på domedagen gälla såsom det värsta, 
såsom enda afgörande skäl för de otrognes bortvisande, så att det 
icke göres behof af något vidare vitnesbörd. Men å andra sidan 
se vi af de skäl, som anföras för de trognes salig-görelse, att 
denne sjuk- och fattigvård kan utsträckas så långt och öfvas på 

') Se Ilarnaek, o. a. a., II, sid. 408.



sådant sätt, att den blifver det högsta eller i sig innefattar den 
fullmogna frukten af alla sant troende menniskors kärlekslif.

Och af såväl det ena som det andra framgår ovedersägligt 
att icke blott diakonien i allmänhet utan framför alt den i kyrklig 
fattigvård organiserade diakonien är en tor kyrkans hela lif ytterst 
betydelsefull lifsfunktion. Hon är en väsensverksamhet af den 
beskaffenhet, att hon aldrig utan men for det kyrkliga hfvet öfver 
hufvud kan helt undvaras utan måste i någon form alltid öfvas, 
så länge kyrkan annars är och vill förblifva sin Herre trogen.

De yttre kyrkliga organen kunna visserligen vexla och 
gestalta sig olika på olika tider och orter. De kunna till följd al 
särskild, utomordentlig nöd göra extraordinära former och hvarje
handa nödfallsåtgärder önskvärda, ja nödvändiga. Men den kyrk
lige fattigvården sjelf är icke något provisoriskt eller tillfälligt. 
Han är icke såsom den inre missionen en extraordinär åtgärd, 
som framkallats af utomordentliga nödfall och derför blott bör 
finnas, så länge dessa äro för handen. Fast hellre är han en för 
kyrkan lika väsentlig som permanent lifsfunktion, hvilken bäst 
motsvarar såväl sitt eget som kyrkans väsen, så länge han kan 
utföras af kyrkan i sin helhet och får framträda i de organiske, 
ordinäre lifsformer, som häraf fordras.

‘260 — Diakonien en lika väsentlig som permament lifsfnnktion. —

II.

Diakonikens begrepp och karakter af sjelfständig praktiskt
teologisk disciplin.

Ifall det lyckats oss att riktigt fatta diakoniens väsen såväl som 
att rätt framställa hennes betydelse i och för kyrkans lit', så borde 
det icke vara förenadt med någon större svårighet att redogöra 
för och rätt bestämma diakonikens begrepp. Det skulle då så

V
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godt som sj oilman t framgå ur det redan sagda. Ty det faller af 
sig sjellt att, om det gifves en kyrklig väsensverksamhet och lifs
funktion af den beskaffenhet, att hon lämpligast bör kallas diakoni, 
så bör ock vetenskapen om denna funktion kallas för diakonik. 
Och denne vetenskaps begrepp såsom en särskild praktiskt teolo
gisk disciplin kan då icke ger na vara något annat än det för alla 
öfriga praktiska discipliner utmärkande och gemensamma. Det 
blifver att redogöra för denna lifsfunktion eller söka begripa, 
reglera och befrukta det kyrkliga lif, som i denna funktion fram
träder och skaffar sig sitt mest motsvariga uttryck. Det blifver 
att förklara och närmare bestämma de organiske lifsformer, kyrkan 
under tidernas lopp skapat och alt mer fullkomnar för att genom 
dem på ett alt fullare och mer väsensenligt sätt kunna utföra 
denna sin lifsfunktion.

Och i sjelfva verket är redan förut, oafsedt detta vårt före
liggande arbete, så mycket förarbete undangjordt, att det efter 
vårt förmenande icke bör kunna dröja länge, innan diakoniken 
blifver på ett så tillfredsställande sätt bestämd, att den vinner 
allmänt erkännande. Många olika försök hafva redan gjorts att 
icke blott bestämma diakonikens begrepp utan ock utbilda den 
till en sjelfständig vetenskap i de praktiskt teologiska disciplinernas 
rad. Ja, diakoniken har redan brutits ut ur sitt embryo och 
såsom den siste nye grenen inympats på den teologiska veten
skapens träd. Hon har äfven inordnats på sin bestämde plats i 
det praktiskt-encyklopediska schemat. Det är i Zöcklers “Hand
buch der theologischen Wissenschaften in encyklopädischer Dar
stellung mit besondere Rücksicht auf die Entwicklungsgeschichte 
der einzelnen Disziplinen“, Band IV, som Schäfer har behandlat 
diakoniken såsom en sjelfständig praktisk disciplin.

Dock tro vi — såsom vi längre ned ytterligare skola söka 
ådagalägga — att det der förekommande sättet att bestämma 
diakonikens begrepp och behandla denne nye vetenskap långt ifrån 
kan sä"as vara tillfredsställande. Det saknas der — våga vi påstå —
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flera af de förutsättningar, framför alt den principiela enhet och 
begrundning, som äro oundgängliga vilkor för en fullt systematisk 
behandling och hvarje sjelfständig vetenskap. Det är sålunda af 
mer än en anledning förklarligt, om — såsom Schäfer sjelf säger 
i inledningen — denna disciplins “existensrätt och förmåga af 
sjelfständigt lif ingalunda ännu allsidigt erkännes och af månge 
till och med synes föga garanterad“ ').

Och i sjelfva verket måste den icke blott synas utan vara 
alt för litet funderad, så länge den sjelf frånkänner sig principiel 
enhet och ännu icke stält sig eller vill ställa sig i dotter- och 
tjenareförhållande till kyrkan. Så länge diakonien vill intaga en 
sjelfständig ställning i kyrkan och diakonikens målsmän, såsom 
Schäfer ännu gör 1 2), varna för och afråda från densammas inord
nande i den kyrklige organismen, i stället för att förorda och 
påyrka detsamma, så länge är det från deras egen ståndpunkt 
omöjligt att tala om diakoniken såsom en praktiskt-teologisk 
disciplin. Så länge kan det icke annat vara, än att i den prak
tiska teologiens inledande och allmänna principlära ingen plats 
varder befunnen, ingen grund kan läggas, på hvilken denna 
disciplin kan varda uppbygd.

Så se vi ock att här i detta samma arbete hvarken Zez- 
schwitz eller Hölscher vilja tillerkänna diakoniken rätt af en sjelf
ständig ställning i de praktiskt-teologiska vetenskapernas system. 
I likhet med en del andra ifrågasatta nya discipliner utmönstras 
hon ur de kyrkliga väsensverksamheternas och lifsfunktionernas 
rad, hvilka numera ensamt anses kunna betinga och motivera en 
praktiskt-teologisk vetenskapsgren 3j. Och så vidt vi kunna döma. 
måste de argument, som Zezschwitz härför anför, erkännas vara 
ovederläggliga gent emot en sådan bestämning af diakonikens be
grepp, som den af Schäfer försökta. De bibehålla sin rätt äfven

1) Se Zöckler, o. a. a. sid. 511.
2) Ibm, sid. 519—522.
3) Ibm, sid. 21—22.
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gent emot åtskilliga andra, af Schäfer anförda försök, som i samma 
riktning blitvit gjorda, såsom Haupts, Wursters och Naumanns m. fl.

Så länge diakonien mer eller mindre identifieras med inre 
missionens extraordinära åtgärder och såsom dessa blott betraktas 
såsom något •‘provisoriskt och transitoriskt“ eller såsom något från 
den kyrklige organismens lifsfunktioner och organ skildt, så länge 
kan den omöjligt betraktas såsom en kyrkans lifsfunktion.

