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III. Fattigvårdsstyrelsen. 

Fattigvårdssty- j ) e n a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogö-
relsens medlem-

mar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande af sär-

steman. g^-Q^ tabeller, hvilka i hufvudsak intagits längre fram, af följande in-

nehåll : 
„Den styrelse som under loppet af år 1888 handhaft stadens fattig-

vård har utgjorts af följande invalde personer, nämligen: Ordförande, 
sekreteraren vid Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna B. Sirén 
samt ledamöter pastor F. L. Bengelsdorff, som jemväl var utsedd till 
viceordförande, senatskanslisten N. Estlander, handlanden N. Kochtomow, 
gårdsegaren E. J . Willstedt, slagtaremästaren J . E. Hacklin och baga-
remästaren K. Brondin, hvarutom suppleanterne handlanden O. "W. Lau-
rent och vaktmästaren J. F. Holmberg vid ledamöters förfall deltogo i 
styrelsens förhandlingar och beslut. 

De presterliga förrättningarne vid arbets- och fattiggården utöf-
vades af gardespastorn K. A. Hyrkstedt. Inspektorsbefattningen vid 
sagda inrättning innehades af förre slottsbefallningsmannen K. E. De-
gerholm och sekreteraretjensten af kamreraren Gr. A. Vendell. De för 
fattigvårdens utgifter erforderliga medel hafva, på Fattigvårdsstyrel-
sens rekvisition, i Drätselkammaren lyftats af sekreteraren, som för de-
samma vid hvarje månads utgång afgifvit redovisning, hvilken genast 
derå afsändts till Drätselkammaren. 

Antalet af dem, som genom fattigvårdens försorg blifvit vårdade 
under år 1888, har utgjorts af: 

Antalet fattige, l n tagna i arbets- och fattiggården 358 personer, deraf: 
kommunens be- högsta antalet på en gång 223 

kostnad. 

(emot 220 för år 1887) 
i medeltal 200 

(emot 202 för år 1887) 
minsta antalet 185 

(emot 184 för år 1887) 
b) Utackorderade inom staden 90 

(emot 88 för år 1887) 
af dem: 

äldre personer 17 
barn öfver 10 år 35 
barn under 10 år 38 
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c) Utackorderade på landet 265 
(emot 262 för år 1887) 

af dem: 
äldre personer 134 
barn öfver 10 år . 60 
barn under 10 år . . . . 71 

d) Understödda med ständiga månadtliga bidrag hafva blifvit, 
dels hela familjer, dels enskilda medlemmar deraf, 
till antal 557 

(emot 457 för år 1887) 
deraf äldre personer 280 
barn öfver 10 år 89 

barn under 10 år . 188. 
e) Pensionerade med räntorna å donerade kapital 57 personer. 
f ) Tillfällig hjelp har utdelats åt 397 personer (emot 370 för år 

1887) uti 1,224 poster, deraf i medeltal per månad under januari, februari, 
mars, oktober, november och december månader 131 (emot 126 för år 
1887) samt under april, maj, juni, juli, augusti och september månader 
73 (emot 77 för år 1887). 

Då antalet af dem som åtnjutit fattigunderstöd eller hjelp år 1887 
uppgick till 1,567 personer och summan af här uppräknade understöds-
tagare eller vårdade utgör 1,724, har antalet sålunda under året ökats 
med 157 personer. 

Af ständiga understöd hafva under år 1888 inclragits: 
i följd af dödsfall 26 
för uppnådda 15 år 12 
af särskilda andra orsaker 23 gi 

och utgifvits 
till äldre personer 50 
för barn 57 107 
De i arbets- och fattiggården under året intagna hafva utgjorts af 

ålderstigne, bräcklige och sinnessjuke personer, hvilka sistnämndes antal 
uppgick till 70, äfvensom af sådana barn, hvilka blifvit värnlösa eller 
vanvårdade i dåliga hem och qvarhållits en tid, för att sedan kunna 
öfverlemnas till andras vård och eftersyn. Att de hos de fleste mer eller 
mindre brutna krafterna blifvit till afpassadt arbete använda, framgår 
af den härhos bilagda arbetsförteckningen och vill Fattigvårdsstyrelsen 
blott antyda att inrättningens behof af skodon, kläder, vedhuggning, 
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rummens renhållning, tvätt och diverse remontarbeten m. m. blifvit ge-
nom hjonen sjelfva ombesörjda. 

