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Utlåtande i fl'?tga om nudel'stÖIl rlt frlilsulngsarmeus l'lidd
ningsltem föl' sedeslösa och prostitllerallc qviuuor. 

Genom öfverstäthållareembetet hafva stadsfullmiiktige fätt sig tillsänd en af 
Oe/estine Oliphant i egenskap af ledare för frälsningsarmens sociala arbete i 
S" orige den 11 sistlidna septem ber gjord ansökan af (Ietta innehåll: 

,Undertecknad ,' ägal' härmed hänvända sig till herrar stadsfullmäktige med 
anhållan om ett understöd af 2,500 kr. till vårt räddningshem vid Gref Thul'egatan 
60 för sodeslösa och prostituerade qvinnor. 

Hemmet är sedan den l oktober 1899 nh idgadt och förlagdt i ofvan
nämnda hus, och denna summa, 2,5 00 kr., utgör det ärligga beloppet af räntor 
oeh onera för fastigheten. 

J ag hyser det hoppet, att herrar stadsfullmäktige godhetsfullt ville räcka 
oss en hjälpsam hand i vära bemödanden att rädda dessa samhällets olycksbarn .• 

I häröfver afgifvet yttrande hal' fattigvårdsnämnden den 15 oktober på an
modan afgifvit yttrande, hvilket med uteslutande af inledningen lyder sä : 

,Till fullgörande häraf fär nämnden efter att i ärendet hafva inhemtat 
fattigvårdsinspektörens härhos i afskrift bifogade utlåtande erinra, hurusom med 
anledning af en utaf samma sökande gjord alldeles enahanda framställning nämn
den uti till Eder aHMen den 19 februari innevarande är dagtecknad skrifvelse 
såsom sitt yttrande i saken åberopat ett af fattigvårdsinspektören då afgifvet 
tjensteutlätande, däri inspektören pä anförda skäl afstyrkt bifall till ansökningen. 
Och enär under den korta tid, som sedermera förflntit, några förhållanden icke, 
sä vidt kändt är, inträffat, som äro egnade att förringa betydelsen af dessa skäl, 
finner fattigvårdsnämnden på sådan grund och med hänsy n jämväl till de af 
fattigvårdsinspektören nu anförda ytterligare omständigheter icke heller anledning 
att till nu förevarande ansökning tillstyrka bifall.> 

Med undantag för inledningen innehåller fattigvårdsinspektörens åberopade 
tjenstememorial följande: . . . . 

, Beträffande denna anhållan tillåter jag mig hänVIsa till mItt tJenstememo
UlIl "*' den 14 nästlidna februari, behandlande samma fråga, och tilläter mig upprepa, 
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att , då il räddningshemmet intagna personer i allmänhet äro fullt arbetsföra, de 
icke enli"t "äUande fattigvårdsförordning äro föremål för fattigvård och således 
blott i sä~'skilda faU torde böra komma under nämndens ompröfning. 

Med den praktiska erfarenhet, som innehafres af frälsningsarmen, torde tifven 
kunna silttas i fråga, huruvida arbetsprodukton af de å hem mot intagna icke .r. 
sätter kostnaderna för deras underMIl. 

För öfrigt vill jag blott framhålla: 
att frälsningsarruen innehar fastigheter i Stockholm till ett "ilrde af öfver 

660 ,000 honor (enligt bilagda intyg), 
n.tt armens icke öfvcrklagade beskattning lllUCVfll'H,ndc är utgörcs: 
i H ed\'ig Eleonora församling af 60 ,000 kr. inkomst af rärelse; 
i Nikolai församling 2,000 kr. inkomst af rörelse; 
i Adolf ]1'edriks församling 1,000 kr. inkomst af rärelse; 
i Katarina församling 1,800 kr. inkomst af rörelse förutom i samma försam· 

ling ytterligare 6,000 kr. inkomst af röre!.e, hvilket senare belopp bluvit öfver· 
klagad t. 

Således en taxerad inkomst af tillsammans icke miu,lre än 70,800 kronor, 
enligt bilagda intyg. 

Härtill kommer inkomst af gaf"or, kollekter, insamlingar, försakelseveckor 
m. m. d., omöjli gt att uppskatta. 

I ofmn.täende äro ej heller inberäknade de belopp, som inflyta frän lands· 
orten il inkomst af rörelse, hilka medel i vissa faU, pä grund af att armen 
räknas sflsorn from stiftelse, undga beskattning. 

Då, som i fÖl'cgåedo memorial omnämnes, porsoner icke hafyande hemol'tsriitb i 
Stockholm intagas il armens hem och mänga genom årslång vi.tolse därstädes 
här förviirfva hemort rätt, torde detta vara ytterligare ett skill att ioke utan 
villkor bevilja armons anhåUau. 

Attfrälsningsarmen genom manga i dess tjenst varande uppoffrande, hän· 
gifna miln och qvinnor i mänga fall kan för en ooh annan dj upt fallen indlVld 
verka väckande och gagnande kan Icke förnekas. 

!furuvida kommunen dook bör sätta sig tiU doms öfver armens verksamhet 
i sin helhet genom att be"ilj" densamma understöd af kommunens medel, kan 
väl ifrågasättas, ty ett understöd åt den ena eUer andra grenen af armens ,·erk· 
'~~lhot iir. JU JCk~ annat än e~t umlerstöd ät det hela, beroende pä en blott bok· 
formgs!\tgard. F olJakthgen, for det faU armeens anhllUan af herrar stadsfull· 
mäktige skulle beviljas, torde säväl \-illkor för personers intagande il skyddshemmot 
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ocb bestämmelser i öfrigt för kontrollen stadgas som iifven armens räkenskaper 
i sin bel bet granskas gonom af berrar stadsfullm äk tige utsedde sakkunnige re"isorer .• 

Äfven drätselnämndens första afd elni ng bar hörts i frågan och afgifvit ett 
yttrande, bvilket förutom inledningen lyder pil detta siltt: 
• 

,Vid besvarande af denna remiss får drätselnämndens första afdelning erinra, 
hurusom afdelningen med anledning af en utaf samnlfl sökande i enabanda syfte 
under il,· 1899 gjord ansökning i utlåtande den 17 oktober nämnda åt uttalade 
den äsigt, att ifrågavarande angelägen hot ie.ko föll e inom området för afdelningens 
verksambet, hvadan framshlllningen ansågs icke böra föra nleda något afdelningens 
"idare yttrande. Sedan bärefter fatti gvärdsnämnden blif"i t bör(l och äberopat ett 
af fattigvårdsinspektöreu afgif"it yttrando, heslöto stadsfllllm llktige den 7 sistlidna 
maj i enlighet med utskottets hemstllllan (utI. n:r 80 för år 1900), att ansök
ningen icko skulle fömnleda nägon stadsfullm äktiges åtgi.lrd. 

Dä efter angifna t id , sä vidt afdelningen kan finna, några ändrade förhål
landen med afseende il förberörda ärende icko inträdt, får afd elningen med ilter
sbllando af den remitterade handlingen åberopa sitt utlåtande af den 17 okto
her 18 !l ~ . 

• 

L ika med 
tige besluta: 

(lem, som förut yt tmt • • 
SIg l frågan, föreslltr utskottet stadsfull-

• 

att förevarande fl llsökan om understöd :\t frälsni"ngsarmons 
räd(lnillgsbem för sedeslösa och prostitl,erade qyillllOr ej föranleder 
ni\gon stadsfullmäktiges ätgiird. 

Stockholm den 6 (lecember 1900. 
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