
154. 

IIL Fattigvårdsstyrelsen. 

Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogö-

relsen för dess verksamhet under år 1893 är, med uteslutande af några 

tabeller, af följande lydelse: 

Fattigvårdssiy- Den styrelse, som under loppet af år 1893 handhaft stadens fattig-
relsens medlem- . . . 

mar och tjenste- vård, har utgjorts af följande invalda personer, nämligen: Ordförande, 
man" t. f. Kyrkoherden F. L. B engels dorff, ledamöterne Handlanden JST. Koch-

tomow, Apotekarene A. Osberg och A. Grönvik, Handlanden J . R Lind-

fors, Slagtarmästaren J . Hacklin och Diakonissan vid Stadsmissionen, 

Fröken Cecilia Blomqvist samt suppleanter Handlanden Th. Holmström 

och Arkitekten C. G. Hiort af Ornäs. 

De presterliga förrättningarne vid Arbets- oah fattiggården utöfva-

des af Pastorn Emil Muren. Inspektorsbefattningen vid sagda inrätt-

ning innehades af Ekonomiedirektören G. E. Degerholm och Sekreterare-

tjensten vid Fattigvårdsstyrelsen af Sekreteraren, Vicehäradshöfdingen 

B. Sirén. De för fattigvårdens utgifter erforderliga medel hafva, på 

grund af Styrelsens reqvisition, lyftats å Drätselkontoret af Ekonomie-

direktören Degerholm, som deröfver vid hvarje månads utgång afgifvit 

redovisning, hvilken derå, efter verkstäld granskning, afsändts till 

Drätselkammaren. 

Antalet fattiga. Antalet af dem, som genom Fattigvårdsstyrelsens försorg blifvit som vårdats på 
kommunens vårdade under 1893 har utgjorts af: 
bekostnad. ^ Intagna i arbets- och fatt iggården 562 personer, deraf; 

högsta antalet på en gång 307 

(emot 309 för år 1892) 

i medeltal 280 

(emot 280 för år 1892) 

minsta antalet 252 

(emot 250 för år 1892) 

b) Utackorderade inom staden 142 

(emot 137 för år 1892) 

af dem: 

äldre personer 37 

barn under 15 år 105 
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c) Utackorderade på landet . . . . . . . . 429 

(emot 335 för år 1892) 

af dem: 

äldre personer 202 

barn under 15 år 227 

d) Understödda med ständiga, månatliga bidrag hafva blifvit dels 

hela familjer dels enskilda medlemmar deraf till antal 806 

(emot 853 för år 1892) 

deraf: äldre personer 513 

barn under 15 år . 393 

é) Pensionerade med räntorna å donerade kapitaler 73 personer. 

f ) Tillfällig hjelp har utdelats åt 1,135 personer, (emot 1,053 för år 

1892) uti 4,417 poster, (emot 3,379 under år 1892), deraf i medeltal per 

månad under Januari, Februari, Mars, Oktober, November och Decem-

ber 429 (emot 349 för år 1892) samt under April, Maj, Juni, Juli, Au-

gusti och September månader 307 (emot 215 för år 1892). 

Då antalet af dem, som åtnjutit fattigunderstöd eller hjelp, år 1892 

uppgick till 3,004 personer, och summan af här ofvan uppräknade un-

derstödstagare eller vårdade utgör 3,247, har antalet sålunda under året 

ökats med 243 personer. 

