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III. Fattigvårdsstyrelsen. 

Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörel-

sen för dess verksamhet under år 1896 är, med uteslutande af några, bland 

bilagorna i hufvudsak intagna tabeller af följande lydelse: 

„Den styrelse, som under loppet af år 1896 handhaft stadens fattig- Fattigvårdssty-
relsens medlem-

vård, har utgjorts af följande, af Stadsfullmäktige dertill utsedda personer, mar och tjenste-

nämligen ordförande tjenstförrättande kyrkoherden F. L. Bengelsdorff, man 

ledamöter underpolismästaren, kollegiiassessorn O. A. Ståhlberg, murare-

mästaren A. Art, bankkamreraren Ö. GL Westling, arkitekten C. G. Hjort 

af Ornäs, fröken F. Palmen och senatsregistratorn W. von Hausen äfven-

som suppleanter handlanden A. L. Mellin och protokollssekreteraren A. 

Aminoff. 

De presterliga förrättningarna vid arbets- och fattiggården hafva 

utöfvats af pastorn Emil Muren. Inspektorsbefattningen vid sagda inrätt-

ning har innehafts af kommunalrådet C. E. Degerholm. Såsom sekreterare 

vid Styrelsen har tjenstgjort senatsregistratorn von Hausen. För fattig-

vårdens utgifter erforderliga medel hafva, på Styrelsens reqvisition, lyftats 

å Drätselkontoret af kommunalrådet Degerholm, som öfver de uppburna 

medlen vid hvarje månads utgång afgifvit redovisning öfver inkomster 

och utgifter, hvilken derå, efter verkstäld granskning, öfverlemnats till 

Drätselkammaren. 

Antalet af dem, som genom Fattigvårdsstyrelsens försorg blifvit Antalet fatt ige, 

vårdade under år 1896 har utgjorts af: 

a) Intagna i arbets- och fattiggården 587 personer, deraf: 

högsta antalet på en gång  

(emot 284 år 1895) 

som vårdats på 
kommunens be-

kostnad. 

294 

i medeltal 270 
(emot 262 år 1895) och 

minsta antalet  246 

(emot 240 år 1895). 

h) Utackorderade inom staden 

(emot 101 år 1895), 
. 111 

af dem: 

äldre personer . . 

barn under 15 år . 
17 

94 
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c) Utackorderade på landet 431 

(emot 427 år 1895) 

af dem: 

äldre personer . . . . . . . . " . 161 

barn under 15 år - . 270 

cl) Understödda med ständiga månatliga bidrag liafva blifvit, 

dels hela familjer dels enskilda medlemmar, till ett antal 

af 863 personer 

(emot 865 år 1895, 

deraf: 

äldre personer 403 

barn under 15 år 460 

e) Pensionerade med räntorna å donerade kapital 72 personer. 

f ) Tillfällig hjelp har utdelats åt 638 personer (emot 739 år 1895) 

uti 4,017 skilda poster (emot 3,738 år 1895), deraf i medeltal per månad 

under Januari, Februari, Mars, Oktober, November och December 401 

(emot 468 år 1895) samt under April, Maj, Juni, Juli, Augusti och Sep-

tember 268 (emot 154 år 1895). 

Då antalet af dem, som åtnjutit fattigunderstöd eller hjelp år 1895 

uppgick till 2,727 och summan af här ofvan uppräknade understödstagare 

och vårdade hjelpbehöfvande utgör 2,702, har antalet under året minskats 

med 25 personer. 