Helt annat blifver förhållandet, om diakonien fattas och 
behandlas så, som vi här försökt gifva ett första uppslag till. Då 
blifver det efter vårt förmenande icke blott möjligt utan nödvän
digt att erkänna vetenskapen om denna verksamhet fullt ut lika 
berättigad, som åtskilliga af de andra praktiska disciplinerna, hvil- 
kas rätt numera ingen bestrider. Och vi tro detta blifva så mycket 
förr nödvändigt eller kunna gå så mycket lättare för sig, ju mer 
den nyare och enda hållbara uppfattning af praktiska teologien får 
göra sig gällande, som af Schleiermacher och Nitsch först införts. 
Ja, vi våga påstå detta helt enkelt vara en konseqvens af den stånd
punkt, som Zezschwitz sjelf intagit och öfver alt annars med sin 
logiska stringens gör gällande.

Så vidt vi kunna se, föreligger här just ett af de många 
ämnen inom den praktiska teologiens ännu delvis ouppodlade om
råde, som hittils icke fått en nöjaktig bearbetning. Att det sär- 
skildt på denne punkt icke ännu kommit till en sådan utredning 
och konseqvent genomarbetning är emellertid lätt förklarligt, då 
man besinnar det faktiska tillstånd, som dertill gifvit anledning. 
Först och främst låg denna verksamhet så godt som helt nere 
eller öfvades åtminstone icke såsom en kyrkans verksamhet utan 
blott såsom en någre enskilde församlingsmedlemmars, för att icke 
säga det borgerliga samhällets och statens angelägenhet, när prak
tiska teologiens ännu gällande system framlades.

Dertill kommer en annan omständighet, som vi tro icke 
bl if vi t tillräckligt beaktad. Före Schleiermacher, som med rätta 
blifvit kallad den praktiska teologiens fader, och äfven efter honom
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behandlades ofta den praktiska teologien blott såsom en em bets
teknik. Det var i sjelfva verket blott en pastoral etik med en 
del moraliska grundsatser samt mer eller mindre praktiska och 
populära anvisningar för det rätta skötandet af prestens embete. 
Schleiermacher sjelf gjorde ju icke blott den teoretiska utan ock 
den praktiska teologien, såsom “kronan på all teologi“, till en sam
manfattning endast af sådana vetenskapliga kunskaper och konst- 
ivegler, utan hvilkas användning en kristlig kyrkostyrelse är 
omöjlig.

Den praktiska teologien nedsättes sålunda äfven här till 
att vara blott medel för ett högre ändamål, till ett slags teknik, 
äfven om det är Schleiermachers ovanskliga förtjenst att hafva satt 
henne i närmare samband med det kyrkliga samfundet och utbildat 
henne till ett egentligt system.

Schleiermacher sjelf hade dock en alt för torftig uppfatt
ning af kyrkan, för att han skulle mägtat fatta henne såsom subjekt 
för en egen verksamhet. Det var först Nitzsch, som höjde sig 
till uppfattningen af kyrkan icke blott såsom objekt utan i första 
hand såsom subjekt för alla de olika verksamhetsarter och lifs- 
funktioner, om hvilka den praktiska teologien har att handla. Och 
på den grundval, som lades genom hans epokgörande program af 
1831: “ Observationes ad theologiam practicam felicius excolendam11 
hafva sedan de flesta nyare praktiska system uppbygts.

I all synnerhet har den sista tidens utan gensägelse störste 
författare på detta område, Zezschwitz, anslutit sig till och vidare 
utvecklat detta system. Han nöjer sig icke med att fatta kyrkan 
sjelf såsom subjekt för alla de verksamhetsarter, som i den prak
tiska teologien ingå. Han söker ock deducera alla dessa arter af 
kyrklig verksamhet ur kyrkans eget väsen. Och ännu skarpare än 
i sin “Principienlehre“ påyrkar han i “Einleitung in die praktische 
Theologie“ att, livad den praktiska teologien har att redogöra för 
och syssla med, det är de organiske lifsformer, som betingas af
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dessa lifsfunktioner och blifva nödvändiga för kyrkans sjelf realisa
tion midt i, ur och genom verlden *).

Dessa kyrkliga lifsfunktioner bestämmer han emellertid 
blott till tem. Som bekant låter han dem framträda i “successivi- 
stisk*4 ordning sålunda: missionsverksamhet (keryktik eller evan- 
gelistik), kateketik, kultlära, själavårdslära (poimenik) och författ- 
ningslära (kybernetik). Se vi nu på beskaffenheten och behandlingen 
af dessa “Wesensthätigkeiten“, så måste erkännas att såväl den 
första och sista som den mellersta eller evangelistiken, kyber- 
netiken och kultläran röja tydliga spår icke blott af den till grund 
lagda principens genomförande utan af hans originelt skapande 
förmåga. Hvad åter de båda andra beträffar, kan det svårligen 
förnekas, att här icke samma principiela genomarbetning röjer sig. 
Snarare förefaller det, som voro de hufvudsakligen upptagna ur 
den traditionela praxis, hvilken ock fått bestämma icke mindre 
deras omfång än den plats, som åt dem anvisats, såsom utgörande 
den förmedling eller det öfvergångsled, som behöfdes mellan midt- 
och ytterpunkterne.

H vad särskild t poimeniken beträffar, visa r redan dess begrün d- 
ning såsom en väsensverksamhet, hvilken afser församlingsmedlem- 
marnes sjelf uppfostran, sina svårigheter. Och ännu mer gäller det 
om sjelfva benämningen på den så bestämda disciplinen. Der en 
församlingens sjelfuppfostran skall komma till stånd, måste försam
lingen sjelf vara subjekt och icke blott objekt. Men då passar det 
icke att kalla denna verksamhet och disciplin poimenik, ifall annars 
den gamle regeln skall följas: “a parte potiori fit denominatio“. 
Dessutom rymmas under detta namn altför många och olikartade 
verksamheter. Redan de olika arterna af själavård: profylaktisk, 
regressiv och progressiv hafva svårt att få plats inom den trånge 
ramen. Men ännu mer gäller det om en del andra, från egentlig 
själavård vidt skilda lifsfunktioner. Skola dessa komma till sin

Se Zöcklor, o. a. Handbuch o. s. v. sid. 17—32.
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rätt, måste ramen förr eller senare sprängas sönder. Bland dessa 
intresserar oss särskildt diakonien eller den för fattigvård organi
serade kärleksverksamheten 1).

För denna har på sista tiden icke blott i praktiskt utan 
äfven i teoretiskt, vetenskapligt afseende gjorts så mycket, att det 
icke längre kan anses tillfredsställande med dess förut anvisade 
plats och knapphändiga utredning. Vi nöja oss med att här nämna 
livad två ibland de förnämste och mest kände gjort, nämligen 
Zezschwitz och Harnack.

Zezschwitz är den, som sjelf hjelpt till att sönderbryta 
ramen, i det han åt diakonien egnar ett särskildt, ganska utförligt 
kapitel (det XX). Såsom redan förut antydts, gör han deri 
åtskillige ansatser till en principielt ännu sjelfständigare behand
ling. Han afslutar detta kapitel med att ställa i utsigt frambrin
gandet af nye, fullt motsvarande lifsformer för denna “Kirchen- 
thätigkeit“. Och det af den beskaffenhet, att de icke blott kunde 
inordnas i kyrkans författningslif utan förhjelpa detta sjelft till 
en både principielt riktigare och fullare lifsutveckling * 2). Zez- 
schwitz utvecklar dock blott vidare hvad redan Nitsch gifvit upp
slag till 3).