Af ständiga understöd hafva under år 1893 indragits: 

i följd af dödsfall 30 

för uppnådda 15 år • 20 

af särskilda andra orsaker 52 102 

och utgifvits: 

till äldre personer 135 

för barn 72 207 

De i fattiggården under året intagna hafva utgjorts af ålderstigna, I fattiggården 

bräckliga och sinnessjuka personer, hvilka sistnämndas antal uppgick i n t a f f^pe i so 

till 77, äfvensom af sådana barn, hvilka blifvit värnlösa eller vanvår-

dade i dåliga hem och qvarhållits en tid. för att sedan kunna öfver-

lemnas till andras vård och eftersyn. Att de hos de flesta mer eller 

mindre brutna krafterne blifvit till afpassadt arbete använda, framgår 

af den härhos bilagda arbetsförteckningen och vill Fattiggårdsstyrelsen 

blott antyda, att inrättningens behof af skodon, kläder, vedhuggning, 

rummens renhållning, tvätt, diverse remontarbeten m. m. samt för öfrigt 

städning och renhållning af vägar och inrättningens tomtområde blifvit 

genom hjonen sjelfva ombesörjda. 
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Af förenämnda i fattiggården intagna sinnessvaga personer, 28 

män, 48 qvinnor och 1 barn, hafva de, som erfordrat strängare bevak-

ning, i mån af utrymme, vårdats i dårvårdsceller, och utgjort inalles 33, 

i medeltal 29 och minsta antalet 28. Bland utackorderade fattige hafva 

förekommit 30 sinnessvaga personer, deraf 11 män och 19 qvinnor samt 

på fattiggårdens kostnad i särskilda dårvårdsanstalter intagne 30 män 

och 40 qvinnor. Samtliga under året af fattigvården försörjda sinnes-

svaga personer utgjorde således 177, deraf 69 män, 107 qvinnor och 

1 barn. 

Kosthållningen Kosthållningen vid arbets- och fattiggården samt arbetsinrättnin-
vid fattiggården ° 0 0 

och arbetsinrätt-gen har fortfarande ombesörjts, under inspektorns närmaste tillsyn, af 
11 i 11 g* e rx • 

en hushållerska med biträde af nödig tjenstepersonal och lemnat det 

resultat, att kostnaden för hvarje dagportion eller en fullvuxen persons 

uppehälle för dagen utgjort, i fattiggården 2972 penni och i arbets-

inrättningen, der dubbelt större portioner utdelats, 42 penni. 

Fattigvårdens Föliande räkning utvisar fattigvårdens inkomster och utgifter för 
inkomster och ° ° ° ° 

utgifter. år 1893. 

@mfi fli. &mfi ti. 
Debet. 

Inkomster: 

L y f t a d e pensioner  1,020 02 

Ersä t tn ing för fat t igas underhåll  5,190 67 
Di to för försk ju tna sjukvårds- och bografningskostnader . . 557 50 

För arbeten verkstälda af fa t t ighjonen  481 06 
För arbeten, verkstälda af i arbetsinrät tningen intagna per-

soner  10,939 42 
För försålda svinkreatur  408 — 

För försåldt affall vid kosthållningen  29 40 
L e g a för en maskinmangel  10 40 
Arfsmedel som tillfallit fa t t igvården  1,564 82 20,151 29 

i Jordafkas tn ing f r ån fat t iggårdens område  — — 712 — 

L y f t a t å Drätselkontoret  — — 251,500 93 

1 Summa Smf — — 272,364 22 
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Kredit 
&mf p. 9mf. p. Gmf p. 

Kredit 
&mf p. 9mf. p. 

Utgifter: 

Fattigvårdss ty reisen: 

Aflöningar  5,800 — 

Arvoden åt tillsyningsmännen  2^075 — 

För inspektionsresor  862 62 

För städning af embetslokalen  28 80 8,766 42 

Fat t iggården: 
\ 

Aflöningar j 8,440 — 
1 

Beklädnad för de fat t iga . 7,359 17 

Kost för dito: 

För inköpta förnödenheter 29,049: 69 
Jordprodukter från fattiggården . . . 712: — 29,761 69 

Läkemedel  2,178 95 

Inventarier  1,871 93 
Materialier . • 809 29 

Ved och. belysning  1,885 72 

Hästfoder  711 65 

Remontarbeten  2,320 94 55,339 34 

Arbetsinrät tningen: 

I Aflöningar  4,638 50 

Yed och belysning  986 99 

Kost  8,398 79 
; 

Beklädnad  3,729 84 ; 

Materialier  5,571 42 ; I 

Inventarier  338 80 i 

Flitpenningar  549 — 
! ! 
! 