Af ständiga understöd hafva under år 1896 indragits: 

i följd af dödsfall 31 

för uppnådda 15 är 25 

af särskilda andra orsaker 67 

och utgifvits: 

till äldre personer 61 

för barn 125 

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

soner
P bräckliga och sinnessjuka personer, hvilka sistnämndas antal uppgick till 

150, äfvensom af sådana barn, hvilka blifvit värnlösa eller vanvårdade i 

dåliga hem; och hafva de qvarhållits en tid för att sedan kunna genom 

utackordering öfverlemnas till enskilda för att vårdas och uppfostras. Att 

de hos de flesta mera eller mindre brutna krafterna blifvit till arbete an-

vända framgår af den härhos bilagda arbetsförteckningen samt deraf att 

inrättningens behof af skodon, kläder, vedhuggaing, rummens renhållning, 
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tvätt, en del remontarbeten med mera äfvensom renhållning af inrättnin-

gens vägar och område genom hjonen ombesörjts. 

Af förenämnd a i fattiggården intagna 150 sinnessvaga personer hafva 

de, som erfordrat strängare bevakning, vårdats i celler och utgjort inalles 

36. Högsta antalet på en gång vårdade sinnessjuka har utgjort 73, i 

medeltal 67 och minsta antalet 62. Bland utackorderade fattiga hafva 

förekommit 27 sinnessvaga. Dessutom hafva på fattigvårdens bekostnad 

i särskilda dårvårdsanstalter vårdats 56 sinnessjuka. Samtliga under året 

af fattigvården försörjda sinnessjuka personer utgjorde således 233. 

Kosthållningen vid arbets- och fattiggården har ombesörjts, under Kosthållningen 

inspektorns närmaste tillsyn, af en hushållerska med biträde af nödig ^attTggå'^^ 

tjenstepersonal och lemnat det resultat, att kostnaden för hvarje dagpor-

tion eller en fullvuxen persons uppehälle för dagen utgjort i fattiggården 

omkring 25 penni och i arbetsinrättningen, der rikligare portioner utde-

lats, 35 penni. 

Följande räkning utvisar fattigvårdens inkomster och utgifter för Fattigvårdens 
inkomster och 

ar 1896. utgifter. 

Debet 
Inkomster. 

Behållning" från 1895 
Ersättning för fattigas underhåll  
Fattigvården tillfallna arfsmedel  
För arbeten, verkstälda af hjonen  
För d:o d:o af i arbetsinrättningen intagna personer 
För försålda svinkreatur  
För försåldt affall vid kosthållningen  
Aterburna sjukvårdskostnader för personer som aflidit  
Aterburna medel från kosthållningen  
För försåld spillning  

Lyftadt å Drätselkontoret   

Summa ffiiijc 

Kredit 
Utgifter. 

Fattigvårdsstyrelsen: 

Atiöningar  
Arvoden åt tillsyningsmännen  
För inspektionsresor  
För städning af embetslokaler  

Transport 

Svif ya 9mf 7te 

5,104 11 
5,345 23 

19 — 

254 08 
10,841 84 

1 658 — 

52 65 
67 50 
36 — 

41 20 16,815 50 
— — 257,060 34 

279,479 95 

5,800 
2,100 — 

664 40 
41 05 8,605 45 

— — 8,605 45 
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Fattiggården: 
Transport 

Aflöningar 
Beklädnad för de fattige 
Kost för d:o 
Läkemedel 
Inventarier 
Materialier 
Ved och belysning . . . . 
Hästfoder 
Remontarbeten 

Arbetsinrättningen: 

Aflöningar 
Ved och belysning . . 
Kost 
Beklädnad 
Materialier 
Inventarier 
Flitpenningar 
Remontarbeten . . . . 

Understöd och kostnaden för fattige utom inrättningen: 

Ständiga understöd: Litt . B 43,161:10 
Litt. C 9,645: 33 
Litt. D 53.782:03 

I särskilda inrättningar intagne  
Tillfälliga understöd  
Understöd åt värnepliktiges hustrur  
Sjukvård 
Kostnader för sinnessjuke, vårdade i särskilda anstalter 
Läkemedel  

Diverse utgifter  
Bokförda, men icke uppburna inkomster *).  

