
F riil~llilll!-- Herr af I( l i n t he J' g : Jag hade ,-äntat och hoppats, att 
""ne,,, '·"<ld · 1. l' k d -- d k 't k 11 h f k ' t Il i lll!"h~m f,ir uel'e( mngsub 'ottet, ä aren et nu ätol' ·omnu , S· U C fL va omml 

S\·!l.·..;Jij"n "rh till ett aUDat resultat, iin hvad fallet Yllr i ,'årns, då frågan sist 
pm"'lu,·,,,<I , f J -- l' tt St kl l t d A d f' (IdnIIor. yar öre. ag anser nam Igen, a OC . 10 ms :l pH. g l'un a . 

l(liUande bestämmelser om reglementerad besigtning iklädt sig ett 
ganska stort ans,'ar för dcn ställning, till hvilka de samhällets 
olycksbarn, om hvilka här Hr fråga, harva kommit. Det iir ett 
faktum, att, sedan dessa olyckliga qvinnor blifvit underkastade 
dessa reglcmenterade besigtningar, deras moral betydligt sjunkit ; 
och därtill kommer, att för dem, som verkligen vilja komma ifrån 
sitt förnedringstillständ, innebära just dessa reglementerade besigt
Dingar en svårighet, som de Icke kunna öfvenrinna. De kunoa 
nämligen icke af sig själfva hjälpa sig upp ur sio förnedring, utan 
det mllste vara nägon, som vi ll taga hand om dom, Stockhohn, 
stad har ju ocksä genom att bevilja ett anslag åt Elsa Borgs 
anstalt visat sig hafva ögonen öppna för de kmf, som denna klass 
af samhället ställer pä stadsfullmäktige, 

Då nu en annan förening oeksä önskar taga hand om dessa 
stackars förnedrade va,'clser och denna förenings verksamhet redan 
pågått i Hora är, förefaller det mig, som detta skulle vara eu full· 
giltig anledning för Stockholms stadsfullmäktige att bevilja det nu 
begärda, gauska mättliga anslaget, 

L äser man med uppmärksamhet fattig,'ärdsinspektörons ytt
rande, skall man finua , att han icke stillIt sig helt och hIlllot 
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8fvi<8 I1 <1. . H an pli rekar " i,serlizon, att detta [irende ,'nke t '-' ... egen - Fri1lslling"" 
lig II hörer till fattigvärdell. :.\Ien jag- ber att fä fragil: hvar t ,,:m'n. " "'d· 
k d . k .' d blir om"''''m ro, . OOl ma essa melllllS or, nar e ,'3. g-amla och 8juka, om de "cd,~;,lö88 och 

ICke komma ntt heIn ta både' he Lsonlrd~Dämlldens och fattign\rds - pro8t.itut'radt' 

llämndl'n ... budgeter? Detta torde il'ko kunna förnekas. (;;r~~.)· 
:Fatti",'ärdsin,pcktören påpekar vidare, att dessa stackaro, som 

lDall tager hand Olll, äro sn urbetsdugliga, att det borde ,'ara en 
ren affär att taga dem om hanel och söka fä d 'm ifraD deras 
forna lif. Det liirer dock icke "ara sä s".t rt för li tet 1"ar att 
in'e, att dl"''', som nnder läng tid fört ett oordnad t och frän arbete 
aUdeles fnll'Hindigt fritt l if, ti ll en början icke kunna an"iiodas till 
ni1!!ot (lu;,{undl' arbete. Grunden för att lUaD vill taga dem ifntn 
utpliggnrdit\-et är ju lliirmast den, att man vi ll söka fa deras 
lIIorali,ka tillständ ntlgorl unda förundradt. Om ocksa deras arbete, 
h"ilka försökt aU i detta af.I'cnde upptruda räddande, icke krönts 
1IIed fulhtändig f ramgång, är dct dock bevisad t, att Mski lliga pa 
drnoil "äg haf\Cl. kunnat räddas. 

När nu Stockholms stad har sina stora inkomster utaf britn
rillsmcdel ocll man pä mallga häll klandrat, att man lägger de sa 
inkomster uti dc allmänna utgiftcruus kIl ssa, tycker jag det shdle 
' -ara ganska nyttigt och lämpligt, om UlaD ville begagnu en del 
a f dessa med el för att "nderstödja huma nitära och sHrski ldt ett så 
humalli tärt ;indamål som <letta. 

Pä grund af hmd jag nu t illåtit mig anföra ber jag fd hem
stu lla , lttt "tltd fullmilkti gcs be. lut i förevaTand e fråga mMtc blifm 
följande: :»ntt med anledning uf förevarande ansökan om under-
töd ät frul suingsarm6n r iiddningsbom för sedeslös. oeb prostituerade 

q,·iUDOl' ett ärligt anslag af 2,000 kronor mä från och med ål' 

1901 och tills vidare bO"iljas, und er \·illkor "tt stadsfullmiiktige 
må cga att genom en af dem utsedd TC\'isol' granska dessa r~ikou

s kapeT>. 

Herr From: Jng tlteTför i hCl'rnl'ues minno min stfi udpllukt 
till denna fräga, dit don var föro i väras. Jag delade icke beller d,\ 
utskottets och fattigvårdsinspektörens åsigter, utan Iln sng, att det här 
val' fl'äga om ell verksamhet, som val' bohöfli g för samhället och 
hvilken lilan bord u understödja, oaktadt don bodrofs af frälsningsarmen, 
och trots det att jag gii.rna önskade, att nftgon Ronan toge hand om 
saken. Liksom fattigväl'dsin spoktöl'cn och fn.ttigvål'dsniimnden i nu
varande utl/ltnnde siigu sig icke hafnl haft anledning ntt äodrn. åsigt j 

2 
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PriU~niuj:::>J- frågan, så har icke hel1 er jag diirtill haft nnledning\ utnn vidhåll er 
tI rmens riidd· J'a" nu samm a åsigt jnO' hade i värns. 
ning.'ihc m för O " O 
", .. (l(';;'}ö~ o. och D et är niimhgen :llldelos hlln t , såsom den föfTe talaren 
jlTo"titllerlH) (' ,-ttrade att dessa menni skoT, S0111 slagit in pl\ denua bann, dlirest 

'Ivinnor. · , 
(F ort ... ) dc icke blifnl räddade, i en fnuntid komma att ligga kommunen 

ti ll last med mycket högre kostnader, än hvad fall et blir, ifall 
nag-on tager hand om dem O('h eöker att upprätta dem; ty när de 
senare falla fattig"ärden till last kan ko deras tillständ iiI' sddant, 
att fattig"årdsnillllodeo far underhålla dem helt oth hållet. Pa 
denna grund ber j"~ att fa yrklt bifall till det nyss fram tiilld" 
fÖTblaget. 

J-ag anser niimiigen, att denDa, liksom all annan filantropisk 
"erhamhet, som utöfyas af enski lde, innebär ett hittande af sta
dens fattiRYårdsuörda, synoerlig-ast dn det gäller en kategori af 
understödstagare. som, rlärest den cD.;kilda verksam heten icke tTiider 
emellan, förr eller ~enal'C maste omhändertagas och underhållas af 
kommuneu. Hyad nu för öfri gt betriiffar den hill' ifrrtgavarande 
kategorien, tror jag icke, att densamma hi.mpl ige n kund e tagas om 
hand af någou kommunal institution ; ty jag Mller före, att fil'betet. 
art är ,ådan, att det fordras, att det iiI' enskilda, för dc sa män
liskor särskildt ömmande personer, som utörva verksamheteu, D et 
är niimligcn icke sagdt, att on af kommunal myndighet för detta 
ilndamål ti llsatt styrelse voro lämp li g att utöfv" sådan verksamh et. 