Ett steg längre går Harnack. Han inskjuter först och 
främst ett helt kapitel om diakoniens och den fria kärleksverk
samhetens historia i poimeniken, såsom hörande till •‘Vorbeding
ungen der Seelsorge-4, och behandlar sedan på skilda ställen olika 
afdelningar af denna diakoni. Men hvad som för oss är af ännu 
större betydelse, det är att han skarpt förordar kyrklig organise
ring af den diakoni, som redan finnes, genom upprättande af 
diakonat och uppväckande af ännu rikare, lifskraftigare diakoni 4).

') Se Zezschwitz, System der Praktischen Theologie, sid. 141—145.
2) Ibm, sid. 587—596.
3) Se Nitsch, Praktische Theologie, Bonn 1857, III, 1, särskildt sid. 

211—218.
4) Se Harnack, o. a. a. II. sid. 850—886 och 404—415.
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.Fråga vi då hvad det är, som ännu fattas eller hvad konse
kvensen i systematiskt af seende kräfver af den här intagne stånd
punkten och gjorda yrkandena, så torde svaret icke vara synner
ligen svårt att finna. För att så mycket tydligare ådagalägga 
sammanhanget, särskildt med Zezschwitz’ system, vilja vi anknyta 
till en af honom gjord distinktion. Han skiljer emellan en ‘‘funda
mental” eller “göttlich kausal“ och en “gemeindlich aktual“ 
karakter, som i högre eller lägre grad tillkommer de olika väsens- 
funktionerna och dertill sig anslutande lifsformer. Den förre är 
hufvudsakligen utmärkande för de tre första lifsfunktionerna och 
praktiska disciplinerna: mission, katekes och kultlif. Den senare 
skulle mer tillkomma de två sista: poimenik och kybernetik. Helt 
skulle detta gälla om författningen och kyrkostyrelsen, der ingen 
omedelbar hänsyn tages till de enskildes “ewige Seelenheil“, som 
för de fundamentala funktionerna är oförytterlig. Men det skulle 
dock äfven hafva sin tillämpning, om än annorlunda, på den själa
vårdande verksamheten.

Huru denna för samling saktualitet här skall framträda blifver 
emellertid aldrig utredt. Ännu mindre redogöres der för någre 
organiske lifsformer, i och genom hvilka denna ”aktuela” försam
lingsverksamhet skall utveckla sig. Det enda, här namnes, är att 
genom poimeniken en sjelfuppfostran skall ega rum. Särskildt 
säges en sådan behöfvas för att upphäfva den skilnad. som finnes 
mellan “kultusmognad“ och den mognad, som erfordras för för
samlings- och kyrkorepresentation, i hvilken alle församlingsmed
lemmar hvar och en på sitt sätt aktivt taga del och der kyrkan 
framträder i sin största fulländning och sjelfrealisation gent emot 
verlden ‘).

Men det, som i poimeniken behandlas af sjelfuppfostran, är, 
såsom redan namnet angifver. snarare den passiva än den aktiva 
eller aktuela sidan. Det talas ju der, såsom skäligt är och namnet

’) Se Zöckler, o. a. a. «id. 24—28.
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fordrar, om livad pastor liar att göra för att i egenskap af “noigrjv“ 
nära, vårda och leda, visserligen icke blott de enskilda själarna 
utan församlingen i sin helhet. Det redogöres visserligen för åt- 
skillige anstaltlige former och väsentliga lifsfunktioner. Det talas 
om helgande och vigande af olika lifsförhållanden. Kyrkan skall 
med sin välsignande kraft i och genom benediktioner genomtränga 
både större och mindre korporationer.

Men detta alt är ju hufvudsakligen pastorala funktioner. 
Den hufvudsakligaste anstaltlige formen är biktinstitutet. Och äfven 
om här både initiativ och sjelfverksanihet å församlingsmedlemmar- 
nes sida komma i fråga, så är dock — såsom vi på annat ställe 
sökt visa 0 — absolutionen enligt luthersk åskådning det förnämsta, 
icke bikten. Och såväl familjelifvet som hus och hem med de 
anordningar, som der kunna förekomma och behöfva helgas, äro ju 
i och för sig naturlige lifsformer, antingen allmänt mensklige eller 
specifikt kristlige i allmänhet. De kunna åtminstone icke framför 
åtskillige andre sägas vara just sådane “organiskt kyrklige lifsfor
mer“ eller uttryck för just sådana “väsensfunktioner“, som efter 
Zezsclnvitz’ starka urgerande ensamt böra göras till den praktiska 
teologiens objekt och bilda sjelfständiga discipliner.

Helt annorlunda förhåller det sig med diakoniken, ifall den 
annars fattas så. som vi här sökt göra. Så vidt vi lmnna se, till
fredsställer den då vida Imttre alla de kr af, som kunna ocli böra 
ställas på en sådan ”väsensverksamhetFörst och främst är dess 
innehåll ett så centralt, så väsentligt, djupt gående och vidt om
fattande, att det till följd deraf svårligen kan bestridas vara för- 
tjent af benämningen väsensverksamhet och lifsfuuktion. Vidare 
kan det icke bestridas — såsom vi hoppas hela den föregående 
framställningen hafva ådagalagt •— att dess innehåll både låter 
sig principielt begrundas i kyrkans eget väsen och enhetligt 
grupperas kring sin princip samt särskiljas i sine egendomlige

Jfr Holmström, Vårt lutherska skriftermål, Lund 1891, sid. 55; 
m. fl. ställen.
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faktorer. Ocli det alt på ett sätt. som åt den vetenskapliga 
behandlingen häral fullt gör skäl för namnet afen särskild disciplin.

Men hvad söm för oss här är ännu vigtigare, det är att 
dial'on ihm både möjliggör och kräfver en aktuel verksamhet icke 
mindre af församlingen i sin helhet än af alle de enskilde för
samling smediemmarne. 1 kärleksverksamheten och särskildt fattig
vården kan och måste församlingen blifva ”aktuost subjekt” i vida 
högre grad och större omfattning, än hon någonsin kan blifva det 
vare sig i själavård eller i författning och kyrkostyrelse. Kärleks- 
tjenst i en eller annan form måste ju omedelbarligen öfvas af alle 
lefvaiide församlingsmedlemmar, icke blott medelbarligen i och 
genom församlingen såsom sådan. Äfven när denna kärlekstjenst 
blifvit organiserad till kyrklig fattigvård med sina särskilda organ 
och bestämde lifsformer, måste ju de enskilde fylla hvar och en 
sin plats och alle hjelpas åt att bära upp det hela.

Kyrkostyrelsen måste ju deremot öfvas af särskilda organ. 
Och den del, församlingen kan taga deri såväl som .i alt hvad 
författningsverksamhet heter, måste i vanliga fall ske mera medel- 
bart. Själavårdens ”aktuosa subjekt” är visserligen också på sitt 
sätt kyrkan i sin helhet, såsom hon är subjekt för alla kyrkliga 
lifsfunktioner. Men när det blifver fråga om det omedelbara eller 
närmaste subjektet, är det pastor eller nådemedelsembetet, icke 
församlingen, icke heller något församlingsembete såsom sådant. 
Der dessa eller enskilde församlingsmedlemmar tagas i anspråk 
för denna verksamhet, är det blott såsom biträdande medhjelpare 
eller nödfallsorgan. Det beror blott derpå, att de ordinarie eller 
närmaste organen af en eller annan anledning icke längre räcka till.