S7nf P 

— — 

13,218 33 
9,146 88 

24,852 75 
3,319 25 
2,464 59 

825 04 
10,579 96 

900 49 
6,736 79 

4,540 
1,125 88 
5,987 85 
1.415 29 
5,723 83 

487 97 
763 25 
280 05 

106,588 46 
4,974 84 

19,210 i 05 
1,760 \ — 

11,818 : 21 
1 16,237 
1 10,928 ; 05 171,516 

6,489 
500 

Summa S7nf | — 279,479 

61 

69 

95 

*) Pension för f. d. stadsträdgårdsmästaren L. A. Jernström — 500 mark. 
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Följande tablå utvisar skilnaden emellan de särskilda utgifterna för jemföreise mci-
lan åren 1895 

åren 1895 och. 1896. och isoe. 

U t 8'i f t e r Under år 1896 

Ut! Q-ifterna 
år 1896 år 1895 

• ökade minskade 

Ailöningar 19,018 33 20,930 _ 1,911 67 
Städning 41 05 40 25 — 80 — — 

Tillsvningsmännens arvoden 2,100 — 2,100 — — — — -

Inspektionsresor 664 40 720 95 — — 56 55 
Ständiga understöd ') 111,563 30 112,543 85 — — 986 55 
Tillfälliga d:o 39,210 05 18,759 31 450 74 — 

Understöd åt värnepligtigos hustrur 1,760 — 1,850 — — — 90 
Beklädnad 9,146 88 10,426 28 — — 1,279 -10 

Kost 24,852 75 23,219 96 1,632 79 — — 

Sjukvård 11,818 21 12,623 60 — - 805 39 
Dårvård 16,237 — 14,862 45 1,374 55 — — 

Läkemedel 14.247 30 10,143 06 4,104 24 — — 

Inventarier 2,464 59 2,654 31 — — 189 72 
Materialier 825 04 613 95 211 09 — -

Yed och be^sning 10,579 96 8,444 29 2,135 67 — 

Hästfoder 900 49 921 70 — 21 21 
Remontarbetcn 6,736 79 4,242 48 2,494 31 — 

Diverse 6,489 69 6,751 79 — 262 10 
Arbetsinrättningen 20,324 12 22,287 72 — 1,963 60 
Bokförda, men icke uppburna inkom-

ster 1 500 1,492 50 — - 1 992 50 

Summa 279,479 95 275,628|45| 12,404|l9 \ 8,552 69 

Tablå, utvisande skilnaden emellan budgeten och utgifterna för Jemföreise mei-
lan budgeten 

å r 1 8 9 6 . och de faktiska 
utgifterna. 

Ailöningar 
Tillsyningsmännen . . . 
Inspektionskostnader. . 
Städning· 
Ständiga understöd. . . 
Tillfälliga d:o 
Värnepligtigos hustrur 
Beklädnad 
Kost 

Enligt 
budgeten Utgifterna Ökade Minskade 

19,160 _ 19,018 33 
1 
_ 141 67 

2,100 — 2,100 
800 — 664 40 — — 135 60 

60 — 41 05 — . — 18 95 
106,200 — 111,563 30 5,363 30 — — 

21,000 — 19,210 05 — — 1,789 95 
1,500 — 1,760 — 260 — — — 

9,000 — 9,146 88 146 88 — — 

25,000 - 24,852 75 — — 147 25 

184,820 - 188,356 76 5,770 18 2,233 42 

*) I detta belopp ingår äfven utgifterna för personer, vårdade i särskilda anstalter. 

