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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 10. 

ÅREN 

1901—1905. 

S T O C K H O L M S LÄN. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet. 

Ötockholms län har i afseende å grämer och areal icke 
under senaste femårsperiod undergått någon förändring. 

I fråga om länets administrativa indelning hafva däre
mot följande förändringar inträdt. 

Under femårsperioden 1896—1900 funnos inom länet 
följande municipalsamhällen, nämligen Djursholm, Dalarö, 
Liljeholmen och Nya Hagalund, hvarförutom är at t märka, 
a t t -jäanlikt nådigt bref den 22 januari 1887 brandstadgan 
för rikets städer är gällande inom visst område vid Drott
ningholm, men a t t enligt särskild bestämmelse i nådigt bref 
den 21 april 1899 lagen om tillägg till förordningen om kom-
munalstyrelsê på landet den 27 maj 1898 icke är tillämplig 
å samma område, hvilket förty ej heller utgör municipal-
samhälle. 

Af dessa utgör från och med år 1901 Djursholms muni-
cipalsamhälle, inom hvilkèt enligt nådiga brefvet den 6 
juni 1890 byggnadsstadgan för rikets städer förklarats skola 
i tillämpliga, delar vara gällande, jämte ett t i l lagdt område 
om 825 hektar 27 ar 33 kvadratmeter, jämlikt nådigt bref 

den 5 oktober 1900, en från Danderyds kommun afskild 
köjmig. Genom nådiga brefven den 19 september och den 
5 oktober 1902 och den 10 juli 1903 hafva ordningsstadgan 
och brandstadgan för rikets städer samt hälsovårdsstadgan, 
i hvad den afser stad, förklarats skola gälla inom köpingen. 

Följande nya municipalsamhällen hafva tillkommit un
der femårsperioden 1901—1905, nämligen: Stocksunds" mu-
nicipalsamhälle i Danderyds socken, inom hvilket jämlikt 
nådigt bref den 25 april 1902 byggnadsstadgan samt enligt 
nådigt bref den 27 januari 1905 ordningsstadgan och brand
stadgan för rikets städer äro gällande, Örby municipalsam-
hälle i Brännkyrka socken, inom hvilket enligt nådigt bref 
den 12 augusti 1904 byggnadsstadgan är gällande samt 
Dufbo och Bromstens municipalsamhällen i Spånga socken, 
Nya Hufvudsta municipalsamhälle i Solna socken och Tumba 
stationssamhälle i Botkyrka socken. Inom dessa fyra sist
nämnda samhällen gälla ordningsstadgan, byggnadsstadgan 
och brandstadgan för rikets städer samt hälsovårdsstadgan 
i hvad den afser stad, på grund af särskilda nådiga bref af 
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den 3 juli 1903 beträffande Dufbo, den 10 juni 1904 be
träffande Bromsten, den 6 oktober 1903 beträffande Nya 
Hufvudsta och den 28 oktober 1904 beträffande Tumba. 

Från och med år 1901 hafva på grund af nådigt bref 
den 30 december 1899 Mellersta Roslags domsagas dittills-
varande fyra tingslag, Lyhundra härads, Frötuna ocbJLänna 
skeppslags, Bro och Vätö skeppslags samt Sjuhundra härads, 
utgjort ett tingslag med tingsställe i Norrtälje. 

Genom nådigt bref den 15 november 1901 har bestämts, 
a t t Södra Boslags domsaga skall utgöra et t tingslag med 
tingsställe i eller invid Stockholm. Domsagan omfattar för 
närvarande fem tingslag, nämligen Färentuna och Sollentuna 
härad samt Danderyds, Åkers och Värmdö skeppslag. Reg
leringen skall enligt föreskrift i nådiga brefvet den 21 
september 1906 träda i tillämpning först den 1 januari 1907. 

Från Värmdö socken har pä grund af nådigt bref den 
1 november 1901 afskilts e t t område, bestående af Fars ta 
och1 Orminge fjärdingar samt Gustafsbergs fabrik, hvilket 
område numera utgör Gustafsbergs kommun och församling. 

Enligt nådigt bref den 18 april 1902 hafva tre från hem
manet Bältartorp i Frötuna socken afsöndrade områden från 
och med 1903 års ingång i kyrkligt , kommunalt, admini
strativt och judiciellt hänseende förlagts till Norrtälje stad. 

Dessa områden äro belägna vid stadens hamn och afsedda 
till utvidgning af densamma. 

Genom nådigt bref den 3 mars 1905 här förordnats, 
a t t hemmanet n :r 2 Gammelbyn med undantag af därti l l 
hörande hemskogsskifte samt följande delar af hemmanart 
n:r 4 i Gammelbyn, nämligen ^ilfos mantal litt. Xa, TUBÔ 
mantal litt. Ge, 5 i |§ j mantal litt. Sa, sl§„ mantal l i t t . V b 
SJ§5 mantal litt. Ve, TI

2
5
0
0S mantal litt. l a och TB

r^j manta 
litt . Mb skulle från och med 1906 års ingång i judiciellt, 
administrativt, ecklesiastikt och kommunalt hänseende skiljas 
från Börstils socken och församling, Frösåkers härad och 
Norra Roslags domsaga samt förläggas ti l l östhammars stad. 

I öfrigt har länet under den gångna perioden i admi
nistrai i\'i hänseende icke undergått någon förändring. Inom 
densamma funnos alltså vid 1905 års utgång 5 domsagor, 13 
tingslag, 6 fögderier och 23 länsmansdistrikt. Kommunernas 
antal utgjorde 118, däraf 110 landskommuner med 111 socknar 
— beroende det högre sockenantalet därpå, att S:t Olofs 
och S:t Pers socknar äro sammanslagna till en kommun —-
6 stadskommuner och 2 köpingar. Pastoratens antal utgjorde 

70, fördelade mellan 10 kontrakt inom ärkestiftet och1 2 
inom Strängnäs stift. Inom länet funnos 113 kyrkor. Gustafs
bergs församlings ännu icke fullt färdiga kyrka är däri icke 
inbegripen och icke heller en under år 1905 i municipal-
samhällel Nya Hagalund uppförd kyrka samt nybyggda 
kapell å Björkön i Vätö socken och vid åkerbrukskolonien 
Hal l i östertälje socken. Vid femårsperiodens slut utgjorde 
antalet municipalsamhällen 9. 

