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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 

ÅREN 

1896-1900. 

S T O C K H O L M S L Ä N . 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet. 

s tockholms län har i afseende å gränser och areal under senaste 
femårsperioden icke undergått någon förändring. 

I fråga om länets administrativa indelning hafva däremot 
följande förändringar inträdt. 

Den i förra femårsberättelsen omnämnda, genom Kungl. Maj:ts 
bref den 7 november 1895 föreskrifna inskränkning af antalet 
länsmansdistrikt i länets västra fögderi från fem till fyra har 
trädt i tillämpning den 1 augusti 1896. 

På grund af lagen den 27 maj 1898 angående tillägg till 
kungl. förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 
1862 samt Kungl. Maj:ts bref den 21 april 1899 hafva följande 
municipalsamhällen bildats inom länet, nämligen: Dalarö muni-
cipalsamhälle, inom hvilket jämlikt nådiga brefven den 22 de
cember 1876, den 18 september 1891 och den 10 december 1892 
ordnings-, byggnads- och brandstadgarna för rikets städer i till
lämpliga delar äro gällande; Liljeholmens municipalsamhälle, 
eller visst område inom Brännkyrka socken, inom hvilket jäm
likt nådiga brefven den 4 juli 1884, den 13 maj 1893 och den 
28 januari 1898 byggnadsstadgan för rikets städer skall ega 

tillämpning; Djursholms municipalsamhälle i Danderyds socken, 
omfattande det till lägenheterna Gamla Djursholm n:r 1 samt 
Djursholms villastad n:r 1 och 2 hörande område, inom hvilket 
genom Kungl. Maj:ts bref den 6 juni 1890 byggnadsstadgan för 
rikets städer förklarats skola i tillämpliga delar vara gällande; 
samt municipalsamhället Nya Hagalund, bestående af ett å 
egorna till l3/4 mantal Ofre Frösunda n:r 2 och 3 i Solna 
socken beläget område, inom hvilket enligt nådigt bref den 29 
september 1899 byggnads- och brandstadgarna för riket ega 
tillämplighet. 

Utom de ofvan omnämnda har under ifrågavarande femårs
period icke trädt i verket någon förändring i länets administra
tiva indelning. I detsamma funnos alltså vid 1900 års utgång: 
5 domsagor med 16 tingslag, 6 fögderier, 23 länsmansdistrikt, 
116 kommuner och socknar, 70 pastorat, fördelade emellan 10 
kontrakt inom ärkestiftet och 2 under Strengnäs stift, med 113 
kyrkor, 6 städer, 1 köping och 4 municipalsamhällen. 

Emellertid är det att märka, att under perioden beslutats 
två förändringar, hvilka trädt i kraft först från och med inne-
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varande år. Genom nådigt bref den 30 december 1899 har 
nämligen Kungl. Maj:t forordnat, att Mellersta Roslags dom
sagas fyra tingslag, Lyhundra härad, Frötuna och Länna skepps
lag, Bro och Viitö skeppslag samt Sjuhundra härad, skola från 
och med 1901 års ingång utgöra ett tingslag med tingsställe i 
Norrtelge. 

"Vidare har Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 5 oktober 
1900 stadgat, att det till Djursholms municipalsamhälle hörande 
område jämte annan därinvid belägen mark, omfattande en areal 
af 825 hektar 27 ar 33 kvadratmeter, skall frän 1901 års början 
såsom en kommun för sig bilda en från Danderyds socken åt
skild köping. Medräknas dessa förändringar, minskas tingslagens 
antal till 13 och antalet municipalsamhällen till 3, hvaremot 
länet räknar 117 kommuner och 2 köpingar. 

I afseende å befintliga oregelbundenheter i länets admini
strativa indelning har någon reglering icke under perioden egt 
rum. Ännu kvarstående oregelbundenheterna äro dock endast 
följande: Löfsättra n:r 1 och 2, två mantal, upptagas i jorde
boken inom Täby socken och räknas till Danderyds skepps- och 
tingslag, men tillhöra Vallentuna kyrkosocken och kornmun; 

Östertelge och Vestertelge socknar, hvilka tillsammans utgöra 
Södertelge landsförsamling, men bilda livar sin kommun, tillhöra 
i administrativt hänseende Öknebo härad, men äro i judiciellt 
afseende skilda så, att Vestertelge socken räknas till Öknebo 
och Östertelge socken till Svartlösa tingslag, hvilket sistnämnda 
tingslag alltså icke sammanfaller med Svartlösa härad, liksom 
icke heller Öknebo tingslag sammanfaller med Öknebo härad; 
två mantal Rindö n:r 1 och 2, två mantal Ramsö n:r 1, ett 
mantal Skarpö n:r 1 och två mantal Tynningsö n:r 1, om
fattande öar af samma namn jämte kringliggande holmar, höra, 
enligt bestämmelse i ett kungl. bref den 25 maj 1860, i kyrk
ligt afseende till Vaxholms stad, men i alla öfriga hänseenden 
till Vermdö socken, inom hvilken de finnas upptagna i jorde
boken. Framställningar om undanröjande af dessa oregelbunden
heter hafva förut varit gjorda, men blifvit afslagna enligt kungl. 
brefven den II november 1881, den 15 november 1884 och den 
28 februari 1890. 

Af ekonomiska kartverket har icke under perioden något 
nytt blad utkommit. De tidigare utgifna omfatta Svartlösa, 
Sotholms och Öknebo härad. 

2. Invånare. 
Enligt bilagda tabell 1 har folkmängden, som vid slutet 

af år 1895 enligt mantalslängderna utgjorde 157,062 personer, 
under ifrågavarande femårsperiod vuxit till 174,326, cl. v. s. ökats 
med ej mindre än 17,264 personer. Af denna ökning komina 
13,627 på landsbygden och 3,637 på städerna. Landsbygdens 
befolkning var vid 1900 års slut fördelad mellan de olika fög
derierna på sätt utvisas af följande tabell, i hvilken efter slutet 
af näst föregående period inträdd ökning eller minskning jäm
väl angifvits: 

ökn ingen under perioden af stadsbefolkningens antal för
delar sig på de olika städerna sålunda: 

Vid en jämförelse med befolkningsförhållandena under före
gående femårsperiod finner man, att den nu tilländagångna i 
fråga om städerna visar en afgjord förändring till det bättre. 
Särskildt gäller detta om de tre större städerna Södertelge, Norr
telge och Vaxholm, af hvilka den förstnämnda under förra perio
den endast hade en tillväxt af 955 personer mot 2,505 under 
innevarande period samt Norrtelge och Vaxholm, hvilka under 
perioden 1891—1895 bägge utvisade minskning i invånarantalet, 
under här ifrågavarande femårsperiod ökat sin folkmängd med 
resp. 684 och 373 personer. Orsaken till höjningen i befolk
ningssiffran under senare tiden är. åtminstone hvad Södertelge 
och Norrtelge angår, hufvudsakligen att söka i en väsentligen 
ökad industriell verksamhet. Ökningen i Vaxholm är dock mera 
skenbar än verklig och beror till största delen därpå, att ett 
stort antal under förra perioden kyrkoskrifna men ej mantals-
skrifna personer under senaste femårsperioden blifvit i mantals-
längderna upptagna. 

Beträffande den högst väsentliga tillökningen i invånar
antalet å landsbygden, eller 13,627 mot 3,025 under nästföre
gående femårsperiod, belöper sig denna hufvudsakligen å de när
mast hufvudstaden belägna kommuner, nämligen Spånga, Bromma, 
Sundbybergs köping, Solna, Dauderyd med Djursholm, Bränn
kyrka och Nacka, hvilkas mantalsskrifna befolkning under pe
rioden stigit med ej mindre än 12,433 personer; beroende denna 
stigning till en del på ökad industriell utveckling, men förnäm
ligast på utflyttningar från hufvudstaden till villastäder eller 
s. k. egna-hems-kolonier af i synnerhet handtverkare och arbe
tare, hvilka, fastän sålunda bosatta å landsbygden, fortfarande 
bedrifva sitt yrke eller hafva sitt arbete i hufvudstaden. Denna 
utflyttningsrörelse har under perioden varit särdeles liflig och kan 
anses för densamma karakteriserande. Till belysande häraf må 
meddelas följande jämförelse emellan antalet mantalsskrifna 
personer vid 1895 och 1900 års slut inom nedannäninda villa
städer och samhällen: 
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Af under senaste femårsperioden tillkomna villastadssam
hällen må nämnas: inom Spånga socken Bromstens villastad, 
med en mantalsskrifven befolkning vid 1900 års slut af 255 
personer, och Dufbo villastad med 291 invånare; inom Bromma 
socken Nya Mariehäll med 155 invånare; inom Solna socken 
Alby samt Hufvudsta och Nya Hufvudsta med 942 invånare; 
inom Brännkyrka socken Gröndal med 393 invånare och Örby 
villastad med 573 invånare, hvarförutom under slutet af perioden 
påbörjats anläggning af en större villastad vid den blifvande 
Stockholm—Nynäs järnvägs ändpunkt vid Nynäs hamn samt af 
flere mindre sådana på olika punkter af järnvägslinien. 

Under det sålunda folkmängden inom länet i dess helhet 
väsentligen ökats, visar sig inom vissa delar af detsamma, Norra 
Roslags fögderi, stillastående och inom västra fögderiet en be
tydande minskning i invånarantalet. Orsaken till denna minsk
ning kan icke i afsevärd mån tillskrifvas någon farsot, ehuru 
visserligen difteri, som under några år af perioden uppträdt på 
skilda ställen och envist hållit sig kvar, kraft åtskilliga offer, 
och ej heller emigrationen, som under perioden öfverallt inom 
länet varit obetydlig; utan anses denna minskning bero dels på 
inflyttning till hufvudstaden, dels på de stora järnvägsanlägg
ningarna i Norrland, dit många lockats af utsikten till större 
arbetsförtjänst. 

Enligt af kronofogdame och magistraterna meddelade upp
gifter hafva under perioden inom länet afslutats 104 borgerliga 
äktenskap. -

I afseende å den religiösa rörelsen har förhållandet i huf-
vudsak varit detsamma som under föregående period. Sålunda 
förmäles från nästan alla delar af länet, att en viss likgiltighet 
för statskyrkan fortfarande är rådande och att kyrkorna i all
mänhet äro fåtaligt besökta, under det att förhållandet är mot
satt i fråga om de talrika enskilda bönehusen, där baptister, 
metodister och s. k. waldenströmare anordna sina andaktsmöten. 
I vissa delar af Svartsjö fögderi uppgifves dock sekterismen föra 
ett tynande lif, och den kan i allmänhet icke sägas hafva till
tagit inom länet, ora ej inom Frösåkers härad och Väddö skepps
lag, där det s. k. helgelseförbundet utöfvar en liflig verksamhet. 
Frälsningsarmén har under perioden vunnit ganska stort insteg 
i vissa delar af Norra Roslags fögderi och vid Elmsta i Väddö 
socken skaffat sig egen lokal, men från alla öfriga delar af länet, 
jämväl från Vaxholms fögderis skärgårdstrakter, där denna 
rörelse tagit fart under förra femårsperioden, uppgifves, att den
samma varit stadd i tillbakagång. 

Beträffande nykterhetsverksamheten och bruket af starka 
drycker framgår af inkomna uppgifter, att nykterhetsföreningarna, 
goodtemplare och blåbandister, fortfarande nitiskt och i allmänhet 
med framgång verka för nykterhetens sak, så att missbruket af 
starka drycker inom länet minskats. Från Mellersta Roslags 
fögderi framhålles dock, att intresset för dessa föreningars verk
samhet inom fögderiet snarare af- än tilltagit och att bruket af 
starka drycker under perioden visserligen ej ökats, men ej heller 
minskats, hvarjämte från Södertörns och Svartsjö fögderier fram
hålles, att förbrukningen af maltdrycker vuxit, hvilket förhål

lande förnämligast tillskrifves det genom bryggerierna bedrifna 
kringförandet af dessa drycker på landsbygden. 

Den ekonomiska ställningen bland länets befolkning har 
hufvudsakligen på grund af stegradt värde å jordbruksalster och 
högre arbetsförtjänst för kroppsarbetare under perioden förbätt
rats. Särskildt gäller detta om Södertörn, där till förbättringen 
jämväl bidragit framdragandet af Saltsjöbadsbanan samt Norra 
Södermanlands och Stockholm—Nynäs järnvägar med dftraf för
anledd stegring af jordvärdena och tillfälle till förmånliga upp
låtelser af byggnadstomter i järnvägarnas närhet. Endast från 
skärgårdssocknarna inom Vaxholms fögderi uppgifves ställningen 
vara mindre tillfredsställande, beroende detta på minskad till
gång på fisk och låga fiskpriser i förening med en af byggnads
verksamhetens aftagande inom hufvudstaden föranledd tillbaka
gång i fraktfarten med s. k. storbåtar. Äfven i dessa socknar 
har dock de egentliga kroppsarbetarnes ställning i följd af högre 
arbetspris väsentligen förbättrats. 

Några strejker af nämnvärd betydelse hafva ej under perio
den inträffat, men från alla delar af länet klagas öfyer svårig
heten att erhålla tillräckligt antal arbetare för jordbrukets behof 
och benägenheten hos dem, som finnas, att undandraga sig lego
stadgans bestämmelser. Tillgången på jordbruksarbetare synes 
dock, åtminstone inom vissa delar af länet, hafva under senare 
delen af perioden något ökats. Det i förra femårsberättelsen 
omnämnda, af egaren till egendomen Edesta i Vårdinge socken 
gjorda försök att genom upplåtelser af mindre jordarealer mot 
viss arrende- och amortisationsafgift bereda jordbruksarbetare 
egna hem och en mera själfständig ekonomisk ställning har 
måst öfvergifvas, enär vederbörande icke kunnat komma ut med 
årsafgifterna. 

Till ledning i viss mån för bedömande af det ekonomiska 
tillståndet under perioden må här meddelas följande tablå öfver 
hos Länsstyrelsen handlagda lagsökningsärenden: 

Medeltalet för år utgör alltså för inkomna lagsökningar 
389 och för antalet personer, ålagda betalningsskyldighet, 
235, motsvarande under perioden 1891—1895 respektive 517 
och 296. 

Byggnadsverksamheten under perioden har varit ganska liflig 
inom länet, särskildt i hufvudstadens närhet, där en mängd 
fabriker och villabyggnader uppförts. Fabrikerna byggas mest 
af sten eller tegel med järnkonstruktioner, men till öfriga bygg
nader användes i allmänhet nu som förut trä såsom material. 
I afseende å byggnadssättet förmäles från skilda delar af länet, 
att fähus, stall och andra uthusbyggnader å jordbruksfastigheter 
numera göras rymligare och ljusare än förr och att jämväl i 
afseende å boningshusen förmärkes en sträfvan att gifva dessa 
en lämpligare inredning och ett prydligare yttre. 

I detta sammanhang må framhållas, att under perioden dels 
Ununge gamla kyrka på ett konstnärligt och synnerligen smak-
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fullt sätt restaurerats till det inre, dels Sorunda kyrka undergått 
en genomgripande restaurering så in- som utvändigt. 

Någon nämnvärd förändring i afseende å lefnadssätt, kläde
dräkt eller folknöjen har ej under perioden egt rum. 

I språkligt hänseende förtjenar att anmärkas, att det för 
befolkningen inom vissa delar af Roslagen, särskildt kusttrak
terna, egendomliga sätt att uttala vokalljud i början af ord med 
aspiration och tvärtom låta sådan bortfalla, där den enligt språ
kets vanliga uttal finnes, Bynes vara på väg att försvinna, be
roende detta antagligen på den nu allt lifligare samfärdseln med 
befolkningen från andra trakter af landet. Af vetenskapsmän 
från Uppsala universitet har under perioden påbörjats en under
sökning rörande Upplands folkmål i syfte att på grundvalen af 
dessa undersökningar åstadkomma en grammatik och ordbok 
öfver landskapets alla folkmål; och har Landstinget understödt 
detta företag medelst ett anslag af 200 kronor för hvarje af 
åren 1897—1900. 

Synnerlig uppmärksamhet förtjenar ett af Kungl. Humani
stiska Vetenskapssamfundet i Uppsala under perioden förberedt 
vetenskapligt arbete öfver Uppland, till hvars fullbordande Lands
tinget bidragit med ett anslag af 1,200 kronor. Enligt plan
läggningen skall detta arbete indelas i fem böcker å tillhopa 
omkring 1,100 sidor. Första boken skall skildra Upplands 
natur, således land och vatten i deras geologiska utvecklings
historia och nuvarande beskaffenhet, klimatet, växt- och djur
världen med återblick på deras tidigare förhållanden. Andra 
boken kommer att behandla landskapets rika fornminnen och 
dess historia, den senare egentligen för äldre tid. Tredje boken 
skall omfatta landsbygdens och städernas topografi och är ämnad 
att göra tjänst som en pålitlig topografisk-statistisk uppslagsbok, 
hvartill ansluter sig en teckning af kommunikationsväsendet och 
dess historia samt af landskapets historiska byggnader. Före
målet för fjärde boken blifver landskapets befolkning, detta ord 

taget i dess vidsträcktaste mening, således gifvande ej blott en 
redogörelse för de statistiska befolkningsförhållandena utan ock 
en bild af åkerbruk, handel och andra näringar, byars och går
dars byggnadssätt, folkets lefnadssätt, folktro och folkdiktning 
samt slutligen af språket, såväl det äldre, som möter först i 
runristningarna och sedan i Upplandslagen, som det yngre, de 
nu lefvande folkinålen. Ben femte boken är afsedd att behandla 
den civila och kommunala förvaltningen jämte rättsväsendet, den 
militära och kyrkliga organisationen, bildningsanstalterna samt 
hälso- och fattigvård. Utgifningen bann visserligen icke att 
börjas under perioden, men första häftet af arbetet, som bär 
titeln »Uppland, skildring af land och folk», har utkommit under 
loppet af år 1901. 