20 
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Enligt 
budgeten Utgifterna Ökade Minskade 

Transport 184,820 188,356 76 5,770 18 2,233 42 
Sjukvård 10,000 — 11,818 21 1.818 21 — — 

Dårvård 12,000 — 16,237 — 4,237 — _ 
Läkemedel 10,500 — 14,247 30 3,747 30 _ — 

Inventarier 2,000 — 2,464 59 464 59 — — 

Materialier 700 - 825 04 125 04 — — 

Ved ock belysning· 8,000 — 10,579 96 2,579 96 — — 

Hästfoder 900 — 900 49 — 49 — — 

Remontarbeten 5,800 - 6,736 79 936 79 — 

Diverse 7,000 6,489 69 — - 510 31 
Bokförda, men icke uppburna inkom-

ster — 500 — 500 — — — 

Arbetsinrättningen 23.240 20,324 12 — — 2.915 88 

Summa 264,900 — 279,479 95 20,179 56 5,659 61 

Då utgifterna uppgått till 3mf 279,479: 95 

och summan af anslagen utgör „ 264,960: — 

så har uppstått en skilnad af ffinf 14,519:95 

Som likväl de af Fattigvårdsstyrelsen 

uppburna inkomsterna utgjorde . &rnf 16,815: 50 

emot i inkomstförslaget beräknade . „ 14,400: — 

utvisande ett öfverskott af . . . . Smf 2,415: 50 

så bör från skilnaden afdragas sistnämnda belopp med „ 2,415: 50 

och framgår deraf att differensen emellan utgifterna 

och budgeten för år 1896 egentligen utgör . . . SJnf 12,104:45 

Såsom af ofvanstående synes, har för stadens fattigvård tagits i an-

språk Fmk 12,104: 45 utöfver det beräknade anslaget af Fmk 264,960: — 

De betydligare skiljaktigheterna emellan de särskilda anslagsposterna i 

budgeten och de använda beloppen hänföra sig till utgifterna för ständiga 

understöd, sjukvård, dårvård, läkemedel samt ved och belysning, hvilka 

utgiftsposter, såsom äfven af tidigare berättelser framgår, visat sig omöj-

liga att på förhand beräkna. Då emellertid totala beloppet af utgifterna 

för fattigvården uppgår till icke mindre än inemot 280,000 mark, torde 

skilnaden emellan budgeten och sagda utgifter i förhållande till total-

summan icke kunna anses öfverhöfvan hög. 
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I Arbetsinrättningen voro intagna inalles 177 hjon, deraf: 

högsta antalet på en gång . . . . 97 

i medeltal 58 

minsta antalet . 19 

De intagna personernas ålder utgjorde: 

f rån 15 till 20 år 18 

„ 20 „ 30 „ . . . . . . . . 19 

I arbetsinrätt-
ningen intagna 

l>ersoner. 

30 

40 

50 

60 

70 

40 

50 

60 

70 

80 

33 

39 

40 

27 

1 177. 

Enligt medföljande tablå hafva dessa personer under vistelsen i in-

rättningen verkstält särskilda arbeten, 

hvaraf förtjensten utgjort ffihfi 11,159:69 

och dessutom till fattiggården, arbetsinrättningen och 

dårvårdsafdelningen „ 6,312: 90 

Summa 9mfi 17,472: 59 

I afseende å utdelning af räntorna å särskilda till fattigvården do- utdelning af tm 

fattigvården do-
nerade och af Drätselkammaren förvaltade kapital har utanordnats och nerade räntor. 

genom anvisningar å Drätselkontoret utbetalts: 

i februari 1896 . . . . 9mf 

i maj „ . . . . „ 

i december ,, . . . . „ 

1,746:47 

698: 46 

964: 11 

Summa 9mf 3,409:04 

Dessa donationssummor hafva utbetalts åt särskilda personer enligt 

följande uträkning: 
i februari 1896 räntan å Alexandras fond . . . 9mf 200: — 

d:o d:o å Elgs „ . . „ 632:50 

d:o d:o å Haneils „ „ 292:02 

d:o d:o å Grip en bergs „ „ 621: 95 1,746: 47 

i maj d:o å Sierckens „ . . „ 170: 72 

d:o d:o å Brobergs m. fl. „ . . „ 527:74 698: 46 

i december d:o å Gardbergs „ 56: 45 

d:o d:o å Siercks „ . . „ 430: 15 

d:o d:o å Lampas „ . . „ 477:51 964:11 

Summa 9mfi 3,409: 04 
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Öfver fröken Maria Kristina Bergmans och bokhållareenkan Helena 