I afseende å befintliga oregelbundenheter i länets ad
ministrativa indelning har någon reglering under perioden 
icke ägt rum. Ännu kvarstående oregelbundenheter äro föl
jande: Löfsättra n:r 1 och 2, 2 mantal, upptagas i jorde
boken inom Täby socken och räknas till Danderyds skeppslag, 
men tillhöra Vallentuna kyrksocken och kommun. Östertälje 
och Västertälje socknar, hvilka tillsammans utgöra Södertälje 
landsförsamling, men bilda hvar sin kommun, tillhöra i ad
ministrativt hänseende öknebo härad, men äro i judiciellt 
hänseende skilda så, a t t Västertälje socken räknas till ökne
bo och östertälje socken ti l l Svartlösa tingslag, hvilket 
sistnämnda tingslag alltså icke sammanfaller med Svartlösa 
härad, liksom icke heller öknebo tingslag sammanfaller med 
Öknebo härad; 2 mantal Rindö n:r 1 och 2, 2 mantal Ramsö 
n:r 1, 1 mantal Skarpö n:r 1 och 2 mantal Tynningsö n:r 1, 
omfattande öar af samma namn med kringliggande holmar, 
höra, enligt bestämmelse i nådigt bref den 25 maj 1860, 
i kyrkl igt afseende till Vaxholms stad men i alla öfriga 
hänseenden ti l l Värmdö socken, inom hvilken de finnas 
upptagna i jordeboken. Framställningar om undanröjande 
af dessa, oregelbundenheter hafva förut blifvit gjorda, mèn 
blifvit af slagna enligt nådiga bref ven den 11 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 Sotholms, 
Svartlösa och öknebo härad. Den af länets hushållningssäll
skap för gravering och tryckning af ekonomiska kartor öfver 
länet bildade fond uppgick vid 1905 års s lut till 36,438 
kr. 85 öre. Gravering af ytterl igare ekonomiska kartor bör
jade under år 1905, och under år 1906 hafva utkommit ekono
miska kartor öfver Sollentuna och' Färentuna härad. Under 
tryckning är ekonomisk kar ta öfver Danderyds skeppslag, 
och äro därefter närmast a t t förvänta sådana öfver Värmdö 
skeppslag, Vallentuna och Seminghundra härad samt Åkers 
skeppslag. 

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

af år 1900 enligt mantalslängderna utgjorde 174,326 per
soner, under här ifrågavarande period vuxit till 195,079, 
d. v. s. ökats med 20,753 personer. Af denna ökning komma 
18,370 personer på landsbygden och 2,383 personer på stä
derna. 

Landsbygdens mantalsskrifna befolkning var vid 1905 
års slut fördelad mellan de olika fögderierna på sät t ut
visas af följande tabell, i hvilken äfven angifves den efter 
slutet af nästföregående period inträdda ökning eller minsk
ning: 
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ökningen och minskningen under perioden af den man-
talsskrifna befolkningen fördela sig på de olika städerna 
sålunda : 

Vid jämförelse med förhållandena under femårsperioden 
1896—1900, hvilken period visade en ökning af 17,264 per
soner, däraf på landsbygden 13,627 och på städerna 3,637, 
visar den nu senast tilländagångna femårsperioden en 
fortgående, ökning af befolkningen. Denna ökning kommer 
dock hufvudsakligen på landsbygden, hvaremot ökningen 
på städerna är icke obetydligt mindre än under femårsperio
den 1896—1900. För hvar (Och jen af länets städer, med 
undantag af Sigtuna, är dock at t anteckna ökning i invånar
antalet. 

Hufvudsakliga anledningen till den betydande tillväxt, 
länets landtbefolkning vunnit under nu ifrågavarande fem
årsperiod, torde vara at t söka i den fortgående utvecklingen 
af äldre och uppkomsten af nya villa- och därmed jämförliga 
samhällen i hufvudstadens närhet, ökningen af invånaran
talet på länets landsbygd träffar också hufvudsakligen de 
intill Stockholms stad gränsande fögderierna, nämligen Svart
sjö med mer än 5,000 samt Vaxholms och Södertörns med mer 
än 6,000 personer hvardera, hvaremot ökningen inom Norra 
och Mellersta Roslags fögderier är ringa. Västra fögderiet 
visar till och med någon minskning i invånarantal, dock 
icke så betydlig som under femårsperioden 1896—1900. 

Till belysande af omförmälda samhällens ti l lväxt under 
femårsperioden må här meddelas följande jämförelse mellan 
den mantalsskrifna folkmängden vid 1900 års och 1905 års 
slut i nedannämnda samhällen : 

börjats anläggning af en större villastad sami af flere mindre 
sådana på olika punkter af samma järnväg. Af dessa sam
hällen hade vid 1905 års slut Nynäs villastad i Ösmo socken 
en mantalsskrifvcn befolkning af 867 personer och Söder
törns villastad, belägen i Brännkyrka socken, af 19)5 per
soner. 

Af de i öfrigt i det föregående omnämnda municipal-
samhällena hade vid 1905 års slut Stocksunds munieipal-
samhälle en mantalsskrifven befolkning af 590 personer och 
Tumba stationssamhälle af 789 personer. 

Bland de under nu ifrågavarande femårsperiod till
komna samhällena märkas Kungsholmens villastad i Bromma 
socken med en mantalsskrifven befolkning vid 1905 års slut 
af 290 personer, Hesselby och Solhcms villastäder i Spånga 
socken, den förra med '511 invånare och den senare med 324 
invånare, Barkarby villastad i Järfälla socken med 53 in
vånare, Torsviks villasamhälle i Lidingö socken med 494 
invånare och Rönninge i Salems socken med 528 invånare. 

Anläggning af villasamhällen har påbörjats å åtskil
liga, ställen, såsom vid Näsby och Viggebyholm i Täby soc
ken, vid Vattängen i Lidingö socken, å Stegesund. som delats 
i tvä områden, Stegesund och Vikingsborg. å hemmanet Yt-
terby, beläget å Resarön, å de från egendomen Tuna af-
söndrade områdena österskär och Akersberga i Österåkers 
socken samt å Yilundn ägor i Hammarby socken, den s. k. 
Väsby villastad, hvarförutom dels vid Vallentuna järnvägs
station och dels å egendomen Krusenbergs mark i Alsike 
socken afsöndrats större områden, hvarå villor och egnahems-
anläggningar redan uppstått. 

Hvad särskildt beträffar de villasamhällen, som anlagts 
i hufvudstadens närhet, utgöras dessa hufvudsakligen af min
dre byggnader, uppförda af arbetare som halva sin syssel
sättning i eller i närheten af Stockholm. Byggnaderna äro 
anlagda å fri och egen grund samt utgöra i sin mån ett. 
förverkligande af den s. k. egnahemsidén. Visserligen äro 
dessa lägenheter i allmänhet högt intecknade, men i fler
talet fall torde den intecknade gälden vara inom icke allt
för lång tid slutbetald utan högre amorteringsbelopp, än 
ägaren varit nödsakad att betala i hyra, därest han varit 
bosatt i huf vudstaden. 

Sedan nådiga kungörelsen den 17 juni 1904 angående all
männa villkor och bestämmelser för den af Kungl. Maj :t och 
Riksdagen beslutade egnahemslånerörelsen utkommit, har 
länets hushållningssällskap vid sammanträde den 26 no
vember samma år beslutit åtaga sig att i enlighet med nyss
nämnda nådiga kungörelse förmedla egnahemslån åt mindre 
bemedlade arbetare inom länet och samtidigt därmed fast
ställt reglemente för egnahemslånerörelsen. Till bestridande 
af härmed förenade kostnader har hushållningssällskapet 
för år 1905 beviljat och ställ t till sitt förvaltningsutskotts 
förfogande ett belopp af 2,000 kronor at t efter utskottets 
bepröfvande användas. Under år 1905, det första livarunder 
denna rörelse varit i verksamhet, hafva'beviljats 11 lån till 
et t sammanlagdt belopp af 22,250 kronor. At t lånerörel
sen icke inom länet erhållit större omfattning, torde få 
tillskrifvas i främsta rummet de för låns erhållande fast
ställda villkor och särskildt den bestämmelse, att lån icke 
utlämnas till förvärfvande af eget hem i tättbebyggdt sam-

Förslag föreligger om Alby villasamhälles förändrande 
till municipalsamhälle. 