Remontarbeten  869 17 25,082 51 

Understöd och kostnader för fattige utom in-

25,082 

iät tningen: 

Ständiga understöd  101,396 04 

Tillfälliga d:o . . , 25,799 50 

Understöd åt värnepligtiges hustrur  897 50 1 
Sjukvård  17,615 26 | 

Kostnad för sinnesrubbade personer, intagna i sär-
skilda dårvårdsanstalter  20,969 82 

Läkemedel  10,069 36 176,747 48 

Diverse utgif ter  — 
l__ 
1 

6,428 147 272,364 22 

Summa føif. — — 1 - 272,36422 
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Jemföreisc mel- Följande tablå utvisar skilnaden emellan de särskilda utgiftstit-
lan 1892 och 0 

1893. larne för åren 1892 och 1893. 

U t g i f t e r Under år • 1892 

Utgif terna 
år 1893 år 1892 

ökade minskade 

Aflöningar  14,240 

II J 13,815 425 

Städning  28 80 60 — — — 31 20 

Tillsyningsmännens arvoden  2,075 — 1,525 — 550 — — — 

Inspektionsresor  862 62 599 98 262 64 — — 

Ständiga understöd  101,396 04 85,306 18 16,089 86 — — 

Tillfälliga d:o  25,799 50 20,270 52 5,528 98 — — 

Understöd åt värnepligtiges hustrur . . 897 50 1,455 — — — 557 50 

Beklädnad j 7,359 17 7,271 27 87 90 — — 

Kost  29,761 69 33,494 22 _ — 3,732 53 

Sjukvård  17,615 26 8,910 91 8,704 35 — — 

Dårvård  20,969 82 19,083 60 1,886 22 — — 

Läkemedel  12,248 31 9,507 22 2,741 09 — — 

Inventarier  1,871 93 1,775 55 96 38 — 

Materialier  809 29 — — 809 29 — — 

Ved och belysning  1,885 72 409 48 1,476 24 — — 

Hästfoder . . , 711 65 1,030 12 — — 318 47 

Remontarbeten  2,320 94 3,949 62 — — 1,628 68 

Diverse  6^428 47 6,275 29 153 18 — 

Arbetsinrättningen  25,082 51 29,926 61 | 4,844 10 

Summa | 272,364!|22 244,665 57 1 38,811 |lB | 11,112|48 

jemforeise mei- Tablå, utvisande skilnaden emellan budgeten och utgifterna för 
lan budgeten o. 
de faktiska ut- å r 1 8 9 3 . 

gifterna. i 

1 
Enligt bud-

geten 
Utgi f terna ökade minskade 

Aflöningar 14,240 - 14,240 

Tillsyningsmännen 2,100 - 2,075 — — — 25 — 

Inspektionsresekostnader . . . . . . 8 0 0 - 862 62 62 62 _ — 

Städning 60 - 28 80 — — 31 20 

Ständiga understöd 75,000 - 101,396 04 26,396 04 — — 

Tillfälliga d:o 27,000 - 25,799 50 „ — 1,200 50 

Beklädnad 8,000 - 7,359 17 — — 640 83 

Kost 30,000 - 29,761 69 — — 238 31 

Sjukvård 8,000 - 17,615 26 9,615 26 — -

Dårvård . , 1 8 , 0 0 0 - 20,969 82 2,969 82 — — 

Transport 183,200 - 220,107 90 39,043|74|| 2,13ö|84 
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Transport 183,200 220,107 90 39,043 74 2,135 84 