Fattigvården, kärlekstjensten deremot är en församlingens 
sak såsom sådan. Diakonatet, som är ett församlingens sakrificiela 
embete i motsats till det, om vi så få säga, mera sakramentala 
nådemedelsembetet, är det - närmaste ordinarie organet för den
samma. Om något, bör väl detta vara tillräckligt skäl, att älven 
systematiskt skilja mellan två så vidt skilda verksamhetsarter, som
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själavård och fattigvård, då de utöfvas af så vidt skilda organ 
och äro af en så olika beskaffenhet för öfrigt.

Själavård skall visserligen ock på sitt sätt ingå i fattigvården. 
Det är just det för kyrklig fattigvård utmärkande, att själavården 
deri skall vara, såsom det uttryckts, den egentliga själen eller den 
ledande och drifvande kraften. Men först och främst är själen 
icke det samma som kroppen. Och sedan kan själavården lika 
mycket sägas vara själen i en del andra kyrkliga lifsfunktioner, 
exempelvis predikan och katekisation, utan att någon derför tänkt 
eller yrkat på, att homiletik och kateketik skulle höra till själa- 
vårdsläran eller blott betraktas från dess synpunkt. Dessutom 
gäller här, livad Nitzsch säger vara utmärkande för all kristlig 
samfundsverksamhet, att i själavården ingjutes kroppslig vård och 
i den lekamliga eller kroppsliga ingjutes själavård ’)•

Till sist torde det svårligen kunna bestridas, att de skäl, 
som anförts för att diakoniken behandlas såsom en sjelfständig 
praktisk disciplin, väga fullt ut så tungt som skälen för åtskilliga 
andra1 hvilkas rätt och sjelf ständighet numera allmänt erkännes. 
Vi jemföra den blott med de tre: sj ä lav år ds lära, missionslära 
eller evangelistik och kybernetik.

Hvad den första beträffar, är den visserligen af gammalt 
erkänd. Den kan ju sägas vara sjelfva källan, ur hvilken alt 
livad praktisk teologi heter härflutit. Men när det gäller att 
principielt begrunda dess rätt eller härleda den ur kyrkans väsen 
såsom en sjelfständig lifsfunktion och väsensverksamhet. är det lika 
intressant som lärorikt att se med hvilka svårigheter man laborerar. 
Det erkänna både Zezschwitz och Hölscher, hvilka senare genom
sett sista upplagan af “Einleitung in die prakti^phe Theologie“ i 
Zöcklers “Handbuch“. Att härleda en särskild själavårdsdisciplin 
blott ur kyrkans själavårdande verksamhet säges på anförda ställe 
vara ingenting mindre än omöjligt (“erscheint daher unthunlich“).

— Diakonikens karakter af sjelfständig' disciplin. —

') Se Nitzsch, o. a. a. sid. 212.
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De taga derför sin tillflykt till reflexionen på samhörigheten 
med de mer fundamentala lifsfunktionerna och den förut af oss 
antörda sjeltuppfostran i och genom hvarjehanda benediktioner 
och anstaltliga organ. På det sättet få de visserligen en sådan 
fullhet af uppgifter för specifikt själavårdshandlande, att det slut
ligen säges icke mer kunna råda något tvifvel deröfver, att detta 
handlande bör anses såsom en kyrkans sjelfständiga lifsfunktion. 
Men, såsom vi förut sett, äro en stor del af dessa organ och an
stalter icke specifikt kyrkliga eller åtminstone mera af pastoral 
natur än uttryck för en församlingens aktualitet och sjelfupp
fostran. Och fullheten af uppgifter är 'så stor och lifsfunktionerna 
så vidt skilda, att denna disciplin antingen förlorar all öfversigt- 
ligliet och enhetlig konstruktion eller ock spränges sönder i flera 
discipliner.

I jemförelse härmed drista vi påstå, att diakoniken mycket 
lättare och säkrare låter sig härleda ur den kyrkliga kärleks
verksamheten, sådan denna är grundad i den kristlige kärlekens 
eget väsen. Och att den kristlige kärleken såsom sådan är ett 
kyrkans eget väsens-kännetecken, torde icke kunna bestridas eller 
ens sättas i fråga.

Om evangelistiken får det väl erkännas att hon, principielt 
sedt och strängt taget, i sjelfva verket icke låter skilja sig ifrån 
de öfriga praktiska disciplinerna. Missionsverksamheten innehåller 
ju i sig på visst sätt alla de öfriga lifsfunktionerna i sin första 
begynnelse. Detta har ock gjort att ännu i dag flere författare 
icke upptaga henne i det praktiskt teologiska systemet såsom en 
särskild disciplin utan fördela dess innehåll på de öfriga discipli
nerna. Bland dem nöja vi oss med att nämna och hänvisa till 
Olbers och Eklund 1).

Det är först och endast då kyrkan fattas i sin motsats till 
hednaverlden, som denna verksamhet framträder och kan göra

i) Se Olbers, Gonfirmand-själavården, Lund 1862, sid. III, och Eklund, 
Den teologiska vetenskapen, Stockholm 1885, sid. 169 och 180—181.



272 — Diakonikens karakter af sjelfständig disciplin.

anspråk på en sjelfständig behandling. Men äfven då man. såsom 
tillbörligt är. fattar den såsom en sjelfständig och grundläggande 
lifsfunktion. gäller dock detta blott så länge, som missionsbildet 
icke än gått i uppfyllelse. När evangelium en gång blifvit för- 
kunnadt för alla icke-kristna folk. måste således denna verk
samhet upphöra och dermed disciplinen försvinna.

Jemföres diakoniken härmed, så är först och främst obe
stridligt att kärleken aldrig någonsin vänder åter och att fattig
domen aldrig heller någonsin kommer att utplånas från denna 
syndens jord eller ens ur kyrkans eget sköte, så länge hon dväljes 
i dessa “Kedars hyddor“. Men lika obestridligt är då ock att 
diakoniken icke heller kan försvinna, enär det ömsesidiga gifvande 
och mottagande, som här afhandlas, aldrig någonsin upphör. Der- 
jemte torde det vara svårt att förneka, det diakonikens organiske 
lifsformer äro lika djupt grundade i kyrkans väsen och hafva visat 
lika lifskraftig växt, lika rik och hastig utveckling, som trots nå
gonsin evangelistikens.

Ett argument, som deremot kan sägas innebära ett evan
gelistikens företräde framför diakoniken är det, som hem tas ur 
bådaderas väsentliga innehåll och lmfvudsakliga medel. Missions
verksamheten åsyftar ingenting mindre än hednaverldens inlem
mande i kyrkan och dermed möjliggörande af själarnas eviga fräls
ning. Dess både första och hufvudsakligaste medel är evangelii 
predikan, sålunda en för hela det följande kyrkliga lifvet grund
läggande nådemedelsförvaltning. Diakonien, särskildt i dess orga
niserade form af fattigvård, afser ju närmast afhjelpande af blott 
lekamlig nöd. Fattigvårdens närmaste och hufvudsakligaste medel 
äro blott af timlig och materiel natur.

Och måhända anser sig mången af detta senare förhållandet 
kunna hemta ett afgörande skäl emot att någonsin diakoniken 
behandlas såsom sjelfständig praktisk vetenskap eller betraktas 
såsom en kyrkans väsensverksamhet. Man har ju af gammalt 
ansett blott de olika formerne af nådemedelsförvaltning förtjena
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namn af kyrkliga lifsfunktioner. Gent emot detta senare vilja vi 
lörst anmärka att detta visserligen är en gammal uppfattning 
men en, som på det närmaste sammanhänger med den numera 
såsom ohållbar ansedda uppfattningen af praktisk teologi såsom 
blott pastoral embets-teknik.