T senaste femårsberättelse omförmäles, att vid änd
punkten af Stockholm—Nynäs järnväg vid Nynäshamn på-
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hälle, såsom municipal- eller villa- eller därmed l ikställdt 
samhälle, men äfven de högt uppdrifna tomtprisen i h u 
vudstadens närhet. Af de beviljade lånen hafva icke heller 
något tillgodokommit personer inom någon hufvudstaden an
gränsande socken. Hushållningssällskapets egnahemslånerö-
relse synes således icke äga någon betydelse för den egna
hemsrörelse, som har till syftemål att genom anläggande af 
villasamhällen i hufvudstadens närhet bereda egna hem 
åt arbetare, som hafva sin hufvudsakliga verksamhet inom 
hufvudstaden eller i dess omedelbara närhet. 

Under femårsperioden har fästningen Vaxholm och Os
kar-Fredriksborg öfverflyttats från landtförsvaret till sjö
försvaret, samtidigt med det fästningen betydligt förbätt
rats, ny bestyckning tillkommit samt fästningens artilleri
personal öfvergått till det nybildade kustartilleriet. Man
skapsstyrkan har ej obetydligt ökats och' de värnpliktiges 
öfningar förlängts, hvilket haft till följd, a t t nya kaserner 
måst uppföras, hufvudsakligen vid Oskar-Fredriksborg, dit 
äfven Vaxholms grenadjärregemente bli ivit förlagdt. Vid 
fästningen har sålunda under perioden uppståt t e t t större 
militärsamhälle. 

Emigrationen, som under ifrågavarande period för lan
det i dess helhet varit rä t t ansenlig, har dock, hvad Stock
holms län angår, icke -varit mera betydande. 

Enligt från magistrater och kronofogdar inkomna upp
gifter hafva under perioden inom länet 179 borgerliga äkten-
skaj) blifvit afslutade. 

Den religiösa rörelsen kan under den gångna femårs
perioden icke sägas hafva visat någon större lifaktighet. 
Snarare har förhållandet vari t motsatt ; och synes detta gälla 
i främsta rummet statskyrkans församlingslif. Af sekter 
förekomma hufvudsakligen baptister, metodister och s. k. 
frikyrkliga, hvilka inom länet hafva talrika bönehus. Hvad 
angår frälsningsarmen, synes den under perioden hafva drif-
vit sin verksamhet hufvudsakligen inom Norra Roslags fög
deri, där den redan förut vunnit ganska betydande insteg. 
Den har fortfarande egen lokal inom Elmsta by i Väddö soc
ken, där den med fast kår drifver en energisk verksamhet. 
Äfven inom Faringe socken och Östhammars stad har fräls
ningsarmen egna lokaler. Vid Rönninge i Salems socken har 
den anlagt ett hvilohem. 

Beträffande nykterhetsverksamheten och bruket af starka 
drycker framgår af inkomna uppgifter, a t t nykterhetsföre
ningarne, goodtemplare och blåbandister, fortfarande nit iskt 
och i allmänhet med framgång verka för nykterhetens sak, 
så a t t missbruket af starka drycker inom länet fortfarande 
synes minskas. Särskildt har från Svartsjö fögderi framhål
lits, a t t konsumtionen af öl synes vara i aftagande, hvilket 
förhållande antagligen finge tillskrifvas de förändrade före
skrifterna angående bryggeriernas ölutkörning. Från Västra 
fögderiet klagas dock öfver, a t t den minskade förbrukningen 
af brännvin och andra spritdrycker uppväges af den ökade 
ölkonsumtionen, men uttalas tillika den förhoppning, att 
den förändrade lagstiftningen rörande försäljning af malt
drycker skall verka till ett bättre. 

Den alltjämt fortgående verksamheten till nykterhe
tens befrämjande, som med framgång bedrifves af goodtemp
lare och andra nykterhetsföreningar, har, synes det, på et t 

glädjande sä t t förändrat karaktären på folknöjena; och på 
den sålunda lagda grunden hafva dessa vunnit än mera ut
veckling i sund riktning genom skytterörelsen och genom 
bildande af föreläsningsföreningar. 

Skytterörelsen har allestädes inom länet omfatiats med 
Ulligt och stigande intresse, hvilket tagit sig uttryck i bil
dandet af talrika skytteföreningar, trägna skjutöfningar samt 
anställande af skyttetäflingar och skyttefester, de senare an
ordnade för anskaffande af medel till sk5-ttepris, gevär och 
andra omkostnader. Till och med. år 1903 voro skytteförenin
garna inom länet uppdelade på Stockholms skytteförbund 
och Uppsala skytteförbund. Från och' med år 1904 liar 
en förändring härutinnan inträdt genom bildandet af Stock
holms läns skytteförbund. Länets samtliga skytteföreningar 
hafva från nyssnämnda t idpunkt t i l lhört detta förbund. 
Antalet skytteföreningar, tillhörande Stockholms läns skytte-
förbimd., utgjorde vid utgången af år 1904 73 och vid 
1905 års slut 80. Antalet ledamöter utgjorde vid 1905 
års slut 4,129 aktiva och 805 passiva. Såväl Uppsala skyttc-
förbund som Stockholms läns skytteförbund hafva åtnju
t i t understöd af landstinget. 

•Från och med år 1885 hafva statsbidrag utgåt t till så
dana anstalter och föreningar, som anordnade {öreläsnings-
kurser för arbetsklassen. Statsanslaget för ifrågavarande 
ändamål utgjorde under de första åren 15,000 kronor årligen, 
men har sedermera ökats, så a t t anslaget år 1905 utgjorde 
125,000 kronor. Det ta visar en oafbruten stark stegring 
af intresset för dylika föreläsningskurser. Inom Stockholms 
län bildades den förstaiföreläsningsföreningen å r 1891. Denna 
var den ännu bestående Haninge-Dalarö föreläsningsföre
ning, ti l l ika den första förening af dylikt slag på landsbyg
den inom hela riket. Om också sålunda Stockholms län 
i detta afseende tagi t försteget, visar sig dock, a t t denna 
rörelse inom länet, i jämförelse med andra län, under åren 
1891—1904 icke vari t synnerligen lifaktig. Under dessa 
år tillkommo, förutom den redan nämnda, allenast 3 dylika 
föreningar, nämligen Södertälje arbetarinstitut, Norrtälje fö-
reläsningsansialt och Botkyrka föreläsningsförening. Dessa 
fyra föreningar åtnjöto för år 1904 et t statsbidrag af till
hopa 1,525 kronor. Vid en jämförelse mellan Stockholms 
län och rikets öfriga län finner man, a t t Stockholms län 
år 1904 i afseende å såväl antalet föreningar som dessa 
föreningars årsinkomster står synnerligen lågt. Året 1905 
betecknar emellertid e t t uppsving i nu ifrågavarande af
seende, i det a t t för nämnda år statsbidrag tilldelades, för
utom de fyra redan nämnda, ytterligare 3, nämligen Sund
bybergs och Vä tö föreläsningsföreningar samt Harg-Fors-
m ark-Valö föreläsningskrets. Statsbidraget utgjorde för 
år 1905 sammanlagdt 2,265 kronor. Då under år 1906 till
kommit ytterl igare 6 föreläsningsföreningar, hvilka för sam
ma år tilldelats statsbidrag, är anledning antaga, att in
tresset för denna rörelse inom länet, om det också under 
de första åren var ringa, kommer a t t utveckla sig alltmera 
kraftigt. 