Sockenbibliotek finnas inom flertalet socknar, men anlitas 
föga. Däremot har begagnandet af tidningslitteraturen tilltagit 
i väsentlig mån, och till och med torpare och statkarlar hålla 
numera mångenstädes egen tidning. Af de i förra femårsberät-
telsen omnämnda inom länet utkommande tidningar har »Läns
tidningen under perioden upphört, hvaremot en ny tidniug till
kommit, »Sundbybergs och Solna Tidning», som utgifves två 
gånger i veckan. 

För skyttesaken har under perioden ett lifligt intresse vaknat 
inom de flesta delar af läoet. Inom Södertelge verkar fortfarando 
därvarande äldre skyttegille; i Norrtelge har bildats ett nytt 
skytteförbund, som räknar 50 till 60 medlemmar. Inom Norra 
fögderiet hafva skytteföreningar bildats i Valö, Börstils, Gräsö, 
Hargs, Edebo och Häfverö socknar. I Fastorna socken af Mel
lersta fögderiet har jämväl tillkommit en ny skytteförening, och 
vid periodens slut voro dylika föreningar nnder bildning i flere 
andra socknar af fögderiet. Inom Södertörn visa därvarande 
äldre skytteföreningar stor lifaktighet, och nya sådana hafva 
under perioden bildats i Vårdinge, Turinge, Grödinge och Dalarö 
socknar. 

3. Näringar. 
A) Jordbruk, boskapsskötsel och binäringar till jordbruket. 

1) Jordbruk. Enligt Hushållningssällskapets berättelse till Sta
tistiska Centralbyrån för år 1900 innehöllo länets 4,074-425 
mantal en areal (oberäknadt vatten) af 740,673 hektar, däraf 
2,012 hektar trädgård, 164,221 hektar åker och annan odlad 
jord, 32,595 hektar naturlig äng samt resten skog, hagmark och 
impedimenter. Jorden brukades i 7,892 brukningsdelar, däraf 
egarne själfva innehade 5,750 och arrendatorer 2,142. Af först
nämnda brukningsdelar innehöllo 1,114 två hektar och därunder, 
3,860 öfver 2 till och med 20 hektar, 580 öfver 20 till och med 
100 hektar samt 196 öfver 100 hektar; och utgjorde antalet 
motsvarande grupper af de åt arrendatorer upplåtna bruknings
delarna respektive 177, 1,159, 686 och 120. I förut nämnda 
brukningsdelar äro jordtorp och andra jordlägenheter till ett 
antal af 6,380 icke inräknade. 

Af den odlade jorden användes 25,603 hektar till höstsäd, 
49,625 till vårsäd, 6,063 till potatis, 208 till andra rotfrukter, 
122 till spånadsväxter, 55,936 till foderväxter, 72 till andra 
växter (tobak) samt 26,592 till trade. 

Enligt ofvan nämnda berättelse utgjorde länets skörd år 
1900 i hektoliter: hösthvete 152,691, höstråg 447,104, vårhvete 
1,911, vårråg 336, korn 123,792, hafre 768,127, blandsäd 237,815, 
ärter 82,084, bönor 2,830, vicker 43,117, potatis 884,962 och 
andra rotfrukter 67,870, äfvensom spånadsämne, åkerhö och tobak 
respektive 397, 1,205,652 och 1,320 deciton. 

Skördeutfallet under perioden angifves uti de af Länssty
relsen till Statistiska Centralbyrån afgifna irsväxtberättelser så
lunda: år 1896 fullt medelmåttig, 1897 öfver medelmåttan, 1898 
öfver medelmåttan, 1899 under medelmåttan och 1900 god. 
Efter beräkning i korntal enligt af kronolänsraännen lämnade 
rapporter har skörden för de särskilda åren utfallit sålunda: 
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Skörderesultatet under perioden kan således anses ganska 
gynnsamt; det liar varit fullt tillräckligt för behofvet och ätVen 
lämnat tillgång till afsalu. 

Brukningasättet har ock under perioden förbättrats, och ett 
rationellt växelbruk tillämpas numera nästan i hela länet; dock 
användes ännu i norra delen vid de mindre jordbruken det äldre 
2- a 4-skiftesbruket. 

Likaledes har det framåtskridande i afseende å använd
ningen af artificiella gödningsämnen, hvaroiu i förra femårs
berättelsen förmäldes, fortgått äfven under nu ifrågavarande 
period. För att lämna den praktiske jordbrukaren tillförlitliga 
fingervisningar för de konstgjorda gödningsmedlens användande 
på olika jordmåncr och platser hafva på föranstaltande af Hus
hållningssällskapet, som för ändamålet anslagit 500 kronor 
under hvart och ett af åren 1900—1904, under 1900 års som
mar anställts B. k. lokala fältförsök på femton olika ställen, 
och hafva dessa företrädesvis afsett att utröna, i hvad mån 
kalkning af Upplands jord vore erforderlig. Dessa försök komma 
framdeles att fortsättas med syfte att förebringa utredning om 
kväfve-, fosforsyre- och kaligödslingens verkan på olika jord
arter inom skilda delar af länet. 

Nyare åkerbruksredskap och maskiner få allt större sprid
ning inom länet. Själfafläggande skördemaskiner förekomma 
numera tämligen allmänt tji I och med på jämförelsevis små egen
domar, likaså såningsmaskiner, hästräfsor, flerskäriga plogar, 
fjäderharfvar o. s. v. Äfven hafva flere större gårdar anskaffat 
själfbindande skördemaskiner, hvarj&rate petroleummotorer för 
drifvande af tröskverk, gröpkvarnar in. m. börjat ganska mycket 
användas inom länet. 

Intresset för täckdikningen kan visserligen sägas hafva under 
perioden något ökats, men de verkställda täckdikoingsarbetena 
hafva dock hvarken till antal eller till areal varit af den omfatt
ning, som vederbort eller som man varit berättigad förvänta med 
hänsyn till de lättnader för kapitals anskaffande, planers upp
rättande och arbetets utförande, som Hushållningssällskapet nu 
liksom under föregående femårsperiod erbjudit och hvarom i 
förra feinårsberättelsen närmare förmäles. 

I fråga om vattenafiedningsföretag har visserligen arealen 
af den i sådaut afseende behandlade mark inom länet varit 
väsentligen mindre än under föregående period. Men trots svå
righeten att anskaffa arbetare för jordbrukets behof och de under 
nästan hela sista femårsperioden så betydligt förhöjda arbets
prisen hafva dock flere äldre förut planlagda eller påbörjade 
vattonafledningar blifvit under perioden fullbordade samt åtskil
liga nya företagits och bragts till slut. Af de under perioden 
påbörjade och fullbordade vattenafledningsarbeten må här fram
hållas följande mera betydande: 

sänkning af Långsjön och Kyrksjön för afdikning och od
ling af mark till byarna och hemmanen Tulka, Kusby m. fl. i 
Häfverö socken, hvilket företag omfattar en areal af omkring 
200 hektar; 

sänkning af Vällingen och Långsjön in. fl. i Öknebo härad, 
hvarigenom torrlagts omkring 280 hektar; 

sänkning af Gäddsjön och vattenafledning från egor till 
Sättra by i Edsbro socken mod en areal af omkring 150 hektar; 
samt 

sänkning af Tomtasjön och Långsjön och torrläggning af 
mark till Tomta ni. fl. byar i Roslags-Bro socken, omfattande en 
areal af 105 hektar. 

Under arbete men icke färdiga äro följande större företag: 
sänkning af Sormen och Vifvelstasjön och torrläggning af 

mark till Husby, Lundby, Sälna, Harg, Torsåker, Lindö m. fl. 
egendomar i Markims, Skånela, Hammarby och Vallentuna 
socknar, hvarigenom 778 hektar mestadels odlade marker komma 
att torrläggas; samt 

sänkning af sjöarna Trehörningen och Falken för torrlägg
ning af 188 hektar frostländig mark till Sättra, Kragsta, Hållsta 
m. fl. byar i Edsbro och Lohärads socknar. 

Landtbruksingeniörens inom länet verksamhet under perioden 
belyses närmare af tabell A. 

Från statens odlingslånefond hafva följande lånebelopp blifvit 
beviljade till vattenafiedningsföretag inom länet: 

Dessutom har för fonden till frostländighetens minskande 
anslagits: 

De hydrografiska undersökningarna, hvarom i föregående 
femårsberättelse närmare talas, hafva jämväl under sista perioden 

Tab. A. Landtbruksingeniörens i Stockholms län verksamhet 
åren 1896—1900. 
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på Hushållningssällskapets bekostnad fortgått som förut och i 
samma vattendrag, och har redogörelse för resultaten åren 1888 
—1897 lämnats i en på Hushållningssällskapets föranstaltande 
från trycket utgifven afhandling »Om hydrografiska undersök
ningar i Stockholms läns, utarbetad af öfveringeniören Ludv. Rosén. 

Insikten om betydelsen af ett godt utsäde synes under 
perioden hafva varit stadd i utveckling. Hushållningssällskapets 
frokontrollansta.lt har i detta hänseende biträdt länets jordbru
kare efter samma plan som förut; dess verksamhet och erfaren
hetsrön hafva i hufvudsak varit desamma som under förra 
perioden. Till kostnadsfria undersökningar af utsäde från jord
brukare inom läuet har Hushållningssällskapet liksom förut år
ligen anvisat ett mindre anslag. Dessutom har Sveriges utsädes
förening årligen ställt till Hushållningssällskapets förfogande 
1,500 kilogram utsädeshafre att utdelas till mindre jordbrukare 
inom länet, mot villkor att mottagaren återlämnade af skörden 
efter den erhållna hafren ett lika stort kvantum och angående 
skörden lämnade vissa uppgifter. Fördelningen af utsädeshafren 
har skett så, att årligen femton jordbrukare erhållit 100 kilo
gram hvar. Intresset för denna anordning har varit ganska 
lifligt, i det ett mycket större antal sökande till erhållande af 
utsädeshafre anmält sig, än som kunnat tillfredsställas. Af in
komna uppgifter angående skörderesultaten inhämtas, att med 
mycket få undantag den från föreningen erhållna utsädeshafren 
gifvit bättre skörd än den i orten vanligen använda. Antalet 
vid kontrollanstalten under perioden verkställda analyser och 
plomberade säckar har utgjort: 

Bruket af tor/strö har under perioden utvecklats. En ny 
fabrik för tillverkning af torfströ har anlagts vid Räfsnäs i 
Rådmansö socken, och dessntom tillverkas sådant äfven å andra 
ställen inom länet. 

Dagsverksprisen och tjänstehjonslönerna, till storleken väx
lande inom skilda delar af länet, hafva under perioden varit i 
ständigt stigande. Enligt Hushållningssällskapets uppgifter till 
Statistiska Centralbyrån utgjorde för år 1900 i medeltal dags
verkspriset för jordbruksarbetare med egen kost: under sommaren 
2 kronor 50 öre för man och 1 krona 20 öre för kvinna samt 
under vintern respektive 1 krona 50 öre och 90 öre; årslön för 
tjänstehjon i husbondes kost: för dräng 225 kronor och för piga 
130 kronor; samt värdet af stat och lön för stathjon: för stat
dräng 450 kronor och för statpiga 250 kronor. 

2) Boskapsskötsel. Hästafveln har under denna period lik
som under föregående tilldragit sig ett lifligt intresse inom länet. 
Den i förra femårsberättelsen omnämnda föreningen »Sotholms 
härads hästvänner» har fortfarit med sin nyttiga verksamhet, 
och under perioden hafva två nya dylika föreningar bildats, 
nämligen »Öknebo hästafvelsförening» och »Färentuna härads 
hingstförening», hvilka bägge genom Hushållningssällskapets be-
medling importerat beskällare af ardennerras. Ännu en sådan 
förening har under år 1898 bildats inom Svartlösa härad. 

Jämväl under denna period har Hushållningssällskapet från 
utlandet inköpt hingstar af ardennerras till ett antal af elfva, 
hvilka utstationerats på olika ställen inom länet och där stått 
till allmänhetens förfogande. Dessutom har Hushållningssäll
skapet under perioden vidtagit en annan åtgärd för främjande 
af uppfödningen af afvelsdjur af ren ardennerras. Under år 1899 
ställde nämligen sällskapet till sitt förvaltningsutskotts förfo
gande ett belopp af 10,000 kronor att användas till inköp af 
ungston och stoföl, och genom utskottets försorg inköptes för 
detta belopp från Belgien sju ungston och åtta stoföl, hvilka 
sedermera såldes å auktion till jordbrukare inom länet under 
vissa utfästa villkor, åsyftande att tillhålla köparne att använda 
de inköpta djuren till afvel inom länet, så länge de befunnes 
därtill lämpliga. Under år 1900 inköptes och såldes på ena
handa sätt genom förvaltningsutskottets försorg aderton stoföl. 

De årliga hästpreniieringarna hafva ock väsentligen bidragit 
till vidmakthållande och höjande af intresset för hästafveln. 
Under sista året af perioden eller år 1900 uppgingo de medel, 
som stodo till premieringsnämndens förfogande, till sammanlagdt 
8,000 kronor, däraf i statsanslag 4,000 kronor samt 2,000 såsom 
bidrag från Landstinget och ett lika belopp från Hushållnings
sällskapet. Antalet premieringsställen utgjorde vid periodens 
slut nio, och resultatet af premieringen framgår af följande 
öfversikt: 

Härvid är emellertid att märka, att, utom de här ofvan 
såsom premierade upptagna, ett stort antal af de uppvisade 
djuren godkänts såsom värda prisbelöning, ehuru brist på medel 
föranledt, att pris icke kunnat tilldelas dem. 

Enligt Hushållningssällskapets uppgifter till Statistiska Cen
tralbyrån för sista året af perioden eller år 1900 utgjorde hela 
antalet vid nämnda års slut inom länet underhållna hästar 
26,069, däraf 22,980 öfver tre år och 3,089 under tre år 
och föl. 

Nötboskapsskötseln har under perioden bedrifvits med sti
gande intresse, och Hushållningssällskapet har fortfarande sökt 
främja densamma genom anskaffande och tillhandahållande af 
tjurar utaf ren ayrshireras. Betydelsen af goda afvelsdjur börjar 
alltmera beaktas äfven af de mindre jordbrukarne, ehuru här-
utinnan visserligen ännu återstår mycket att önska. Allt fort
farande få nämligen mångenstädes unga, dåligt uppfödda och illa 
utvecklade, oförädlade tjurar tjänstgöra till betäckning. Detta 
beror dock äfven i icke ringa mån på den brist på goda afvels-
tjurar, som trots Hushållningssällskapets förenämnda åtgärder 
varit rådande. Emellertid hafva under periodens sista år kraf
tiga mått och steg tagits för afhjälpande af denna brist, i det 
nämligen då inom norra delen af länet genom sammanslutning 
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af jordbrukare bildats nio särskilda »tjurhållningsföreningar», 
livilka alla genom Hushållningssällskapets förvaltningsutskotts 
bemedling förskaffat sig goda tjurar af ayrshireras. 

Premiering af nötboskap har egt rum hvartannat år i norra 
och hvartannat år i södra distriktet. Frekvensen har varit i 
aftagande ända till sista året, då antalet uppvisade djur betyd
ligt ökades, på sätt som framgår af följande tabell: 

De till premieringen anslagna belopp hafva under perioden 
ökats och de senare åren utgjort 5,300 kronor, däraf 2,000 kro
nor statsanslag samt 1,800 kronor anslag af Hushållningssäll
skapet och 1,500 kronor af Landstinget. 

Ayrshirerasen är bland utländska kreatursraser den, som 
anses lämpligast för länet. Vid sidan af denna håller den ost-
frisiska sig fortfarande uppe. Hela nötboskapsstocken inom länet 
beräknades enligt Hushållningssällskapets statistiska uppgifter 
vid 1900 års slut uppgå till 7,296 oxar, 2,415 tjurar, 78,624 
kor samt 20,068 ungnöt och kalfvar. 

Såsom förut i denna berättelse påpekats, hafva flerstädes 
inom länet uppförts nya rymliga och ljusa ladugårdsbyggnader, 
vittnande om en ökad insikt om vikten af att egna nötboskapen 
en bättre vård, än förut varit fallet. I sådant afseende må äfven 
framhållas, att under perioden på skilda håll inom länet gjorts 
energiska försök att medelst tuberkulinets tillhjälp från kreaturs
besättningarna afsöndra tuberkulösa djur och att i följd däraf 
äfven antalet från tuberkulos befriade ladugårdar i väsentlig mån 
ökats. 

I afseende å mjölkhushållningen och mejerihandteringen in
tager Stockholms län i viss mån en undantagsställning till följd 
af hufvudstadens närbelägenhet och dess betydande konsumtion 
af mjölk jämte de goda pris för denna vara, som där stå att 
erhålla. Dessa förhållanden göra nämligen, att egentlig mejeri
handtering med smör- och osttillverkning nästan icke förekom
mer inom de trakter af länet, som ega lätta och goda kommu
nikationer med hufvudstaden, enär ladugårdsegarne där finna 
det mera fördelaktigt att afyttra mjölken oförädlad. Inom öfriga 
delar af länet har däremot mejerihandteringen gått framåt under 
perioden och flere nya större och välordnade mejerier hafva till
kommit, såsom i Harg, Finsta, Stennäs m. fl. ställen. Sär-
skildt bör framhållas det storartade mejeri, som anlagts af aktie
bolaget Separator vid Hamra inom Botkyrka socken och hvarest 
utan hänsyn till kostnader alla de nyaste metoder och maskiner 
på mejeriväsendets område finua tillämpning och användning. 