Läkemedel 7,500 — 12,248 31 4,748 31 — — 

Inventarier 2,500 - 1,871 93 — — 628 07 
Materialier 800 — 809 29 9 29 — — 

Yed och belysning- 1,500 — 1,885 72 385 72 — — 

Hästfoder 900 — 711 65 — — 188 35 
Remontarbeten 1,400 - 2,320 94 920 94 — — 

Diverse 7,000 - 6,428 47 — — 571 53 
Värnepligtiges hustrur 1,500 - 897 50 — — 602 50 
Arbetsinrättningen 28,440 — 25,082 51 — - 3,357 49 

Summa 234,740 272,364 22 45,108 — 7,483|78 

Då utgifterna uppgått till 272,364: 22 

och summan af anslagen utgör 234,740: — 

så har uppstått en skilnad af 37,624: 22 

Som likväl de af Fattigvårdsstyrelsen uppburna 

inkomsterna utgjorde 20,151: 29 

emot uti inkomstförslaget beräknade 8,800: — 

eller derutöfver 11,351: 29 

så bör från förestående skiinad af dragas förstnämnda be-

lopp med 11,351:29 

hvarefter differensen emellan utgifterna cch budgeten för 

år 1893 egentligen utgör 26,272:93 

Då fattigvårdens uppgift är att nödtorfteligen understödja de af orsaken tm fat-
^ # tig-vårdens ökade 

kommunens fattige medlemmar, hvilka af ålder, sjuklighet eller andra utgifter, 

orsaker icke kunna försörja sig sjelfve och sakna anförvandter, som 

kunde hjelpa dem, har icke kunnat undvikas, att antalet understödsta-

gare och i fattiggården intagna hjon betydligt ökats under året, hvil-

ket förorsakats af den fattiga befolkningens tillväxt genom årligen i 

allt större skala skedda inflyttningar till staden, härtill förledda jämväl 

af hoppet om lättare bergning genom större tillgång på arbetsförtjenst. 

Att fattigvårdens utgifter under sådana förhållanden icke kunnat på 

förhand noggrant beräknas för det följande året är naturligt, hvaraf 

följden äfven blifvit, att 1893 års anslag för ständiga understöd samt 

sjukvård, dårvård och läkemedel öfverskridits med de i nästföregående 

tablå upptagna belopp. Såsom hufvudsaklig orsak härtill har fattig-

vårdsstyrelsen trott sig böra påpeka den för yrkesarbetaren under for-

lidet år rådande allmänna arbetsbristen med nedtryckt dagspenning, 
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hvariore vädjan om understöd från kommunen icke kunnat lemnas 

obeaktad. 

Antydda svårigheter för den arbetande klassen har jemväl tvun-

git fattigvården att kanske i vidsträcktare mån än tillförene hjelpa med 

afgif tsfr i medicin, som ock höjt denna utgif t så, att det förslagsvis be-

räknade anslaget betydligen öfverskridits eller med 4,748 mark 31 penni. 

Dårvårds- och sjukvårdskostnader stiga årligen, i anseende till svå-

righeten att kunna bereda nödig vård åt sinnessjuka, särskildt obotliga, 

som hänvisas till fattigvården, 

i avbetsinrätt- j arbetsinrättningen voro intagna inalles 187 män, deraf: 
ningen intagna 

personer. högsta antalet på en gång 104 

i medeltal 65 

minsta antalet 26 

De intagna personernas ålder utgjorde: 

från 15 till '20 år 9 

20 „ 30 „ 26 

„ 30 „ 40 „ 42 

« -40 „ 50 „ 45 

„ 50 „ 60 „ 41 

„ 60 „ 70 „ 22 

„ 70 „ 80 „ 2 

Af dem voro afstraffade: 

för rån 2 

„ inbrott 10 

„ l:sta resan stöld 14 

77 2:dra „ „ 10 

n 3:dje i) v 5 
77 4 : d e 77 1 

77 5 : t e . . . 1 
„ snatteri 16 

,7 förfalskning 4 

„ enkelt hor 1 

,7 misshandel å person 1 

„ vållande af annans död 1 

„ döljande af förskingradt gods 1 

och pliktfälda: 

för l:sta resan fylleri . . . . . . . . . . 29 

w 2: dra „ „ 2 
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för 3:dje resan fylleri 2 