Af förenämnda i fattiggården intagna sinnessvaga personer, 26 män, 
42 qvinnor och 2 barn, hafva de, som erfordrat strängare bevakning, i 
mon af utrymme, vårdats i dårvårdsceller och utgjort inalles 35, deraf 
högsta antalet på en gång 31, i medeltal 30 och minsta antalet 27. — 
Bland utackorderade fattige hafva förekommit 34 sinnessvage personer, 
deraf 13 män, 20 qvinnor och 1 barn. Samtliga under året af fattig-
vården helt och hållet försörjde sinnessvage personer hafva således upp-
gått till ett antal af 104, hvaraf 39 män, 62 qvinnor och 3 barn. 

Kosthållningen Kosthållningen vid arbets- och fattiggården har, liksom de senast 
å fattiggården. ° # . . 

föregående åren, ombesörjts, under inspektorns närmaste tillsyn, af en 
hushållerska, med biträde af nödig tjenstepersonal, och lemnat det gyn-
samma resultat att kostnaden för hvarje dagportion eller en fullvuxen 
persons uppehälle för dagen utgjort endast 231/2 penni." — 

Utdelning från „I afseende å utdelning af räntorna å särskilda till fattigvården 
doLî d̂ fondex̂  donerade och af Drätselkammaren förvaltade kapitaler, har lyftats: 

den 7 februari 1888 1,716:56 

„ 15 maj „ 596:05 
„ 14 december „ 1,009:83 

Summa 3,322: 44 
Utdeladt åt särskilda personer: 

i februari 1888: räntan å Alexandras understöd . . . . 200: — 
d:o d:o d:o à 11,200 mark af Gripenbergska fonden 604: 80 
d:o d:o d:o å Haxellska fonden 308: 04 

d:o d:o d:o å Elgska fonden pour les pauvres hon-

teux . 603: 72 1?716: 56 

i maj 1888: räntan å Karl Sierckens donationsfond. . 168: — 
d:o d:o d:o å särskilda små fonder 428:05 59g. 05 

i december 1888: räntan å Elsa Maria Lampas dona-
tionsfond 475: — 

d:o d:o d:o å A. F. Siercks donationsfond . . . 368:33 
d:o d:o d:o å Lisette G-ardbergs donationsfond 54: — 
d:o d:o d:o å den mindre delen af Gripenberg-

ska fonden 112:50 1,009:83 
Summa 3,322: 44 

f r ö k e n m . b e r g . De på grund af fröken Maria Bergmans testamente, i afseende å 
remsfond" förvaltning, till fattigvården öfverlemnade 10,000 mark äro utlånade till 
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byggmästaren August Stenroos, emot 5 °/0 ränta och intecknings säker-
het. Räntan från den 1 oktober 1887 till samma dag 1888 har utdelats 
enligt testamentets föreskrift och räkning öfver fonden 1888 är afgifven 
till Drätselkammaren. 

Sedan bokhållareenkan Helena Kristina Åkerman genom testamente (
e i > k a n h . k . 

Åkermans testa-

af den 20 Februari 1888 förordnat att en del af hennes qvarlåtenskap mentsfond. 

skall användas till en grundplåt för ett blifvande hem för fattiga frun-
timmer och öfverlemnas till Fattigvårdsstyrelsen i afseende å förvaltning, 
har utredningsmannen i boet lektorn C. W. Lille den 22 juni 1888 levererat 
obligationer och kontant å tillsammans 6,933 mark 36 penni. Räkning 
från sistnämnde dag till årets utgång är aflemnad till Drätselkammaren. 

Slutligen må äfven omnämnas att en asyl för vanartade barn från Asylen f5r van> 
artade barn. 

Helsingfors, i slutet af året blifvit inrättad å "Waanila gård i Lojo soc-
ken, öfver hvars verksamhet och ekonomi särskild berättelse kommer 
att afgifvas efter läseårets utgång. 

Följande, af inspektorn å fattiggården C. E. Degerholm upprättade 
handlingar bifogas härhos, nämligen: 

l:o. Förteckning öfver de under år 1888 verkstälda arbeten af i 
arbets- och fattiggården intagna personer; 

2:o. Redovisning öfver förnödenheterna för kosthållningen i fattig-
gården ; 

3:o. Tablå öfver de i arbets- och fattiggården under år 1888 in-
tagne fattighjon." 