Under perioden har fortfarande inom länet varit på Hus
hållningssällskapets föranstaltande anställd en ladugårds- och 

mejeriinstruktör med åliggande att lämna allmänheten anvis
ningar och råd rörande nötboskapsskötseln, ladugårds- och me
jeribyggnaders uppförande och inredning äfvensom mjölkhushåll
ningen och mejerihandteringen. De af Hushållningssällskapet 
årligen afgifna berättelser för denne befattningshafvandes verk
samhet visa, att densamma varit ganska betydande och till gagn 
för saken. 

Mejeristationen å Berga, där undervisning meddelats i mejeri
handtering, upphörde med sin verksamhet under år 1897, sedan 
stationens föreståndare, kaptenen C. G. Bredberg, lämnat den 
egendom, där stationen var belägen. 

Svin- och fårskötseln inom länet står fortfarande på en låg 
ståndpunkt. Dock synes intresset för svinskötseln hafva under 
perioden ökats särskildt inom södra delarna af länet, och Hus
hållningssällskapet har under åren 1899 och 1900 på framställ
ning af Öknebo hushållningsgille lämnat gillet mindre penning
bidrag, till inköp af fargaltar. Försäljningen å auktioner af 
grisar från landets sydligare delar har jämväl under ifrågavarande 
period fortgått, fastän under de sista åren i mindre skala än 
förut. Den i förra femårsberättelsen omförmälda, af aktiebolaget 
Särimner vid Löfsta bedrifna svinafvel har numera upphört, 
hufvudsakligen i anledning af inom hjorden uppkommen smitto
sam sjukdom, hvilken visat eig svår att utrota. 

Enligt Hushållningssällskapets statistiska uppgifter beräk
nades antalet vid 1900 års slut inom länet underhållna svin och 
grisar till 24,995 samt får och lamm till 40,263. 

Af smittosamma »jukdomar bland husdjuren har mjält-
brand äfven under denna period varit den allmännast förekom
mande. Den har uppträdt sporadiskt inom skilda delar af länet, 
men sällan angripit mera än ett djur på hvarje ställe. Då 
emellertid äfven blott ett enstaka fall nödvändiggör ställets för
klarande för smittadt med däraf föranledda inskränkningar i 
afseende å rättigheten att afyttra ladugårdsalster m. m., har 
mjältbranden tillskyndat länets jordbrukare ganska afsevärda 
förluster. För att bereda skydd mot dessa har bildats ett för
säkringsbolag mot mjältbrandsskada, hvilket bolag vunnit ganska 
stor anslutning inom länet. 

Under perioden har länet hemsökts jämväl af en annan 
smittosam husdjurssjukdom, vida farligare än rojältbrand, näm
ligen den smittosamma mul- och klöfsjukan. Denna uppträdde 
hösten 1897 å Edsbygård i Eds socken och spridde sig efter 
några få dagar till ladugårdarna å två andra närbelägna egen
domar, nämligen Antuna i samma socken och Harg i Skånela 
socken. Men genom förbud mot samfärdsel mellan de smittade 
gårdarna och kringliggande områden samt stränga cernerings-
åtgärder och ständig vakthållning lyckades det att förekomma 
vidare utbredning af sjukdomen, hvars uppkomst tillskrifves 
smitta från en till Edsbygård från utlandet under hösten 1897 
importerad tjur. 

Veterinärväsendet inom länet, representerad t af länsveteri
nären och tio distriktsveterinärer, till hvilkas aflöning Lauds-
tinget bidragit med ett årligt belopp af 4,250 kronor, samt 
ytterligare en distriktsveterinär, har under perioden alltmera 
tillvunnit sig allmänhetens förtroende. Enligt till Hushållnings
sällskapet inkomna berättelser angående distriktsveterinärernas 
verksamhet under år 1900 utgjorde antalet under året för sjuk
dom behandlade djur omkring 11,000, däraf mera än 92 procent 
tillfrisknat. 
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3) Binäringar till jordbruket. Fjäderfäskötseln inom länet 
inskränker sig egentligen till skötsel af höns för produktion af 
ägg och kycklingar. Intresset för denna näring kan visserligen 
sägas hafva under perioden tilltagit, och flere större hönsgårdar 
finnas numera, där ädlare hönsraser, såsom leghorn och ply-
mouth rock, hållas. Hönsskötseln har dock ingalunda tillvunnit 
sig den uppmärksamhet, som densamma förtjenar och närheten 
till hufvudstaden med dess afsättningsmöjligheter bör betinga. 
Särskildt gäller detta om de från Stockholm mera aflägsna trak
terna och om de mindre gårdarna i allmänhet, där hönsskötsel 
nästan uteslutande bedrifves för husbehof. 

Enligt Hushållningssällskapets statistiska uppgifter skulle 
vid 1900 års slut sammanlagda antalet fjäderfä inom länet ut
göra 112,061. 

Biskötseln har under denna period fortfarande varit af ringa 
betydenhet. Antalet bisamhällen beräknades vid 1900 års slut 
uppgå till 3,419. 

Trädgårdsskötsel. Intresset för trädgårdsskötseln har under 
perioden väsentligen ökats. I de närmare hufvudstaden belägna 
orterna, där sedan länge ett stort antal handelsträdgårdar varit 
i verksamhet, hafva många nya sådana uppstått, och allt flere 
af de större egendomarna utvidga sina trädgårdsanläggningar. 
Så har en trädskola anlagts å egendomen Holmen i Hammarby 
socken med en areal af omkring 10 hektar; vid Fjellen i Jer-
fälla socken bedrifves en storartad rosodling; en handelsträdgård 
i stor skala har anlagts vid Kratsboda i Bromma socken, flere 
andra anläggningar att förtiga. Men äfven mindre jordbrukare 
och lägenhetsinnehafvare hafva egnat större uppmärksamhet åt 
trädgårdsskötseln och börjat anlägga trädgårdar. Visserligen 
står härutinnan mycket öfrigt att önska, särskildt hvad de på 
kommunikationer mera vanlottade nordligaste och sydligaste de
larna af länet beträffar, men saken är dock stadd i afgjordt 
framåtskridande. Bland anledningarna till det ökade intresset 
framhållas från flere håll de nyinrättade skolträdgårdarna och 
deras verksamhet samt framför allt de kraftiga åtgärder, som 
från Hushållningssällskapets sida vidtagas för främjande af träd
gårdsodlingen. 

Liksom förut har på Hushållningssällskapets föranstaltande 
varit anställd en särskild länsträdgårdsmästare, hvilken mot 
billigt arfvode gått länets jordbrukare tillhanda med biträde och 
råd i trädgårdsskötseln rörande angelägenheter. Till upplysning 
om hans verksamhet meddelas följande uppgift angående antalet 
förrättningsställen och förrättningsdagar under perioden: 

Vid dessa förrättningar har länsträdgårdsmästaren planterat 
sammanlagdt 4,261 fruktträd, 3,772 bärbuskar samt 3,952 park-
och alléträd och buskar, hvarförutom han beskurit omkring 
20,000 fruktträd och verkställt en mängd andra arbeten, däri
bland utkast eller ritningar till öfver 70 trädgårdsanläggningar, 
omfattande en areal af omkring 54 hektar. 

Äfven under ifrågavarande period har genom Landstingets 
och Hushållningssällskapets försorg tillfälle beredts mindre be
medlade jordbrukare och skolträdgårdar att erhålla fruktträd 
och bärbuskar till lågt pris, 60 öre för de förra och 10 öre för 
buskarna, samt kostnadsfritt biträde för deras utplanterande af 
länsträdgårdsmästaren, ett tillfälle som ifrigt begagnats. Så
lunda hafva under perioden öfver 150 personer till förenämnda 
låga pris erhållit tillsammans omkring 2,400 fruktträd och unge
fär lika många bärbuskar. Landstinget har för ifrågavarande 
ändamål årligen lämnat ett anslag af 200 kronor. Hushåll
ningssällskapets samtliga utgifter för trädgårdsskötselns främ
jande inom länet uppgingo under periodens sista år till 3,076 
kronor. 

4) Inrättningar för jordbruksnäringens befrämjande. Stock
holms läns hushållningssällskap, som den 29 januari 1897 antog 
förnyade, af Kungl. Maj:t sedermera fastställda stadgar, har 
under denna period liksom förut genom penninganslag och på 
mångfaldiga andra sätt verkat för jordbrukets förkofran inom 
länet. Vid dess sammanträde år 1897 var af förvaltningsut
skottet anordnad en utställning af rotfrukter och utsäde; del
tagandet i denna utställning var lifligt, och de utställda profven 
voro i allmänhet synnerligen vackra. Vidare deltog Hushåll
ningssällskapet i den år 1897 i hufvudstaden anordnade konst-
och industriutställningen med kollektivutställning af utsäde, hem
slöjdsalster och till fiskerinäringen hörande föremål, därvid för 
kollektivutställningen af utsädesvaror tilldelades Hushållnings
sällskapet diplom för guldmedalj, hvarjämte 14 diplom för 
silfvermedalj, 15 för bronsmedalj och 13 för hedersomnämnanden 
tillerkändes enskilda utställare. 

Antalet ledamöter i Hushållningssällskapet utgjorde vid 
periodens slut 1,984. 

Hushållningssällskapets underafdelningar, hushållningsgillena, 
hvilkas antal i följd af förändring i områdena och sammanslag
ning numera endast utgör fjorton förutom afdelningen för i 
Stockholms stad bosatta medlemmar, hafva verkat på enahanda 
sätt som förut genom föredrag i jordbruket och husdjursskötseln 
rörande ämnen samt anordnande af utställningar af husdjur, 
jordbruksprodukter och maskiner i förening med prisbelöningar. 
Intresset för dessa gillen och deras verksamhet, lifligt redan 
tillförene, har under perioden ytterligare tilltagit. 

Länets landtbruksskola har under perioden varit förlagd till 
egendomen Husby i Munsö socken samt verkat under samma 
ledning och efter enahanda ordning som under föregående period. 
Kursen är tvåårig, och antalet lärjungar har under hvarje år 
utgjort 14 med 7 i hvardera kursen. En lärjunge har på grund 
af sjukdom afbrutit sin kurs, och 34 lärjungar hafva under 
perioden utexaminerats. Af dessa hafva 32 erhållit platser som 
rättare, 1 som bokhållare samt 1 som ladugårdsstillare. Hälso
tillståndet bland lärjungarne har varit särdeles godt, och mot 
deras uppförande har icke varit något att anmärka. Liksom 
under föregående period hafva vid skolan anordnats försök för 
utrönande af olika sädesslags och potatissorters lämplighet för 
orten. 

B) Skogshushållning. Enligt Hushållningssällskapets upp
gifter till Statistiska Centralbyrån för år 1900 var af länets 
hela egoareal, 740,673 hektar, mera än hälften, nämligen 406,759 
hektar, att hänföra till skogbärande mark. 



Skogshushållning. Jakt och fiske. Stockholms län. 9 

De allmänna skogarna i länet hafva under perioden till
ökats med en ny kronopark, bildad af ett för ändamålet af 
kronan förviirfvadt område inom Österåkers socken med en areal 
af 1,538 hektar. 

Skötseln af de enskilda skogarna måste jämväl för ifråga
varande period betecknas såsom icke tillfredsställande. Sär-
skildt gäller detta om de mindre egendomarna, där skogen i 
allmänhet anlitas vida mera, än som är förenligt med dess fram
tida bestånd, och inga eller otillräckliga åtgärder vidtagas för 
återväxt. Intresset för skogsodling och en bättre skogsvård kan 
emellertid sägas vara i stigande tack vare Hushållningssällska
pets af staten och Landstinget understödda åtgärder för skogs
odlingens främjande. Liksom förut har Hushållningssällskapet 
i sådant syfte gratis tillhandahållit trädplantor och biträde af 
skogsplantörer äfvensom skogsfrö till låga pris eller afgiftsfritt, 
och skogsodlingsåtgärderna hafva handhafts af en särskild kom
mitté samt arbetena öfvervakats af jägmästaren i länet. Om
fattningen af de på Hushållningssällskapets föranstaltande ut
förda skogsodlingsarbeten i jämförelse med föregående period 
framgår af följande tablå: 

De till skogsodlingens främjande anvisade anslag hafva under 
perioden ökats, och utgjorde för år 1900 statsanslaget 1,902 
kronor samt anslaget från Landstinget 1,500 kronor och från 
Hushållningssällskapet 1,000 kronor. 

Åtskilliga skogseldar hafva under perioden inträffat, men 
de hafva i allmänhet varit af mindre betydenhet, omfattande 
endast några få tunnland; den allvarsammaste egde rum å egen
domen Asp vik i Vermdö socken. 

»Skogsnunnan» har ej uppträdt inom länet, ej heller har 
skada af andra insekter i afsevärd mån tillskyndats skogarna 
under periodeu. 

Användande af tor/mossar till bränntorf förekommer icke 
inom länet, hvaremot torfströtillverkningen tilltagit, såsom förut 
under rubriken Jordbruk är omförmäldt. 

C) Jakt och fiske. I afseende å jakten inom länet har 
någon väsentlig förändring icke under perioden inträffat. Den 
kan fortfarande icke sägas utöfvas såsom näring utom i skär
gårdstrakterna, där jakten å sjöfågel och själ mångenstädes be
reder befolkningen en afsevärd biinkomst. I öfrigt bedrifves 
jakten mest såsom idrott af jordegarne själfva eller jaktarren-
datorer i synnerhet från hufvudstaden. I Stockholm bosatta, 
för jakt intresserade personer hafva nämligen förvärfvat sig jakt
rätten å stora områden af länet, särskildt i skärgården, och 
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jakträttsarrendena äro mångenstädes en ganska afsevärd inkomst
källa för jordegarne. 

Af nyttigt villebråd förekomma inom länet älg, hare, tjäder, 
orre, järpe, rapphöns, gräsänder, morkullor, beckasiner och sjö
fågel ungefär i samma myckenhet som under förra perioden; 
möjligen har dock älgstammen något ökats och skogsfågel och 
rapphöns något aftagit, men detta torde dock få betraktas såsom 
mera. tillfälligt. 

Bland skadedjuren förekommer räfven synnerligen talrikt, 
särskildt i trakterna närmast hufvudstaden. Stammen torde 
hafva under perioden ökats, trots ifrigt förföljande både medelst 
vanlig jakt och användande af med stryknin förgiftadt bete, 
hvilket sistnämnda fångstsätt under vintermånaderna, då räfvens 
skinn är värdefullt, ganska flitigt bedrifves. Af ett utaf Lands
tinget från och med år 1898 och tillsvidare beviljadt årligt för
slagsanslag å 500 kronor utgå skottpenningar med en krona för 
hvarje räf, som inom länet dödas under tiden från och med den 
15 mars till den 15 augusti. Lodjuret har icke sitt tillhåll 
inom länet, men ett exemplar har dock under perioden dödats 
i Roslagen. I öfrigt förekomma hafsörn, arter af höksläktet och 
berguf m. fl. roffågelsarter. 

Till skadedjuren bör äfven räknas själen på grund af den 
förödelse detta djur åstadkommer på fisket och fisketygen. Själen 
jagas till följd häraf och på grund af det värde den har i mark
naden ifrigt af kustbefolkningen, hvartill äfven under periodens 
två sista år bidragit de penningbelöningar, som för själars dö
dande under nämnda år utgått af anslag från staten, Lands
tinget och Hushållningssällskapet. Dessa belöningar utgingo för 
år 1899 med fem kronor och under år 1900 med två kronor för 
hvarje dödad själ. Förstnämnda år anmäldes anspråk på er
sättning för 448 stycken själar, dödade före den 15 juni, efter 
hvilken tid premieutbetalningen måste på grund af anslagets 
otillräcklighet inställas, och under år 1900 utbetaltes intill början 
af augusti premier för 552 själar. 

Fisket är fortfarande för länet en viktig näring. Ström
mingsfångsten, som egentligen endast öfvas i Upplandsdelen af 
länet, har under perioden bedrifvits på samma sätt och med 
enahanda redskap, som förut varit vanligt. Sommar- och höst
fisket med skotar har visat sig ganska godt utom under år 1897, 
då det i synnerhet i yttre skärgården gaf ett klent resultat. 
Strömmingsfisket med not under vintern lämnade år 1898 till 
följd af då rådande blida väderlek ringa eller intet utbyte, och 
största delen af strömmingsnotarna lågo oanvända, men under 
öfriga år af perioden var detta fiske ganska gifvande, ehuru nu 
såsom förut öppenhållande af isrännor i ångbåtslederna gjort ett 
väsentligt intrång på detta fiske. Premiering af saltad ström
ming jämte kärl har egt rum årligen 1896—1898 på ett ställe 
och åren 1899 och 1900 på två ställen, och deltagandet i dessa 
premieringsmöten har varit ganska lifligt. Sålunda uppvisades 
år 1899 öfver 1,000 fjärdingar. Landstingets anslag för ström-
mingspremieringen har årligeu utgjort 1,000 kronor. Priset å 
strömming har under perioden hållit sig ganska högt å sal
tad vara. 

