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l't1 ntn.lltt c Örrr r hc..;iil'llll Hill ndi!.!;t IIu-hl !'!; l iII I'l'iihuill 
I 'iitltlllillg~h e lll FOI' SC\It'~llbll or h 1'1'0-0I ul'n\(l(' lp iUIIOl', 

l en ~nom öf,'.rst~th"lIareelUhet.t stad-fullmaktig. till-tult.! -krif .. ol, • 
• 

den 30 september 1~!l!) hill' ele_tine Olil'hnnt i ul'l,_if,,'1\ .'~en,kap nf oh.f 
frill niog~nfll1~D S qVlulign so(·inb nrbcle i ~H\ri:.:-\· UlIf'\lrt f\il.i:HHlc: 

,~t torde ickC' ""ro herrur ~h\ll ... fulllHi.ll...ti~"l' bt>kIlDt, alt fri,l"ll i n~s3rmen , . 
utom nuuat "ocinlt nrbctl' bhu\(l Yllrt lmlll fn.tti~ ·h Uiid .. tällthl , i '-Durt tio I. 

AJ" u med framgång bedrif.-it rliddniugsllrb.t.- \,llluu "d ,h"a ooh 
• qnuuor. 

Llluge bli ,.; af 10k"la s\'IlTi:,rhekr ,arit furhindrade att uh·eckl. arbetet i 
den skal., som behof,'et kriift. .Emellertid -yues nn delta hinder .. ara undan
rojdt, i det ,.; deu 1 instulllltUldo oktober ,ta i beg<epp att inflytta i det för 
And"mllld inköpta huset lllunill.r tiO Gref Thnregatan. 

m uppn\ltandet oeh uud.r\uul_t af ett dylikt större hem iiI' förenadt med 
drygn omko,tnnder, YAgur \LDdertecknt\d härmed yördsamt ho. herrnr s!ndsfun
miilttigc anMlla. att ett årUgt aDslag till detta \'\\rt företll~ måtte bevilj.s .• 

I biirorror infordrad t yttrande har driitse\niimndeDs första afde\nin~ don 11 
ktober l"tHl uttalat deu igt, att iI'n\ga.arando angelägenhet icke faller inom 
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för afdelningens verksamhet, hvadan den remitterade framställningen icke 
böra föranleda något afdelningens vidare yttrande. 

F attigväl'dsnämnden, hvars yttrande därefter begärdes, har i ämnet hört fatti",
. . Med anledning häraf har denne afgifvit ett den ' 14 sistlid:a 

dagtecknadt utlätande af detta innehäll : 
,Af den ansökningen bifogade uppgift öfver räddningshemmets verksamhet 

att sedan 14 januari 1890 till 1 september 18D9 il armens räddnin"'s-. o 
för närvarande ett VId Luntmakaregatan n:r 66 för qvinnor öfver 30 ål' 

ett vid Gl'ef Thuregatan n:r 60 föl' qvinnor under 30 ål', vårdats 870 'fl ickor', 
hvilka dock vid närmare granskning omkring 15 % synes vara gifta; af dessa 

sändts i plats eller annat arbete, 
återsändts till anhöriga, 
sändts till sjukhus eller andra hem; 
bortsändts pä grund af dåligt uppförande eller fril' illigt gått sin viig; 
hafva afgått pä gI'uud af andra orsaker, oeh 
qvarvoro vid hemmen den 1 september 1899. 
Af ofvRnnämnda redogöl'else kan dock egentligen intet omdöme'. fällas au

resultaten af räddningshemmens verksamhet. Visserligen uppgifves, att 
sändts i plats eller annat arbete och 127 återsändts till anhöriga; men huru 
antal äterfall förekommit bland dessa uppgifves icke. . 
För att emellertid söka inhemta mera väsentliga upplysningar om verksam

hafva infordrats vissa uppgifter angående il räddningshemmen under ål' 1899 
personer; och hafva sådana beredvilligt af frälsningsarmen lemnats rörande 

.' . 
skyddslingar. 
Af dessa uppgifter framgå bland annat: • 

Civilstånd: 
• 

92 voro ogifta, . 
16 gifta (diiraf en dock frän. kild hustru). 

Födelseort: 

7 l) voro födda utom Stockholm, , 
30 . » i ' 
3 med ej augifveu födelseort. 