„ oloflig öl- och. bränvinsförsäljning. . . . 6 

„ olaga näring 2 

,, oljud å gata 2 

„ slagsmål 1 

„ svordom . 1 

,, lösdrifveri 1 

samt tidigare insatta å korrektionshus 18 

Enligt medföliande tablåer hafva dessa personer under vistelsen iv ä r d e t af fattig" 
° ° x hjonens arbeten. 

inrättningen verkstält särskilda arbeten, 

hvaraf förtjensten utgjort 10,939:42 

och dessutom till fattigvården och arbetsinrättningen utförda 

arbeten, värderade till 5,881: 52 

Summa 16,820: 96 

I afseende å utdelning af räntorna å särskilda till fattigvården utdelning af tm 
r* i i i • i i -i fattigvården do-

donerade och af Drätselkammaren förvaltade kapitaler, har utanordnats nerade räntor, 

och genom anvisningar å Drätselkontoret utbetalts: 

I Februari 1893 1,746: 75 

„ Maj „ 693:50 

„ December „ 948:71 

Summa 3,388: 96 

Dessa donationssummor hafva utdelats åt särskilda personer: 

I Februari 1893. Räntan å Alexandras understöd 200 

D:o å G-ripenbergska fonden . . 628 — 

D: o å Elgska d:o  629 — 

D:o å Haneils d:o  289 75 1,746: 75 
I Maj D:o å Karl Sierckens d:o . . . 171 30 

1,746: 75 

D:o å G. G. Brobergs m. fl:s d:o 522 20 693: 50 
I December ,, D:o å Elsa Maria Lampas d:o 464 91 

D:o å A. E. Sircks d:o . . . . 427 70 
D:o å Lisette Gardbergs d:o . . 56 10 948: 71 

Summa ®nfi 3,388:96 

Redovisning öf-
ver Fröken M. 
K. Bergmans o. 

Öfver Fröken Maria Kristina Bergmans och Bokhållareenkan He-

lena Kristina Åkermans testamentsfonder, hvilka förvaltas af Fattig-

vårdsstyrelsen, och hvaraf räntan å Fröken Bergmans fond under år B o k h A l l a i e e n -
J ' ö kan H. K. Åker-

1893 utdelats med 500 mark, hafva räkningar för sistlidet år a f g i i v i t s m a n s t e s t a m e n t s -
fonder. 

till Drätselkammaren, 

Årsberättelse för 1893. 21 
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Asylen för van- likasom älven öfver de medel, som lyftats för asylen å Yaanila 
artiga gossar å 

vaani ia gård. gård underlydande Kihilä hemman i Loj o socken för vanartade gossar 

f rån Helsingfors. I denna asyl hafva 13 gossar f rån denna stad under 

läseåret varit intagna och åtnjutit undervisning och tillsyn af vid asy-

len anstälde läraren Emil Lassinen. Öfver denna asy]s verksamhet un-

der läseåret 1892—1893 bifogas särskild å finska språket afgifven års-

berättelse, hvaraf i öfversättnmg här må anföras följande: 
Läseåret börjades den 1 Oktober och slutades den 8 Maj . Höstterminen slutades den 

22 December, vid hvilket tillfälle åt eleverna utdelades små böckor och traktering genom 

kommunalrådet Heitmans försorg. 

Till följd af köld och yrväder kunde vårterminen begynnas först don 9 .Januari och 

var också senare elevernas skolgång för övart väder oregelbunden och svår. Annu i Februari 

och Mars månader måste skolan för starka yrväders skull vara stängd inalles fem dagar. 