Ålfiske med hommor eller ryssjor har under perioden be
drifvits hufvudsakligast i norra skärgården utefter de mot hafvet 
öppna kusterna af Singö, Fogdö, Väddö, Arholma och Tjockö, 
men äfven å Nämdö- och Kanholmsfjärdarna samt på östra sidan 
af Landsortslandet. Under år 1897 var detta fiske ganska klent, 
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men under öfriga år af perioden tämligen tillfredsställande, sär-
skildt år 18%, då värdet af fångsten ensamt för Singö, Väddö 
och Vätö socknar beräknades till 16,000 a 17,000^kronor. 

Fiske efter lax med drifgarn har idkats i Ålandshaf och 
vid Landsort åtminstone under de första åren af perioden, men 
varit föga gifvande. 

Sikfisket samt fisket efter abborre, gädda, id och annan fjäll
fisk kan betecknas såsom medelmåttigt utom under år 1897, då sär-
skildt under eftersommaren och hösten detta fiske gaf mycket klent 
resultat. Prisen hafva i allmänhet under perioden varit ganska höga. 

I mellersta skärgården och trakten kring Dalarö idkas spigg-
fiske för tranbevedning, hvarförutom spiggen användes såsom 
gödningsämne. 

Kräftor förekomma i norra och mellersta delarna af länet 
icke obetydligt; tillgången anses dock hafva på grund af ifrigt 
fiskande aftagit, särskildt i mellersta fögderiets vattendrag. 

Efter gemensam behandling och utslag af länsstyrelserna i 
de fyra, Mälaren oiugifvande länen hafva nya stadgar för fisket 
i Mälaren blifvit af Kungl. Maj:t fastställda genom beslut den 
23 november 1900, att träda i tillämpning den 1 januari 1904. 
Under perioden har vidare fråga väckts om meddelande af nya, 
för hela länet gällande föreskrifter i fråga om saltsjöfisket, och 
resolution i ämnet är af Länsstyrelsen utfärdad den 25 februari 
innevarande år; men talan mot denna har blifvit fullföljd, och 
ärendet beror ännu på Kungl. Maj:ts afgörande. 

D) Bergs- och brukshandtering. Inom länet finnas dels järn-
malmsgrufvor, dels fältspatsbrott. Järnmalm»fång st har under 
perioden bedrifvits vid Skedika, Jakob Edbergs, Vigelsbo, Rör
bergs, Gålarmora och Herrängs grufvor, hvarjämte Mälby m. fl. 
grufvor i Väddö socken hafva försöksvis bearbetats. Malm
fångstens storlek och värdet af den upptagna malmen framgå 
af följande tabell: 

Tackjärnstillverkning har bedrifvits vid två masugnar, Eds
bro och Länna, samt omfattat: 

Järnsmide har bedrifvits vid tre bruk: Forsmark, IIarg och 
Schebo, men af dessa liar Forsmarks bruk varit nedlagdt från och 
med år 1899. Tillverkningen af smältstycken, stångjärn och 
stål framgår af följande tabell: 

Vid Schebo bruk har ett nytt martinverk under perioden 
inrättats, och har tillverkningen där af martingöt och martin-
gjutgods utgjort: 

Dessutom har vid Schebo bruk under perioden tillverkats 
1,086 ton annat gjutgods till värde af sammanlagdt 166,206 
kronor. 

Fältspatsbrytning bedrifves å flere ställen inom länet. De 
förnämsta fältspatsbrotten finnas vid Ytterby, Yttersberg, Mar-
gretelund och Svinninge, samtliga belägna inom Österåkers socken 
af Åkers skeppslag. Myckenheten och värdet af under perioden 
erhållen fältspat framgår af denna tabell: 

Antalet arbetare, som under perioden användts i bergs- och 
brukshandteringen inom länet, har i medeltal årligen utgjort: 

E) Fabriker, manufakturer och handtverk. Rörande dessa 
ämnen innehålla Kommerskollegii årsberättelser detaljerade upp
gifter, och Länsstyrelsen anser sig därför kunna, under hänvis
ning till dessa berättelser, inskränka sig till följande med
delanden. 

Den industriella fabriksverksamheten har under ifrågavarande 
period raskt utvecklats. Detta gäller dock egentligen endast om 
länets bägge största städer, Södertelge och Norrtelge, samt trak
ten omkring Stockholm, där hufvudstadens närhet i förening 
med fördelen af billigare tomtpriser än inom själfva staden fram
kallat en mängd fabriksanläggningar. Till upplysning om ut
vecklingen af fabriksindustrien i Södertelge må nämnas, att, 
under perioden i staden anlagts en korkfabrik, två mindre 
mekaniska verkstäder, en storartad fabrik för tillverkning af 
järnvägsvagnar, en centrifugfabrik m. fl., däribland en i stor 
skala anlagd lådfabrik, hvilken emellertid före periodens slut 
nedlades. Samtliga äldre och nyare fabriker inom staden sys
selsatte under år 1900 arbetare till ett antal af 1,375, och till
verkningarnas sammanlagda värde utgjorde samma år i rundt 
tal 4,775,000 kronor, under det att vid föregående femårsperiods 
slut arbetarstyrkan uppgick till 821 personer och summan af 
tillverkningsvärdet till 1,697,000 kronor. I Norrtelge hafva un
der perioden anlagts ett gjuteri, en verktygsfabrik, en mekanisk 
smidesfabrik, två snickerifabriker och en ångkvarn. Bland de 
många fabriker, som uppstått i trakterna närmast. hufvudstaden 
må framhållas följande: i Nacka socken kvarnaktiebolaget Tre 
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kronors storartade ångkvarn invid Saltsjön, de Lavals ångtur-
binfabrik, Joh. Wideqvists läder- och remfabriksaktiebolags 
fabriker, aktiebolaget Diesels fabrik för tillverkning af motorer 
samt en autornobil- och fotogenmotorfabrik; i Brännkyrka socken 
Stockholms nya tapetfabrik, Liljeholmens färgeriaktiebolags an
läggningar, kemisk-tekniska fabriken Litholit för tillverkning af 
byggnadsmaterial, aktiebolaget Stockholms kolsyrefabrik, Stock
holms svafvelsyrefabrik, Nitroglycerinaktiebolagets saltsyrefabrik 
ni. fl.; i Bromma socken Skandinaviska trådgardinsfabriken, 
cigarrfabriken Skandinavien och tre andra mindre fabriker; samt 
i Sundbyberg en orgelfabrik, en fabrik för tillverkning af kon
trollkranar och andra metallarbeten och en fabrik för tillverk
ning af acetylengasverk. Af under perioden nytillkomna fabriker 
inom öfriga delar af länet förtjena att nämnas aktiebolaget Sepa
rators i stor skala anlagda gjuteri och mekaniska verkstad å 
Hamra egendom i närheten af Tumba, afsedd för tillverkning 
af till separatorer hörande stativ och gjutgodsdelar, Johannesfors 
sulfatcellulosafabrik i Forsmarks socken samt en sulfitfabrik vid 
Fi nsta. 

Tegeltillverkning har såsom förut bedrifvits på flere ställen 
inom länet, och åtskilliga nya tegelbruk hafva anlagts, däribland 
ett i stor skala vid Rimbo. Inom Vestertelge socken har upp
förts en större fabrik för tillverkning af ett slags obrändt tegel, 
kalladt skunstsandsteine». Under senare delen af femårsperioden 
har, till följd af aftagande byggnadsverksamhet inom hufvud-

staden med däraf följande ringa efterfrågan och låga priser, 
tegeltillverkningen varit väsentligen inskränkt och vid några tegel
bruk helt och hållet nedlagd. 

Sågverksrörelse bedrifves i större skala vid Schebo bruk; i 
öfrigt finnes en mängd smärre sågverk på skilda trakter inom 
länet. Ett nytt sågverk af något större betydenhet har under 
perioden uppförts i Norrtelgo och ett vid Knifsta. 

I fråga om skepps- och båtbyggerirörelsen har någon afse-
värd förändring icke under perioden inträdt. 

Brännvinstillverkningen vid Enskede har under perioden 
upphört.' Numera tillverkas brännvin endast på två ställen inom 
länet, vid Sollentunaholm i Sollentuna socken och Jästängen i 
Nacka socken. Påförd tillverkningsskatt samt kontrollkostnad 
— arfvode eller annan ersättning till öfverkontrollören däri ej 
inräknad — hafva vid dessa brännerier tillhopa utgjort: 

Under hela perioden har det redan förut befintliga allmänna 
brännvinsnederlaget vid Reymersholm varit auvändt. 

4. Kommunikationer och varubyten. 
A) Landskommunikationer. Föreskri fven tabell 2 angående 

allmänna vägar och skjutsning bifogas. Enligt denna utgör all
männa vägarnas inom länet sammanlagda längd 2,201-938 kilo
meter, däraf 12-4 kilometer belöpa å städernas vägar samt åter
stoden å landets med en sträcka af 624'679 landsväg och 1,564'859 
bygdeväg. Af de under perioden fulländade och afsynade vägarna 
med en sammanlagd längd af 99'o3 kilometer komma på Norra 
Roslags fögderi 85-240 kilometer, på Vaxholms fögderi 7'767 kilo
meter och på Södertörns fögderi 6'023 kilometer. Längden af 
de omlagda eller betydligt förbättrade vägarna, tillhopa 17-896 
kilometer, fördelar sig fögderivis sålunda: Svartsjö fögderi O257 
kilometer, Vestra fögderiet 5-9i4 kilometer och Mellersta Roslags 
fögderi 3'597 kilometer, allt bygdevägar, Vaxholms fögderi 0'25o 
kilometer landsväg samt Södertörns fögderi 3-456 kilometer lands
väg och 4-422 kilometer bygdeväg. 

Vågdelning i enlighet med föreskrifterna i lagen den 23 ok
tober 1891 har numera begärts uti alla 25 väghållningsdistrikten 
inom länet med undantag af Vätö sockens distrikt. I följande 
13 väghållningsdistrikt har vägdelningen under perioden afslutats 
och vunnit laga kraft, nämligen: Sollentuna härads, Vestra fög-
deriets östra, Vestra fögderiets södra, Sjuhundra härads, När-
dinghundra härads, Börstils sockens, Hargs och Edebö socknars, 
Gräsö sockens, Hökhufvuds, Valö och Forsmarks socknars, Öster
åkers, Riala och Roslags-Kulla socknars, Ljusterö sockens, 
Svartlösa härads samt Öknebo härads distrikt. Under inne
varande år har vägdelningen blifvit slutligen genomförd i Singö 
sockens distrikt, inom hvilket vägdelning begärdes först under 
år 1900, samt i Lyhundra härads distrikt, där vägdelningens 
afslutande uppehållits till följd af anförda besvär. Uti de åter

stående 9 väghållningsdistrikten eller Färentuna härads, Vestra 
fögderiets norra, Vestra fögderiets västra, Roslags-Bro sockens, 
Frötuna och Länna skeppslags, Väddö och Häfverö socknars, 
Danderyds skeppslags, Vermdö skeppslags samt Sotholms härads 
distrikt är vägdelningen däremot ej ännu slutligen genomförd. 
1 Väddö och Häfverö socknars distrikt gjordes framställning om 
vägdelning först under år 1899, och i de öfriga distrikten har 
delningen på grund af anförda besvär fördröjts. 

Skjutsanstalternas antal har fortfarande varit 72, däraf 50 
gästgifverier och 22 skjutsstationer. Från 8 af de i tabell 2 
upptagna skjutsanstalterna utgår både landskjuts och båtskjuts. 

För nu löpande entreprenadperioden, som omfattar en tid af 
fem år från den 1 november 1897, utgå entreprenadbidrag med 
följande belopp årligen: 
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Kungs- och kronoskjuts har förekommit endast inom Svart
sjö fögderi. 

I fråga om bro- och färjetaxor må nämnas, att Kungl. 
Maj:t fastställt taxa dels den 13 november 1896 för trafiken å 
bron mellan Ropsten å Djurgårdslandet och Torsvik å Lidingön 
att tillsvidare gälla och dels den 27 oktober 1899 för trafiken 
å färjeinrättningen vid Ulfsundet att gälla tillsvidare till och 
med år 1904. 

Beträffande inom länet förut befintliga enskilda järnvägar 
får Länsstyrelsen meddela följande från de respektive järnvägs
aktiebolagen lämnade uppgifter angående rörelsen vid Dannemora 
—Hargs, Lenna—Norrtelge och Stockholm—Rimbo järnvägar 
samt järnvägen Stockholm—Saltsjön. 

l:o) Dannemora—Hargs järnväg. 

2:o) Lenna—Norrtelge järnväg. 

3:o) Stockholm—Rimbo järnväg. 

Förestående tablå visar stegring: i resandeantal af 24'9o %, 
i godsmängd af 37"40 % i bruttoinkomst af 41-80 %, i driftkost
nad af 29-40 % och i bokförda värdet af 21'42 %. Nettobehåll
ningen utgjorde: år 1896 19,191-71 kronor, år 1897 53,292-is 
kronor, år 1898 76,225-25 kronor, år 1899 50,964oi kronor och 

år 1900 75,323-60 kronor. Af de resandes antal komina på den 
elektriska linien Stockholm—Djursholm: 411,230 under år 1896, 
536,635 under år 1897, 613,943 under år 1898, 625,146 under 
år 1899 och 633,242 under år 1900. Medelinkomsten för dag 
och bankilometer utgjorde: år 1896 18'29 kronor, år 1897 21-8o 
kronor, år 1898 23o5 kronor, år 1899 25-30 kronor och år 1900 
26'oi kronor. 

Den rullande materielens värde, som den 31 december 1895 
efter verkställda afskrifningar utgjorde 359,759'23 kronor, har 
under femårsperioden ökats med följande belopp: år 1896 med 
223,968-91 kronor, år 1897 med 119,280-46 kronor, år 1898 med 
106,173-70 kronor, år 1899 med 89,057-4o kronor och år 1900 
med 38,172'26 kronor, eller tillsammans 576,652-73 kronor. Efter 
verkställda afskrifningar med tillhopa 48,329'69 kronor utgjorde 
vid femårsperiodens utgång värdet af den rullande materielen å 
såväl ångtrafiks- som elektriska afdelningen 888,082-27 kronor. 

Enligt hvad i förra femårsberättelsen omförmälts, har bo
laget haft för afsikt att utvidga sin verksamhet genom att an
lägga dels ett dubbelspår från Östra stationen i Stockholm till 
Sveavägen å Djursholms område och dels ett nytt spår från 
Stocksunds bro öfver Stockby egor till nämnda väg. På grund 
af de stora kostnader, som för företaget erforderliga brobygg
nader skulle medföra, har bolaget emellertid afstått från denua 
plan samt i stället sökt och den 13 oktober 1899 erhållit nådigt 
tillstånd att förlänga den elektriska järnvägen från dess änd
punkt vid Kohagsviken i Djursholm förbi Svalnäs till Ösby 
station. Denna banbyggnad, genom hvilken trafiken inom Djurs
holms område kommer att blifva synnerligen väl tillgodosedd, är 
redan färdig till afsyning emellan Kohagsviken och Svalnäs, och 
beräknas återstående delen kunna öppnas för allmän trafik vid 
ingången af år 1904. 

4:o) Järnvägen Stockholm—Saltsjön. 

Hållplatserna Sickla djurgård och Sickla hafva undergått 
namnförändring, så att den förra numera benämnes Sickla och 
den senare Nacka. 

I fråga om under perioden tillkomna nya järnvägar må 
följande anföras. 

Arbetet å den i förra berättelsen omnämnda Rimbo—Sunds 
järnvåg, å hvars anläggande nådig koncession beviljades den 5 
juni 1891 för linien Rimbo—Schebo och den 24 juli 1896 för 
återstående delen, tog sin början år 1897 och fortsattes under 
år 1898, så att banan den 17 december sistnämnda år kunde 
öppnas för allmän trafik. Sedan därefter vissa kompletterings
arbeten utförts, blef järnvägen afsynad och godkänd den 28 
oktober 1899. Denna järnväg, som eges af Rimbo—Sunds aktie-
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bolag, liar on längd af 39 kilometer, spårvidden är 0'89 meter 
och skenviktcn 17'3 kilogram. Stationerna äro: Nydal, Sättraby, 
Erken, Edsbro, Ununge, Scliebo bruk, Edebo och Häfverösund. 
Rullande materiel tillhandahålles af Stockholm—Rimbo järn
vägsaktiebolag, som enligt öfverenskommelse ombesörjer hela 
trafiken å förevarande järnväg. Kostnaden för banan har upp
gått till i rundt tal 725,000 kronor. Trafikinkomsterna utgjorde 
under år 1899 60,494-03 kronor och under år 1900.71,275-94 
kronor. Sistnämnda år anlades ett bispar från Erkens station 
till sjön Erken, å hvilken under innevarande år en ångbåt med 
regelbundna turer insatts af ett för ändamålet bildadt aktie
bolag. 

Den länge närda planen att åvägabringa järnvägsförbindelse 
mellan hufvudstaden och de sydligaste delarna af Södertörn har 
under femårsperioden bragts till utförande. Den 25 november 
1898 erhöll nämligen Stockholm—Nynäs järnvägsaktiebolag nådig 
koncession å anläggandet af en järnväg med l-435 meters spår
vidd från Nynäs hamn väster om Elfsviken öfver Elfsjö station 
till Stockholms stads gräns vid Liljeholmen. Arbetet med byg
gandet af Stockholm—Nynäs järnväg började år 1899 och hade 
vid femårsperiodens slut fortgått så långt, att banan under inne
varande år kunnat öppnas för allmän trafik å sträckan emellan 
Nynäs och Elfsjö station, därifrån tillsvidare åtminstone trafiken 
sker å statsbanans spår till hufvudstaden. 