Jag yrkar bifall till herr af Kl intbergs förslag. 

H err Six te n vo n F ri esen : J ag har egentligen begärt 
ordet för att belysa fattigvärdsniimndons ställning t ill dennll frå ga, 
J ag yill då t ill en början framMlla, att det föreföll fatti gvärds
nämnden underligt, om stadsfullmäktige, d~ denna framställ ning 
.så sent som i maj månad här vnri t före, nu skulle vara bonägen 
att ändra sin uppfattning i frågau. D en föregåonde ärade talaren 
framhöll ju , huru berömvärd t det yar att ddbålla den uppfattning, 
nian förut haft, och fatti gvärdsnämuden har, som sagdt, äfven 
ansett, att stadsfullm äktige också skulle "idbdll a sin åsigt i frågan . 
Det är dock icke endast diirpä, som fattigvärdsnämnd en grundat 
sitt utlätande, ty fattigvärdsinspektöron bar framhållit bestämda 
skäl emot att bevi lj a undeTstöd .för , ifn\gavul'I1Dde ii.ndumål unde r 
den form, !:lom här föreslagits, och, sävidt jag sett, har inge nting 
förekommit, som bemött de skäl, som af fatti~vård.inspek tören 
blifyit framställda. 
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Ser jag pil den ansökan, som här blif,; t &J' ord och hilken F' "J . 
l fl 

. e , - ra '! Illngs _ 
l errarne una tryckt på sldan ö, så inskränker siO' densamma till n~m~ni'l rHdd-

~ rader. :b'attignhdsinsj)ektören p'J'ol'de i "årao;;; °en mycket VI 'd nt~g"Jh ('m för 
' . !:'I. ~ . - 'i"t ' " t'''1 Öj;lU och 

lyfhg utl'edmng af frågan, mell , såyidt jag kan finna, hal' sökand en I'rOljtitu('rnde 

,l f d A l t d' , qvinllor . me a seen c u. !: cnDa u re Dmg lDgelltlng yttrat. Det förefö ll ( Fol,t ... ) 

oss därför, som .om ur vanlig syn punkt h ~Lr ingenting annat vore 
att göra än att ICke slösa bort kraft på att ,- idare befatta sig med 
frägan nu, Emeller tid fick fattigYärdsiuspektören äfvcn nu i upp-
drag att ,'erksblla en utredning af f!'ågan , hvilket han oeks1\ 
gjort; och uti denna utredning har han "erkl iO'en - J'aO' betonar 

b , o 
det gent emot den förste ärade talaren kommit till den slnt-
sats, att han borde afstyrka framstidln in gen. Han säger yisser
ligen pä ett ställ e, att, o". stadsfullmäktige skulle beYilja detta 
anslag, borde de och de villkoren uppställ as - och helt andra 
villkor äu dem, den förste ä!'ade talaren föreslagit. Den förste 
talaJ'eu har tydl igeu icke "elat gfi in på de ,-ilIkor, som fattig
vårdsin spektören velat hafva uppställda, 

D et är j u icke underligt, om stadsfull miiktige sti~na sig tvek
samma gent emot en sidan fråga som denn a. Fattigvårdsnämnden 
auser, att frågan icke är en fattig,-äl'dsfråga, ty utaf dem, SOnt 
intagas på hemmet, är endast eu ringa del föremål för fattigvård, 
och de, som äTO föremål fö l' fattigvård, iltnju ta understöd af fatt ig
vård snämnden, äfven om de äro bosatta ]lä detta hem, Gent emot 
detta säga de bäda föregåend e talarne, att. (Jm dessa människor 
icke nu iiro, bli f,'a de dock i en fram tid föremål föl' fattigv!nd, 
därest mrm DU icke hjälper dem, J a, men det är en vigtig led 
i bevisföringon, som dill' sakna s, ll ~lmligen att de, som intagas på 
detta hem , verkligen icke sedermem blifva föremål föl' fattigvård, 
Af hvad 80m biir upplysts i utredningen framgäl' ingalunda, att 
detta hem har så välgörande verkningar, som nu ifrågasättes. 
Och föl' det andra äro viiI icke alla iuriittningul' i samhiiIlet, som 
gä ut pä att förekomma meuniskoTs behåf nf fattig ,-ärd , föremäl 
för fattigvö,rdsstyrel scns omsorgoT, Den uppfostran, som samhället 
O'e1' och öfl'iO'[l. å,tO'iil'der som snm.hii.llet vidtaoO'el' för siua medlem-o , o e , 

mars viiibefinnande, allt detta gin ut pä att hindm peTsoneT att 
komma fattigvården till last - d. v . s. genom att göra. dem till 
dugliga medborgare, som försörja sig sji.i. lfva men i.cke höra 
därför alla institutioner för sådana ändnmiil ulldel' fatbg,'ärdcn! 
.Jag tror sil ledes, att fattigv!tTdsnitJllnden hal' fullkomligt rätt, dit 
den anSOT, att den uppgift, som hiLl' föreligger, icke är en fattig. 
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F I'i\l;millgs- vårdsfl't'tga. 
tu'mon s l'Udd- föl' sådana 
ui ngs hcm föl' . 
~cdcs l ös(~ och kyrkhga. 

Den 17 decembe i' 1900. 

Sä,idt jag kan förstä, är den en sedlighetsfräga, och 
frågor har samhället andra m yndigheter, uämligon de 

prost itllCl'ful c D en förste ärade talaren ansåg, att kommunen har påtagit 
qV llI llor. h f . f el I el (Foris.) sig ett stort unsv"ul' genom att a va 1ll ört en reg e.mentera c 

besigtningell af prostituerade qvinnor. J ag vet dock icke, om detta 
iiI' rigtigt. Det är ju en ku ngl. förOl'dning angående dessa pro
sti tuerade qvinnol's besigtu-ing, som ligger till grund för denna 
besigtlling, och jag vet icke, att denna fl'äga någonsin varit före 
mål för stadsfu lln::äktiges pröfning. Som vi veta, är j u detta en 
helt anuau fråga, som förer in pä ett helt annat område. Donna 
besigtning iir föreskrifvon ur holsovärdens synpunkt, och det räder 
visserligen lllyckct olika meningar, om den är l',iktig ell er icke, 
men jag tror icke, att stads{nUmö,ktige hafm något på sitt sam
vete CLug[teude denna fråga. 

H"ud som kan göras föl' dessa stackars menniskor, är j u 
mycket "ål, men det torde dock kunna ifrågasättas, huruvida det, 
som häl' föreslagits, yerkligen blir väl gjordt. 

Slutligen l,irer det viiI iifYan vara betänkligt att åt en säclan 
institutiou 80m frHlsningsa1'1ll en gif'la ett sädant botyg, son1 den 
genom bifall till siu framställning sk ulle få af stadsfullmiik tigo 
att siUta på sin skylt ; ty frälsningsarmen skyltar gärna, såsom vi 
ju alla vota. Om f.rälsningsarmen kunde sätta på sin skylt, att 
den atnjöte understöd af Stockholms stad, 8ä ble!"ve detta eu reklam 
lika "iiI som mycket annat, armen gäl'. 