Skulle diakoniken på den grund utmönstras ur de kyrkliga 
lilsfunktionernas rad, måste åtminstone af samma skäl och med 
samma, om icke ännu större rätt och nödvändighet äfven kyber- 
netiken vederfaras samma öde. Hvarken författningsverksam- 
heten eller kyrkostyrelsen har direkt att göra med någon ome
delbar nådemedelsförvaltning utan blott att derför möjligen skapa 
lämplige yttre former och deröfver öfva behöflig uppsigt. Lika 
nödvändig för kyrkans sjelfrealisation i denna verld som författ- 
ningsverksamheten är, äfven om den icke omedelbarligen har att 
göra med nådemedelsförvaltning eller det kyrkliga lifvets innersida 
utan blott med den yttre eller det kyrkliga lifvets samfundsformer, 
lika nödvändig är derför ock diakoniken.

Detta så mycket mer, som det här ingalunda kommer an 
blott på skapandet eller iakttagandet af yttre former. Fast hellre 
är det i diakoniken fråga om det kyrkliga lifvets innersta, sjelf- 
ständigt drifvande kraft: den kristlige kärleken, och om de lifs
former, organ och embeten, som af denna oumbärliga lifsfunktion 
kräfvas, för att den på ett tillfredsställande sätt skall kunna 
utöfvas.

Och hvad jemförelsen med missionsverksamheten ytterligare 
beträffar, så medgifves villigt den store åtskilnaden både med hän- 
syn till syfte och medel. Men det företräde, som häri kan anses 
ligga för evangelistiken, beror helt och hållet på dess mera “funda
mentala“ karakter och sammanhänger dermed så nära, att det 
helt uppväges af den mera sakrificiela men “församlings-aktuela“, 
som tillkommer diakonien. Dessutom är det långt ifrån att fat
tigvårdens syfte och medel skulle inskränka sig blott till det tim
liga och materiela. Så visst som det är att själavården är och

18
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alltid skall förblifva själen i fattigvården, så visst är det, att Guds 
ords användning och framför alt evangeliet sjelft dervid ej kan 
undvaras, äfven om det icke framträder på samma sätt som i 
missionsverksamheten eller den egentlige själavården.

Till sist måste vi äfven i korthet yttra oss om diakonikens 
förhållande till etiken och kyhernetiken eller det kristliga kärleks- 
lifvets enskilda yttringar och framträdande i allmänt sociale för- 
fattningsformer.

Och hvad det första beträffar, kunna vi icke inse annat än 
att den gränslinie, som Zezschwitz mycket bestämdt uppdrager 
mellan etik och praktisk teologi öfver hufvud, i alle punkter kan 
fasthållas äfven med hänsyn till diakoniken. Diakoniken inskränker 
sig icke, såsom etiken, till att framställa de allmänna etiska prin
ciperna eller de enskilda yttringarna af den kristliga och allmänt 
menskliga sedligheten. Annu mindre tager hon någon hänsyn till 
dessas inbördes sammanhang, deras genetiska utveckling och full
ändning i kristendomens allmänna etiska ideal.

Och hvad angår diakonikens förhållande till kyhernetiken, 
så har diakoniken icke, såsom denna, att skapa en mängd yttre 
former för det kyrkliga samfundslifvet öfver hufvud. Ännu 
mindre har hon att angifva hvarjehanda närmare rättsliga bestäm
melser för de olika embetenas och individernas verksamhetssfer. 
Diakoniken har fast hellre att framställa principerna för de orga
niska lifsformer och ordningar, embeten och organ, som kyrkan 
behöfver i och för utöfningen af den inre väsensverksamhet, som 
kallas diakoni. Och för att detta kunna göra måste hon icke 
blott söka begripa de lifsformer, som kyrkan derför ifrån början 
skapat och sedan under tidernas lopp alt mer fullbordat eller ock 
försämrat. Hon har att i enlighet med denna verksamhets idé 
reglera och alt mer befrukta sådane för handen varande orga- 
niske lifsformer, att de alt mer må afpassas efter förefintliga beliof 
och kyrkan derigenom komma till att på ett väsensenligt sätt alt 
fullare utöfva denna sin lifsfunktion,
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Sodan vi 
uppgift, såsom

så faststält donna disciplins begrepp och allmänna 
i värde och betydelse för kyrkans lif fullt jemn-

bördig med ötrige, allmänt erkände praktiskt teologiske vetenskaps
grenar. återstår det oss blott till sist att bestämma dess plats 
i systemet.

III.

Diakoniketis omfång och ställning i det praktiskt
teologiska systemet.

Det är icke utan skäl, att vi öfver denna sista afdelning 
satt en sådan rubrik. Vi hafva dermed velat antyda, livad som 
för öfrigt ligger temligen nära, att vi icke anse diakoniken, lika 
litet som någon annan vetenskap, med ens kunna vara färdig. Vi 
behöfva blott besinna huru lång tid, som åtgått för åtskillige öfrige 
vetenskapsgrenar, innan de kunnat utbilda sitt innehåll till allmänt 
erkänd t omfång och fått sig en lika bestämd plats anvisad. Och 
det skall icke förefalla någon oväntadt utan tvärtom helt naturligt, 
ifall olika meningar i början vilja framträda, icke mindre när 
det gäller bestämmandet af denne vetenskaps innehåll och omfång, 
än när det är fråga om dess rätt till sjelfständig behandling och 
plats i systemet.

Härvid är dock vår uppgift betydligt förenklad. Så vidt vi 
hafva oss bekant, är nämligen Schäfer den ende bearbetaren af 
denna disciplin, som närmare sökt begränsa dess omfång och an
visa den en bestämd plats i det praktiska systemet. Vi hafva 
derför blott att tillse huruvida det resultat, hvartill han kommit, 
kan anses tillfredsställande eller, ifall detta icke skulle befinnas 
vara förhållandet, hvad derför bör sättas i stället.
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Såsom vi redan förut antydt, lemnar Schäfers framställning 
åtskilligt öfrigt att önska, icke mindre med hänsyn till den prin- 
cipiela begrundningen och den enhetligt genomförda systemati
seringen än i bestämmande af diakonikens omfång. Helt visst 
beror detta hufvudsakligen derpå. att han framför alt är historiker 
och personligen så mycket intresserad af alt den inre missionens 
mångahanda arbete, att han deraf vill upptaga så mycket som 
möjligt i denna nya disciplin.

Så nöjer han sig icke med att behandla hvad han sjelf 
kallar “grundstocken“ eller den egentlige kroppen i inre missionen, 
hvilken utgöres af de rena barmhertighetsverken och som i egen
skap af alt slags kärlekstjenst eller diakoni gifvit denna disciplin 
namn af diakonik. I stället låter han denna kärna kringslutas 
och åtföljas af alt den inre missionens arbete, som han söker sam
manfatta i tre olika strömningar. Och såväl i den principiele 
delen, hvilken för resten är föga mer än en inledning1), som 
framför alt i den historiske och specifikt praktiske tager han lika 
mycket eller ännu mer hänsyn till dessa helt olikartade element. 
Dessa element rubricerar han under kategorierna af det diako
niska, evangeliska och reformatoriska. Och fastän han sjelf är 
fullt medveten om och äfven på ett ställe tydligt uttalar att dessa 
vid ett principielt riktigt förfarande måste åtskiljas, så behandlar 
han dem dock gemensamt. Det motiv, han derför anför, kan vis
serligen icke frånkännas all sanning. Han motiverar det dels 
dermed att, så länge diakonien ännu icke är fullt inorganiserad i 
kyrkan, bär hon inre missionens drägt, och dels dermed, att öfriga 
element, särskildt det ena, det s. k. evangelisatoriska, icke till
räckligt blifvit tillgodosedt af homiletiken, dit det egentligen hör.