Efter det Eders Kungl. Maj:t den 8 oktober 1897 meddelat 
aktiebolaget Södra Roslags kustbana nådigt tillstånd att anlägga 
en järnväg med 0'89i meters spårvidd från Näsby hållplats 
vid Stockholm—Rimbo järnväg till Akers-Berga i Österåkers 
socken, påbörjades arbetet med byggandet af denna järnväg, be
nämnd Södra Roslags kustbana, i januari månad 1898 och fort
gick under perioden så, att järnvägen förlidet år öppnades för 
allmän trafik. 

Under år 1899 anlades af aktiebolaget Separator en 3 kilo
meter lång järnväg med 600 millimeters spårvidd från Tumba 
station till bolagets hamnområde vid Tullingesjöu med därva-
rande gjuterifabrik. Förevarande järnväg, kallad Hamra järn
väg, är afsedd för transport endast för bolagets egen räkning. 

Under perioden har Eders Kungl. Maj:t fastställt taxor för 
Rimbo-Sunds järnväg och Södra Roslags kustbana att gälla till 
1905 års slut. 

I detta sammanhang torde få nämnas, att velocipeden under 
femårsperioden allt mer och mer kommit till användning inom 
länet och numera utgör ett mycket anlitadt fortskaffningsmedel 
äfven på landsbygden och bland kroppsarbetarne. 

B) Sjökommunikationer. Ångbåtstrafiken mellan länets kust
orter är fortfarande liflig och har i allmänhet uppehållits på 
samma linior och med samma antal båtar som under föregående 
period. Bland förändringar, som egt rum, må nämnas, att de 
ångbåtar, som förmedla förbindelsen mellan Gustafsberg å 
Venudön och hufvudstaden, genom öppenhållande af isränna 
under vintertiden beredt sig tillfälle att fortsätta sina turer 
nästan året rundt, hvarigenom en synnerligen värdefull lättnad 
i vinterförbindelsen med hufvudstaden beredts en stor del af 
Vermdöns befolkning. 

I afseende på lotsstationerna har ingenting anmärknings-
värdt egt rum. I fråga om fyrinrättningarna torde följande 
förändringar få omnämnas. Ett nytt fyrskepp af stål, försedt 

med en 6:e ordningens linsapparat samt mistsirén för ånga har 
sedan år 1896 varit utlagdt vid Almagrundet utanför Sandhamn. 
Vid Svartklubbens fyr utanför Grisslehamn uppsattes under år 
1898 en misttrumpet för komprimerad luft, och under år 1899 
erhöll samma fyr, som då delvis ombyggdes, en 4:e ordningens 
linsapparat. Sistnämnda år ombyggdes Linasundets 5 fyrar, 
hvarjämte för belysning af farleden mellan Södertelge stad och 
Linasundet 2 öfverensfyrar uppfördes. På Sandösugga uti far
leden Sandhamn—Stockholm uppfördes under år 1900 en ny 
fyr utan ständig bevakning. Samma år refvos fyrarna på Rödko, 
Vattklubben och Kråkskär uti farleden Landsort—Södertelge, och 
i deras ställe uppfördes nya fyrar utan ständig bevakning på 
Grankubben, Skoren och Oxnö. 

Sedan 1897 års riksdag beviljat 500,000 kronor för om
byggnad och förbättring af Väddö kanal, som under årens lopp 
allt mer och mer uppgrundats, så att densamma slutligen kunnat 
begagnas af endast ett fåtal fartyg, har arbetet med kanalens 
fördjupning och rätning under femårsperioden påbörjats, men ej 
hunnit fullständigt afslutas. 

Den 3 augusti 1900 meddelade Konungens Befallningshaf-
vande aktiebolaget Separator tillstånd att inrätta en, enligt 
Konungens Befallningshafvandes åsikt, ej allenast för hela orten 
med hänsyn till där förefintliga utvecklingsmöjligheter gagnelig 
utan äfven för samfärdseln behöflig allmän farled från Mälaren 
genom Alby- och Tullingesjöarna samt att i sammanhang där
med verkställa för företaget erforderlig ombyggnad af landsvägs
bron vid Fittja i Botkyrka socken. Följande månad träffade 
bolaget aftal om arbetets utförande för en kostnad af 108,140 
kronor, hvarefter arbetet omedelbart påbörjades; dess afslutande 
har emellertid icke medhunnits under perioden. 

Här torde böra anmärkas, att sedan år 1897 pågått upp-
muddring af Svartsjöviken söder om Svartsjö bro, hvilket arbete 
vid periodens slut fortskridit så långt, att bassängen framför 
tvångsarbetsanstalten erhållit omkring 2 meters djup; i samman
hang därmed har stranden vid anstalten blifvit torrlagd genom 
uppläggning af mudder och grästorf. 

Nya taxor hafva fastställts dels genom nådiga brefvet den 
17 juli 1896 för Strömma kanal att gälla till och med år 1901, 
dels genom nådiga brefvet den 24 augusti 1900 för Åkers kanal 
och dels genom nådiga brefvet den 31 december 1900 för Väddö 
kanal, de båda senare att gälla till och med år 1905. 

Äfvenledes hafva nya hamntaxor utfärdats för länets städer, 
utom Vaxholm, samt Elfsnäs lastbrygga på grund af nådigt bref 
den 17 december 1897 samt för Noors brygga på grund af nå
digt bref den 21 september 1900, hvilka taxor skola gälla, den 
sistnämnda till och med år 1905 och de öfriga till utgången af 
år 1902. Därjämte har Kungl. Maj:t meddelat vederbörande 
tillstånd att uppbära grandpenningar dels genom nådigt bref den 
12 november 1897 för underhåll af Käppala lastageplats och 
dels genom nådigt bref den 24 februari 1899 för underhåll af 
Hargs och Hallsta hamnar samt Islinge lastageplats, gällande 
dessa rättigheter för sistnämnda hamnar och lastageplats till 
1903 års utgång och för Käppala lastageplats till 1898 års 
utgång. 

C) Post, telegraf och telefon. Beträffande postanstalterna 
har under perioden postkontor inrättats i Djursholm i stället för 
den därstädes förut befintliga poststationen. Att postkontoret i 
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Grissloliamn vid periodens ingång indragits, har redan i förra 
femårsberättelsen omförmälts. Då i öfrigt ej några förändringar 
beträffande postkontorens antal inträffat, var detta vid periodens 
slut detsamma som förut eller sju. Vid periodens ingång funnos 
98 poststationer i länet. Under perioden hafva nya poststationer 
öppnats å följande 13 platser, nämligen: Grisslehatnn (i stället 
för det därstädes indragna postkontoret), Hagalund, Näsby, 
Tvetaberg, Runmarö, Neglinge, Hufvudskär (öppen endast under 
sommarmånaderna), Hufvudsta, Erken, Schebo bruk, Sättraby, 
Unuuge och Häfverösund Som endast en poststation, nämligen 
Djursholms, indragits, utgjorde poststationernas antal vid perio
dens slut 110. 

Statstelegrafstationerna, som vid 1895 års slut voro, med 
frånräknande af Grisslehamns då indragna telegrafstation, till 
antalet 9, hafva under femårsperioden ökats med 4. Nya stats
telegrafstationer hafva nämligen varit öppnade sedan den 1 
januari 1896 i Norrtelge och i Södertelge i stället för de i dessa 
städer förut befintliga rikstelefonstationerna samt från och med 
den 1 februari 1898 vid Saltsjöbaden och från och med den 1 
december samma år i Djursholm. 

Vid 5 af stationerna vid Rimbo—Sundsbanan hafva under 
perioden järnvågstelegrafstationer inrättats. 

Telefonväsendet har äfven under denna femårsperiod i syn
nerligen hög grad utvecklats. Beträffande rikstelefonnätet har 
växelstationernas antal, som vid 1896 års ingång utgjorde 79, 
under perioden ökats med ej mindre än 64, och antalet appa
rater har under perioden stigit från omkring 690 till något 

öfver 2,000. De nyinrättade växelstationerna äro följajido: An-
garn, Björkö, Blidö, Edlunda, Edö, Ekerö, Elfsala, Elfsjö, Elgö, 
Eriksborg, Fittja, Forssen, Frösunda, Fållnäs, Färentuna, Griss-
lehamn, Gräddö, Grödinge, Hagalund, Hasseludden, Huddinge, 
Hufvudsta, Häfverö, Häfverösund, Hägersten, Ingarö, Ingmarsö, 
Korsholmen, Kristineholm, Lagnö, Lådna, Länua, Munsö, N. 
Ljusterö, N. Vermdö, N. Vindö, Riala, Riddersvik, Rosersberg, 
Roslagskulla, Rönninge, Skarpö, Skånela, Skägga, Spånga, Stafs-
näs, Svartsö, S. Ljusterö, S. Vermdö, Torkan, Tumba, Turinge, 
Tyresö, Ubby, Ununge, Vassunda, Velamsund, Västerhaninge, 
V. Vallentuna, Yxlö, Asättra, Ösmo Skeppsholmen, Österha-
ninge och Ostnora. 

Från Allmänna telefonaktiebolaget föreligga följande upp
gifter angående dess verksamhet inom länet under förevarande 
femårsperiod. De till bolagets telefonnät hörande växelstationerna, 
som vid periodens ingång voro till antalet 86, hade vid periodens 
slut ökats med 19, nämligen: Adelsö, Elgö, Gustafsvik, Haga
lund, Hufvudsta, Jerna, Kungshatt, Nynäs, Rönninge, Stegesund, 
Stora Essingen, Strömma, Söderby, Tibble, Tungelsta, Täby, 
Vårholma, Öfver-Jerna och Örby. Abonnenternas antal utgjorde 
vid 1900 års slut 2,380 mot 1,372 vid början af år 1896. Vid 
periodens slut hade telefonnätet inom länet en längd af 5,309 
kilometer hufvudledningar och 4,538-i kilometer abonnentlinier. 
Samtalsstationer äro till allmänhetens bekvämlighet anordnade 
såväl i städerna som vid växelstationerna å landsbygden och de 
flesta järnvägsstationerna. Bolagets verksamhetsområde, som 
enligt den bolaget meddelade nådiga koncessionen ej får ut-

Tab. B. Brännvinsförsäljningen i Stockholms län året 1899—1900. 
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sträckas längre än 70 kilometer fågelvägen från Stockholms Stor
torg, omfattar emellertid till följd häraf, på sätt jämväl i förra 
femårsberättelsen angifvits, endast något mer än hälften af 
länets areal. 

D) Sjöfart och handel. Det hufvudsakligaste i dessa ämnen 
kan inhämtas af Kommerskollegii årsberättelser, till hvilka alltså 
hänvisas. Här torde dock böra lämnas följande mera speciella, 
meddelanden. 

Rederirörelse bedrifves nu såsom förut i länets norra kust
socknar, dock i liten skala. I öfrigt bedrifves sjöfart allmänt 
af skärgårdsbefolkningen i Roslagen med mindre båtar, s. k. 
roslagsskutor, hvilka frakta hufvudsakligen ved och sand från 
kusttrakterna till hufvudstaden. Anmärkningsvärdt är, att dylik 
sjöfart nästan icke alls förekommer i Södertörns skärgård söder 
om Nämdö. Möjligen är anledningen därtill att söka i den 
omständigheten, att kusterna och öarna inom detta ganska vid
sträckta skärgårdsområde nästan uteslutande tillhöra större egen
domar, så att kustbefolkningen endast till ringa del är själfegande. 

Gårdfarihandeln har, i likhet med hvad Länsstyrelsen i sin 
förra femårsberättelse omnämnt, i det närmaste upphört, hufvud
sakligen i följd af det stora antal handelsbodar, som numera 
finnes å landsbygden. 

Marknader hafva förekommit endast i Öregrund under 
oktober, i Östhammar under juni och vid Akersberg under sep-

Öfver hemman och lägenheter å landet samt stadsjordar 
bifogas tabell 3, däri jämväl lämnas uppgift å taxeringsvärdet 
å all fast egendom i länet. 

Därjämte åberopas angående egendomar af fideikommissnatur 
samt fastigheter, som tillhöra inhemska aktiebolag eller främ
mande makters undersåtar, tabellerna 4, 5 och 6. 

Godkännande af jordafsöndringar från hemman eller lägen
heter, hvilket under förra perioden egde rum i 625 fall, har 
under denna period meddelats för 2,306 lägenheter, af hvilka 
det jämförelsevis största antalet belöper å Saltsjöbaden, Lilje
holmens och Hagalunds municipalsainhällen, Djursholm samt 
villastäderna vid Bromsten och Dufbo i Spånga socken, Örby 
i Brännkyrka samt Nynäs i Ösmo socken. 

Skattläggning af förut oskattlagd mark eller skatteköp har 
icke förekommit. 

Efter det Kungl. Maj:t genom särskilda nådiga bref lämnat 
tillstånd till upplåtelse för evärdlig tid af mark till begrafnings-
platser eller skoltomter från kyrkoherdeboställena i Knutby, Lo-
hävads, Ljusterö och Turinge församlingar, komministersboställena 
i Vätö och Singö församlingar samt klockarbostället i Knifsta 
församling, har Länsstyrelsen under perioden enligt nådig före
skrift och efter skattläggningsmäns förslag fastställt afgäld för 
de afsöndrade områdena. 

I afseende å kronans utarrenderade fastigheter inom länet 
är till en början att märka, att följande kronolägenheter blifvit 
under perioden försålda: 

tember månad. Enligt Kommerskollegii beslut skall marknaden 
i Östhammar upphöra från och med år 1902. 

Torgdagar hållas numera å följande ställen: i Södertelge 
den andra onsdagen i livar månad, benämnd månadstorgdag; i 
Norrtelge första onsdagen i hvarje månad, s. k. stortorgdag; vid 
Knutby i socknen med samma namn tredje torsdagen i hvar 
månad; vid Rimbo hvarje helgfri torsdag, dock att andra varor 
än landtmannaprodukter må därstädes försäljas allenast första 
torsdagen i månaderna mars, juni, oktober och december; vid 
Norr Eneby i Sorunda socken tredje tisdagen hvarannan månad; 
vid Schebo bruk sista onsdagen i månaderna maj och september; 
samt i närheten af Häfverösunds järnvägsstation första helgfria 
onsdagen i hvar månad. 

Rörande brännvins försäljningen under försäljningsåret 1899— 
1900 åberopas förestående tabell B (sid. 14). Minuthandel med 
brännvin har förekommit i städerna samt från och med den 1 oktober 
1900 i Sundbyberg af ett för ändamålet bildadt bolag. Utskänk-
ning af brännvin året om har idkats i städerna, vid Stallmästare-
gården och Ulriksdal i Solna socken, Nackanäs och Saltsjöbaden 
(2 st.) i Nacka socken, Drottningholms värdshus i Lofö socken och 
Djursholm samt från och med 1899 i Sundbyberg. Tillfälliga 
utskänkningsrättigheter hafva varit meddelade bl. a. vid Fjäderhol-
marna, Dalarö och Furusunds badanstalter, Källvikens brunns
inrättning, i den s. k. paviljongen vid Drottningholm och vid 
Nynäs äfvensom under åren 1897 och 1898 i Sundbyberg. 

Vidare hafva under perioden i följd af arrendetidens utgång 
65 nya utarrenderingar egt rum, i allmänhet med någon minsk
ning af arrendeafgifterna, samt för första gången utarrenderats 
indragna länsmansboställena 1 mantal Bergby n:r 2 i Skepptuna 
socken och 1/2 mantal Tyrfved n:r 2 i Sorunda socken. Arrende-
öfverlåtelse har egt rum i 25 fall. 

Vid 1900 års slut funnos utarrenderade 133 större och 
mindre jordbruksdomäner. 

Enligt Kungl. Majrts nådiga beslut hafva inköpts åtskilliga 
skogshemman i Österåkers socken, innehållande 1,888 hektar, 
för en köpeskilling af 150,000 kronor för bildande af en kro
nopark. 

Tranebergs och Drottningholms med Nockeby broar hafva 
under denna femårsperiod ånyo utarrenderats för förhöjda af-
gifter och Almare-Stäkets bro för enahanda arrendeafgift som 
förut. 

Under femårsperioden hav återbetalning af 15 odlingslån 
fördelats å den jord, som af lånen vunnit delaktighet, med en 
årlig inbetalningssumma af 29,436 kronor 97 öre. 

5. Kameralförhållanden. 
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Inlösen af skattefrälseräntor har skett beträffande 9 räntor, 
för hvilka erlagts en lösesumma af 28,489 kronor 75 öre, och 
liafva de hemman, från hvilka räntorna utgått, därpå, med åsät-
tande af motsvarande grundskatt, omförts till skatte. 

På grund af nådiga kungörelsen den 13 juli 1887 angående 
vakanssåttningen af båtsmanshållet hafva under åren 1896—1900 
blifvit tillsvidare satta på vakans 240 rotar, däraf 33 af Bos
lags första båtsmanskompani, 57 af Roslags andra, 52 af Ros
lags tredje, 68 af Roslags fjärde samt 30 af Södermanlands 
första båtsmanskompani. 

Ny ordinarie votering har åsatts det från krono till frälse 
försålda indragna militiebostället Aspsund n:r 5 om V2 mantal 

A) Undervisnings- och uppfostringsanstalter. Elementarunder
visning meddelas för närvarande i sex skolor inom länet, näm
ligen i två skolor ensamt åt gossar, i Norrtelge och Södertelge, 
i två skolor ensamt åt flickor, likaledes i Södertelge och Norr
telge, samt i två samskolor åt både gossar och flickor, vid Djurs
holm och Saltsjöbaden. 