Denna iustitution har för öfrigt icke sina rötter i Svel'ige, 
utan i ett fr iim mande land. H ela dess förvaltn ing och medlens 
redm-isning är något, som i alla händelser undandrager sig stads~ 
fullmiiktiges pröfning. J ag tvillar därför pä, att det skulle kunna 
vara lämpligt att lemna ett sådant understöd som detta under den 
form , som här blifvit föreslagen. 

P ä dessa grunder, -herr ordförande, ber jag att fä yrka bifall 
till beredningslltskottets fö rslag. 

H er r W r et lind : J ag skulle kunn a börja med att instämma 
med alla de tre föregående talarne så till vida, att jag instämmer 
med de två förste i afseende il deras premisser och yrkanden samt 
med den siste talaren i det hänseendet, att detta icke iir en fattig
värdsfråga ntan eu humanitär fråga, som hii,r föreligger. Men dö. 
den siste talaren sade, att detta vore de kyrk liga myndigheternas 
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sak, så d-:.'ager jag elell fn\gan i tvif" elsmål; Sitkert är, att de kvrk- F"iilsnilJl!"'_ 

liga myudighcternn., äf\-en om de vore villirra att tarra hand' 0 01 :n .. ml:ll~ rJidd
I l" h t . k . t) 1:> nll\g~h~'D1 Wr 
(cnn a ange agen e, le -e ega några ekOnOll1l skn resurser, med hyilka Sl'dl's!ö,.; 1J. or.h 

de kunna. pekuniärt understödja '\älgörenhetsiul'iittningnr af detta pro ~tittlf'rnd,' 
II l q\·innor. 

e er anuat s a2". 
eJ / Fort .... ) 

För öfri~t gjorde sig den siste talaren saker till ctt mis~tag, 
då han ]lästod, att behandlingen af de p"ostituera,le q"innorna mr 
beroende af p-n kungl. förordn ing. Don föreskrif,'CS uti on af öf,"er
ståthållureembetet i Stockholm utfärdad föreskrift af den 2 juui 
1875, In-iIken jag htir hal' i min hand, om herrm'ne af densam ma 
Yilj fl. taga del, 

För min del kan jag icke heller gifnL den siste talnren Tätt 
däruti, att fattigyå,rchinspektören skulle hufva gjort en verklig ut
redning af denna sak. De skäl, han framstiillt föl' sitt afstyrkande 
utJatande ty det ål' ju i sjlilfm ,'orkot afstyrkande - tilla 
"erkligen vid, att man underkastar dem en nii.rmare granskn Ing, ty 
de innehalla åtskilliga bäde oriktiga ooh skefva framstiillningar , 
"om tydligen äro meddelade i tendentiöst syfte. J ag ber diirför 
att fä påpeka ätski lligt utaf deras felaktiga beskaffenhet. 

Fattigvård. inspektoren säger först, att med deu praktiska 
erfarenhet, som illnehaf,-es af friilsuiugsarmeo, torde ufven kun na 
sättas i fråga, huruvida fll'betsprodukten af de å. hemmet intagna 
icke ersätter kostnadem a föl' deras underhåll . 

Ja, det kan "issel'ligen sättas i fråga, m Oll don, som har något 
reda på, hUl'\t dessa q,-inno1', som intagas på hemm et, i,im beskaffade, 
vet dock, att det vanligen dröjer fl era månader om, ionon de blif"a 
verkligt arbe tsföra, · och detta äfven om de icke ii ro sj uka. De 
kunna dock vara förstörda af fl era slag af sjukdomar s:llunda 
har det fl erR gånger händt, att på. hemmet intagna qvinnOl' lidit 
af deli·,.itt1n trem.ens, hvilket ju bevisar, att dylika q,-innor kunna 
Vfira i hög grad förstörda äfven af alkohol. Men äfven om de icke 
hafva en förstörd kropp, sii hafva dc genom ett liittjefullt och 
onyttigt lif under långa tider blifvit alldeles af"iinjda från all t 
.ubete, och det till därför god tid om, inn",n de äter blifva valla 
att arbeta; ofta äro de ock så okunniga, att do behöf"a lära något 
för att blif,," i tånd att uträtta något nyttigt. Don saken behöf"er 
jag alltså icke liiDgre llJlJlehålla mig vid. 

Föl' öfrigt siiger sig fattigvärdsinspektören endast vilja fram 
hålla, ' att frälsningsnrmen innehar fa.tigheter i Stockholm till ett 
värde af öf,'er 600,000 kronor (enligt bilagda intyg) . - Fattig-
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'FI'jiJ.mings- vårdsl11spektören hude dock lätt kunnat från frälsningsal'moll för

IH:menil rildd· skaf!'a 8iO' intvO' äf"en dii.l'oru , att dessa fastigheter äro i ntecknade 
JJlng~h cm f Or /:) ~ O .. .. . " ."Iö", o,h för 493,000 kronor, som säledes ar mntebäraude skuld pä dem. 
prostitu (!\'!I d oJ När dessa nära 500,000 kronor nJdl'uges, ilro armens fastigheter 

'1"101101'. 

( F ort .,;,) icke af så. synnerligen stort värde. 
Vidare heter dat, - att armens icke öf,'erklagade beskattning 

innevarande il r utgöros i Hedvig Eleonora församling af 60,000 
kronors inkomst af rörelse }\ . D enna rörelse är armens bokförlags
och tidningsvorksamhet, och dotta är onekligen en rörelso, som bär 
sig. M Oll deuna ,·örclse är beroende af en bolagsordning, sladfästad 
af kungl. maj:t är 1893, i bvilken sista momentot af § 2 lyder 
sålunda : Bolaget bar icke till ändamål att bereda sina delegare 
nfigou "just ». All af denna bolagsrörelse uppkommande vinst kommer 
alltså frill sniugsannens ,·erksamhet till godo, och den liir, efter hvad 
som meeldelats mig, andndas för att afbetala skulderna pä armens 
fastigheteT hli r i Stockholm. 

Därefter talar fattig,årdsinspektören om armens beskattning i 
~ikolai, Adolf Frcd,~ks och Katarina församlingar. Härom har 
blif,it mig meddeladt fräa frälsningsarmens högq mrter följande: 

H,irbergena och bokförlagsrörelsen bafva äf,-en beskattats före inne
mrande är, men alltid öfverklngats. Dock har ännu icko någon 
sådan beskattning hunnit af kungl. maj:t afgöras. Pä grund af Oll 

beklaglig fÖfl:mmmelse af den person, som i somras under platsens 
ordinarie inuehafvares frånvaro bar UllS\"arct för dessa angelägen
heter, blof taxeringen ä 60,000 kronor jämte ett par mindre icke 
öfyerklagad. Detta rörhällaude, att beskattningarna ioke öfverklagades, 
grundar sig alltså icke på nägot medgifvande frän vär sida, att 
ifrågamrande verksamhet är af beskattningsbar natnr, eller att de 
uppgifna summorna voro exakta. R Uddningshemmen hafva aldrig 
förnt beskattats, men i är har den till nämnda hem börande tvätt
inrättningen i Adolfs Fredriks församling, SOUl afser att bereda 
skyddslingarna arbete, upptaxerats för en inkomst af 1,000 kronor. 
Naturligtvis komma vi ett följande ~r att klaga öfver bvurje säd",n 
här ofvan omnämnd taxering. Ännu har ingen vinst uppstått af 
,·år sari ala verksamhet, utan de rena verksamhetsutgifterna för den
samma frän dess början öfverstiga inkomstorna med ott afseviinit be
lopp, utan att det kapital beräknats, som nedlagts i fastighoter, upp
Sättning af de olika institutionerna med behöBiga in,~entarier etc. lO 