I skolan lästes såsom tillförene 24 timmar i veckan, 4 t. religion, 3 t. innanläsning, 

3 t. räkning, 2 t. geografi, 2 t. naturkunskap, hvarjemte egnades till skönskrifning 3, t. till 

sång 2 t. och till handarbeten 5 t. 

Elevernas uppförande under läseåret var berömligt, några svårare förbrytelser före-

kommo ej under hela tiden. 

Asylen i Mör- j asylen i Mörskom har med understöd f rån fattiggården varit in-

tagna 31 gossar. 
Koivuia upp- Genom fattigvårdens försorg och på dess bekostnad har under 1893 

fostrings anstalt. 

varit i Koivuia uppfostringsanstalt intagna 23 gossar, som varit dels 

hemfallna till brott, dels visat svårare vanart. 
storleken å ut- yöt att i någon mån klargöra storleken af de utaf Fattigvårds-
gifna understods 0 0 o 
belopp samt de styrelsen till ofvanuppgifna understödstagare utgifna belopp, har föl-
vid utdelning af . . , , , . . 

u n d e r s t ö d f ö l j d a jande statistiska beräkning uppgjorts, utvisande i medeltal per person 
puncipei. ^ ^ lemnade fattighjelpen: 

Åt dem, som åtnjuta ständiga understöd, utgörande inalles 1,477 

personer, i medeltal 68 mark 65 penni för person och år, eller per må-

nad 5 mark 72 penni. 

För 1,135 personer, hvilka tilldelats tillfällig hjelp, utgör denna i 

medeltal per person 22 mark 73 penni, eller, utlemnad i 4,417 särskilda 

poster, belöper sig per gång 5 mark 84 penni. 

Då utrymmet i fattiggården är begränsadt, är det sjelffallet att 

kostnaden för densamma icke kan variera betydligt, beroende förnäm-

ligast endast af gångbara priser å lifs- och andra förnödenheter, utan 

är det utgifterna för personer utom anstalten som ökats. Sjukvårds-

kostnaden, som under de senare åren svårare än förut tyngt på fattig-

vården, förutsätter Fattigvårdsstyrelsen att genom kommunala sjukvår-
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dens reorganisation och utvidgning skall ändras åtminstone derhän, att 

fattigvårdens betalningsförbindelser komma att minskas. Deremot torde 

utgiftstiteln „ständiga understöd" icke komma att nedgå. Yid uppgö-

randet af årets utgiftsstat, hafva de granskande myndigheterna uttalat 

den förmodan, att fattigvården handhades endast som ett utdelande af 

allmosor, utan någon noggrannare undersökning af den hjelpsökandes 

tillstånd. Denna förutsättning är dock oriktig, ity att ständiga under-

stöd beviljas endast af Styrelsen i dess helhet vid ordinarie samman-

träden och efter möjligaste noggranna kännedom om den sökandes till-

stånd, erhållen dels genom undersökning och efter det den behöfvande 

någon längre tid tilldelats tillfällig hjälp, för att om möjligt förmå ho-

nom att åter med egna tillgångar hjelpa sig, dels ock först efter det 

den nödstälde varit intagen i fattiggården, hvarföre ock besluten om 

understöden kunnat fattas utan någon större meningsolikhet. De stän-

diga understöden fördela sig äfven derföre i understöd, som uppbäras 

af understödstagaren personligen och observeras i redovisningen un-

der Litt . B. samt kostnaden för f rån fattiggården eller af fattigvår-

den eljest utackorderade skyddslingar, observerade under utgiftspo-

sterna Litt . C. & D. 

