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Af fröken Hedin, om ItPIJdray ,it f<lItigvtlrds- och 
hälsovdnlsniimndct'na i fråga om eventuellt bellOl" 
att ingripa mot panf:iäftalldrf a( Idllder och sällg
kläder. 

Ti Il Stockholms s tadsfullm ii kti ge. 

I Stockholm finnes . 34 pantlånekontor, dtir man mot pant 
bekommer penninglån. A dessa län belöper sig räntan till lägst 
1~ %, men uppgår för de fattigaste låntagarne ända till 208 % 
per år . Detta läter orimligt och öf\'erd rifvet, men tir tyviirr öf" cr
cussUimmande med sanningen. De fattigaste lAna nömligen ofta 
pA. sina söndagskläder , hvi lka liimnas som pant på måndagen och 
utlösas pli lördagen . P å de pantlånekontor, som innebafvas af 
pri vatpersouer, uppgAr räntan till högst 4 öre på kronan i mäna
den. Men om man utlöser panten redan efter en dag, får lIlall 
betala 4 öre på kronan i ränta. D. v. s. de, som läna på sina 
söndagskläder vecka efter vecka, betala i verkligheten 208 % på 
lånade pengar, samt de, som HUa panten stä kvar månad efter 
mänad, 48 % per är. Af pantlåuekontoreu inneho'cvlls 19 nf 
privatpersoner och 15 af bolag. D essa senare ha lägre ränta, 
nämligen högst 2 öre på kronun i roänaden , d. Y. S. för dem, 
som läna på vecka, enda,t (I) 104 %. 

HVllrtill am'änder man dä dossa penningar, som man så dyrt 
får betala? I många fall för att komma ur ett tillfiilligt bekym' 
mer eller för .tt lindra "id tillfällig nod, men ofta dock för att 
tillfredsställa nAgon fami ljemedlems begur efter rusdrycker, och 
kommer i detta fRll lånet ej att lindra nöd utan Rtt i ,!UIlet 
fastmer öka den, ja, blir rent af orsaken till mångens nöd . JlfAuga 



, d I r 1;1&lN" or" 8IittykUiclN'. N :" l . 
:l ,.t"q iHqnlullld, ,,.01 pnll/slillRII r n . 

I t att rcJIoktem öf,·.r bur 
personer lAoa ocksA af gtlmru~ ,'ana ~u ao 
opraktiskt de stiilla det för SIg, och .f,'en om de förstA, ntt dera 

' bl ' d "d d'iraf sA snkua dc ofta den kmft, SO Dl ekonomi If Ull argnll l I l 

behöfs för 3tt bryta en gammal ,·au~. . . 
D:\ l' ra dagars arbete i fattigrdrd och hiilsol'Ard bil stor 

del inriktas p profylaktiska åtgärder, måste det sy' tem nu ses för
Idrad~ som bereder de fattiga tillfliIIe .tt afbJiilp~ bekymmer för 

ögonblicket. men som för framtiden störtar dem I . större bekym
mer och i mänga fall genom betungande riintor hllldrar dom ntt 

någonsin afsknkll sig fattigdomens ok. 
Denna sak har tv sidor. Den ena ii r att dessa bögll. rii.ntor 

ofta utpn'issas nf personer, som erhålla fattig\"(,rdsundcrstöd, och kan 
mRll därför utan öf'-erdrift siiga, att stora summor af skattemed len 
rli.en öfrerlämnas Ilf tockholm stads fattigvArdsnämnd ti ll Stock-

o 
holms PRutt nare Dled understödstagarna som mellanhänder. 

Den andra sidan af saken ur, att belånade kläder, som bänga 
tillsammans, komma frAn de fattigaste hemmen , där ofta sm itto
sam sjukdom rAder. Att detta system är ett ovanligt liimpligt 
sält att sprida sjukdomar från bern till hem är ju san nolikt. 
H,'ad detta kostar de skattdragande i onöd iga sjukvArdsutgifter, 
är ju omöjligt att beräk.na, men så lunge det ej kan be"isas Jlå 
hvilka vägar en del sjukdomar smitta , kan man knappt gä för 
långt i försiktighet, när det gilller folkhälsan, 

Förr kunde pantlånerörelsen äga mera berättigande, da. inga 
hygieniska hänsyn funnos och tillfällig hjälp på annat sätt knap
past stod att få, ~ u däremot, dA f.tti.,'ården är så väl ordnad , o , 
borde JUgen af ,-erklig nöd h-ingas ut i denna utförsbacke. Men 
pengar behöf'-er man alltid, ooh man går och hämtar dem dur de ute 
bjudas, utan att tänka på den onaturligt stora rti~tan , som i 
många fall gör det omöjligt att någonsin kunna återbetala skulden 
och därmed utfA det pantsatta, hvilket ofta är sådant som ford
ras för att till fredsställa de enkl.ste hy.ieniska kr.f såsom sän.
kläder, gångkläder, linne, skodon m. m. o , o 

._ Det kan visserligen inVändas , att personer, som aldrig sökt 
h}al~ .hos någ.on och som 'Tilja reda. sig sjä1fv8, kommit öfver 
tillfalhg. SI'ångheter tack vare denn. uh'äg, Detla är visst 
sant, men då de, som på detta sätt verkligen blifvit hjälpta äro 
mycket få l Jämförelse med de å d" ' ' och d' . f . m ngaJ som aghgen Sjunka djupare 

Jupare l athgdom genom detta system sä fil ej' und anta-
gen vara. de bestämmande D t .. ' . essu om aro numera de personer, 

I!H2. 

som önska reda sig sjlllfv., oft ... t ajuk- ooh lift'ör8l1krade samt 
uodorstuudom medlemmar i kassor, där de f A. understod vid arbets
löshet, Do behöf"a diirför nu mindre än förr anlita denna nöd
fallsutväg. 

Jllg tror, att de flesta, som arbetat pli att bjälpa de fatti ga 
till blittre ekonomISka förhIIllanden, skola instiimma i att detta iir 
sA godt som hopplöst, så lti nge pantlånerörelsen fllr fortgå sdsom 
nu, Pr. Iyx- och öfverflöds.rtikl.r mA det gärna lAllas, Det be
tingar ocksA don lligsta rlint.n , äud. ned till 12 %, 

P A grund af h"ad jag sAlunda anfört hemställer jag: 

att stadsfullmäkti go ville uppdraga lit fatti gvärdsniimll
den och htll sovt\rdsnämnden att \" crkstiilla. und t: rsökning, 
huruvida. och i hvad mån det nuvarande systemet 
att mol pnnt nf kläder och sängkliider utlåna pen
ningar mot hög rlinta kan ilJnebura. skada i ekoDo
miskt och hygieniskt blinseende föl' den enskilde och 
därigenom för staden såsom kommun, samt därefter vid
taga dc åtgurder, förMIlandenn pdkall., 

Stockholm den 22 januari 1912, 

Al",,, Hedi", 

Slock hohn, K. L. Hoclr: man, lloktr., 191'l. 
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