Sä hänger det alltså ihop med den taxorade inkomst af 70,800 
kronor, som hilr af fattigvärdsinspektören omtalats. 
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Vie]ar", fortsätter fattil!vårdsinsllektören: , "r of"unst'ende a"ro '-' u "Frillsning~-

oj heller inberitknade do belopp, som illflvta från landsorten å in- ,crmeo, "'dd· 

komst af rörelse, h vilka medel i vissa fa'Il , på O'l'und af att armen ~!~~:~ÖC9~ ::1:' 
rtiknas såsom from stiftelse, undgå beskattning )~ Det faktiska prOHti tuernd c 

förhållandet är emellertid, att frälsuingsarm6n ingenstädes i lands- q(;:~~~l:j 
()rten utöfvar nägoli rörelse, som sk{inkel' inkomst, och ingensWdes 
finnes nagot räddningshem annat än i Malmö, h"ilket öppnats senare 
itn de l Stockholm och hI'ilkct ingalunda skäukor inkomst, utan tvärt-
om medför stor förlust. 

Här Siigos därpå i utlåtandet : ) då, som i föregående memorial 
omnämnes, personer icke haf"ande hemOl-tsrittt i Stockholm intagas 
ä armens hem och mänga genom årslång "istelse därstädes här för
"iirf,-a hemortsrätt, torde detta vara ytterligare ett skäl att icke 
utan villkor bevilja al'mens anhällan ". Härvidlag kan jag upp
lysa, att, föl' så vidt de q\- iunor, som intagas på hemmen, icke 
förut äro i Stockholm kyrkoskrifna, blif,-a de det icke, sedan de 
blifv it pä hemmen intagna, och de få således icke mera hemorts
rätt genom att vara bosatta där fln annorstfldes i Stockholm. Myn
digheterna lära nUmligen icke kunna hindra, att dessa qviunor 
vistas i Stockholm och förskaffa sig hemortsrätt, ty polisen kan 
icke skicka hem dessa qvinnor förr, än de under iakttagande af 
laga former blifvit dömda såsom försvarslösa. N u invändes kanske, 
a tt dessa q,-iunor icke kunna uppehälla sig i Stockholm, om de 
icke intagas pä hemmet. J o, därtill hafv a de mänga resurser, och 
kunna de icke uppehålla sig bär, så begif" a de sig , enligt In'ad 

J'aO' inhemtnt af kommissarien för besigtningsbyrånJ till närgl'iinSande . o 
städer, ja, t. o. m. ända ti ll Göteborg och gifva gästroller, hvar-
efter de vända tillbaka till Stockholm igen. 

F attigvärdsinspektören yttrar sedan: 
H uruvida kOllllllunen. dock bör sätta sig ti ll doms öfv er armens 

verksamhet i sin helhet genom att bevilja densamma understöd af 
kommunens medel, kan väl ifrågasättas, ty ett understöd åt den 
ena eller andra grenen af armens verksamhet ii"r ju ic.k~ annat än 
ett understöd åt det hela, beroende pä en blott bokförlllgsätgärd. 
Detta !il' ocksä ett fullständigt misstag af fattigvårdsinspektöreIl, 
ty hvarj e frälsniugsarmens inrättning har sin särskilda bo~föring 
och sina särskilda räkenskaper, sina särskilda inkomster och SIDa sär

skilda utgifter. 
Dessa iilddningshem hafm icke andra inkomster än sådana 

gåfvor, som lemnas för ändarnäiet, samt det lilla, som kan inflyta 
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F rilhm ingil + genom de fl hemm en iotag un qvinnornRs arbete, ll\"ilkot naturligt
Ilrml·mt rl~d d- vis icke räcker längt. Dylika gtl.fvor insamlas ufven i landsorten 
n iuIt"he m för . ' , f l 1 l h Il 
.;,'d";i löS I\ o ch genom lDsamll1lg l sparbössor och a e e mee e, som er å as 
rl'o ~titu (' rnd(' 0""000111 dessa fri,-iILiga gäfyor, nfses 25 %, eller en fjärd edel , till 

'1,-inuOI', 
\>'o,,,.) riiddningshommen för qvinnor, och de öfriga 75 % till räddnings-

hemmen för mUll i Stockholm, h"ilka scuare alltsfi fä till godonjuta 
största delen af dessa bidrag. 

Den siste talaTen "uslig, att friil sniugsarmeu geuom detta ao
slag, SOUl iir i fråga, skull e fa ett betyg af stadsfullmäktige. ilIo,l 
lika StOTt skäl skulle dä kunua sägns, "tt aTmeo Tedan fått ett 
betyg genom det af sh,dsfllllmäktige beviljade anslaget till dess 
hiirberge fÖT mUn hlir i Stockholm. Denna verksamhet går ju i 
sa.mma r iktning SOUl den nu niirm<lst ifrågavarande, endast med 
den skillnad. att deu ena "fseT miin, den undra q"innor, h,·ilken 
sistniimnda ' -erk amhet är m~-cket sn\rnl'e, men också af mera nu· 
aktig oeh Yilrdc'full betydd,e, för sä yidt den leder till önskad t 
re~ultnt. RedaD under diskussionen rörande dettn ämne i ,"åras 
hade ju!: tillföll,' att meddela on del statistiska uppgifter rörande 
rC'~ultnt()u nf yerk~n.mhctell ,-id fl' ii.lsningsarmens riidd ningshem, af 
h,ilken ,ttlli,tik framgick, att omkring 60 % af de ii hemmen upp
tagna qviunorna t\tergifvits till s[Lmhället såsom nyttiga arbeterskor, 
... :1som tjenariuuor i Stockholm och i landsorten samt att många 
af de"a ofta stannat fl era ål' i samma tjenst. Detta tyder ju på 
ett mraktigt resultat. 

Jag ,-i II för restoll ocks!t meddela, att danska riksdagen jnst 
inne~arande höst beviljat ett ao.lag nf 2 ,000 honor för fem äT 
till ett räddn.ingshcm , som frälsningsarmen upprättat i K öpenhamn, 
Där har således icke ens statsmakten funni t sig börs hysa några 
betäckligheteT emot att gifva ett sådant godkännande betyg åt fräl s
Ding armen, som den siste talaren "ar rädd för att stadsfullmäktige 
nu skulle lemna. 