Sockenbibliotek finna-s inom flertalet socknar, men sy
nas i allmänhet vara föga anlitade. Detta förhållande är 
antagligen beroende på deras brist på lämplig, tidsenlig 
l i t teratur. Man torde nämligen icke i allmänhet hafva för-
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ståt t a t t välja sådan, som varit ägnad att väcka läsekret
sens intresse, eller ock har vid hVad en gång anskaffats 
fåt t förblifva. För at t afhjälpa denna brist på intresse
väckande läsning liafva på initiativ af Folkbildningsför
bundet börjat inrättas s. k. vandringsbibliotek å landsbyg
den. 

För år 1905 har landstinget beviljat et t anslag af 
500 kronor för upprättande af 3 vandringsbibliotek inom 
länet. Föreståndaren för länets folkhögskola har bemyn
digats att handhafva dessa bibliotek och1 at t ombesörja deras 
kringsändande och uthyrning. 

Om sålunda sockenbiblioteken i det hela föra en ty
nande tillvaro, kan detta icke sägas vara händelsen beträf
fande tidningslitteraluren, som allt fortfarande inom länet 
har a t t uppvisa en betydande spridning. De inom länet ut
kommande tidningar äro desamma som under föregående 
period. 

Den enda del af länet, där en nationalår akt bibehållits 
intill senare tid, har varit Sorunda socken. Denna dräkt har 
dock numera nästan helt och hållet försvunnit. I öfrigt är 
icke något särskildt af intresse att anteckna beträffande 
befolkningens klädedräkt; och torde detsamma gälla äfven 
om dess lefnadssätt. 

Till understödjande af de undersökningar, som på föran
staltande af Upplands fornminnesförening bedrifvas rörande 
Upplands folkmål, har länets landsting stäl l t ett belopp 
af 200 kronor för hvartdera af åren 1903, 1904 och 1905 
till föreningens förfogande. Rörande gången af dessa un
dersökningar och hittillsvarande resultat af desamma läm
nas redogörelse i föreningens årsskrift. Af det utaf Hu
manistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala utgifna, likale
des af länets landsting understödda verket »Uppland, skild
ring af land och folk», har intill slutet af år 1905 utkommit 
af förste delen häftena 1—4 ock af andra delen häftet 1. 

Den ekonomiska ställningen bland länets befolkning-
torde i det hela kunna betraktas såsom god, oaktadt de 
för jordbruket ogynnsamma år, som inträffat under perioden. 
Brist på arbetskrafter inom jordbruksnäringen med däraf 
följande stegring i arbetslöner gör sig fortfarande gällande, 
och torde någon förändring härutinnan knappast vara al t 
förvänta för länet med dess närhet till hufvudstaden, som 
antagligen fortfarande kommer a t t utöfva sin dragnings
kraft på yngre arbetsdugliga personer. 

Från de egentligen sjöfartsidkande socknarne i Kosla
gen, såsom Väddö och' Häfverö, klagas öfver en ekonomisk 
försämring, beroende på nedgång i fraktmarknaden särskildt 
för träfartyg och fortgående minskadt värde å sådana fartyg. 
Detta har haft t i l l följd, a t t i sådana fartyg nedlagda, 
efter ortens förhållanden rät t afsevärda kapital gifvit ringa 
afkastning och ofta till större eller mindre del gåt t för
lorade. Däremot synes fraktfarten med s. k. storbålar hafva, 
i följd af den ökade byggnadsverksamheten i hufvudstaden, 
gifvit ett godt resultat. 

Af större arbetsinställelser under perioden äro att an
teckna dels 1902 års politiska storstrejk, som dock endast 

synes hafva berört Södertälje, dels 1905 års stora verk-
stadskonflikt. i hvilken de större verkstäderna i Södertälje 
samt åtskilliga arbetsgifvare och arbetare i Sundbyberg va
rit indragna, och dels en den 23 januari 1905 börjad och 
den 21 därpå följande maj slutad strejk af järnvägsarbe-
tarne vid Stockholm—Djursholmsbanan. I öfrigt hafva ar
betsinställelser i någon afsevärd omfattning icke förekom
mit inom länet. 

Till ledning i viss mån för bedömandet af det eko
nomiska tillståndet under perioden inom länet meddelas här 
följande tablå öfver hos Länsstyrelsen handlagda lagsök-
ningsärenden : 

Medeltalet för år utgör alltså för inkomna lagsök
ningar 489 och för antalet personer, ålagda betalningsskyl
dighet, 310, motsvarande under perioden 1896—1900 respek
tive 389 och 235. 

Af det föregående framgår, att byggnadsverksamheten 
varit synnerligen liflig i de i hufvudstadens närhet upp
blomstrande villasamhällena. Men detta har äfven varit 
förhållandet, om också icke i fullt så hög grad, i öfriga 
delar af länet. Endast från Sigtuna och från Mellersta 
Roslags fögderi har byggnadsverksamheten angifvits vara 
obetydlig. Hvad angår byggnadsmaterialierna utgöras dessa, 
utom i fråga om fabriksbyggnader, som vanligen uppföras 
af tegel med järnkonstruktion, i de flesta fall af Ira. I 
afseende a byggnadssättet kan märkas en fortgående ten
dens at t bygga rymligare och prydligare, än hvad förr varit 
vanligt. 

Under perioden hafva flere af länets kyrkor under
galt mer eller mindre genomgripande restaureringar. Främst 
härvid märkes den åldriga, år 1247 invigda Vårfru- eller 
Mariakyrkan i Sigtuna, hvilken under perioden med bidrag 
af statsmedel varit föremål för ganska omfattande restau
reringsarbeten. Till det yt tre har kyrkan icke undergått 
några större förändringar. De yt tre restaureringsarbetena 
hafva hufvudsakligen utgjorts af förstärknings- och repa
rationsarbeten. I det inre har kyrkan däremot undergått, 
en mera omfattande, men dock varsam restaurering. Man 
liar i kyrkan funnit, intressanta vägg- ocii takmålningar 
från olika perioder. Dessa hafva blottats. Den hittills
varande altaranordningen, från 1700-talet, har bort flyt tat s 
till annan del af kyrkan, och ett åldrigt, redan förut i kyr
kan befintligt altarskåp fått intaga dess plats såsom altar-
prydnad. Restaureringen torde få anses såsom i all t vä
sentligt synnerligen lyckad. 
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3 . N ä r i n g a r . 

A) Jordbruk, boskapsskötsel och binäringar ti l l jord
braket. 1. Jordbruk. Enligt hushållningssällskapets be
rättelse till Statistiska Centralbyrån för år 1905 innehöllo 
länets 4,076-389 mantal en areal (oberäknadt vatten) af 
741,306 hektar, däraf 2,399 hektar trädgård, 166,909 hek
tar åker och annan odlad jord, 31,101 hektar naturlig äng 
samt resten skog, hagmark och impediment. Jorden bru
kades i 7,685 brukningsdelar, däraf ägarne själfva innehade 
5,619 och arrendatorer 2,066. Af förstnämnda bruknings
delar innehöllo 990 2 hektar och därunder, 3,776 öfvcr 2 
till och med 20 hektar, 656 öfver 20 till och :ned 100 
hektar samt 197 öfver 100 hektar; och utgjorde antalet 
motsvarande grupper af de å t arrendatorer upplåtna bruk-
ningsdelarne respektive 121, 1,112, 718 och 115. I förut 
nämnda brukningsdelar äro jordtorp och andra jordlägen
heter, till ett antal af 5,872, icke inräknade. 