Kristina Åkermans testamentsfonder, hvilka förvaltas af Fattigvårdsstyrel-

sen och af hvilka räntan å fröken Bergmans fond· under år 1896 utdelats 

med Fmk 500, hafva redovisningar för sagda år afgifvits till JDrätsel-

Asyier och an- kammaren, likasom äfven öfver de medel, som lyftats för asylen i Loj o 
SavtaL,°andon för vanartiga gossar från Helsingfors. I denna asyl hafva 28 elever under 

blinda' m t ' läseåret varit intagna samt åtnjutit undervisning och tillsyn af vid asylen 

anstälde läraren Emil Lassinen. Öfver denna asyls verksamhet under 

läseåret 1895—1896 bifogas särskild årsberättelse. 

I Mörskom asyl för vanartade ynglingar hafva 23 personer med 

understöd från Helsingfors fattigvård varit intagne. 

Genom fattigvårdens försorg och på dess bekostnad hafva under år 

1896 varit intagne i Koivula uppfostringsanstalt 9 gossar, hvilka dels varit 

hemfallne till brott dels visat svårare vanart, Berttula anstalt för ande-

svaga 3 elever, i Skolan för lytta 5 elever, i Vuorela uppfostringsanstalt 

2 elever, hvarjemte under läseåret 1895—1896 på fattigvårdens bekostnad 

underhållits i Blindskolan i Helsingfors 6 elever, i Döfstumsskolan i Ja-

kobstad 2 elever och i Döfstumsskolan i Borgå 3 elever. I sammanhang 

härmed anser sig Fattigvårdsstyrelsen böra framhålla en förmån, som be-

redts fattigvården af Koivula anstalt, nämligen derutinnan att, utöfver 

ofvanberörda 9 elever, i anstalten varit intagne vid årets ingång 18 och 

vid dess slut 15 gossar från denna stad, hvilka, sedan fattigvården tidigare 

under 3 år erlagt afgifter för dem till anstalten, under året åtnjutit kost-

nadsfri vård och undervisning derstädes. 

Medeltalen af För närmare klargörande af storleken utaf de af Fattigvårdsstyrel-

stöcI. sen till ofvanuppgifne understödstagare utgifna belopp har följande be-

räkning uppgjorts, utvisande i medeltal för person cl en lemnade fattig-

hjelpen: 

åt dem som åtnjuta ständiga fattigunderstöd, utgörande inalles .1,405 

personer, 75 mark för person och år eller per månad 6 mark 25 penni 

samt åt personer, som tilldelats tillfällig hjelp, ungefär 30 mark per per-

son eller, beräknadt efter 4,017 särskilda poster, omkring 4 mark 80 penni 

per gång. 

Inspektorns för Följande af inspektorn, kommunalrådet C. E. Degerholm afgifna 

tiggården bna-uppgifter rörande stadens arbets- och fattiggård bifogas härmed: 
gor. 

1 :o) Förteckning öfver till kosthållningen levererade produkter jemte upp-
gi f t å kostnaden för en hel dagportion. 
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2:o) D:o öfver å fat t iggården verkstälda arbeten utom de för kontant be-

talning. 

3:o) D:o öfver antalet intagna Hjon under år 1896. 

4:o) Tablå öfver huru personantalet vexlat under år 1896. 

5:o) Sammandrag af dagsverkslistorna förda å arbetsinrät tningen under 

år 1896. 

6:o) Uppgif t öfver verksamheten vid Helsingfors stads arbets inrät tning 

under år 1896. 

7:o) Lagerförteckning vid Helsingfors stads arbets inrät tning den 31 de-

cember 1896. 

8:o) Förteckning öfver vid Helsingfors stads arbets inrät tning qvarståencle 

material vid utgången af år 1896. 

9:) I):o öfver förändringar i kroppsvigten hos manskapet vid arbetsin-

rät tningen under år 1896. 