Så "idt jag har förstått, finnes det all. intet hindeT från 
frälsningsarmens sida mot att dessa h ems rökenskaper f A gran
'kas och dess journaleT genomses uta! säTskilde, af stadsfullmäktige 
tillsatte TevisoTeT. Gan ka fullst;.ndiga jouTnaleT finnas nämligeo 
öfver alla qvinnor, som i hemmen intagas. Ulaf dessa jouroaler 
framgår, att under detta Ar intill den 1 december varit A rädd
ningsbemmcn för q"innor intagnB 126 qvinnor - hemmen lro 
""m bekant två, ett ,;d Luntmakaregatan och ett .-id Gm-Thure_ 
gatan. Af deosa 126 fliekor voro 110 skrifna i Stockholm och 



'. -_ .• 
ndtlbt 1(j i InIlU"iOrttlll . En tredjedel, clI"f ung-efitr 35 1\.. hade rr;i! .. ning". 

nLrit iuskrif,'eu ho~ poli"ien här i tockbolm :-l\SO Ill pro:;tituerad~. n~m~n .. rildtl

\f <le "f', t' I t <I _I f 1II11~ .. lH"m fOr 
• O nga. U j.qo~{ e.. n ~ or l' a stlduu:l, S01l1 liro frigifna ~ .. d.., .. lö .. a och 

f'lorTar; och . sJl.,om VI ull,a veta, haf,-n iifveu frigifno. fungar gan ko. "ro .. t,i tu.-rnd ,' 

-vart att fn pH hech'rh~t uTbete, om ingt'1J hwer hnnd om dem . 'I ~~~~~.; . 
• \ ter,toden utgjorde, uf ,,,dnua BitkOl', som varit Iliira att blif,," 
in,krifnn ho, poli,,'n 'usom pro,tituerad,' oeh 11I'ilk" blif"it om
hiindertugua nf fril1 .. ning .. anll~o:; hiirbergeo g'cnnm rekommendation 
uf "iioner o .. h heknntn och ,tundom [if"en pl\ grund "f bref från 
land,,,rten , för ntt de i('k,- skulle komma liiugre ned på det slut
hInd" pill""! och rliddnilll( blifm omöjli". Onder dot första half
liret u tgjor.le und,-rhull ,dagarna \ id hemmet ,-id Gref Th u re~!ltan 
uf lIdnun flil'kor, .om hörde .taden till, 3,474. Under ant";,,nde 
lir utt underhnllsuug"rDn för dyliktt q\'ionor under det andra balf
arel ulif\'ll lika man;::a. ,kull ett an,lug uf ~.i)OO h onor repre
',-utNa en kostnad af 3li öre per dag föl' bmr och en af des A 

'IvinuQr. 8edIJ.Il hafva. "i ju öf,"en det andra hemmet vid Lunt
lIlnkUTe~utllu, för h,-ilket mtgot understöd nu i ke iir ifn'lgnsatt. 
10'-11 det ur ju gifvet, att ,tad fullmiiktige. genom alt understödja 
,Id t.'I)U, hCIl1J Il t't, iif'-e n ullderl iitta det nndrn verksam het. 

Klart ii r, att fru I ning:sarmeu!'J "cl'ksa mh t på detta olllnlde 
icke ii I' bl- rooml. på, Olll ,tad.fullmiiktige bevilj a detta nn lag ell er 
(oj, ty hemm n komma ju i 0110, hiL ud c]ser att ex i 'tera. Det lir 
så lunda ieke fl'ågu. om, att nfigot skall gå. 0 111 intet, om shtdsfulJ
miiktige nfsl:\ den gjorda f l'amstiillningeu, IIIr n gifyct lir ju , att 
bemm el1 s verksamhet, utu,n detta anslag, måste inskl'iinkn i bri t pa. 
medel, dä frii lsni ngsnl'men ic.ke, säsom fnttig,rArdsiuspoldörcn tror, 
kan taga medel fn\ n andra yerksam hetsg l'enar för att fortsätta 
denM , utlln deusamllll' fäl' helt och häll at 101' att uppehäll as ge
nom gäfvomcdel , som kunna för ii.ndamälet in.Byta. 

Jn:; tror, att de upplysningur, jag här Icmunt, icke skola vara 
utan värde för dc horrar, som ,~ilj n objekti,"t bedöma snken. Jug 
inskriinker mig till ntt yrka bifall till det förslag, som frnlll tällts 
af den försto hdaren. 

H err S ixte n "on F ri ese n: J ng hur begiirt ordet med an 
ledning (l.f don föregAende tirad o talarens påstående, utt besigtn ingell 
icke vore beroende uf ett kungl. maj:ts beslut, utnn uf ett öfver
stäthllllareembetets reglemente ut. f li r 18 75. J ng hill' dook häl' 
framför mig kungl. instruktionen för polisrn ilstllrcn i Stockholm nf 
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Fr'ill<lIiug". den 20 lllaj 1868, där det heteT, bland annat: polismästaren 
urDl cn~ rlidd· l' tt l d "" ""f tt bellO" l' ~a 't""l'der 'd ni n!! Soh ('Dl för il Igge a ya (S aro ,'er a r o il,. oa Vl ~ 

I'.".h''''} Ö81l och tagas till förekommando af slUittOSRlllma sj ukdomars spridande, samt 
Il"o~titUl'l"t\dc d d l l kt' , d k t f d l ' - ntt för sa ant än ama ösa - 19a qnnnor un er as as er or er 19' II '"HUIor" ... ..-

, 

(Fo,",,) uppsigt och besigtning af därtill anställd liikare ' , Det iiI' väl 
också på grund af denna instruktion föl' polismilstareu, som öf"er
ståthållareembetct hal' utfärdat , itt reglemente, 

H e1'1' Ramsted t: Äf,'en jag skall gärna ansInta mig till 
syftet uti de båda första talarnes anföranden, I likhet med dem 
~ 

unser jag, att det skulle vara s)'nuerligeu läm phgt, om stadsfull-
mäktige kunde göra något för att lindra nöden bland dc arma 
rnenniskOl\ om hyilka bär är fråga, och s:,"uuerligast för sädalls, 

som visat en önskan att lemna den väg, de beträdt, samt för att 
underlätta dems sträf,' an att frångå sitt forna lefnadssätt. Jag 
kun däremot irke alls vara med om det nppslag, som häl' före
ligg-er, dn jag nämligen icke under några förhällanden kan anse 
det vara lämpligt, att stadsfullmäktige lemna bidrag till friilsnings-

, 
a rmeD" 

Det hal' ock förefallit mig ganska egendomligt att höra, att 
man i detta hiinseende velat gif\"a frälsningsarmen så. stora rekom
mendationer. Den andre talaren i ordningen och det är egent
ligen med anledning af hans yttrande, som jag bogärt ordet -
sade visserligen, att han hellre skulle h ufva varit med om an
slaget, däreat det YI,rit fräga om att lp.mua det till ett annat 
s'1mfund itU fl'älsDingsarm en, men han tillade, att det måste vara 
ömmande personer, som bRd e ledningen af ett sådan t TUddnings
horn, Diirvidlag vill jag visserligen ansl uta mig till hans npp
fattning, Det synes mig dock, som han därj iimte ville antyda, att 
det egentligen icke skulle finnas några andl'a ömmande porsoner, 
som hade ledning af sådana räddningsanstaltor, iin personer till
hörande frälsningsarmen, I det fallet är jag emellertid af en all
deles motsatt uppfattning, Vid ett sådant tillfiille som detta Iiiror 
det kanske icke vara olämpligt att erinra om, att det finnes ett 
hem vid Sundbyberg, hemmet Fristad, hvilket har till nppgift att 
mottaga sedeslösa qvinnor, helst yngro sådana, för att gifv .. dem 
skydd, fysisk förbättring och ordentlig uppfostran, och att detta 
hem har i mänga fall lyckats åstadkomma verkligt goda resultat, 

