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A f herr Ström, Oin ö/cadt anslag 'i 1913 Ms stat 
till den kostnadsf" ia bespisningen af folhskol e
ban~. 

Till Stockholms s tad s fullm äk t ig e. 

Den dyrtid , som för närvarande räder i vårt land och som 
icke minst i Stockholm är högst kännbar, t vingar till allvarliga 
ätgärder i olika riktningar. Bland de åtgärder, som torde påkallas 
närmast för att lindra själfva följdern a af de svara tiderna , böra 
icke förgätas omsorgen om ban/en. R edan nnder normala tider 
fin ns det i en stud af Stockholms storlek massor af familjer, där 
barnen aldrig fä iita sig mätta ; särskildt i arbetarefamiljer med 
stora barnskaror är svälten offa en daglig glist. I vära dagar, 
då man frän skilda läger, men framför allt från häll , där man 
säger sig särskildt viirna om det nationella, hör predikas, hur 
viktigt det är, att landets hefolkningssiffra icke gär tillbaka, bör 
det vara så mycket angeliignare att värna om det upp'-iixande 
släktet. Särskildt giiller det att bet'eda föräldrar med talrik barn
skara sä stort bistånd som möjligt . De barnrika familjerna ha det 
i allmänbet af olika anledningar synnerligen svårt. De ha svårig
heter att få hyra, ty husvärdarna vilja icke veta af dem . Nät· 
de efter stora mödor fä sig ett tak öfver hufvudet, oftast i de 
sämsta husen, fä de lefva under en trångboddhet, som iir fruktaus
värd. Siffrorna frän bostadsräkningen i Stockholm tala hiirvidlag 
ett språk, som ingen kan borttolka eller missförstå. I dessa hem 
lida i månaa fall barnen en skriande nöd. ilIen iifl'en i mänga 
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andra fattiga hem. Kommer sedan till dessa mlssförh Ilanden och 
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oh'ckor ilf" on en dyrtid, som afsevärdt höjer priserna pä så godt 
so~ alla de nöd"äudigaste lifsmedleu och föruödollhetsvarorna och 
denna dyrtid visst icke är cn efter några I'eakor .eller mänader 
öfverg, eude tillfiillig prisstegring, utan har p taglIg tendens att 
sträcka ut sig öf,'eJ.· afsevärd tid , sl\ bli förhållandena synnerligen 
olyckliga. Den renn nöden blir en daglig gäst ! tnsentals hem. 
Vid s dana t illfii ll en striicker sig behofvet af bIstånd äfven till 
familjer, som under normala t ider visserligen knnnat draga sig 
fram utan hj'llp men nu ej längre so sig möjlighet att ensamma 
reda sig ntan att barnen ffi lida. Vid alla dy rtider kräfs det , att, 
så länge de bestående olyckliga samhiillsförhällandena, som själfva 
framkalla eller möjliggöra de flesta missförhällandena och ekono
miska olyckor, existera och få existera, samhället pä ett särskildt 
sätt rycker till hjälp. Och framför allt är det en bj udande plikt 
att häfl'idlag n, got göres för att komma de h nngrande barnen 
till hj ii lp. 

Stockholms stad har hittills under några är Iiinmat ett årligt 
anslag på 70,000 kronor till bespisning af folkskolebarn. För 
detta anslag ha det senaste äret c:a 2,300 barn i stadens folk
skolor erhällit kostnadsfri middag. Genom andra medel än stadens 
ha ytterligare bespisats c:a 900 barn. Tillsammans ha sälunda 
c:a 3,000 skolbarn erhällit åtminstone ett ordentli "t mäl mat pr da" o o 
så länge bespisningen' hvarje år pfigätt . Men hela det i Stockholms 
stads folkskolor inskri f'na barnantalet (19 11) är c:a 26,000. 

~fan finne r sålnnda hvilken r!nga procent af hela barnantalet 
det är som kommer i ti ll fälle att fä del af den kommunala bespis
ningen ... Oc~ dock har bespisningen tydligen försiggått sä längt 
de hllgauglIga medlen efter beräkuing sträckt sig, alldenstnnd 
endast ett saldo pä c:a 800 kronor för 19 11 nppst1\tt, Af detta 
framgår hnru alldeles otill räckligt det utgående ansla"et måste vara 
under dy,.tidsci1', sådana Som ,i nn redan äro inne i. Under sä
dana. år torde det dels , ara behöfligt att j ämka pä vi llkoren för 
bespIsDI ngs erhällande, så att ökadt antal bn n k k . . ~r nnna omma I 
tIllfälle att å.tnjnta skolkost, dels torde det vara nödvändi"t att 
ntstracka termtnel'Da för skolbespisnin"ens ntgäend D t o , h . o e, ess a ermmer 

a under värtermlUen 1911 varit från och med d 16' . __ 3 '. en JanuarI 
l maj , tIllsammans 103 dagar, och under höstterminen frän och 

7~~ ~en 2 oktober 16 december, eller 62 da"ar. Sammanlagdt 
(). agar .af årets 365. Redan under ett no;malt är torde dessa 

termtner vara alldeles för korta Men i Il h t d d . a synner e nn er yr-
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tider. .Här torde det vara af nöden, att bespisningen utsträckes 
att (dmID tone .omfatta samma tid, SOrn undervisningen pågår. Mell 
helst borde val "f"en så ställas, att under den hårda och kalla 
t~den vid jul, då äfven arbetslösheten börjar bli rätt omfattande, 
ttllfiilleu beredes, ocksä uuder deu tid skolorua äro stän"da de o , 
skolbarn , som ?äraf äro i behof, kostnadsfri middagsspisniug. 

I auslutUJng till hvad häl' ofvan framhållits hemställes: 

att stadsfnllmäkti ,,"e utöfver det ansla" af 7 O 000 o , 

kr ., som nu ntgår till öfverstyrelsen föl' bespisning af 
folkskolebal'D , mätte uti l !) 13 års stat upptaga ett belopp . 
af 70,000 kronor, ntgående uuder är 19 13 och 19 14 
med 35,000 kronor hvartdera året, att ställas till öfver
sty relsens förfogande i och för utvidgning af den kostnads
fria bespisningen att ntgä uärmast i enlighet med i motionen 
angifna sy npunkter. 

Stockholm den 21 oktober 1912, 
• 

Fredrik Ström. 
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