På sätt af ofvanstående tablå framgår, utgjorde ständiga under-

stöden in summa 101,396 mark 4 penni, men denna fördelar sig sålunda, 

att Litt. B, eller af understödstagarene personligen, månatligen lyftade 

understöd, belöpa sig till 40,689:63 

hvaremot återstoden faller å Litt . C. & D, eller ifrån fat-

tiggården utackorderade och värnlösa med 60,706: 41 

Summa &mf 101,396: 04 

Det är kostnaden för dessa utackorderade, som under senare år 

stigit, men dessa understödstagare äro sådana, som legaliter ålegat fat-

tigvården och icke kunnat beredas vård i fattiggården. 

Under Litt. D ingår äfven kostnaden för underhållet af vanartiga 

gossar i Koivula anstalt, i Mörskom asyl, i döfstumskolan i Borgå och 

några personer i hemmet för de lytt a. 

Utgiftsposten Litt. B har hållits så lågt det varit möjligt och det 

är endast genom att någon gång gifva tillfällig hjelp och äfven genom 

de enskilda välgörenhetsföreningarnes indirekta bistånd, som denna ut-

giftspost kunnat i någon mån inskränkas, 
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Förteckning öf- Följande af Inspektorn å arbets- och fattiggården Degerholm af-

gårdsinspekto- lemnade handlingar bifogas härhos, nämligen: 
ren afgifna 

handlingar. i : o > Förteckning öfver till kosthållet levererade produkter jemte uppgift å kostnaden 

för en hel dagportion; 

2:o. Förteckning öfver å fattiggården verkstälda arbeten, — utom de för kontant ; 

3:o. Förteckning öfver antalet hjon, intagna under år 1893; 

4:o. Tablå, utvisande huru personantalet vexlat under året; 

5:o. Sammandrag af dagsverkslistorna, förda vid arbetsinrättningen under år 1893. 

6:o. Uppgif t öfver verksamheten vid arbetsinrättningen under år 1893; 

7:o. Lagerförteckning för arbetsinrättningen; 

8:o. Förteckning öfver materialier i lager vid 1893 års u tgång; 

9:o. Tablå, utvisande förändringen i kroppsvikten bland manskapet vid arbetsinrätt-

ningen under år 1893. 

10. Uppgif t öfver antalet i arbetsinrättningen intagna hjon jemte deras ålder; samt 

11. Uppgif t öfver de i arbetsinrättningen nnder år 1893 intagna hjonens frejd." 

Ofvannämnda af Inspektoren Degerholm afgifna berättelse öfver 

de vid arbets- och fattiggården varkstälda arbeten är af följande in-

nehåll: 

Å fattiggården „Förutom de särskilda arbeten, för hvilka kontant af mig inlevererats 431 mark 6 
utförda arbeten. , 0 

penni, hafva, oboräknadt at t inrättningens äldre linne- och gångkläder blifvit erforderligen 

underhållne, följande arbeten för inrättningens behof blifvit verkställda: 

Spånad: 60 kgr garn. 

Väfnad: 80 meter trasmattor. 

Somnad: 124 lakan, 150 skjortor, 115 dito för barn, 137 linnen, 24 madrasser, 44 dyn-

öfvertåg, 111 klädningar, 44 underkjolar, 45 koftor, 4 förkläden. 

Skrädderiarbeten: 310 rockar, 334 par byxor, 135 västar, 25 mössor, en mängd lapp-

ningar af äldre kläder. 

Strumpstickning: 133 par ullstrumpor, 47 par linnestrumpor, 27 par vantar, en mängd 

skarfvade och lappade. 

Skomakarearbeten: 6 par stöflar, 23 par kängor, 23 par träskor, 3 par förskodda stöf-

lar, 185 par diverse lappningar. 

Snickeriarbeten: 158 st. likkistor. 

Diverse mindre arbeten för inrättningens behof. 

Grraföppning för 186 personer och deras transport med likvagn. 

E n del förekommande arbeten vid skötseln af den öppna jorden och inhöstandet af 

161 metr. LU hö, 25 hl kålrötter, 24 hl morötter, 2,000 st, hvitkål, 30 hl poteter, 25 hl hafre." 