Af den odlade jorden användes 25,443 hektar till höst 
säd, 49,870 till vårsäd, 5,935 till potatis, 244 till andra 
rotfrukter, 90 till spånadsväxter, 59,549 till foderväxter, 60 
till andra växter (tobak) samt 25,718 till trade. 

Enligt ofvannämnda berättelse utgjorde länets skörd 
år 1905 i hektoliter: hösthvete 123,357, höstråg 387,750, 
vårhvete 6,754, vårråg 497, korn 101,304, h'afre 686,427, 
blandsäd 235,333, ärter 75,449, bönor 3,164, vickor 31,527, 
potatis 1,278,376, andra rotfrukter 130,835 och linfrö 319 
hektoliter, hvartill komma spånadsämne 413, gräsfrö 3,574, 
åkerhö 912,368 och tobak 1,190 deciton. 

Skördeutfallet under perioden angifves uti de af Läns
styrelsen till Statistiska Centralbyrån afgifna årsväxtbe
rättelserna sålunda: år 1901 under medelmåttan, år 1902 
under medelmåttan, år 1903 något öfver medelmåttan, år 
1904 något öfver medelmåttan och år 1905 under medel
måttan. 

Efter beräkning i korntal enligt af kronolänsmännen 
lämnade rapporter har skörden för de särskilda åren utfallit 
sålunda : 

Skörderesultatet under perioden kan sålunda icke anses 
halva varit tillfredsställande. Särskildt ogynnsamt ställer 
sig skörderesultatet under året 1902, som utvisar fullständig 
missväxt på ärter, bönor och vicker och i öfrigt i såväl 

kvanti tat ivt som kvali tat ivt hänseende varit under medel
måttan. Då det redan på hösten 1902 var påtagligt, ä t t 
allra största delen af årets sädesskörd var oduglig till ut
säde, beslöt hushållningssällskapet vid sammanträde i de
cember samma år a t t uppdraga å t sitt förvaltningsutskott 
a t t för anskaffande af tjänligt utsäde åt de jordbrukare 
inom länet, som därom gjorde framställning, anskaffa kre
dit å erforderligt kapital. Närmaste bestyret härmed öfvcr-
lämnades åt en kommitté, genom hvilkens försorg anskaf
fades 57,800 kilogram vårhvete, 27,600 kilogram korn, 
2,019,440 kilogram svarthafre, 263,120 kilogram hvithafre, 
147,400 kilogram ärter och 110,200 kilogram vicker för en 
kostnad af tillhopa 411,627 kronor. 

I öfrigt synes under perioden skörden hafva förslagit 
till ortens behof, dock har, t i l l följd af klena foderskördar 
under periodens tre sista år å vissa trakter foder måst aD-
skaffas från annat håll. 

Konstgjorda gödningsämnen användas fortfarande med 
fördel, särskildt på mullrika jordarter. Kalkning af jorden 
har här och hvar börjat användas. Mången landtbrukare har 
dock i följd af de senare årens klena skördar och ogynnsamma 
landtbruksförhållanden sett sig föranlåten minska använd
ningen af dylika medel, hvilket förhållande naturligtvis 
varit ofördelaktigt för växtproduktionen. ' 

För a t t lämna den praktiske jordbrukaren tillförlitliga 
fingervisningar rörande de konstgjorda gödningsmedlens an
vändande på olika jordmåner och platser började på föran
staltande af hushållningssällskapet, såsom i förra femårs
berättelsen finnes omförmäldt, på sommaren 1900 anställas 
s. k. lokala fältförsök på olika platser. Dessa försök hafva 
fortgått under perioden under ledning af centralanstalten 
för hushållningssällskapens lokala fältförsök. Till försö
ken inom länet hafva af hushållningssällskapets medel ut
gå t t under år 1901 et t belopp af 500 kronor och under hvart 
och e t t af de följande åren l,000i kronor. 

I följd af de höga arbetsprisen lägga sig landtbrukarne 
all t mera vinn om anskaffande af arbetsbesparande maskiner 
och redskap; så t. ex. börja numera själfbindande skörde
maskiner komma tämligen allmänt i bruk på större gårdar, 
men äfven på mindre, och till och med på smågårdar börjar 
man allt mer skaffa sig maskiner af olika slag, särskildt så-
nings- och skördemaskiner. 

De senare årens för jordbruket ogynnsamma förhållanden 
hafva naturligen verkat hämmande på tillämnade grundför
bättringar vid jordbruket. Det är emellertid påtagligt, att 
insikten om värdet af sådana företag alltmer tränger sig 
fram äfven bland de mindre jordbrukarne. Den seghet a t t 
vidhålla gamla traditioner vid jordbruket, som nästan öfver-
al l t för ett par tiotal af år tillbaka visade sig bland 
de mindre jordbrukarne, är på god väg a t t lämna rum för 
ettx vaknadt intresse för förbättringar på olika områden 
inom landthushållningen. Detta förhållande är af så mycket 
större betydelse, som de mindre jordbrukarne genom sin 
praktiska utbildning och genom at t själfva deltaga ut i och 
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leda företagen äga de bästa förutsättningar för at t vinna 
goda ekonomiska resultat. 

De af länets hushållningssällskap under perioden an
ordnade studieresorna för mindre jordbrukare hafva säker
ligen i sin mån medverkat till väckandet och höjandet af 
intresset för en mera rationell landthushållning. Sådan nå
diga reglementet den 8 oktober 1901 utfärdats för med 
statsmedel understödd premiering af mindre jordbruk samt 
anordnande med bidrag af statsmedel utaf studieresor för min
dre jordbrukare, har hushållningssällskapet från och med 
år 1902 anordnat dylika studieresor och för ändamålet bevil
jat årliga anslag till belopp af 1,000 kronor. Dessa resor, 
som omfattat en tid af 10 till 14 dagar, hafva företagits 
till södra Sverige och Danmark. Antalet deltagare i hvarje 
resa har varit, förutom ledaren, 12 till 14 personer. 

En ytterligare åtgärd från hushållningssällskapets sida 
till höjande af det mindre jordbruket har varit anordnande 
från och med år 1904 af premiering af mindre jordbruk i 
enlighet med det rörande sådan premiering utfärdade nådiga 
reglementet af den 30 oktober 1903. Till premiering och pre-
mieringslån haï hushållningssällskapet beviljat årliga anslag 
af 1,500 kronor. Enligt de af förvaltningsutskottet på upp
drag af hushållningssällskapet utfärdade bestämmelser för 
denna premiering har länet indelats i fyra premieringsdi-
strikt; premierna utgöras af penningpris, nämligen första 
pris 75 kronor jämte diplom, andra pris 50 kronor och tredje 
pris 25 kronor; premielån kunna tilldelas jordbrukare för 
utförande af visst angifvet förbättringsarbete till högst 
halfva det belopp, hvartill arbetet blifvit af premierings-
nämnden uppskattadt, dock ej öfverstigande 100 kronor. 
Premieringsdistrikten omfatta: 

första distriktet: Frösåkers och Närdinghundra härad 
samt Väddö och Häfverö skeppslag, 

andra distriktet: Lyhundra och Sjuhundra härad samt 
Bro och Vätö, Frötuna och Länna samt Åkers skeppslag, 

tredje distriktet: Sollentuna, Farentuna, Långhundra, 
Ärlinghundra, Seminghundra och Vallentuna härad samt 
Danderyds och Värmdö skeppslag, 

fjärde distriktet : Sotholms, Svartlösa och öknebo härad. 
Till deltagande i 1904 års premiering, som afsåg andra 

distriktet, hade 5 anmälningar inkommit. Därvid utdela
des 1 andra och 2 tredje pris, hvarförutom premielån be
viljades till sammanlagdt belopp af 240 kronor. 