Men en sådan sammanslagning kan aldrig gagna någondera 
saken. Och för den principiela utredningen af diakonikens begrepp 
såväl som för hela den vetenskapliga behandlingen öfver hufvud

’) Jfr Wilhelmi, Zur wissenschaftlichen Bearbeitung der inneren Mis
sion, i Theologisches Literaturblatt för 1891, N:o 5.
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af alla deri ingående moment kan det aldrig annat än bereda 
onödiga svårigheter. Han kommer i sjelfva verket derigenom att 
motarbeta i stället för att befrämja det, som han säger vara det 
åsyftade målet: det korrekta inlemmandet i kyrkans lifsverksamhet.

För att ådagalägga detta påpeka vi blott en enda sak. 
Sant är visserligen hvad han säger att “diakoniens inväxande i 
kyrkans författning blott kan ske medelst en historisk process“. 
Likaledes är det nog riktigt, att det är förenadt med svårighet 
och kanske tvifvelaktigt, om kyrkan när som helst är i stånd att 
rätt leda och befrämja den kärleksverksamhet, till hvilken icke 
kyrkan sjelf utan inre missionen tagit initiativ 1). Men ännu svå
rare blifver det tydligtvis, ännu längre kommer det att dröja, om 
diakonikens målsmän, såsom Schäfer, icke skilja från utan förena 
med diakoniken sådana utväxter, som icke kunna annat än vålla 
betänkligheter hos kyrkans målsmän. Ty annorlunda kunna vi icke 
benämna den verksamhet, det här närmast är fråga om, den pre
dikande lekmannaverksamheten.

Såsom redan af den principiela utredningen framgår, måste 
vi derför från början afskilja från diakonikens område hela detta 
s. k. “evangelisatoriska element“. Under denna benämning sammanför 
nu Schäfer en hel mängd de mest olikartade åtgärder, hvilkas 
sammanhang med diakoniken är svårt att upptäcka, der de icke 
helt af strida emot den, eller uppenbarligen höra under andra 
praktiska discipliner. Af sista slaget nämna vi blott sådana åtgär
der för Guds ords förkunnelse, hvilka tillkomma kyrkostyrelsen, 
såsom delandet af större pastorat, byggandet af nya kyrkor, anstäl
landet af Here prester. Bland de förra framhålla vi särskildt lek- 
mannapredikan, emedan författaren sjelf på den lägger så syn
nerlig vigt.

Det är icke nog med att han hänvisar till den apostoliska 
tiden och Luther i sin “Sturm- und Drangperiod“ såsom för-

Jfr Xöckler, o. a. a., sid. 517—522.
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ordande densamma. Äfven Augsburgska bekännelsens XIV artikel 
påstås tillåta en sådan, ifall den rätt fattas. Sant är visserligen, 
hvad han på ett ställe säger, att Luther snart fick känna det en 
skranka behöfde dragas, så att icke den i början påyrkade fri
heten missbrukades till en täckmantel för ondskan. Likaledes 
vilja vi gerna gå in på, att Augustanas XIV artikel betecknar 
den gyllene midten mellan godtyckligt lösande och dämpande af 
Anden. Men likväl påstår han på ett annat ställe att offentlig 
lekmannapredikan icke med skäl kan påstås strida emot vare 
sig Guds ord eller Luthers yttranden eller den lutherska kyr
kans lära.

Då han der säger, att man först måste afkläda “rite vocatus“ 
dess historiska mening för att kunna använda det till bestridande 
af lekmannapredikans berättigande, nödgas vi derför erkänna att 
vi icke förstå meningen dermed. Då vi emellertid på annat 
ställe ') sökt ådagalägga den “historiska meningen“ af Augusta
nas XIV artikel, kunna vi här icke närmare inlåta oss på 
denna fråga.

Dessutom behöfva vi det så mycket mindre, som hos 
Schäfer sjelf finnas flera yttranden, hvilka gå i så motsatt rikt
ning, att de bilda en tillräcklig motvigt deremot. Sedan han 
ibland annat erinrat om, att denna lekmannapredikan öfvas med 
särskild ifver i den skandinaviska Norden och här mångenstädes 
ensam bär namnet “inre mission“, framhåller han svagheterna och 
farorna, som vidlåda denna verksamhet,, på detta sätt. “Här och 
der har till och med lekmannapredikan sjelf blifvit till ett trång
mål (“Notstand“), hvilket man ifrån kyrklig sida icke allvarligt 
nog kan försvara sig emot“ 2). Mer behöfver icke sägas för att 
ådagalägga nödvändigheten af att från diakonilen utesluta alla 
sådana evangelisatoriska element.

') Jfr Holmström, Om kyrkostyrelsen inom Lutherska kyrkan, Lund 
1886, sid. 14—16.

1) Se Zöckler, o. a. a. sid. 518 och 557—561.
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Dermed är dock ingalunda sag dt, att från diakonik oeh 
kyrklig fattigvård skulle uteslutas hvarje evangeliskt element. 
Tvärtom hafva vi just framhållit såsom det mest karakteristiska 
tör den kyrklige fattigvården, att han skall vara evangelisk i detta 
ords mest omfattande mening, ßätt utöfvas den först då, när han 
blif ver, om vi så få säga, ett evangelium i materiel och timlig 
form, som derför så mycket lättare gör intryck såsom sådant och 
så mycket kraftigare kan förbereda på det fulla, andliga och eviga 
lifvets evangelium.

Då dessutom själavård blifvit bestämd såsom den egentliga 
själen i den kyrklige fattigvården, kan tydligtvis denne fattigvård 
aldrig rätt öfvas, ännu mindre uppnå sitt mål, utan att evangelium 
kommer till användning. Och det icke blott i form af pastoral 
själavård och presterlig förkunnelse utan äfven och framför alt~* 
genom lekmannavitnesbörd. I hvilken form och på hvad sätt detta 
lämpligast skall afläggas. det är just en af de många vigtiga detalj
frågor, diakoniken har att från principiel synpunkt utreda. Men 
så mycket bör dock utan hvarje närmare utredning vara klart, 
att detta är något helt annat och vida skildt ifrån alt hvad egent
lig lekmannapredikan heter. Ty denna — våga vi påstå — står 
såsom sådan i så bestämd strid med Augustanas XIV artikel, att 
den aldrig kan inordnas i lutherska kyrkans lif utan att helt för
ändra karakter och att det derför aldrig bör sättas i fråga att 
upptaga dess behandling inom diakoniken. Då, efter hvad en 
recensent i “Theologisches Literaturblatt“ upplyser om, det först 
är i sista upplagan, som detta evangelisatoriska element upptagits, 
måste vi följaktligen anse att derigenom åstadkommits en för
sämring i stället för en förbättring 1).