Gosskolorna utgöras af ett lägre allmänt låroverk i Norr
telge, omfattande 5 klasser, och en pedagogi i Södertelge. I denna 
sistnämnda, af staten inrättad endast för 2 klasser, har under
visningen under perioden dock meddelats i 5 klasser, af hvilka 
dessutom 4:de och 5:e klasserna varit delade på en reallinie och 
och en latinlinie. 

I Norrtelge har läroverket egen skollokal, men är i Söder
telge skolan inrymd i stadens rådhus, där den har åt sig upp
låtna fyra med hvarandra sammanhängande lärorum samt ett 
materiel- och kollegierum i den nedre våningen och en större 
lärosal i den öfre. 

Lärarepersonalen utgöres af, utom öfningslärare, i Norrtelge 
1 rektor och 5 kolleger samt i Södertelge 1 rektor, 1 kollega 
och 3 extra lärare, hvilka sistnämnda aflönats, två af staden 
och den tredje af Södertelge sparbank; och har antalet lärjungar 
uppgått till: 

»Stenbergska och på senare tiden äfven »Lundmanska» fon
derna i Norrtelge möjliggöra utdelandet årligen af rikliga stipen
dier åt därvarande skolas lärjungar. I Södertelge har spar
banken årligen under åren 1896—1898 för samma ändamål 
skänkt 200 kronor, hvilket belopp för hvartdera af åren 1899 
och 1900 ökats till 300 kronor. 

För bägge skolorna finnas och förvaltas särskilda byggnads
fonder, hvilka, utgörande vid periodens början för Norrtelge 218 
kronor 88 öre och för Södertelge 8,594 kronor 68 öre, vid dess 

i Söderby-Karls socken, hvilket hemman ålagts svara för 1/s 
roteandel vid Roslags tredje båtsmanskompani. 

Landstingsskatten har för de två första åren under perioden 
utgått med 12 öre för hvarje krona bevillning af fast egendom 
samt af inkomst och för de tre senare åren med 20 öre för 
bevillningskrona. 

Landstingskassan uppgick vid periodens början till 40,513 
kronor 20 öre och vid dess slut till 56,133 kronor 50 öro. 
Sammanlagda beloppet af de af landstingsmedel bestridda ut
gifter har utgjort 36,600'63 kronor år 1896, 111,475-87 kronor 
år 1897, 105,138-37 kronor år 1898, 116,397-04 kronor åv 1899 
och 123,725-40 kronor år 1900. 

slut stigit till i Norrtelge 747 kronor 57 öre och i Södertelge 
till 12,009 kronor 24 öre. 

Vid periodens början bestod elementarskolan för flickor i 
Norrtelge af 5 klasser jämte 1 fortsättningsklass. Från och 
med läsåret 1897—1898 ändrades detta förhållande i så måtto, 
att vid skolan inrättades äfven en småskola, bestående af 2 för
beredande klasser. Redan vid utgången af läsåret 1899—1900 
indrogs dock af ekonomiska skäl småskolan, hvaremot från och 
med det därpå följande läsåret till de förutvarande 5 elementar-
klasserna lades en 6:te klass. I spetsen för skolan har stått 
omväxlande 1 föreståndare och 1 föreståndarinna, som vid under
visningen biträdts af 2 a 3 änmeslärarinnor. 

I elementarskolan för flickor i Södertelge hafva 2 förestån
darinnor jämte 4 å 6 ämneslärarinnor bedrifvit arbetet i 3 för
beredande klasser och 8 elementarklasser. 

Lärjungeantalet i de båda skolorna har under perioden 
utgjort: 

I statsanslag har skolan i Norrtelge för hvarje kalenderår 
under perioden åtnjutit 500 kronor samt skolan i Södertelge för 
år 1896 1,000 kronor, för hvart och ett af åren 1897—1899 1,100 
kronor och för år 1900 1,500 kronor, hvarjämte i Södertelge 
motsvarande bidrag samfäldt utgjorts af dels staden, dels spar
banken därstädes och i Norrtelge skolan understödts för hvart 
och ett af läsåren 1896—1898 samt 1899-1901 af staden med 
300 kronor och för hvart och ett af läsåren 1898—1901 af spar
banken med 500 kronor. 

Djursholms samskola, grundad år 1891, har sin skollokal i 
Djursholms slott, där dels Djursholms aktiebolag gratis ställt 
stora våningen 1 tr. upp till skolans förfogande, dels läroverket 
själft 2 tr. upp förhyrt till en början tre, sedermera fyra rum 
för skolans räkning. Under läsåret 1900—1901 har en betydlig 
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utvidgning i dittillsvarande utrymme erhållits därigenom, att 
samnia bolag åt skolan upplåtit jämväl en lägenhet om sex rum 
och kök i slottets bottenvåning att af skolan hyresfritt dis
poneras. 

Under perioden hafva vid skolan varit anställda: rektor, 
föreståndarinna, 1 å 2 lärare och 8 k 10 lärarinnor förutom er-
forderligt antal öfningslärare; och är undervisningen, enär skolan 
under hela skoltiden tillämpar samuppfostringens grundsats, så
ledes i alla klasser och under alla öfningar gemensam för gossar 
och flickor med undantag dävaf, att gossarna från och med 3:dje 
klassen och uppåt bilda en särskild gymnastikafdelning under 
ledning af manlig lärare. Skolan omfattar 3 förberedande klasser 
och 8 elementarklasser, hvarjämte med densamma är förenad en 
lekklass för fem- och sexåringar. 

Ett för skolans framtida utveckling betydelsefullt steg har 
dess styrelse under innevarande år tagit genom det numera de
finitivt fattade beslutet om skolans utvidgning till fullständigt 
läroverk med mogenhetsexamen på reallinien. De häråt' be
tingade förändringarna i undervisningsplanen hafva tagit sin 
början redan med nu pågående läsår; och beräknas den första 
studentafdelningen komma att aflägga mogenhetsexamen våren 
1906. 

Elevernas antal under perioden har för hvarje särskildt läs-
ar från och med läsåret 1896—1897, i den ordning åren följa 
efter hvarandra, utgjort 78, 99, 111, 107 och 118. 

Af Djursholms aktiebolag har skolan under de tre första 
läsåren af perioden erhållit i kontant årsunderstöd 2,500 kronor 
och under de två sista 2,000 kronor; och har skolan därjämte 
från och med år 1897 varit i åtnjutande af ett årligt statsanslag 
å 1,050 kronor, som från och med år 1900 höjts till 1,500 kro
nor, samtidigt hvarmed skolan äfven af statsmedel tilldelats ett 
årligt understöd af 500 kronor för en vid skolan anordnad sär
skild kurs i huslig ekonomi. 

Saltsjöbadens samskola öppnades hösten 1895, sedan järn
vägsaktiebolaget Stockholm—Saltsjön till skollokal upplåtit en 
bolaget tillhörig villa och ined en gåfva af 650 kronor kontant 
understödt den blifvande skolverksamheten. För dennas ända
målsenliga bedrifvande uppfördes redan året därpå nytt skolhus, 
hvartill samma bolag, jämte det bolaget tillhandahöll byggnads
tomt utan ersättning, lämnade ett bidrag af 6,000 kronor utan 
återbetalningsskyldighet och 6,500 kronor såsom lån. Det nya 
skolhuset invigdes den 22 november 1896. 

Från en början med 3 förberedande klasser har skolan så 
småningom utvecklat sig att omfatta jämte den förberedande 
afdelningen 4 elementarklasser. Undervisningen bestrides för 
närvarande af 4 ämneslärarinnor, af hvilka en är föreståndarinna 
för skolan, samt 1 öfningslärare och 1 öfningslärarinna. Antalet 
barn, som besökt skolan, har utgjort under l:sta läsåret 14, 
3:dje läsåret 26, 4:de läsåret 23, 5:te läsåret 32 och 6:te läsåret 
(1900—1901) 30. För 2:dra läsåret saknas uppgift. 

Länets folkhögskola vid Hammarby i Väddö socken har 
under perioden fullföljt sin verksamhet efter samma plan som 
förut. I skolan ha under hela perioden funnits två afdelningar 
eller årskurser, af hvilka i den äldre hufvudsaklig vikt lagts på 
undervisningen i landtbruksämnen. Undervisningen har medde
lats af två ordinarie och flere extra lärare. Antalet elever, fri
platser samt Landstingets bidrag till folkhögskolan hafva ut
gjort: 

K. MajUs Be/allningshafvandes femårsberättelser 1896--1900. Stockholms län. 

Af staten har folkhögskolan årligen fått uppbära dels anslag, 
dels ett särskildt belopp till understöd åt mindre bemedlade 
elever, nämligen: 

Folkskoleväsendet är fortfarande stadt i utveckling. Nya 
folkskolehus hafva under perioden flerstädes uppförts inom länet, 
särskildt ett större sådant i Södertelge. 

Sedan Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, som 
enligt med Landstinget år 1885 ingånget, senast år 1894 för-
nyadt kontrakt haft om hand utbildandet af småskollärarinnor 
för länets behof, förklarat sig förhindradt att efter utgången af 
läsåret 1897—1898, med hvilket den kontraherade tiden gått 
tillända, ytterligare förlänga berörda aftal, har Landstinget för 
tillgodoseende af länets behof i nu omförmälda afseende träffat 
aftal med aktiebolaget Ateneum för flickor i Stockholm, enligt 
hvilket vid dess seminarieafdelning ett visst antal elever få ut
bildas till småskollärarinnor för länets räkning. Till stipen
dier åt de elever, som tillhört länet eller antagits vilja efter 
slutad kurs inom detsamma förskaffa sig anställning, har Lands
tinget årligen under perioden anslagit medel till belopp, beräk-
nadt efter 25 kronor i terminen för hvarje elev. 

För anordnande af föreläsningar för arbetsklassen har i 
Södertelge under perioden upprättats ett arbetarinstitut, hvars 
verksamhet till en början uppehållits medelst frivilliga bidrag, 
men för hvilket under år 1900 anslag beviljats af såväl staten 
som kommunen, ehuru icke något af dessa anslag förr än efter 
periodens slut kommit institutet till godo. 

En på senare tiden alltmer uppmärksammad undervisning 
är den, som meddelas i slöjd. Den af Landstinget och Hushåll
ningssällskapets förvaltningsutskott tillsatta centralkommittén 
för hemslöjdens befrämjande i länet handhafver fortfarande be
styret med hemslöjden och förvaltningen af de för ändamålet af 
staten, Landstinget och Hushållningssällskapet anvisade medlen. 
De åtgärder, som af centralkommittén under perioden vidtagits, 
hafva i främsta rummet haft till syfte att främja skolslöjden 
dels genom utdelande af bidrag till församlingar, som anordnat 
ändamålsenlig undervisning i slöjd åt i skolåldern varande barn, 
dels genom anordnande af slöjdkurser för folkskollärare för att 
göra dem skickliga att meddela fruktbärande undervisning. För 
att församling skolat kunna komma i åtnjutande af bidrag från 
centralkommittén har fordrats, att undervisningen i församlingens 
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slöjdskola varit ordnad på ändamålsenligt sätt, att församlingen 
åtnjutit statsanslag för skolan och själf bidragit till densammas 
upprätthållande samt att skolan fortgått under minst ett år. 
De belopp, som af kommittén utdelats för hvarje skola, hafva 
varit ganska växlande, då kommittén därvid ansett sig böra taga 
hänsyn till såväl antalet i undervisningen deltagande barn som 
församlingarnas egna utgifter för ändamålet. Då å ena sidan 
anslagen till hemslöjden under perioden utgått med oförändradt 
belopp, eller 4,100 kronor årligen, oberäknadt tillfälliga extra 
anslag från Hushållningssällskapet till hemslöjdsutställningar, 
och å den andra antalet skolor, för hvilka bidrag begärts, väsent
ligt ökats, har centralkommittén nödgats minska bidragen till 
de särskilda skolorna. 

Af följande Öfversikt synes, att skolslöjden vunnit en säll-
spordt hastig utveckling inom länet: 

Under perioden har således antalet församlingar, som åt
njutit anslag från centralkommittén, ökats från 40 till 58, an
talet slöjdskolor eller slöjdafdelningar från 72 till 188 samt 
antalet i slöjdundervisningen deltagande barn från 1,728 till 
3,504. Af olika anledningar hafva emellertid icke för alla inom 
länet varande slöjdskolor åtnjutits anslag från centralkommittén. 
Medräknas, såsom skett i en af kommittén upprättad öfversikt, 
alla sådana skolor, utgjorde år 1900 antalet slöjdskolor inom 
länet 278 i 89 församlingar med 86 lärare och 181 lärarinnor 
samt 4,862 barn. 

Centralkommittén har, så ofta omständigheterna medgifvit, 
anordnat kurser för slöjdlärare. Sådana kurser voro åren 1898 
och 1900 anordnade vid Gustafsberg. Deltagarne, som samtliga 
voro folkskollärare, åtnjöto afgiftsfri undervisning samt kost och 
logi under den tid kurserna pågingo. Undervisningen leddes vid 
båda kurserna af statens instruktör i husslöjd. Denne har äfven, 
enligt förordnande af Landtbruksstyrelsen, senast år 1896 verk
ställt inspektion af länets slöjdskolor och därefter i den af honom 
afgifna berättelsen öfver berörda inspektion fördelaktigt vitsordat 
verksamheten inom dessa skolor. 

Till en utställning af heraslöjdsalster från länet beviljade 
Hushållningssällskapet år 1897 nödiga medel, i följd hvaraf en 
sådan utställning anordnades i januari månad nämnda år för en 
kostnad af omkring 1,500 kronor. Likaledes beviljade Hushåll
ningssällskapet anslag till deltagande i hemslöjdsafdelningen å 
samma års konst- och industriutställning i hufvudstaden. Samt
liga å sistnämnda utställning deltagande slöjdskolor från länet 
tillerkändes därvid diplom för silfvefmedalj. 

Det torde äfven böra nämnas, att Landstinget för hvart och 
ett af åren 1901—1905 höjt sitt anslag till hemslöjden från 1,750 
kronor till 2,500 kronor och Hushållningssällskapet från och med 

förstnämnda år sitt från 1,000 till 1,500 kronor. I följd af 
dessa ökade inkomster har centralkommittén sett sig i stånd att 
innevarande år anordna en af behofvet påkallad slöjdkurs jäm
väl för lärarinnor, och kommer en sådan enligt kommitténs beslut 
att anordnas äfven år 1902. 

Förutom förenämnda, af församlingarna vid allmänna folk-
och småskolor upprättade slöjdskolor rinnas äfven särskildt för 
ändamålet inrättade slöjdskolor, nämligen i Södertelge och Norr-
telge samt Wincklerska slöjdskolan i Turinge socken, hvarför-
utom undervisning i slöjd mer eller mindre vidsträckt förekom
mer jämväl i de uppfostringsanstalter af olika slag, som förlagts 
på skilda ställen inom länet och för hvilka närmare redogörelse 
lämnas här nedan. 

I Södertelge slöjdskola har under perioden meddelats under
visning i linearritning, frihandsteckning, skrifning, räkning och 
bokföring. Skolan har under alla åren åtnjutit dels bidrag af 
statsmedel, hvilket bidrags storlek höjts från 500 till 1,000 
kronor om året, dels anslag af staden till samma belopp som 
statsbidraget. 

Den i Norrtelge varande Holmerska slöjdskolan för flickor 
är grundad 1860 genom två särskilda testamenten af Johanna 
Margareta Holmers, född Billborg. I skolan mottagas, efter 
det de afgått ur folkskolan, fattiga flickor till ett antal af högst 
10 och undervisas under en tvåårig kurs i väfnad, sömnad, spa
nad och stickning äfvensom enklare matlagning. Hvarje elev 
har hittills brukat erhålla ett årligt stipendium under lärotiden 
af 50 kronor, hvilket bestrides ur Stenbergska fonden, hvarifrån 
utgår ett årligt understöd till skolan af 1,500 kronor enligt det 
för fonden gällande reglemente. Med skolan är förenad en verk
samhet för bespisning af 40 fattiga skolbarn, hvilka under på
gående termin erhålla middag hvarje läsdag. 

Wincklerska slöjdskolan är afsedd för såväl gossar som 
flickor, tillhörande företrädesvis Turinge socken. För undervis
nings meddelande äro i skolan anställda 1 lärare och 1 lärarinna. 
Verksamheten i skolan, till hvilken ej utgår något slags anslag 
vare sig från stat eller kommun, uppehälles dels genom afkast-
ningen af den skolan tillhöriga fastigheten, en från Nyqvarns 
bruk och egendomen Vidbynäs gjord mindre afsöndring med därå 
uppförda åbyggnader, dels af räntan å en donationsfond, hvars 
kapitalbelopp utgjorde vid periodens början 45,200 kronor och 
vid dess slut 47,200 kronor 33 öre. Skolans utgifter och antalet 
där undervisade barn hafva varit: 

I afseende på döfstumundervisningen tillhör länet första 
döfstumskoldistriktet, som har sin döfstumskola vid Manilla å 
Kungl. Djurgården. Undervisningen, som meddelas å en tal-
linie, en skriflinie och en teckenlinie, hvartill kommer en intag
ningsklass med särskild uppgift att utröna, hvilken af de nämnda 
tre undervisningslinierna bäst lämpar sig för hvarje nyintaget 
barns begåfning och anlag, har under perioden årligen bevistats 
af omkring 20 barn från länet. 
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För hvarje i skolan intaget barn har, såsom förut, af enskild 
eller vederbörande kommun erlagts en årsafgift af 100 kronor. 
De sålunda influtna bidragen äfvensom de belopp, hvilka Lands
tinget anvisat såsom sin andel i kostnaderna för skolans uppe
hållande, hafva utgjort: 

Till åtskilliga af barnens föräldrar och målsmän, som själfva 
bidragit till utgifterna i skolan, hafva urTder perioden, för under
lättande af dessa deras utgifter, af medel från Allmänna insti
tutets för döfstumma fonder årligen utdelats ganska afsevärda 
belopp. 