Till deltagande i 1905 års premiering, som afsåg första 
distriktet, hade inkommit 14 anmälningar. Därvid utdelades 
1 första pris, 5 andra pris och 7 tredje pris, hvarförutom 
beviljades premielån å sammanlagdt belopp af 300 kronor. 

Af de i föregående femårsberättelser omförmälda vat-
tenafledningsföretac) har det, som afser sänkning af sjöarne 
Trehörningen och Falken för torrläggning af frostländig 
mark tillhörande Sättra, Kragsta, Hallsta m. fl. byar i Eds
bro och Lohärads socknar, blifvit under perioden afslutadt. 

Vidare hafva under perioden följande mera betydande 
vattenafledningsföretag blifvit fullbordade, nämligen: 

sänkning af Gräsösjön m. fl. sjöar och torrläggning af 
marker, tillhörande Eonöhblm, Gräsö, Gråska, Sanda m. fl. 
byar i Edebo och Hargs socknar, hvarigenom torrlagts en 
areal af 1,145 hektar, 

sänkning af Skeboån inom Edebo och Häfverö socknar, 
torrläggning af ägor, tillhörande Stutby m. fl. byar i 

Sorunda socken, hvarigenom en areal af omkring 230 tunn
land blifvit odlingsbar. 

Bland de under perioden planlagda eller började, men 
ej fullbordade, vattenafledningsföretag al' mera betydenhet 
märkas: 

va ttenaf ledning från Danbomyren och Bärsmossen å 
ägorna till Vigelsbo, Rotarsbo, Danbo, Österby m. fl. byar 
i Valö socken, hvilket arbete omfattar en areal af 290 hek
tar, dels odlingsbar, dels frostförande mark, 

sänkning af Holmsjön för torrläggning af odlad mark 
till Osbyholm m. fl. byar i Frötuna socken, omfattande en 
areal al' i 10 hektar, 

afdikning för frostländighetens minskande å Rånäs bruks 
ägor med en areal af 194 hektar, 

aidikning, likaledes för frostländighetens minskande, a 
Norr- och Söderhanninge byars ägor i Ununge socken med 
en areal af 121 hektar, 

afdikning vid Näsby gård i Danderyds socken, hvari
genom beräknats jordförbättring å en areal af 300 hektar 
åkerjord, 

va ttenaf ledning från odlad mark å ägorna till Sundsta, 
Sättra by och Husby by i Husby-Lyhundra och Lohärads 
socknar, hvarigenom 108 hektar odlad jord skulle befrias 
från vatten, 

afdikning af frostförande marker, tillhörande Hargs 
bruk med underlydande gårdar, genom hvilket företag skulle 
torrläggas en areal af 307 hektar sänka, frostförande mar
ker, samt , ' 

afdikningsföretag vid Asbergby och Vallby i Husby-
Långhundra socken, där 150 hektar åkerjord skulle komma 
at t torrläggas. 

Landtbruksingenjörens inom länet verksamhet under pe
rioden belyses närmare af tabell A. 

Därjämte har landtbruksingenjören under år 1904 verk T 
ställt värdering å torpjord, tillhörig Djursnäs egendom i 
ösmo socken, för at t bestämma dagsverksskyldighetens el-

Tab. A. Landtbruksingenjörens i Stockholms län verksamhet 
åren 1901—1905. 
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Af de sålunda beviljade odlingslånen hafva dock 23,300 
kronor af det under år 1904 upptagna lånebeloppet icke ut
gått , enär frågan såväl om låneunderstödet som om et t för 
företaget särskildt beviljadt statsanslag från frostförminsk-
ningsfonden förklarats i följd af intressenternas underlåten
het a t t inkomma med kontrakt m. fl. handlingar hafva för
fallit. Detta vattenafledningsföretag afsåg sänkning af Få-
gelfjärden med flere sjöar i Valö, Forsmarks och Börstils 
socknar. 

Från fonden till frostländighetens minskande hafva un
der perioden u tgå t t anslag allenast under år 1904 till 2 
företag, nämligen dels 2,900 kronor, hvilket dock indragits, 
och dels 9,500 kronor. 

Vatienmängdsobservationer, utförda under ledning af 
landtbruksingenjören, hafva under år 1901 fortgått i JsTorr-
täljeån och i Broströmmen, men hafva under år 1902 flyt
tats till Olandsån vid Gimo järnvägsbro samt till Loan vid 
östanå. I Olandsån hafva observationerna fortsatts till och 
med år 1904, men därefter afstannat af brist på lämplig 
observatör. I Loan hafva de däremot fortgått till periodens 
gjort: 

Verksamheten vid hushållningssällskapets frökontroll-
anstalt har varit betydligt större än under föregående 
period. 

Antalet vid anstalten verkställda analyser å frö och 
spannmål samt antalet plomberade säckar utsäde hafva ut
gjort-

Till jämförelse meddelas, a t t under femårsperioden 1896 
—1900 det största antalet analyser verkställdes år 1896 till 
e t t antal af 1,275 och det största antalet säckar, eller 
3,538, plomberades år 1897. 

Anledningen till frökontrollanstaltens ovanligt stora 
verksamhet under år 1903 är a t t söka i 1902 års till kvali
teten synnerligen dåliga skörd och hushållningssällskapets 
i det föregående omnämnda åtgärder till anskaffande af 
utsäde. 

Frökontrollanstalten har därjämte utfört en stor mängd 
mikroskopiska undersökningar å kraftfodermedel (oljekakor, 

kli m. m.) samt undersökningar å friskhetsgraden å po
tatis. 

Jämväl under ifrågavarande femårsperiod har Sveriges 
utsädesförening, som har till syftemål att förädla de bruk
ligaste utsädesslagen, för hvart och1 et t af åren under perio
den uppburit anslag från hushållningssällskapet, och har 
föreningen årligen stäl l t till hushållningssällskapets förfo
gande viss kvanti tet utsädeshafre, af sedd a t t utdelas t i l l 
mindre jordbrukare inom länet. Utsädeshafren har utdelats 
i poster om 100 kilogram med förbindelse för mottagaren, 
bland annat, a t t af skörden efter den erhållna hafren till 
utsädesföreningen återställa lika. stor kvantitet, som' erhållits 
såsom utsäde. 

Torfströ får inom länet alltmera användning och 
tillverkas mångenstädes för husbehof af konsumentsrna 
själfva. 