10:o) Uppgi f t öfver antalet intagna hjon jemte deras ålder. 

l l :o) D:o öfver afstraffade hjon, intagne i arbetsinrät tningen under år 

1896." 

Ur dessa bilagor ma här anföras följande: 

Kontanta inkomster f rån fattiggården under år 1896 utgjorde endast uppgift öfver 
. i -i , . , , de vid fattig-

254 mark 8 penni, beroende derpa att hjonen nästan alla voro bräckliga, gården verk-

ålderstigna och sjuka. Förutom att inrättningens äldre linne- och gång- stalda arbeten· 

kläder blifvit erforderligen underhållna, hafva likväl följande arbeten för 

inrättningens behof blifvit verkstälda: Spanad: 27 kilo mattränning; Vcif-

nad: 60 meter trasmattor; Sömnad: 68 lakan, 123 skjortor, 118 d:o för 

barn, 341 linnen, 36 d:o för barn, 131 madrasser, 62 dynöfvertåg, 91 hand-

dukar, 127 klädningar, 99 underkjolar, 94 stoppade koftor, 49 förkläden, 

24 barntröjor, 40 barnmössor, 46 par barnkalsonger, 36 barnlifstycken, 

26 barnblusar, 25 barnkoltar, 12 lindanband; Skrädderiarbeten: 260 rockar, 

321 par benkläder, 179 västar, 27 mössor, en mängd lappningar af äldre 

kläder; Strumpstickning: 83 par ullstrumpor, 98 par linnne d:o, 74 par bom-

ulls d:o, 25 par vantar, en mängd skarfvade; Snickeriarbeten: 15 st. lik-

kistor samt diverse arbeten för inrättningens behof. Transport till lik-

stationen af 263 lik efter afLidna medellösa personer. En del förekom-

mande arbeten vid skötseln af den öppna jorden och inhöstandet af: 480 

metr. I f å hö, 50 hl kålrötter, 24 hl morötter, 1,500 st. kål, i y 2 hl silleri, 

2 l/2 hl palsternackor, 4 hl rödbetor m. m. 

Af de i Helsingfors stads Arbetsinrättning under år 1896 intagna I arbetsinrätt-

hjon voro afstraffade för stöld: l:sta resan 12, 2:dra resan 9, 3:dje r e s a n ^ f ™ 

3, 4:de resan 1; för snatteri: l:sta resan 17, 2:dra resan 5; för inbrott: vaudeL 
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lista resan 3? 2:dra resan 1; för fylleri: l:sta resan 28, 2:dra resan 8, 3:dje 

resan 5, 4:de resan 1, 5:te resan 2, 6:te resan 1; för sabbatsbrott 6; för 

olåfiig öl- och bränvins försäljning 6; för olaga näring 1; för förfalskning 

3: för döljande af för skringrat gods 1; för ficktjafnad 1] för inneha fv ande 

af dyrk 1; för oljud å gata 3; för slagsmål 2; för svordom 1; för lösdrifveri 

8; för misshandel å person 5; för olofligt tillgrepp 2; för hustjufnad 1; för 

niding s stöld 1. Hvarjemte 26 hjon tidigare varit insatta å korrektionshus. 

Sinnessjuka vi.1 Af sinnessjuka vid fattiggården vårdades i den äldre inrättningen 

s amt' ilt a eko r de - 36 personer, deraf 8 män och 28 qvinnor, 20 af dem höllos i cell. I den 
radc' nya sinnessjukanstalten voro intagna 111 sjuka, deraf 53 män och 58 

qvinnor. I celler höllos 36 eller 18 män och 18 qvinnor. Högsta antalet 

på en gång i anstalten vårdade sinnessjuka var under året 73, minsta an-

talet 62 samt i medeltal 67. Antalet af de utaf Fattigvårdsstyrelsen ut-

ackorderade sinnessjuka uppgick till 27, deraf 8 män, 18 qvinnor och 

1 barn. 