Återstår således blott det diakoniska och reformatoriska 
elementet. Hvad då det första af dessa beträffar, ligger i sakens 
natur, såsom det ock framgår af sjelfva namnet, att alt livad som

1, Se Hoerschelmann, Zur praktischen Theologie, i Theologisches Lite
raturblatt, Leipzig 1890, sid. 879.
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med rätta kan hänföras under diakoni också bör af diakoniken 
upptagas till behandling. Den enda begränsning, som bär kan 
komma i fråga, är den, hvilken betingas af diakonikens begrepp 
såsom en praktiskt teologisk disciplin. Det är derför icke hvilken 
kärlekens tjenst som helst, ännu mindre den kristlige och allmänt 
mensklige kärlekens allmänna kraf och principer, som här skola 
komma till tals. Det är fast hellre blott diakoniens organiske 
lifsformer och alt hvad som med dem kan stå i något samman
hang, hvilka diakoniken har att behandla.

Villigt medgifves att gränsen här icke låter sig så skarpt 
uppdragas, att icke olika meningar kunna göras gällande om, livad 
som i sådant fall skall höra hit eller till någon annan vetenskap. 
Likaledes kan det ofta hända, att samma handling eller sak, som 
faller inom diakonikens område, det oaktadt kan och behöfver 
blifva föremål för betraktelse äfven från andra discipliners syn
punkt. Men detta är något, som gäller icke blott om diakonikens 
objekt och omfång utan lika mycket om hvilka andra närbesläg- 
tade vetenskapsgrenar som helst.

Hvad så till sist angår det s. k. reformatoriska elementet, 
så medgifver Schäfer att, huru nödvändigt det än må vara såsom 
en häri ingående, till lif väckande och renande tendens, så kan 
det icke göra anspråk på någon sjelfständig plats. Det ligger i 
sakens natur, att det icke kan upptagas och utbildas till någon 
särskild afdelning eller något fristående moment i den nya disci
plinen. Dessutom är det icke något, som kan sägas vara särskildt 
utmärkande för denna disciplin i motsats till och jemförelse 
med andra.

Det är tvärtom något, som — såsom Zezschwitz med rätta 
framhållitl) — bör fordras af den praktiska teologien i sin helhet. 
Hon har just till uppgift att i och för kyrkans förverkligande i 
verlden icke blott klargöra kyrkans närvarande lifsfunktioner utan

’) Jfr Zezschwitz, System der prakt. Theologie, sid. 7 och Zöckler, 
o. a. a. sid. 10.
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ock med magten af en “perenn reformatorisk riktning“ arbota på 
en reformatorisk utveckling af dessa hän emot det föresatta målet-

Men deruti vilja vi instämma med Schäfer att i inledningen 
till den praktiska teologien eller kanske hellre i den principiela 
grundläggningen af diakoniken hör detta reformatoriska element 
på helt annat sätt än hittils komma till tals. Der bör framhållas 
icke blott den gudomlige rätten utan den häremot svarande all
männa kristendomspligten af sådana reformatoriska sträfvanden, 
som för uppnående af diakoniens höga mål kunna blifva nödvändiga. 
Och här vilja vi gå ett steg längre. Vi måste tillägga något, som i 
Tyskland måhända icke längre är behöfiigt, men som så mycket 
mer är det hos oss. Och det är att diakoniken icke blott får sig en 
plats tillerkänd i det praktiskt teologiska systemet utan framför alt 
göres bekant för och får inverka reformerande på alle, som vederbör.

Tydligt är att vi härvid i första hand tänka på det kyrk
liga embetets bärare, som skola vara själen i diakonien och på 
alle dem, som i ett eller annat afseende syssla med fattigvårds- 
och kärlekstjenst. Vi hänvisa äfven här till Zezschwitz 1). Först 
vilja vi dock påminna om att han behandlar diakonien blott 
såsom en inre-missionsgerning och således icke tager hänsyn till 
de förökade kraf, som ställas på det kyrkliga embetets bärare i 
och med dess kyrkliga organisering. Det oaktadt, säger han att 
“ingen själasörjare i närvarande tid kan fylla den uppgift, som 
den kristliga församlingsledningen nu ålägger honom, utan grundlig 
kännedom om hit hörande literatur och verksamhet“ 1).

På ett annat ställe, der hans utredning just går ut på att 
bestrida diakonikens rätt till sjelfständig plats i det praktiska syste
met, yttrar han sig dock derom på följande sätt: “Ignoriert kann 
jenes hochwichtige Gebiet so wenig auf dem akademischen Katheder 
werden, als seine Kenntnis heutzutage für die rechte Ausrüstung zu 
geistlicher Amtsführung in voller Ausdehnung unentbehrlich ist2).
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') Se Zezschwitz, sist a. a. siel. 594. 
J) Se Zöckler, o. a. a. sid. 21.
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• Och är en sådan kännedom oumbärlig för prestens embets- 
verksamhet och församlingsledningen i allmänhet, så kan den 
tydligen ännu mindre undvaras, när det på allvar blifver fråga 
om att leda och öfva diakonien sjelf såsom kyrklig fattigvård. 
Hvad som af det “reformatoriska elementet“ derför framför alt 
är nödvändigt, ifall diakoniken skall komma till sin rätt, det är 
att den göres till föremål både för föreläsningar vid universiteten 
och för praktiska “instruktionskurser“ på andre lämplige orter, så 
snart tillfälle dertill gifves. Yi få nämligen icke föreställa oss att 
alt är gjordt eller ens mycket vunnet dermed. att diakonatet in
lemmats i kyrkans författning och diakoniken sjelf blifvit i veten
skapligt afseende på ett än så tillfredsställande sätt faststäld. 
Hvad det framför alt kommer an uppå, det är att organen sättas 
i rörelse, att de organiske lifsformerne fyllas med motsvarande 
innehåll och icke minst att personerna, som dertill skola medverka, 
sättas i stånd till att göra hvad som af en hvar ibland dem måste 
fordras. Och derför är teoretisk kännedom icke mindre än prak
tisk handledning första oundgängliga vilkoret.

[ Tyskland har derför ock sedan längre tid tillbaka denna 
disciplin upptagits på schemat för de teologiska föreläsningarna. 
Hedan Wiehern begynte på sin tid hålla s. k. instruktionskurser, 
hvilka. väsentligen medverkat till diakoniens hastiga ocli omfattande 
införande i praxis. Och till de instruktionskurser, som för när
varande på många ställen hållas, är det blott ett fåtal, som för 
hvarje år kan vinna tillträde af de månge pastorer, hvilka bokstaf- 
ligen söka tränga sig fram dertill l).

Detta bevisar bättre än alt annat huru stort behofvet af 
vägledning är på detta område. Och detta är något, som äfven 
hos oss icke blott manar till snar efterföljd utan är oundgängligen 
beliöfligt och nödvändigt, ifall diakoniken skall komma till sin rätt 
och kyrklig fattigvård någonsin skall kunna blifva rätt öfvad.

Se Zöckler, o. a. a. sid. 511 och Wdhelmi, o. a. st. N:o 6.
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Till slut åligger det oss endast att bestämma diakonikens 
plats i det praktiskt teologiska systemet. Och efter den utred
ning, som föregått, behöfvas dertill icke många ord. Klart är 
likväl, att vi då måste ansluta oss till något gifvet system. Vi 
kunna och vilja icke härvid inlåta oss på den mycket omtvistade 
och ytterst svårlösta frågan, hvilket af de många befintliga, sins 
emellan så helt olika, för att icke säga rakt motsatta praktiskt 
teologiska systemen, som af oss anses vara det mest tillfreds
ställande. Dertill skulle fordras en hel afhandling för sig. Och 
måhända skulle resultatet deraf blott blifvit ett mer och mindre 
modifieradt eller nytt system. Och af sådana hafva vi i sanning 
det förutan mer än nog.