Flerstädes inom länet hafva bildats landtmannaförenin-
gar i syfte dels a t t för föreningsmedlemmarnas räkning an
skaffa kraftfoder, utsäde och gödningsämnen samt andra för
nödenheter för jordbrukets räkning äfvensom afvelsdjur, dels 
a t t underlätta afsättning af medlemmars jordbruksalster. 
Den 9 november 1905 konstituerades Stockholms läns landt-
mannaförening utan personlig ansvarighet. Uti densamma 
hafva ingåt t förutom enskilda jordägare, följande lokala 
landtmannaföreningar, nämligen Mellersta Koslagens, Västra 
fögderiets norra, Kårsta, Danderyds och Botkyrka; och har 
föreningen blifvit anmäld till inträde i »Svenska landtmän-
nens riksförbund, förening utan personlig ansvar ighet . • 

Dagsverksprisen och tjänst ehjonslöncrna, till storleken 
visserligen växlande inom olika delar af länet, hafva varit 
ungefär desamma som mot slutet af föregående period. En
ligt hushållningssällskapets uppgifter till Statistiska Central
byrån utgjorde för år 1905 i medeltal dagsverkspriset för 
jordbruksarbetare med egen. kost: under sommaren 2 kr. 
25 öre för man och 1 kr. 10 öre för kvinna samt under 
vintern respektive 1 kr. 50 öre och 80 öre ; årslön för tjänste
hjon i husbondes kost, för dräng 225 kronor och för piga 
130 kronor samt värdet af stat och lön för s tatdräng 500 
kronor och för statpiga 300 kronor. Värdet af s tat och lön 
åt statare visar en höjning, i det a t t motsvarande värde 
år 1900 utgjorde i medeltal för s tatdräng 450 kronor och 
för s tatpiga 250 kronor. 

2) Boskapsskötsel. Å t hästafveln har i allmänhet inom 
länet ägnats stor omsorg, hvartill i främsta rummet bidragit 
de årligen återkommande hästpremieringarna samt hushåll
ningssällskapets åtgärder a t t inköpa och på förmånliga vill
kor försälja hingstar. 

Enligt det för hästpremieringen den 23 november 1900 
utfärdade nådiga reglemente, som trädde i tillämpning den 
1 januari 1901, hafva en mängd bestyr med hästpremieringen, 
som förut ålegat länsstyrelserna, öfverflyttats på hushåll
ningssällskapen- eller deras förvaltningsutskott. 

Anslagen till premieringen hafva under periodens sista 
år eller 1905 u tgå t t med sammanlagdt 9,900 kronor, däraf 
statsanslag 3.900 kronor, anslag från landstinget 3,000 kro
nor och från hushållningssällskapet 3,000 kronor. Antalet 
premieringsställen utgjorde vid periodens slut elfva. 

Resultatet af premieringen visas af följande tablå: 

1er arrendenas utgörande, hvilken förrättning omfattat en 
areal af 9790 hektar. 

(Från statens odlingslånefond hafva följande lånebelopp 
blifvit beviljade till vattenafledningsföretag inom länet: 
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Angående dessa premieringar hänvisas till följande ta
bell: 

Under femårsperioden 1896—1900 utgjorde de uppvisade 
hästarnas antal tillsammans 1,802, där af 725 premierades; 
härvid är dock a t t märka, a t t under nyssnämnda period et t 
stort antal af de uppvisade djuren godkänts såsom värda 
prisbelöning, ehuru sådan af brist på medel icke kunnat 
utgå, hvilket icke i så hög grad varit händelsen under pe
rioden 1901—1905. A andra sidan får dock icke förbises, 
att , sedan det nya reglementet t rädt i tillämpning, strängare 
principer, särdeles i fråga om härstamning, gjorts gällande. 

Genom hushållningssällskapet hafva under perioden in
köpts 7 hingstar. 

Enligt hushållningssällskapets uppgifter till Statistiska 
Centralbyrån för sista året af perioden eller 1905 ut
gjorde hela antalet vid nämnda års slut inom länet under
hållna hästar 26,510, däraf 23,273 öfver tre år och 3,237 
under tre år och föl. Motsvarande siffror för år 1900 voro 
respektive 26,069, 22,980 och 3,089. 

Under perioden 1896—1900 vidtogos af hushållnings
sällskapet kraftiga åtgärder för främjande af uppfödandet 
af afvelsdjur af ren ardennerras. Så inköptes af hushållnings
sällskapet under nämnda period från utlandet icke mindre 
än elfva hingstar och aderton stoföl, allt af ardennerras. Er
farenheten under den nu gångna perioden synes dock hafva gif-
vit vid handen, att helardennerhästen är alltför tung och dyr-
född för at t vara för länet lämplig såsom brukshäst. Den 
mening har också därför uttalats, a t t halfardennerafveln vore 
för länet i dess helhet mest lämplig, på samma gång äfven 
uppmärksamheten borde riktas på den nordsvenska hästen, 
hvilken å några orter med förkärlek användes, då den 
lämpar sig lika väl till arbetshäst på åkern som å vägar 
samt är lättfödd och uthållig. Denna hästras synes därför 
böra tillvaratagas, där den finnes oblandad, utan att därför 
intresset för ardennerkorsningen minskades, då dessa båda 
hästslag på ett lyckligt sätt komplettera hvarandra. 

Från och med år 1902 har från hushållningssällskapet 
u tgåt t anslag till Stamboksföreningen för svenska ardenner-
hästen. Föreningens stambok n:r 1, omfattande åren 1902 och 
1903, utkom 1904. 

Nötboskapsskötseln omfattas inom länet med et t allt 
mera stigande intresse, hvilket tagit sig uttryck i ökadt 
deltagande i nötboskapspremieringarna, bildandet af flere 
nya tjurhållningsföreningar, inrättande af stamböcker och1 

kontrollföreningar samt åtgärder mot spridande af tuberkulos 
bl and ladugårdsbesättningarna. 

Premiering af nötboskap har ägt rum hvartannat år 
i södra och hvartannat år i norra premieringsdistriktet. 

Femårsperioden 1901—1905 utvisar sålunda ett betyd
ligt ökadt deltagande i premieringarna och ett afsevärdt 
högre procenttal af premierade djur. De till premieringarna 
anslagna belopp hafva utgjort under åren 1901—1904 5,300 
kronor, däraf statsanslag 2,000 kronor, anslag från hushåll
ningssällskapet 1,800 kronor och från landstinget 1,500 kro
nor. För år 1905 har statsanslaget u tgåt t med 2,300 kronor, 
så att premieringsmedlen för nyssnämnda år utgjort sam-
manlagdt 5,600 kronor. 

Tjurhållningsföreningarnas antal vid 1900 års slut var 
9. Under perioden har antalet ökats och utgjorde vid perio
dens slut 24. 

Till såväl tjurhållningsföreningar som enskilda jord
ägare hafva tjurar anskaffats genom hushållningssällskapets 
försorg och utlämnats på de för inköp af afvelsdjur af nöt
boskap stadgade villkor. 

Stamböcker öfver nötboskap inom länet hafva upprättats 
under perioden. Dessa stamböcker hafva afsett dels ostfrisisk 
ras, dels ayrshireras och dels blandad ayrshirekorsning. 

Afvelsföreningen för svensk rödbrokig boskap har år
ligen under perioden åtnjutit anslag af hushållningssällska
pet såsom bidrag till utgifvande af föreningens stambok. 

Likaledes har den år 1900 bildade svenska ayrshire-
föreningen årligen åtnjutit bidrag från hushållningssällska
pet. Föreningens »Grundregister I» (stambok för 1901) ut
kom år 1902 och upptager 10 tjurar och 53 kor från 
länet. 

Under år 1901 bildades den första kontrollföreningen 
inom länet. Dylika föreningar hafva till uppgift a t t utröna 
de särskilda djurens förmåga at t betala det erhållna fodret 
samt at t sätta djurägaren i tillfälle at t gifva djuren en mot 
deras afkastningsförmåga afpassad utfodring. Denna första 
kontrollförening omfattade Hargs, Lundås och Skebo bruks 
ladugårdsbesättningar. Yid periodens slut uppgick kontroll
föreningarnas antal till 13. Från och med år 1904 har 
hushållningssällskapet årligen beviljat bidrag till dessa för
eningar, hvarförutom statsbidrag utgåt t till bestridande af 
organisationskostnader. 