Hommet Fristad eges af en förening, hvnrs styrelse är sam .. 
mansatt af bildade, varmhjärtade och för sakens syfte li8igt in-
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t resserade IJersoner Det tt I I tf·· . vOre a n ur mycket underkiiona Fräl" l.Iin2So 

dessa personer' kompetens, om TU an aosWte SI' ~ tio II den d t l.rmen.. rädd· 

I 
. . 1"'1 an re a ~ . I 

arC ll ~ yttrande J UI? k Il b DlDgS lem fö r 
• • " . : ' < ("I S a e att ur denDa förenings styrelse- lIedl· ~Jijlla och 

bel ätteho fa guru några meddela oden: prostituerade 

Förl'oing-en hur för niin-arande lyckats att förskaffa sig en ~~~I::::.;. 
tomt bestående af 10 hIlluland , .häl skogbevuxen som öppen 
Jord, passande hU triidgardsanliig-gning. I det hänseendet har 
hemmet Fn tad det bättre ställd t än fräl,ninasarmen, som har sitt 
riiddningshcm midt i en rikt befolkad stad" lel, diir skydelslingarna 
;;ro omglfna uf nlla storstadslifvets frestrlser. 

Pn d0nna tomt vid S undbyberg hoppas man uu att kunna fn 
till stund en byggnad, och man hoppas att redaD nästa r kunna 
haf"a i ordning ett r ymlig t, ändamålsen li gt, ljust och gladt 
hem för de 2f> fli ckor , hemmet önskar att mottaga . Det före
faller mi g, som Olll 25 " ore det högsta antal, som borde före
komma i .tt räddningshem, om det skall blifvn något i det s)fte, 
'om stad ,fullmäk tige skulle afse att vinna, och alldeles icke kan 
d et mra lamJlligt att, såsom frälsningsarmell, sammanhopa en hel 
mängd qvinnor utan att tillse, att de fä vederbörlig tillsyn, hvilket 
, ådan" qvinnor ,'erkligen behöf,... Vid hemmet Fristad har man 
det ordnadt så, som det heter i styrelseberättelsen : • Vi vilj a ej 
bryta priDcipen om det egna l'utnmet, och vi anse, att för att göra 
uppfostran möjl ig anordningarua för allas lugn och tl'efo ad äro nf 
största ,·igl . V åra skyddslingars föregiiende nöd och lidanden äro 
ej uf elen ar t, att de förlldla eller predisponern för tacksam het och 
förm llgn att ackolllodera sig äfven detta iLr sddant, h l"ar ti ll dc 

mAste uppfostrus . • 
Vidare håller man det som sin oafl"isliga pligt att se till , 

a tt dessa q"innor , när de lemna hemmet, ocksII erhal la till räckligt 
goda platser, sil att de koulIna till matmödrar, · som moderl igt 
taga sig dem an iifven ekonomiskt fä det bättre och mera be
kvmmerfritt än t. ex. uti fabriks- eller s. k. SiLsongarbcte, som lemoar 
d~m oförsörjd~ länga tider af åre t>. Som detta hem har mycket 
stora möjligheter att skaf!'a varaktiga och goda platser, h,-ilka ut
göra en garanti, a tt det åsyftade resultatet erhälles, synes det mIg, 
att stadsfullmäktige, därest de nägon gäng glf"a ett anslag tIll 
ifrågavarande ändamål, snarare .borde IOID.na detta. till en så orga
niserad anstalt som hemmet Fristad än tIll frälsDlngSRrmens riidd-

niogshem. 
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Jag skulle helst icke vilja. fiista mig vid formen af den förelig
gande framstii llningen, men da frälsningsarnH~n begär ett anslag af 
2,ÖOO kronor och samtidigt påpekar, att räntor och onera för hemmets 
fa stighet uppgå ti ll ungefiir detta belopp, synes det mig betänkligt. 
Här hal' blifvit uppl,'s t nf fattig \'ärdsinspektören, att frli lsniugs
ftrmens samtliga fastigheters v~irde uppgäl' ti ll 660,000 kronor ; 
dessa :-;kullo emellertid, en lig t hntd vi nyss hörde, yara grave
rade ti ll ga ush betyd liga belopp. 

J ag vet icke egen tligen, hnt.d lllan menar. Här beg:'ircs ett 
;lIls1ag, utau att man erbjuder något egentligt yederlag, men man 
tyckes afse, att stadsfullm;ikt ige skola betala räntor och onerR. Mig 
förefaller det, som Olll man nu " iU söka förmå stadsfullm äktige 
att göm en första början för att sedan söka leda stadsfullmäktige 
"IdBre på denna "~ig, D etta synes mig ,'ara ett ytterligare skäl 
föl' at! afsla deo förel iggande ansökan , och jag skull därför be att 
fil. yrka bifall till utskottets förslag. 

Herr S u n d S trö ffi: Jag var icke nilr varande vid det förc
,iteudc tillfiilIe, då deum, sak första gängen var på tal hos stads
fullm,iktige , ty då hade jag alldeles gifvet förenat mig llled dem, 
,om förordadc ett bifall till en dylik ansökan , om hvilken nu iiI' 
fraga. J ag kan väl förstå, att fatti gvårdsniilllnden af formella skäl 
anser :, ig Icke böra, ku nna eller vi lj a taga hand om denna insti
t ution. Däremot kan jag icke försttt, hvarför icke stadsfullm äktige 
skulle kunna det oaktadt se sig oförhindrade att sjiilfva eller genom 
en uf sina andra delegationeT skänka någon uppmuntran åt ett 
bebof, h vilket ingen lärer förneka det likväl är af en ganska 
afsevärd betydenhet. 

Här har sagts af en talare, nämli gen ordföranden i fattig
,'ärdsnämnden: lwad skall det tjena till, att vi slösa bort krafter 
pä sådant, som icke hörer oss till? J ng förmodar, att h_n härmed 
särskildt h ;.nsyftade på fattigvärdsnämndens befogenh et att taga 
hand vm denna sak. Men gent emot hans tal om slöseri vill jag 
invända, att vi här i många faU slösa sA. mycket, att vi ofta DOg 

ej veta, huru mycket som verkligen användes för det ena eller 
andra lind_mälet, lika litet som vi veta, hvad resultatet blir. Ofta 
nog göra vi stora utgifter för att tillfredsstiilla väl' komfort och 
trefnad, för stadens "ackm utseende etc. 

H[r återigen är det fråga om att bereda en möjlighet att 
rädda sädana medmeuuiskor, som hafm falli t djupast i samhället. 



.Jag undrar dll: ,kuU~ det icke lltl' "tt fall, Ad t d ... 'u an som etta, vara ,,"rliLmine:~-

kul uti n.tt göra tmillstone rtt försök'! Jag tror nfimli . k u~men" ril.dd· 
tt ')·00 k gen le c, Il lOg'llu:-m för 

3 - , .) 'ronor spela sa stor roi i Stockholms ,tads budget, att "'d', lö" 0'" 
Illall hör af .. kriickns uf summans storlek. pro"titucrad.' 

" I I q\· iuo or . 
.unn . lUT Yl' ut ifråg-BSiitto. huruvida friihoiog:-.armen kundr (Fo rt'j.) 