Utom förenämnda kostnader för döfstumundervisningen har 
Landstinget årligen under perioden anvisat ett förslagsanslag af 
600 kronor att i enlighet med vissa bestämda grunder användas 
till beredande af undervisning åt öfveråriga döfstumma. 

I fråga om blindundervisningen, som bedrifves i för hela 
landet gemensamma anstalter, torde här endast böra framhållas, 
att Institutet för blinda och en af förskolorna äro belägna inom 
länet, nämligen vid Tomteboda i Solna socken. 

Vid länets idiotanstalt, förlagd å Löwenströmska lasarettet 
tillhöriga hemmanet Holmen i Hammarby socken, har under
visningen bedrifvits i samma omfattning och efter ungefär samma 
plan som förut, om man undantager, att år 1896 infördes efter 
danskt mönster ordnad åskådningsundervisning jämte s. k. verk-
samhetsöfningar för de lägst stående barnen vid anstalten, hvil-
ken afdelning, efter det bestämmelserna i kungl. kungörelsen 
angående anslag af allmänna medel åt uppfostringsanstalter för 
sinuesslöa barn m. m. den 28 maj 1897 från och med år 1898 
börjat tillämpas, fått tjena såsom numera föreskrifven profklass 
för afgörande, huruvida intaget barn befunnits bildbart och så
lunda finge stanna i skolan eller ej. Med de mera utvecklade 
barnen har ett teoretiskt kunskapsraått, motsvarande och under
stundom till och med öfverstigande lägsta kursen för folkskolan, 
genoragåtts. Hufvudvikten har dock lagts vid den praktiska 
undervisningen, hvilken varit riktad förnämligast på tillgodo
seendet af anstaltens egna behof af enklare väfnader. Till af-
salu hafva hufvudsakligen förfärdigats konstväfnader, bänkmattor, 
hyfvelbänkar och väfstolar, hvarigenom såväl som genom anstal
tens deltagande år 1897 i allmänna konst- och industriutställ
ningen i Stockholm, därvid hedersdiplom förvärfvades, och år 
1898 i 14:de allmänna abnormskolemötet i Köpenhamn anstalten 
vunnit en ökad kundkrets både inom och utom landet för sina alster. 

Med afseende därå, att styrelsen för anstalten år 1898, då 
förut omnämnda kungörelse trädde i kraft, i fråga om de elever, 
som vistats vid anstalten längre tid än i kungörelsen föreskrifna 
åtta år, ansåg sig icke kunna utskrifva dem därifrån utan risk 
för återfall i deras forna tillstånd, upprättades ett särskildt arbets-
hem, dit 6 elever genast öfverflyttades och där sedermera 5 å 6 
elever årligen varit intagna. 

Antalet elever vid idiotanstalten samt för densamma med
delade anslag af staten och Landstinget hafva utgjort under 
perioden: 

Ät sinnesslöa barn har under perioden undervisning med
delats äfven i Södertelge vid en där befintlig vård- och läro
anstalt, benämnd »Caroline von Vegesacks minne». 

Under sommarmånaderna förlägger arbetshemmet för kvinn
liga idioter, eljest befintligt i Stockholms stad, sin verksamhet 
till Singö socken i en villa, benämnd Klippudden, hvilken såsom 
sommarhem i slutet af perioden blifvit för hemmets räkning där 
uppförd. 

Till Föreningen för vård af fallandesjuka, sinnesslöa barn, 
som har sin verksamhet vid Mariehäll i Bromma socken, har 
Landstinget för hvarje år under perioden beviljat ett anslag af 
800 kronor för uppfostran och vård i hemmet därstädes af fyra 
obemedlade sådana barn från länet, att utgå med 200 kronor för 
hvart och ett barn, under villkor att föreningen, enskilda eller 
vederbörande kommuner ansvarade för den öfriga underhålls
kostnaden. Föreningen, som under innevarande år beslutat för
ändra sin nuvarande benämning till »Sällskapet Margaretahem-
met», har år 1899 såsom gåfva erhållit en större penningsumma 
till inköp af en för nybyggnad passande tomt. En sådan har 
sällskapet äfven redan förvärfvat genom köp af ett från egen
domen Fullersta i Huddinge socken afsöndradt område, dit den 
nya vårdanstalten, som kommer att bära namnet Margareta
hemmet, skall förläggas, så snart erforderliga medel kunnat an
skaffas. Under perioden har barnantalet i hemmet utgjort: 

Äfven har af Landstinget för hvarje särskildt år under 
perioden ställts till landstingsbestyrelsens förfogande ett anslag 
af högst 300 kronor att till styrelsen för Eugeniahemmet utbe
talas med 50 kronor för underhåll vid nämnda anstalt af hvarje 
där intaget obotligt sjukt och vanfört barn från länet, för hvilket 
dylikt bidrag funnits behöfligt. 

Föreningen till minne af konung Oscar I och drottning 
Josephina har under perioden fortfarande utöfvat sin verksamhet, 
numera uteslutande egnad åt förvaltningen och utvecklingen af 
föreningens i förra berättelsen omnämnda uppfostringsanstalt 
åkerbrukskolonien Hall i Östertelge socken. Uppfostringsarbetet 
därstädes har bedrifvits efter samma plan som förut och med 
synnerligen tillfredsställande resultat, på sätt närmare framgår 
af styrelsens årsredogörelser. Under perioden hafva medel in
samlats för åstadkommande af en kapellbyggnad vid Hall, hvilken 
nu står till sitt yttre färdig. 

Kolonien har under perioden för hvarje år från fångvårds
anstalternas besparingskassor åtnjutit ett bidrag af 50 öre per 
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dag för hvarje elev, som, intill ett antal af 175, blifvit på grund 
af domstols utslag eller pa ansökan af polis- eller kommunal
myndighet där intagen; hvarjämte Landstinget för hvart ocli ett 
af de nämnda åren anvisat ett förslagsanslag af 700 kronor att 
användas till underhåll vid kolonien af vanartiga gossar från 
länet och utgå med hälften af den stadgade afgiften för deras 
intagande. Förvaltningsåret räknas från och med den 1 juli till 
och med den 30 juni och har under sådana år antalet länet till
hörande elever varit vid kolonien: 

Utom Prins Carls uppfostringsinrättning för fattiga barn å 
Gålön i Österhaninge socken, Stockholms stads uppfostrings
anstalt för i mindre grad vanartade gossar vid Skrubba i Bränn
kyrka socken och Murbeckska inrättningen för fattiga flickors 
uppfostran vid Fittja—Ängby i Täby socken, hvilka två senare 
under perioden förlagts å sina nuvarande platser efter inköp år 
1894 af V2 mantal frälse Skrubba n:r 1 och i slutet af perioden 
af egendomen 3/s mantal skatte Fittja n:r 1, men för hvilka 
alla, såsom afseende endast barn från hufvudstaden, det torde 
tillkomma icke Länsstyrelsen utan Öfverståthållareämbetet att 
närmare redogöra, hafva ytterligare tvenne uppfostringsanstalter, 
båda för flickor, under perioden varit i verksamhet inom länet, 
nämligen vid Radan i Spånga socken och Glömsta i Huddinge 
socken. A det förra stället har genom Axel och Sofia Alms 
stiftelse upprättats ett barnhem, där fattiga flickor, ej under sex 
och ej öfver tolf år gamla, för en årsafgift af 100 kronor mot
tagas från hela riket och vårdas till och med året, under hvilket 
de fylla femton år. 1 hemmet, som upprätthålles genom be
rörda afgifter och i hvad därutöfver erfordras genom omförmälda 
donation, har årligen vårdats ett sextiotal barn. Vid Glömsta 
har föreningen för värnlösa unga flickors skydd i där förhyrd 
lokal haft anordnadt ett skyddshem, hvarest vanvårdade och 
försummade minderåriga flickor mottagas för att uppfostras till 
dugliga tjenarinnor. I medeltal hafva årligen 12 flickor åtnjutit 
fostran och vård i hemmet. 

B) Rättsväsende och fångvård. Rättsväsendet har under 
perioden icke företett något särskildt anmärkningsvärdt, om man 
undantager den redan i första afdelningen af denna berättelse 
omförmälda, af Kungl. Maj:t den 30 december 1890 beslutade 
sammanslagningen af Mellersta Roslags domsagas fyra tingslag 
till ett med tingsställe i Norrtelge, hvilken förändring dock icke 
trädt i kraft förr än med innevarande års ingång. 

Stockholms nya länsfångelse, beläget å tomten n:r 1 i kvar
teret Domherren inom Hedvig Eleonora församling med adress
nummer 65 vid Östermalmsgatan, har under perioden tagits i 
besittning genom fångarnas öfverflyttning dit den 1 december 
1898. Fängelset inrymmer 72 celler för kvinnor och 40 celler 
för män samt är afsedt såväl för fångar, hvilka hafva att 
undergå straff af olika slag, som för rannsakningsfångar. Bevak
ningspersonalen utgöres af 1 vaktmästare, 6 vaktkonstaplar, af 

hvilka en sköter maskinistbefattningen, 1 första vaktkvinna och 
2 vaktkvinnor. Beträffande inredningen af själfva fängelset 
skiljer sig detta från såväl det förutvarande länsfängelset som 
öfriga länsfängelser i riket därutinnan, att det innehåller två 
särskilda afdelningar, en för kvinnor och en för män. En inom 
fängelsebyggnadens bottenvåning anordnad tingslokal består af 
tillsammans sex rum, nämligen en större tingssal, särskilda rum 
för domhafvanden, åklagaren, nämnden och inkallade vittnen 
samt ett rum för förvaring af arkivhandlingar. Totalkostnaden 
för det nya fängelset kan anslås till omkring 275,000 kronor. 

C) Administration och polisväsende. Med föranledande af 
lagen den 27 maj 1898 angående tillägg till förordningen om 
kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 har Kungl. Maj:t 
genom nådigt bref af den 21 april 1899 dels meddelat vissa 
förändrade administrativa bestämmelser i fråga om Dalarö, Lilje
holmens och Djursholms municipalsamhällen, dels beträffande det 
område vid Drottningholm, där brandstadgan för rikets städer 
är gällande, med afseende å där rådande särskilda förhållanden 
förklarat lagen icke skola ega tillämplighet å samma område. 
För municipalsamhället Nya Hagalund har Länsstyrelsen den 
25 juli 1900 utfärdat såväl byggnads- som brandordning. För 
Liljeholmens municipalsamhälle och Sundbybergs köping hafva 
äfven byggnadsordningar under perioden fastställts, för det förra 
samhället den 6 juni 1900 och för köpingen den 15 december 
samma år. 

Med hänsyn till hälsovården har Länsstyrelsen dels den 29 
maj 1897 till efterrättelse fastställt stadsfullmäktiges i Södertelge 
beslut, att, med undantag af stads- och landsförsamlingarnas 
begrafningsplats vid Stockholmsvägen, den del af stadens om
råde, som är belägen inom ett afstånd af 5,000 fot eller 1,485 
meter från Stora torget, skall i afseende å hälsovården betraktas 
såsom stad, och dels, likaledes för Södertelge stads vidkommande, 
den 4 augusti 1897 fastställt stadga angående uppsamling och 
bortforsling från staden af afträdesätnnen, kreatursspillning, sopor, 
hushållsaffall och annan orenlighet. 

Sedan för möjliggörandet af en verksam kontroll öfver slak
terier, korftillverkning m. m..de hufvudstaden närmast angrän
sande kommunerna antagit och fått af Länsstyrelsen fastställdt 
ett inom Länsstyrelsen uppgjordt förslag till ordningsstadgar för 
utöfvande såsom yrke af slakteri eller tillverkning af korf, s. k. 
sylta och dylika födoämnen, hafva efter hand enahanda stadgar 
kommit till stånd jämväl inom en stor del af länets öfriga kom
muner; varande för närvarande berörda ordningsstadgar gällande 
i städerna Södertelge, Norrtelge och Öregrund, i Sundbybergs 
köping samt i Bromma, Spånga, Jerfälla, Sollentuna, Solna, 
Danderyds, Täby, Vallentuna, Österåkers, Nacka, Brännkyrka, 
Huddinge, Botkyrka, Grödinge, Hammarby, Skånela, Odensala, 
Husby-Erlinghundra, Frösunda, Kårsta, Gottröra, Orkesta, Skepp-
tuna, Rö, Rimbo, Fasterna, Husby-Lyhnndra, Hargs, Osmo, 
Öfver-Jerna och Turinge socknar. 

Stadga angående velocipedåkning inom Södertelge stad har 
af Länsstyrelsen fastställts den 20 februari 1899. 

I Svenska likbränningsföreningens provisoriska likbrännings-
anstalt vid Hagalund i Solna socken hafva 252 likbränningar 
verkställts under perioden, nämligen 47 år 1896, 51 år 1897, 
49 år 1898, 51 år 1899 och 54 år 1900. Frekvensen inom de 
olika åldersklasserna framgår af följande siffror: 
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Liken voro efter personer, som i lifstiden tillhört: 184 
Stockholms stad, 12 Stockholms län, 9 Uppsala län, 7 Söder
manlands län, 5 hvartdera af Kalmar och Örebro län, 4 Gefle-
borgs län, 3 hvart och ett af Jönköpings, Malmöhus och Vest-
manlands län, 2 hvart och ett af Östergötlands, Kristianstads, 
Skaraborgs, Vermlands och Kopparbergs län, 1 hvartdera af 
Blekinge och Vesternorrlands län samt 5 utlandet, nämligen 
Baden, Finland, Italien, Ryssland och Tyrolen. 5 af de döda 
voro judar. 

Af statsmedel har af Kungl. Maj:t under perioden anslagits 
till särskild polisstyrka å landet hvart och ett af åren 1896—1898 
7,000 kronor, år 1899 5,900 kronor och år 1900 7,500 kronor. 
Med anlitande af dessa medel äfvensom lämnade bidrag af Kungl. 
Järnvägsstyrelsen, kommuner och enskilda har extra polisbevak
ning anordnats dels året om, dels under längre eller kortare tid 
af de särskilda åren utanför åtskilliga af Stockholms tullar, 
nämligen Norrtull samt Danviks-, Skans- och Hornstullar, vid 
Liljeholmens järnvägsstation och omnejd, vid Rimbo järnvägs
station, vid Drottningholms och Haga kungl. lustslott samt inom 
den Sundbybergs köping angränsande, tätt bebyggda delen af 
Solna socken, hvartill kommit under den senare delen af perioden 
särskildt anordnad polisbevakning jämväl vid Saltsjöbaden och 
vid Djursholm samt under hela perioden å olika platser sådan 
bevakning af mera tillfällig art. Af det ifrågavarande stats

anslaget såsom afsedt jämväl att bereda tillgång till erforderliga 
kostnader för gröfre brotts upptäckande och förbrytares efter
spanande hafva äfven några smärre belopp i det förra afseendet 
under perioden utbetalats, men i allmänhet möjliggöras genom 
detsamma icke några andra utgifter än de, som sammanhänga med 
den extra polisbevakningen, och esomoftast icke ens dessa. 

D) Kreditanstalter och försäkringsinrättningar. Beträffande 
bankinrättningarna inom länet är att omförmäla, att, sedan bank
aktiebolaget Stockholm—Öfre Norrland den 17 december 1900 
beslutat öppna ett afdelningskontor vid Rimbo, kontoret där
städes uti af bolaget förhyrd lokal från den 16 februari inne
varande år trädt i verksamhet. Från den 1 mars 1897 har 
jämväl Norra Roslagens folkbank, hvars styrelse har sitt säte i 
Öregrund, varit i verksamhet. Angående såväl den nämnda 
folkbanken som länets sparbanker och Postsparbanken, i hvad 
dess verksamhet afser länet, hänvisas emellertid till afdelningen 
Sparbanksstatistik af serien Bidrag till Sveriges officiella sta
tistik. 

Hvad försäkringsväsendet angår, verka fortfarande inom 
länet Stockholms läns brandstodsbolag, Lyhundra med flere 
härads brandstodsbolag och Länna sockens brandstodsbolag, 
Stockholms läns hästförsäkringsbolag, Mellersta Roslags häst
försäkringsbolag och Rånäs gemensamma hästförsäkringsbolag, 
äfvensom Länna hästförsäkringsförening samt Norrtelge sjöför
säkringsförening och sjöförsäkringsbolaget Roslagen, hvarjämte 
under perioden tillkommit ett flertal hästförsäkringsföreningar, 
såsom i Roslags-Bro, Lohärads, Blidö, Ununge och Häfverö 
socknar samt Schebo veterinärdistrikts hästförsäkringsförening, 
och slutligen en förening i annat syfte, nämligen Långgarns nöt-
kreatursförsäkringsförening. 

Af för jordbruksbefolkningen inom länet synnerligen stor 
betydelse är det bolag, som under namn af Försäkringsbolaget 

Tab. C. De större försäkringsinrättningarnas inom Stockholms län verksamhet åren 1896—1900. 
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mot mjältbrandsskada i Stockholms län likaledes kommit till 
stånd under perioden och för hvilket bolag Konungens Befall-
ningshafvande fastställt reglemente den 26 maj 1898. Bolaget 
meddelar försäkring enligt tre kategorier: l:o) af den faktiska 
förlust, som kan uppstå i följd af genom spärrningsåtgärder 
hindrad eller upphörd mjölkafkastning; 2:o) af den förlust, som 
kan uppstå genom dödsfall eller af vederbörande myndighet på
bjuden nedslaktning bland nöt kreatursbesättningen; och 3:o) af 
viss, till sin storlek bestämd årlig mjölkinkomst. Hittills utbe
talade ersättningar hafva i alla uppkomna fall utom ott utgått 
för försäkrad mjölkinkomst enligt l:sta och 3:dje kategorierna; 
och har särskildt det sistnämnda försäkringssättet vunnit största 
anslutningen. Under senare tiden har dock kombinerad försäk
ring af såväl djur som mjölk oftast tagits. 