I likhet med Schäfer utgå vi derför i följd af hela den 
föregående framställningen från Zezschwitz’ system, hvilket ingen lär 
bestrida vara ett ibland de mest framstående och allmännast erkända. 
Och för så vidt vi kunna inse, förefinnes då ingen giltig anledning 
att påyrka förändring derutinnan, att diakoniken intager sin plats 
emellan poimeniken och kyhernetiken. Af gammalt har ju dess 
innehåll behandlats af själavårdsläran. Och merendels hänvisas den 
äfven af dem, som icke tillerkänna den någon sjelfständig plats, 
till slutet af själavårdsläran eller åtminstone till sista momentet 
af de olika afdelningarna. Så både hos Zezschwitz och Harnack.

Den förstnämnde behandlar den under eget fristående 
kapitel emellan själavårds- och författningsläran, hvarför det här 
icke behöfves någon förändring i plats. Så snart blott diakoniken 
erhåller den sjelfständiga behandling, som af dess väsen kräfves, 
och framför alt såsom kyrkligt organiserad väsensverksamhet 
principielt skiljes från inre-missionens extraordinära, provisoriska 
åtgärder, hvartill Zezschwitz sjelf gör så kraftige ansatser, är 
arkitektoniken här färdig. Och äfven om hon i andra system 
skulle få en annan plats än emellan, själavårds- och författnings
läran, bör dock alltid platsen bestämmas så, att deraf tydligt 
angifves diakonikens nära samhörighet med dessa häda discipliner.
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Ar själavården själen i den kyrklige fattigvården, bör ock 
vetenskapen om denne, diakoniken, i det arkitektoniska systemet 
hafva en sådan plats, att denne dess egenskap tydligt träder i 
dagen. Och samma skäl, som talar för diakonikens nära anslut
ning till poimeniken, våga vi påstå förefinnes äfven för dess plats 
bredvid kyhernetiken.

Äfven om det måhända förefaller mången lika djerft som ovän- 
tadt, drista vi dock säga att detta samma organiska vexelförhållande, 
som eger rum mellan själavård och fattigvård, också är till fin
nandes mellan kyrklig fattigvård och kyrklig författningsverksamhet 
eller kyrkligt samfundslif öfver hufvud. Vi våga påstå att diako
nien, framlör alt i dess kyrkligt organiserade form af fattigvård, 
är själen i kyrkans samfundslif. Det var ingalunda blott i kyr
kans skapelsetid, som den kristlige brödrakärleken skaffade sig 
sitt första, mest omedelbara och kraftiga uttryck i “ymivo>viciu. 

Det är något, som eger rum i alla tider; och än mer, det är något, 
som för alla tider är ett af de första lifsvilkoren och normala 
lifsyttringarna.

Diakonien var då, livad hon i alla tider hort förhlifva, den 
första samfundskristalhsationen. Hon var, om vi så få säga, den 
innersta kärnan, på samme gång som den drifvande kraften och 
ledande själen i den samfundsbildning, hvilken då genast begynte 
och sedan alt mer utvecklades. Diakonien var helt enkelt grund
formen i den apostoliska kyrkans församlingslif, som visserligen 
närmast utvecklade sig inom den enskilda lokalförsamlingen. Men 
vid förefallande behof visade hon sig dock mägtig att omfatta det 
hela, både den kristna församlingen i sin helhet och på sitt sätt 
äfven hednaverlden.

Det var i och genom diakonien, som församlingen i sin 
helhet, icke mindre embetsbärarne än församlingsmedlemmarne. 
erhöll den rätta öfningen i kristlig sjelfuppfostran till aktuel verk
samhet. Det var hon, som gjorde att de kunde icke blott vidare 
utbilda lifskraftige författningsformer för sitt samfundslif utan ock
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fylla desse med motsvarande innehåll. Det var hon, som gjorde 
att det kristendomslif, de lefde både enskildt och offentligt, var af 
den öfverväldigande kraft, att de så snart öfvervunno alt hedna- 
verldens motstånd. Och vi våga påstå att endast i samma mån 
som diakonien i våra dagar åter kan komma till blomstring och 
diakoniken kan medverka till dess kyrkliga organisering och ful
lare utöfning af samtlige församlingsmedlemmar, kan det kyrkliga 
lifvet öfver hufvud vinna förökad styrka.

Den tid, i hvilken vi lefva, är en ombildningens och nybild
ningens tid på alla områden, icke minst inom den kyrkliga 
författningens. Vi påminna blott om kyrkomötesinstitutionens 
införande och den betydelsefulle andel i kyrkolagstifning, som 
derigenom tillerkänts lekmannaförsamlingen i vårt land. Och må
hända går vår svenska kyrka inom en ej så aflägsen framtid ännu 
större förändringar till mötes. Skulle det moderna folklifvet och 
den s. k. rent humana statsutvecklingen fortgå i samma riktning, 
som under sista tiderna inslagits, kommer måhända förr eller senare, 
och det kanske inom kort, statskyrkoformen att helt brytas sönder 
eller åtminstone att betänkligt undermineras. Och hvad som är 
säkert, det är att då, eller i alla fall, ännu vida större kraf måste 
ställas på dem, som i ett eller annat afseende skola kunna repre
sentera kyrkan på ett något så när tillfredsställande sätt.

Att det redan nu ofta återstår mycket att önska, icke minst 
från församlingarnas sida med afseende på dem, som hittils erhållit 
det ena eller andra kyrkans förtroendeuppdrag, är så i ögonen fal
lande, att det blott behöfver påpekas. Men det är icke så mycket 
att undra öfver. Det är fast hellre helt naturligt, att så gått och 
så måste gå, så länge våra församlingar ännu icke fått tillräcklig 
uppfostran för kyrklig sjelf ständighet. Och en rätt kyrklig sjelf- 
ständighet kan aldrig åstadkommas annat än derigenom, att till
fälle beredes för samling smedlemmar ne att uppöfva sina krafter i 
något slags kyrklig angelägenhet.
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Zezschwitz nämner visserligen såsom en af själavårdslärans 
uppgifter att arbeta på en sådan församlingarnas och de enskildes 
sjelfuppfostran ')• Men vi behöfva blott hänvisa till det lika obe
stridliga som beklagliga förhållandet, att själavården altför litet 
öfvas för att i detta afseende någonting kunna uträtta. Dessutom 
halva vi lörut påpekat att det i själavården mera kommer an 
på att erhålla den tilibörlige vården och rätta vägledningen än 
på den aktiva sjelfverksamheten, som erfordras för egentlig sjelf
uppfostran. Först i och genom diakoniens allmänna öfning och 
den välbehöfliga vägledning, som, diakoniken dertill har att gifva, 
är den förskola vunnen, som förmår uppfostra våra församlingar 
att rätt taga del i och bidraga till en lycklig lösning af de svåra, 
mag tp åligg ande uppgifter, vi här antydt.

Och derför bör äfven diakoniken i det praktiskt teologiska 
systemet hafva en plats, som angifver detta hennes förhållande till 
den kyrkliga författningsverksamheten och kyrkostyrelsen. Hon 
bör gå före kybernetiken eller med den stå i ett liknande sam
manhang som det, hvari poimeniken står till diakoniken.

’) Jfr Zöckler, o. a. a., sid. 27.
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