,' ara lämph~ atl hnndhafm deDna yerk,amhet. ,Ja. jag skulle vara 
nlhg p ,til, alt berättigad. ,käl finnas fur att arm n diirtill iiI' 

timpli~,. ty dcn lUIll\~('rk~amhet, arm('ll 19ång13att, har icko in 
mot .. ,-urlg-het pa annat håll, och in~('n nonan tin friilsoinO'aarmcn 
I . . k o 
tal' \.]~at ~lg- ·ullnD. bkotn en ådan n~ l'ksamhet. Fräh.uingsul'mell 

har Jn iif"en handhaft "ånl härbergen, och, ilbuinstone sil länac 
d~nnll in,litution . lod uuder fö rsta afdellli ngens niirma'te tillsY~l, 
I-'Jorl l,' " rmt'n detta p~ elt utmärkt siltt. Detta kan jag vitsorda 
från deu tid. d1\ jni: hade närmare inbliek uti de sa förhallllDden. 

T alet om, att "i genom ett anslag till en dylik verksamhet, 
utiifvad af frill sningsarm~n , skulle gif,-a frälsni ngsarmen en skylt 
eller en reklam , kau jag icke förs[{l. Och skuUe detta m ra för· 
hållandet, Sil hafm yi ju redan gif~ i t frälsningsarmen denna reklam 
genom det 11usl111', , om yi gifl' i t at bii rbergena för män. Hvad 
, är ki ldt betriiffar d n nu ifragavarande verksamheten, baf"a yi ju 
r edan gifvi t ett OI" lag ti ll .Elsa Borgs skyddshem, hvilket det icke 
befunnit s otill börligt ntt uppmun tra, och för min del har jag fun nit 
detta ändam ål vara i så hög grad värdt beaktaude, att jag med 
glädje \1uri t med om d e Ollll. utgift. 

Emellertid finn or jag fullt väl, att ärendet uti sitt nuvarande 
, kick, och då fattig l'ördsinspektören och fnttigvl\rdsntlmnden de 
euda , som blifvit hörd a och utl ätit sig- öfn'H' iirondcts verkliga innc ~ 
börd afgifvit sina I1fstyrkunde utlåta" clc" , icke bör af stadsfu ll. 
mäktige nfgöras uti en motsatt riktning. Jag föreställer mig nitm
ligen, att , därost ett dylikt anslng kall uppföras i Stockholms 
stads budget, detsammll naturligtvis bör redo,'iSl19 till en af stads· 
fullmäktiges delegationer ; och jag föreställor mig dä oc~så , att 
drätselniimndens första !lfdeloiog iuka lärer vara alldeles onllig att 
åtaga sig ett dylikt uppdrag, om också liggande vid sidan af ardel· 
ningeos egentliga verksamhet, surskildt som "fdelningen f örut haft 
om hand uppgifter af enahanda "rt, såsom cxempc1 l'1s dr nyss 
omnämnda härbergeua, deu Lindgreoskll trasskolao o. s. v. Dossa 
\'oro, såsom också blifvit aomiLrkt, " ock mora af fuUign\ rd. oatur, 
och detta var IIfveo orsaken tiU, att dc flyttades fräu drMsc1-
nämnden, Det ou förevarande urendet tir däromot icke af fattig-
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"' rli J,.ni ng"'. vårdsnatuT, och fÖ1'sta afdelningon t'orde därför med så mycket 
arm ens rild (l- s t ö rre skäl kunna taO'a hand om detsamm a. För min del ifråga-
nill " " IH' m fÖl' b 
tI\.d~: lö .. n och sätter jag till en börj an endast ett anslag fö l' ett ärs tid. 
prO.'(l itllcl'a d f' Jag skulle därför vilja hemstäl1 a, huruvida icke ärendet skulle. 

q "IIH1Qr. 

(Fort .. ,) kunna återremitteras under den förutsättni ng, som jag gjort, niim-
ligen att första afdelniugen sk uHe höras och förklara sig yillig 
att Maga sig utanonlnandet af dessa medel liksom ock att komm a 
iu med fÖl'slag rörande lämpligaste s[Lttc! föl' redovisni ng och gransk
ning af medlens an'"åudniug. 

J ag skall således, horr ordförande, be att få yrka äterremi .. 
i nu sagda s~-fte. 

Herr From: .Jag måtte hafva uttryckt mig särdeles otyclligt, 
efter som den näst siste talaren hade fätt den uppfattningen, att 
jag skulle harva pastätt, att ingen annan än fl'älsningsarmcn öm ~ 

made föl' dylika q,innor. .Tag sade, att, efter mitt förmenande, den 
onskilda ycrksamheten helst borde taga sig un donn a sak, och att dc 
kOlllmulmla institutionerna icke kunde med dou ömhet, som erfordras, 
taf(a sig an dylika indiyider. Hyad den uämnde talaren vidare 
yttrado om bemmet \·id Sundbyberg llnser jag icke höm ti ll den 
föreliggande fragan, ty från det hället har ioke inkomm it någon 
ansökan om under::;Wd, Kommer återigen en gång en dylik ansökan 
att föreligga, tror jag icke, att jag skall ha något giltigt skäl att 
motsätta mig ett bifall till en sådan ansökan . 

B en Six t en von Fr ies en : Den nilst siste talaren mätte ba 
missförstått mitt första yttrande. Jag satte mig emot detta anslag 
icke all s ur spal'samhetssynpunkt, och, så vid t jag vet, talade jag 
icke alls om, att här slösas bort någonting. Det föll mig aldrig 
iu, utan det val' Ul' helt and,'a synpunkter, som jag såg denna 
fråga. Jag stödde mig hufvudsakligen på den berättelse, som fattig
värdsi nspektören afgaf, när äl'cndet förra gängen var föro i stads
fullmäktige, rörande just beskaffenheten af den yerksamhet, som pä 
detta omräde utöfvas. Dot var detta, som var det Skäl, hvarfö,' 
jag ur fattigvårdssynpunkt motsatte mig det här föreslagna a.uslaget. 

Sedan framhöll jag ock ur mera allm li.u synpunkt, att det icke 
kunde Vf\r 9, Hi,mpligt att åt en inrättnin g, som bal' slna rötter i 
främm ande land och hela sin ekonomisIea tyngdpunkt fÖl'lagd i 
främmande land , lomua ett sådant undOl'stöd som detta. 