Genom den på Civildepartementets föranstaltande årligen 
utkommande publikationen »Försäkringsväsendet i riket» meddelas 
visserligen fullständig statistik angående dit hörande förhållanden, 
men då, såsom antydt är, de där förekommande uppgifterna 
sammanföras endast för ett år i sänder, torde för uppfattningen 
af försäkringsväsendet inom länet under perioden åtminstone i 
fråga om de större bolagen och föreningarna fä hänvisas till 
förestående tabell C (sid. 21). 

Försök att bilda ett länsbolag för försäkring mot hagelskada 
har visserligen gjorts under perioden, men har förslaget, då in
tresset för sådan slags försäkring visat sig vara synnerligen 
ringa, måst uppgifvas. 

E) Fromma stiftelser, stipendiefolder, pensionsanstalter, 
sjuk- och begrafningskasser och därmed jämförliga inrättningar. 
Härom åberopas tabellen 7. 

F) Hilso och sjukvård. Vid handläggning af frågor om 
allmänna hälsovården inom länet har förste provinsialläkarens 
yttrande infordrat» i 39 ärenden samt i anledning af 7 nådiga 
remisser angående allmänna ärenden. 

Låkardistrikten hafva fortfarande utgjort 13, nämligen 5 
provinsialläkardistrikt, Stockholms, Sotholms, Norrtelge, öst
hammars och Sigtuna, samt — om därvid äfven medräknas 
Sundbybergs köping, hvarest på grund af nådiga brefvet den 28 
mars 1896 en extra provinsialläkare med rätt till tjänsteårsbe
räkning sedan den 11 juni samma år varit anställd — 8 extra 
provinsialläkardistrikt, Sundbybergs, Botkyrka, Dalarö, Vermdö, 
Österåkers, Rimbo, Schebo och GräsÖ, af hvilka Dalarö distrikt 
åtnjutit statsunderstöd med 1,000 kronor samt Rimbo och Gräsö 
distrikt hvartdera med 500 kronor årligen. 1 Södertelge, Norr
telge och öregrund hafva stadsläkare fortfarande varit anställda, 
i Södertelge tvenne. 

Den inom länet bosatta eller anställda personalen af läkare 
utgjorde vid femårsperiodens början 30, vid dess slut 36; af 
dessa voro 4 bosatta i Stockholm. Af tandläkare fnnnos vid 
periodens början 2, vid dess slnt 3. Personalen vid de 13 stän
diga apoteksinrättninaarna utgjorde vid periodens början 23, vid 
dess slut 21. 

Barnmorskornas antal, som vid periodens början var 94, 
däraf 90 instrumentexarainerade, utgjorde vid dess slnt 99, däraf 
96 instrumentexaminerade. Endast en mindre kommun, Nämdö, 
saknar fortfarande barnmorska. 

En ny fast sjukvårdspersonal har tillkommit under perioden 
genom 1899 års landstings beslut att för hvart och ett af åren 
1900—1902 ställa till sjukvårdsstyrelsernas i Stockholms, Sot
holms, Dalarö, Vermdö, Österåkers, Norrtelge, Kim bo, Schebo, 
Östhammars och Sigtuna läkardistrikt förfogande ett anslag af 
3,500 kronor till aflöning åt 10 epidemisjuksköterskor med 350 
kronor till hvarje; dock utgår nämnda anslag endast till distrikt, 
som förbinder sig att åt sköterska anskaffa bostad och vedbrand 
eller ersättning därför äfvensom att i första hand ansvara för 
den till henne utgående dagaflöning. Denna senare, beräknad 
till 1 krona, uppbär sköterskan endast under tjänstgöring; och 
eger hon bekomma dagaHöningen jämte fri skjuts och kost af 
dem, som anlita henne. Epidemisjuksköterskorna, för hvilka 
instruktion blifvit fastställd af Landstinget, skola hafva sin bo
stad i närheten af läkarstationerna. För närvarande äro skö
terskor anställda inom samtliga ofvannämnda distrikt utom 
Dalarö. 

Af viktigare sanitära förbättringar inom länet äro följande 
att anteckna. I Södertelge har vattenledningsverket fullbordats 
och ett rörnät af 6,700 meters längd nedlagts i sammanhang 
med kloakledningen. Renhållningsvä.sendet därstädes har ordnats 
efter entreprenadsysteiu och särskild stadga för renhållningen, 
såsom redan är omnäinndt, af Konungens Befallningshafvande 
fastställts. I Sundbyberg bar kloaknätet, hvars anläggning på
börjades år 1892, väsentligen utvidgats, så att det vid periodens 
slut omfattade en längd af 6,270 meter, däraf 3,445 meter gatu-
ledningar. Renhållningsväsendet har i Sundbyberg likaledes 
ordnats efter entreprenadsystem med kontrakt om afliämtning. 
Totalkostnaden för kloakbyggandet i Sundbyberg beräknas hafva 
uppgått till 20,000 kronor. Vattenledning bar anlagts för Salt
sjöbaden från ett par mindre sjöar, Lundsjön och Damsjön, för 
en kostnad af omkring 150,000 kronor. En dylik finnes äfven 
anlagd i Djursholm från Ösbyträsk. De förut jämväl oinför-
mälda ordningsstadgarna för slakterier i en mängd socknar hafva 
medfört, att en väsentligt bättre ordning vid sådan slags hand
tering i dessa kommuner kommit till stånd. 

Sjukvårdsanstalterna för länet, utom de båda länet begagnar 
gemensamt med Stockholms stad, nämligen Serafimerlasarettet 
samt Stockholms stads och läns kurhus, utgöras fortfarande af 
lasaretten i Södertelge, Norrtelge och östhammar samt Löwen-
strömska lasarettet. Till dessa kommer snart nog en sjukstuga 
i Vaxholm, som allmänna rådstugan därstädes redan år 1898 
beslutat uppföra med för ändamålet tillgängliga donationsmedel, 
men hvilken, efter det granden först änder innevarande år blifvit 
lagd, icke kan påräknas blifva till allmänt begagnande upplåten 
förr än under loppet af år 1902. Så snart sjukstugan, beräknad 
för 8 sängar, emellertid upplåtits, är densamma enligt beslut 
af 1898 års landsting tillförsäkrad ett årligt anslag af 800 kro
nor såsom bidrag till den sjukvård, som där kommer att lämnas. 

Jämlikt det med direktionen för Serafimerlasarettet upp
gjorda, i förra berättelsen omförmälda kontrakt har länet under 
hela perioden varit i åtnjutande af det antal sängplatser å nämnda 
lasarett, 34, som Landstinget förbehållit detsamma, men har 
Landstinget däremot icke begagnat sig af sin i kontraktet raed-
gifna rätt att få länets sängantal ökadt från 34 till 40. 

Det nybyggda lasarettet i Norrtelge, som förlagts i ett af 
staden till Landstinget skänkt område och hvarför anläggnings
kostnaden, om därvid medräknas kostnaden för några mindre 
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byggnader, uppförda för särskilda beliof, planering af området, 
installation för elektrisk belysning m. in., uppgått till samman-
lagdt 91,570 kronor 45 öre, togs i besittning i midten af juli 
månad 1897, då de sjuka dit inflyttades. Ursprungligen inrät-
tadt med 40 sängplatser å sjukhusafdelningen och 8 å dårsjuk-
stuguafdelningen, har det sedermera erhållit ett ökadt antal sän
gar å den förra afdelningen, så att dessa vid periodens slut ut
gjorde 50. 

Vid 1900 års landsting gjordes framställning om uppförande 
vid Löwenströmska lasarettet af en ny sjukhuspaviljong och i 
sammanhang därmed om vidtagande af åtskilliga omändringar i 
den nuvarande lasarettsbyggnaden. Landstinget ansåg emellertid, 
att länslasaretten numera icke, hvarken det Löwenströmska eller 
de uti Södertelge och Östhammar befintliga, fullt motsvarade 
nutidens kraf på väl anordnade sjukvårdsinrättningar, hvarför 
Landstinget, då de nämnda lasaretten dessutom i fråga om ut
rymmet visat sig vara otillräckliga för emottagande af den år 
efter år ökade tillströmningen af sjuka, beslöt låta tillsvidare 
anstå med den föreslagna tillbyggnaden af Löwenströmska lasa
rettet och tillsatte en kommitté för vinnande af utredning icke 
allenast om behofvet af nya anordningar vid sistnämnda lasarett 
utan äfven rörande lasarettsvården i dess helhet. Efter verkställd 
utredning i enlighet med det erhållna uppdraget hemställde kom
mittén, som funnit Löwenströmska lasarettet framför något af 
de öfriga lasaretten vara i behof af genomgripande förändringar, 
att innevarande års landsting måtte bevilja medel för uppförande 
af en tillbyggnad därstädes, hvarefter Landstinget till ny- och 
ombyggnad vid lasarettet anslog ett belopp af 44,100 kronor. 
Därförutom beslöt Landstinget på förslag af samma kommitté 
och för att i någon mån tillgodose länets behof af ökadt antal 
sängplatser i allmänhet att antaga ett af direktionen för Serafi-
merlasarettet länet gjordt anbud, enligt hvilket från och med år 
1902 länet egde upptaga 60 sängar å lasarettet förutom de fri
platser, som kunde erhållas med räntan a Wattrangska dona
tionsfonden, allt mot en ersättning, beräknad, så snart det ur
sprungliga antalet 34 öfverskredes, efter lasarettskostnadens 
verkliga belopp. 

Angående patientantal, sjukvårdskostnad m. m. vid Serafi-
merlasarettet, såvidt angår länet, och vid länslasaretten under 
de särskilda åren får Länsstyrelsen meddela uppgifter i nedan
stående tabell D. 

Fördelade efter olika betalningsklasser, hafva under perioden 
sjuka vårdats till ett antal af: 

De utgifter sjukvården kraft under perioden hafva uppgått 
till följande belopp: 

I de belopp, hvarmed legosängsafgifterna utgått, har någon 
förändring icke gjorts under perioden, om man undantager, att 
enligt beslut af 1898 års landsting legosängsafgift för sådana 
länet tillhörande patienter, som från sjukkassor eller olycksfalls
försäkringsbolag åtnjöte sjukhj&lp af minst tolf kronor i veckan, 
förklarats skola utgå med samma belopp som för mera bemedlad 
patient, eller 75 öre för dag. Den personliga sjnkvårdsafgiften 
har under hela perioden varit densamma som förut, 50 öre fSr 
man och 25 öre för kvinna. 

Tvenne epidemisjukstugor hafva under perioden kommit till 
stånd, en i Nacka med 12 sängar för en kostnad af 16,000 
kronor och en i Danderyd med 8 sängar för en kostnad af 
9,000 kronor, kostnaderna för byggnadsplats ej inberäknade. 
Frågan om uppförande af epidemisjukstugor på landsbygden kan 
sägas hafva kommit på dagordningen, och flerstädes hafva kom
mittéer för ändamålet blifvit tillsatta. 

Karantånsanstalten Fejan i Rådmansö socken har under 
den nu tilländagångna femårsperioden icke varit i användning, 
men står fortfarande rustad för sitt ändamål. 

Tab. D. Patientantal, sjukdagar och sjukvårdskostnader vid Stockholms läns lasarett åren 1896—1900. 
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Lungsotssanatorium, uteslutande afsedt för aktiebolaget Se
parators egna arbetare, har af bolaget uppförts på södra slutt
ningen af en med barrträd beväxt skogshöjd å bolaget tillhöriga 
hemmanet Himmelsboda i Botkyrka socken. Själfva sanatorie
byggnaden, beräknad att kunna upptaga 35 ä 40 patienter, är 
uppförd i tre våningar för en kostnad, jämte inventarier, af om
kring 90,000 kronor. 

Solna sjukhem, hvilken enskilda anstalt för sinnessjuka fort
farande eges af ett bolag, har genom nådiga brefven den 14 maj 
1897 och den 25 augusti 1899 medgifvits rättighet att efter 
delvis företagna förändringar af förutvarande lokaler emottaga 
ett ökadt antal manliga patienter, så att sjukplatsernas antal 
enligt det förra brefvet uppgick till 12 för män och 10 för kvin
nor och enligt det senare till 20 (eventuellt 22) för män och 7 
(eventuellt 5) för kvinnor. Under perioden hafva inalles 138 
patienter vårdats därstädes. Medeltalet dagligen vårdade har 
varit i ständigt stigande från 15 vid periodens början till 25 vid 
dess slut. Anstaltens läkare har genom nådiga brefvet den 
1 oktober 1897 beviljats rätt till tjänsteårsberäkning. 

En ny enskild vårdanstalt för sinnessjuka har vid periodens 
slut tillkommit i Sigtuna, hvarest enskild person genom nådiga 
brefvet den 16 november 1900 beviljats tillstånd att i förut 
därvarande sjukhem anordna en dylik anstalt för vård på en 
gång af högst 20 sinnessjuka. 

Sedan år 1897 har vid den intill Mälaren belägna lägen
heten Eolshäll i Brännkyrka socken funnits inrättad en enskild 
anstalt för alkoholister, benämnd Stockholms alkoholisthem. Dess 
styrelse har sitt säte i Stockholm, hvarifrån äfven läkarvården 
ombesörjes. Hemmet har till sitt förfogande en större villa med 
plats för 15 pensionärer, en större trädgårdsanläggning samt 
nödiga ekonomihus. Personalen utgöres af en föreståndare och 
kvinnlig betjening, förutom trädgårdspersonal. Efter hemmets 
öppnande den 1 april 1897 hafva därstädes varit till vård in
tagna 90 pensionärer, af hvilka 42 utskrifvits såsom botade. 
Minimitiden för vistelse vid hemmet är fastställd till sex 
månader. Pensionsafgiften är 125, 100 eller 75 kronor i må
naden, beroende på patientens tillgångar. Hemmet är i åtnju
tande af statsanslag, som år 1900 utgick med 4,000 kronor. 

Såsom badorter äro sommartiden städerna Södertelge, Norr-
telge, Öregrund och Östhammar äfvensom å landsbygden Furu-
sund samt Rindö brunn, bad och sanatorium fortfarande besökta. 
A den sistnämnda platsen har år 1896 i barrskogen nära den 
höga klippstranden uppförts en trevåningars sanitoriebyggnad, 
innehållande 70 rum med till hvarje lägenhet hörande öppen 
veranda, för en kostnad af 65,000 kronor utom inventarier. Bad-
och brunnsgästernas antal vid de särskilda kurorterna har varit: 

PAUL ISBERG. 

Vid periodens början funnos inalles 15 praktiserande vete
rinärer inom länet och lika inånga vid dess slut. Ett nytt 
veterinärdistrikt, bildadt af Huddinge och Botkyrka socknar samt 
med station för veterinären vid Hamra i sistnämnda socken, har 
på grund af nådiga brefvet den 11 mars 1898 tillkommit under 
perioden. Därjämte hafva Lunda och Skepptuna socknar anslutit 
sig till och upptagits i Långhundra veterinärdistrikt, hvilket så
lunda numera omfattar Lägga, Ostuna, Husby-Långhundra, Vid-
bo, Lunda, Skepptuna, Gottröra och Almunge socknar. Vete-
rinärdistriktenas inom länet antal utgör för närvarande 11. 

G) Fattigvård. Under perioden har en ny fattiggård till
kommit, i Grödinge socken, i det att socknen inköpt ett å egen
domen Sjöberg vid Kaggefjärden af Östersjön beläget skeppsvarf 
tillika med ett jordområde af omkring 5 hektars vidd, som där
efter omdanats till fattiggård, allt för en kostnad af omkring 
16,600 kronor. Däremot har, sedan särskildt landstingen i Söder
manlands och Vestmanlands län funnit sig icke kunna biträda en 
af Stockholms läns landsting år 1893 gjord framställning om in
rättande af en för Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Vest
manlands län gemensam anstalt, afsedd för tredskande fattighjons 
vård och tillhållande till arbete, samt länets landsting i anseende 
till den utgång nämnda fråga fått låtit verkställa utredning om 
anläggningskostnad in. m. för en ensamt efter länets behof af-
passad dylik anstalt, i hvilken skulle mottagas utom tredskande 
fattighjon äfven öfveråriga idioter och sinnessjuka, jämväl sist
nämnda förslag enligt 1897 års landstings beslut fått förfalla. 

Antalet hos Länsstyrelsen under perioden inkomna fattig-
vårdsäreuden, beloppet af den fattigvårdskostnad, hvarför af 
kommuner inom länet hos Kungl. Maj:t sökts ersättning af all
männa medel, samt den ersättning för samma kostnad, som af 
Kungl. Maj:t beviljats, utvisas af följande siffror: 

I. Törnebladh. Matths Falk. 

Stockholm å landskansliet och landskontoret den 31 december 1901. 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I STOCKHOLMS LÄN ÅREN 1896—1900. 
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Tab. 2. 
ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I STOCKHOLMS LÄN ÅREN 1896—1900. 

a) Längd af allmänna vägar och kostnad för deras underhåll år 1900. 
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Tab. 3. 

HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I STOCKHOLMS LÄN ÅR 1900. 

I. Landsbygden. 
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