, 

• 

, 

• • 
• 
• 

• 

. , 

• 

• 
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J"·O.l/;/,,/;on: 

(jO voro ioke pro,tituorndo, 
47 , prostituernde, 

1 ej "ogifret. 

Uj,p{öratllle: 

40 under vistel en 
23 godt, 
2 1 gUllskIl godt , 
20 mindro godt, 
a d~ligt, 

1 obesUlmdt. 

Fattigr/lni: 

hemmen "isnt m~'ckct godt uppförnnde, 

Hi hnfm under dc niirmnste åron erMllit futti grfir<l , 
93 bnf,'o icke orMlli t fattigvård. 

j Iller : 

G st. öf,'er 
12 , , 
23 , , 
49 , , 
l , under 

H cm lit· tsriitt : 

50 Ar 
40 , 
30 , 
20 , 
20 

dr 

Med nfs ondo p hemort,riillt'n hnr p \ !:fund nr bri.t på erforderliga 
\.ingnr och uppgifter iuS" be,Uimd" ul'pl~-lIill"nr kunnat "rMllas med ut 

för dem. ,om Atlljutit fntti gullderstöd. . de- 15 ('go I.i icke hemort'Tiitt 
tockholm, och otvifvcluktigt tiUbiin, gun.ko mangn uf de öfrign friimmande 

muner. 
t. ex. egde t\'Cnne ungn 16 och l A års flickor, bvilkn efter ett 

mön.d...... ,·i,telse ~ ri\ddnin~hemll\et r"mt diirifran och "iindt si& till , . o 
C"tti ,6rdon för ntt blifm hemIOrsknlfade. hemorlsrult utom Stockholm. 

bClllorlsnlttcn beräknas e.fter ~'l.rnma rörh Handen som med de 
b"i1ka tnjntit Cntti!l',·urd. -kulle nr oCmnniimodn 108 ""Tsooer icke mindre 
43 egn bemortsriitt utom tockbolm; och säkert är, aU, dA. 24 personer, uf 
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varit födda utom Stockholm, vistats ä hemmen i längre tid än ett 111', dessa 
denna vistelse hunnit hur förvärfva hemortsrätt, 

Att "äddningshem i vissa fall och meel god organisation kunna verka gng
torde icke kunna bestridas, ehuru tvifvel väl kan vnra om lämpligheten 

nyttan af sMana anstalter, där de mest fÖl'därfvade oupphörligen fä tillfälle 
att skadligt inverka pä de jämförelsevis mindre dåliga. Ett, som underteckuad 

påtagligt fel i organisationeu af hemmen nu i fräga synes just hafva sin 
hiLrutinnan. . 

Det kan icke anses gagneligt att tillsammans med prostitneraele gamla, i 
om ej alltid så mycket i år, föra nnga 16 a 17 ärs flickor, hvilka icke, 

uppgift, begått nägot större felsteg, utan blott därför, att de, hitkomna från 
att söka tjenst , saknade huld och skydd, af polisen anförtrotts till 

• 

Ty en stor del af de i hemmet vid Gref Thuregatan intagna, omkring 68 %, 
icke prostituerade, och mäuga af dessa synas icke hafnt bcgätt större fel iin 

mödrar, hvilka för sina barn af fattigvärden erhålla understöd. 
emellertid synes antagligt , att nästan alla å riiddningshemmen intagna 

arbetsföra och således blott i siirskildt ömmando fall kunna blif,-a förcmill 
fattigYård , synes understöd åt fr iilsningsarmen i detta afseende icke ligga inom 

af fattigvärclsniill1ndens verksamhet. Skulle i särskilda fall behof af 
förekomma, torde ansökning härom för hyarjo gäng ske och 

pröfyas i enlighet med de af nämnden för undorstöds sökande och beyil-
faststlilIda föreskrifter .• 

F ör egon del har nämnden, till syar ä remissen, den 19 febrlmri såsom sitt 
i hufnidsak 1'tberopat fattigvärdsinspektörens förestfiende utlåtande. 

P å grund af den sål unda yerkstiillda utredningen hcmst 'iller utskottet: 

att förevarande framstiillning om anslag till friilsningsarmclls 
räeldningshem för sedeslösa och prostituerade qvinuol' oj m1\ för
anleda någon stadsfullmiiktiges iltgär(l. 

Stockholm den 2D mars 1900. 

'.," 0,0 •• . w", . . " . ,"' .... ". 
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