Förenämnda af inspektorn Degerholm afgifna berättelse öfver verk-
stälda arbeten är af följande lydelse: 

„Förutom de särskilda arbeten, för hvilka till fattigvården kontant utförda arbeten 
å arbets- och 

af mig inlevererats 1 , 9 1 6 mark 4 3 penni, hafva, oberäknadt att inrätt- fattiggården, 

ningens äldre linne- och gångkläder blifvit erforderligen underhållna, 
följande arbeten för inrättningens behof blifvit verkstälda under 1888: 

Spånad: 7x/2 lisp. lin förarbetats till garn; 
Väfnad: 225 alnar trasmattor; 
Sömnad: 195 skjortor, 120 linnen, 78 lakan, 9 madrasser, 3 dynöf-

vertåg, 72 koftor, 55 klädningar, 22 förkläden, 28 underkjolar; 
Strumpstickning: 145 par ullstrumpor, 67 par linnestrumpor, 27 par 

vantar, en mängd lappade och skärfvade; 
Skrädderi-arbeten: 186 rockar, dels ylle dels linne, 224 par benklä-

der dels ylle dels linne, 29 västar, 11 mössor, förutom en mängd lapp-
ningar af äldre beklädnad; 
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Skomakeri-arbeten: 22 par stöflar, 62 par kängor, 615 par mindre 
träskor, 65 par större träskor, 500 par omkringlappade; 

Timmermans- och snickeri-arbeten: 2 dussin stolar af björk, 2 dus-
sin små bord, 90 famnar stakett invid landsvägen, uppfördt ånyo af ett 
äldre dylikt. Yid uppförandet af ett nytt plank från lasarettet till in-
körsporten och. vidare 60 famnar sysselsatte 3 å 4 timmermän under 
4 veckor, 800 par träskobottnar, en mängd mindre förefallande arbeten; 

Måler i-arbeten: Målning med oljefärg af 2 dussin stolar och 2 dus-
sin bord, målning 3:ne ggr med oljefärg af ett 60 famnar långt nytt 
plank, diverse träkärl m. m.; 

Jord-arbeten: Plöjning af gårdens öppna jord, alla förefallande ar-
beten vid plöjning, sättning, rensning, skötsel och skörd af: 

350 lisp. hö, 115 t:nr poteter, 1,400 kålhufvuden, 26 t:nr kålrötter, 
11 t:nr morötter, 2 t:nr palsternackor; 

Graföppningar för 103 personer som aflidit och erhållit s. k. fat-
tiggraf. 

Transport af dessa 103 afiidne med inrättningens likvagn. 
En mängd mull-, sand- och vedsläpningar m. m. m. m." 

IV. Inqvarteringsnämnden. 

Inqvarteringsnämndens till Drätselkammaren afgifna årsberättelse 
för år 1888 är af följande lydelse: 

„1 enlighet med föreskriften i § 8 af det för Inqvarteringsnämnden 
faststälda reglemente af den 25 januari 1878 får Nämnden härmed äran af-
gifva en kort redogörelse om Nämndens verksamhet under förlidet år 1888. 

Nämndens leda- y ^ Q december 1887 anstäldt val hafva Stadsfullmäktige till 
möter och tjen- 0 

stemän. ledamot i Nämnden för år 1888 samt de två följande åren utsett öfver-
sten E. Wärnhjelm, hvarjemte öfversten F. Mansner och kollegiiasses-
sorn E. A. Kjöllerfeldt qvarstodo från föregående år såsom ledamöter i 
Nämnden, till hvars ordförande för år 1888 vid nämnda valtillfälle ut-
sågs öfverste Mansner. Suppleanter i Nämnden voro under ifrågava-
rande år öfverstelöjtnanten G. E. M. af Enehjelm och bagare mästaren 
G. M. Stenius, sekreterare- och kamreraregöromålen hafva fortfarande 
bestridts af vicehäradshöfdingen B. Sirén, qvartermästarebefattningen af 
affärsmannen E. af Forselies samt translatorsgöromålen af öfverstelöjt-
nanten A. Moberg. 