Samme talare nämnde ockSå, att, sä länge drii.tsoln iimndens 
första afdellling hade haft under sig anslaget till hiil'bergena, sa. hade, 
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eftor hYRd han kuude vitsorda, frlilsningsarmen sko··tt ,lessa h"r-
UI FriilsninA""" 

bergen på ott utmärkt sätt d. Y. s. det gäller då tills dato R~'n, .ild ,l-t: det är först frrtn och l~ed niista års början som f'attigvåTds: 81~;C~~:;:n :(~l: 
n,amnden fä~ dem under SIg, Men hvad som varit anledningen !lrostitueru{1<,., 

h l! , a.tt de of.verfi)'tt"ts från drätselnämnden ti ll fatt igvårdsnälllndeu, qv;nnno. 

h (Port .... ) 
ar J list vant den kritik, som fattigvärdsmyndigheterna utäf"at 

öfver det sätt, hvarpå de blif"it skötta under den tid, som de ståt t 
under drätselnäm.nden. Enligt fattigvårdsmyndigheternas nppfatt . 
DIng har detta Ingalunda varit något utmiirkt sätt, utan ett sätt , 
som le,lt ti ll ganska stora missföl·hällanden. Det är fatti ~vårds-
myndigheternas uppfattning af saken. " 

H vad så beträffar, att frägan om detta anslag skulle blihit 
välvilligare bemött af driitselnämndens första afdelnin~ än af fatti ~-

" o värdsniimnden hvilket samme tahLre syntes vilja framhålla -
så ber jag få erinra därom, att driitselniimndens första afdelning" 
blifvit hörd i frågan oeh, såsom framgår af sid. 7 i betänkandet 
n:r 202, yttrat sig på följ ande sätt: 

, Vid besvarande af denna remiss får drätselnämndens första 
afdelning el'inl'a, hurusom afdeluinge l1 med anledning af en utaf 
samma sökaande i enahanda syfte un der är 1899 gjord ausökning 
i u tlMande den 17 oktober nämnda är uttalade den äsigt, att 
ifrågavarande angelägenhet ieke fölle inom området för afdelningens 
verksamhet, hyadan framsWllningen ansågs icke böra föranleda något 
"fdelningens vidaro yttrande. , Sedan omnämner afdelningen h..-ad 
fattigYårdsniimnden sagt oeb slutar med : 

»Då eftor angifna tid, sä yidt afdelningen kan fi nna, några 
iindrade förhållandon med afseende 11 förberörda ärende icke intriidt, 
fär afdelningen med återstiillancle af den remitterade handlingen 
åberopa sitt utlMancle af den 17 oktober 1899. ' 

D rätselnämndens första afdelning stär säledes nu pli alldeles 
samma ståndpu nkt som den gjorde dä, nämligen att (irendet ieke 
hör inom första " fdelningens befogenhet. 

H err Ram ste d t : M ven jag har begärt ordet för att rätta 
ett missförständ. Den nilst siste talaren ansåg, att jag här pläderat 
för ett anslag till hemmet , Fristad ', men så iir alls icke förhål
landet. J ag ville blott framhålla, att dct icke vore nöd ~iindl gt att 
hafva. kommunala institutioner för nu ifrågavarande Tliddultlgsarbcte, 
utan at t man kunde finna redan nu organiserade enskilda institu
tioneT, om hvilkas t illvaro talaren, sä vid t jag kunde förstå, tycktes 
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PI'iilsllings- yara alldelos okun nig, och h,;'lka hall ieke heller tycktes an.se kunna. 
'~" m'n, ,·'idd· komma till st:1nd. Dit han uppfattat mitt yttrande så, som skulle 
1I111~l'hcm fÖl" . . .. ' ., 
,n'dc" lö!41l och Jag nu talat för anslag t ill detta, hem, sl\ ar det alldeles Ol'att, 
!u'o stitucnHll' J ag vidh:\ llel' mitt yrkande, 

(p·inllor. 

(FOl"ts,) H elT W ret lin d: Blott ett par ord med afseende på det, som 
herr Sixten von Friesen nvss yttrade, dit han talade om en institu-, , 

tioll) som hade h~indcrna bundna i främmande land. D ärmed hal' 
han yidrört något, som jag hor vara en mycket allmiin fÖTeställ
ning, nämligen att frttn armen i Syerige skulle gå bidrag till Eng
land ellel" dess organisa.tion i andra länder. J ag tror mig därför 
höra uppl",", att - föl' sit "idt ,le upplysningar , jag erhålli t äro 
l'iktig-a - liksom olika armens , erksaruhotsgrenal' i hvarj e land 
hai\-a sin egell ekonomi} så hal' yerksamheten inom hvarje land sin 
,ilr,kilda orh arbetar aUdeles föl' sig, och att frän Sver ige icke alls 
något bidrag går till England eller öfriga. länder} ditr armen yerkar, 
Det enda, som gäl' fran SVOl'ige, iir till armens mission i hedna
bnderua, Indien o. s. V., pö. sam ma sätt som friförsaml ingarna och 
s\'enska k~'rkan samla bidrag till missionen bland hedningarne; 
men armen i S\"el'igc bidrager, som sagdt, icko till understödj ande 
af dess organisation i England , utan det val' tvärtom sä, att den 
under d. för,ta åren af siu "erksamhct hilr fi ck bidrag därifrflu, 
)I u lärer den emellertid uppehåll a sig sj iU f, meu den gifver, som 
sagdt, ingenting till England ell or till andra länder, annat fin ln'ad 
som gåT till mi ssion s ,~cl'ksamhct. 

H elT S u uds t r öm : Jag ber att fä vunda mig till ordförnn,len 
i fattig,'årdsnämnden, J ag har icke missförstMt honom, ty hau 
t illdc verkligen det yttrandot: "man bör icke slösa bort någon kraft 
på hyad som icke hör hi t , - han menade dll fÖl'modligen fattig
värdsnämnden. J ag har antecknat det.ta yttrande, och jag är täm -
ligen silkel' på, att h uu sade så, '. 

Men föl' resten iir, tycker jag, bär fråga om ett så ofantligt 
ringa belopp} att jag Icke kan fÖTstä, att denna sak skall tagas sa 
ofantligt allvarligt ondast för formellS skull. Skulle det icke yarH. 
möjligt att hiLl' finna någon afdelning eller delegation af stadsfull
mäktige} som skulle vilja taga hand om denDa sak, såvida nu ett 
anslag gMves, skulle detta icke vara möj ligt, blott durför at! 
Sak'3 D icke skulle kunna subsum eras under en viss verksamhet, til1-
hörande ungon viss delegation ? Det skulle förvåna mig mycket. 

J a~ har 110~ läst drätselnumndens första afdelnings \'ttrande l:' o . l 
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!jom uf rent for1l1Cl II lL .",kiil ju iil' afböjande, men jag har dock före- }~riHsDinga
:,tällt mig, ntt, om stadsfullmäktige skulle önska gif\'a det ifråO':l- n~men 'l rl1dd · 

d 1· I .,:, lIi11golhf>m fö r 
varan (' »)( raget orh, ... åsom nu skett, fathg,-ardsoiimnden helt eu- fo;t'dcklö811 och 

kelt undanUl'dt .... ig n.tt nwd det~nmrna taga någon befattning, drätsel. prostitol'rad c 

d f . CI" 'nnor. 
nämn on, Ö"!,, "fdcluiug ieke ,kulle h-eka att uppfylla st.dsfull - (F",,, .) 

mäkti!.;C's önskan i detta hänseende . 
.Tag anhllllpl' om aterremitis. 

HeTT Si, !"Il ,·o n Friesen : T veka att uppfylla stadsfullm;ik
tiges iin,kan bknll icke heUer fattigvärdsnlimndcn göra. J ag be
gärde rlol'k egentligen ordet diirför, att jag, som jag förstär , blifvi t 
lII)"{"ht mi'bför,htdd af dOll föreg,knde ärade talaron. Dä jag 
t.l.de 0111 att slösa bort tid och krafter , var det i följande samman
han". Dit [il·ondet förekom sä nvli!!en SOUl i maj· och vi d det till-

" ~ u • 

nillet en vid lyft ig utredning föreläg, allsåg fatt ig,'årdsniimn<leu sig 
uu icke böra slö., bort t id Oell krafter pä <letta lirendes vidare 
utredn ing och kom därför med sin hemställan. 
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