Till bekämpande af tuberkulosen inom ladugårdsbesätt
ningarna hafva inom länet kraftiga åtgärder vidtagits, och 
belöningar af statsmedel för åtgärder härutinnan hafva till
delats flere djurägare inom länet. 

2M9/o8. K. MajUs Bcfallningshafvandes femårsberättelser 1901—1905. Stockholms län! " 
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Enligt hushållningssällskapets statistiska uppgifter ut
gjorde hela nötboskapsstocken inom länet vid 1905 års slut 
6,082 oxar, 2,205 tjurar, 77,632 kor samt 19,942 ungnöt 
och kalfvar. Motsvarande siffror vid 1900 års slut voro 7,296 
oxar, 2,415 tjurar, 78,624 kor samt 20,068 ungnöt och kalf
var. Nedgången i kreatursantalet torde få tillskrifvas de 
flera ogynnsamma foderår, som inträffat under perioden. 
Detta har särskildt varit händelsen med periodens pista 
år, 1905. 

Beträffande mjölkhushållningen och' mejerihandteringen 
gäller fortfarande, a t t någon egentlig mejerihandtering med 
smör- och osttillverkning nästan icke förekommer inom de 
trakter af länet, som äga lät ta och goda kommunikationer 
med hufvudstaden, enär ladugårdsägarne finna det mera 
förmånligt a t t afyttra, mjölken oförädlad. Flere nya mejerier 
hafva uppstått under perioden. I de trakter af länet, där 
ordnad mejerirörelse i följd af lokala förhållande ej kunnat 
bedrifvas, synes mjölkhushållningen hafva i hög grad för
bät trats efter inrättandet af de kurser för kvinnor af allmoge
klassen, som hushållningssällskapets förvaltningsutskott år 
1903 låt i t anordna. Dessa kurser, som leddes af hushåll
ningssällskapets mejeriinstruktör och afsågo a t t gifva all
mogens kvinnor praktisk undervisning i bästa sättet för 
smör- och osttillverkning, voro anordnade» påi sex olika ställen, 
inom Hargs, Forsmarks, Knutby, Valö, Börstils och Gräsö 
socknar, och synas hafva omfattats med stort intresse. Kur
serna hade sammanlagd t 101 deltagare. 

Under perioden har ladugårds- och mejerikonsulentbe
fattningen utvidgats a t t omfatta jämväl jordbruket. 

Till främjande af svinskötseln, hvarför intresset inom 
länet syntes vara i nedgående, anvisade hushållningssällska
pet ett belopp af 1,000 kronor a t t utgå för hvar t och' e t t af 
åren 1902—1906. Tillika tillsattes en kommitté för svin-
afvelns befrämjande. Genom kommitténs försorg har en 
broschyr, benämnd »Regler för svinskötare», utarbetats och 
kostnadsfritt utdelats inom' länet. Vidare har kommittén 
anskaffat afvelsdjur, som utstationerats inom länet. Denna 
verksamhet måste dock i det närmaste afbrytas i följd af 
den under år 1904 utbrutna svårartade svinpestepizootien, 
men kunde^ om ock i ringare omfattning, återupptagas under 
år 1905. 

Enligt hushållningssällskapets statistiska uppgifter be
räknades antalet inom' länet underhållna svin och1 grisar ut
göra 23,466 vid 1905 års slut. Motsvarande siffra vid 1900 
års slut var 24,995. 

A t fårskötseln ägnas år efter år al l t mindre uppmärk
samhet, och' minskas fåifetocken för hvarje år. Inom detta 
län synes, åtminstone under nuvarande konjunkturförhållan
den, fårskötseln ej äga förutsättningar för a t t kunna in
taga någon framstående plats inom husdjursskötseln. 

Antalet inom länet hållna får och lamm beräknades en
ligt hushållningssällskapets statistiska redogörelse utgöra 
vid 1905 års slut 32,456, motsvarande 40,263 vid 1900 års slut. 

Hälsotillståndet bland husdjuren har under perioden 
i allmänhet vari t godt; fall af mjältbrand hafva visser
ligen här och hvar förekommit, men någon allvarligare 
epizooti har dock icke uppträdt med undantag af den redan 
omnämnda under år 1904 utbrutna svinpesten, mot hvilken 

kraftiga åtgärder vidtogos till förekommande af dess vidare 
utbredning. Redan på våren 1903 hade svinsjuka utbrut i t 
vid Älfsjö gård i Brännkyrka socken, hvilket föranledde 
hela den stora besättningens nedslaktande ; och utfärdades 
den 17 mars 1903 förbud mot hållande af auktioner å lef-
vande svin inom Brännkyrka socken. Kungörelse af liknande 
innehåll, men gällande hela länet utfärdades den 31 augusti 
1904. 

Genom kungörelse den 14 februari 1902 hafva meddelats 
föreskrifter för skyddande af kreatursbesättningar mot smit
ta, särskildt då kreaturen släppas u t på bete. 

Veterinärväsendet. Inom länet finnas 1 länsveterinär 
och' 10 distriktsveterinärer. Utom dessa funnos inom länet 
bosatte 4 veterinärer vid periodens början och l ika många! 
vid dess slut. Till distriktsveterinärernas aflöning har lands
tinget bidragit med e t t årligt belopp af 4,250 kronor. En
ligt t i l l hushållningssällskapet inkomna berättelser angående 
distriktsveterinärernas verksamhet under år 1905 utgjorde 
antalet under året för sjukdom behandlade djur 12,144, däraf 
92-86 o/0 tillfrisknat, motsvarande för år 1900 ett antal af 
omkring 11,000 med mer än 92 o/o tillfrisknade. 

3) Binäringar till jordbraket. Fjäderfäskötseln. Intresset 
för denna näring har under perioden alltjämt var i t i stigande. 
Med hänsyn till den goda och' säkra afsättningen på hufvud
staden af såväl höns som ägg finnas också inom länet goda 
förutsättningar för drifvande af en lönande hönsskötsel. För 
främjande af fjäderfäskötseln bildades år 1903 Stockholms 
läns fjäderfäafvelsförening, till hvilken hushållningssällska
pet för hvartdera af åren 1904 och 1905 beviljat e t t anslag 
af 800 kronor. För a t t söka förbättra hönsrasen i länet har 
föreningens verksamhet r iktats på inköp och1 utdelning af 
afvelsägg af höns från förstklassiga fjäderfäodlare. Där
jämte hafva bidrag lämnats för anläggning af mindre hons
gårdar; och har föreningen genom utsedda kretsföreståndare 
öfvervakat, att bidragen kommit till riktig användning. Vi
dare har föreningen genom föreläsningar, genom spridande 
af skrifter rörande fjäderfäskötseln och genom praktisk under
visning af sakkunniga sökt verka för s i t t syfte. 

Roslagens äggförsäljningsförening — den första i sitt 
slag inom länet — bildades under å r 1905. 

Enl igt hushållningssällskapets statistiska uppgifter 
skulle vid 1905 års slut sammanlagda antalet fjäderfä inom 
länet utgöra 116,940. Vid 1900 års slut utgjorde antalet 
112,061. 

Biskötseln är fortfarande för länet af ringa betydelse. 
Måhända är en förbättring härutinnan a t t förvänta, sedan 
från och med år 1904 hushållningssällskapet anvisat medel 
till anordnande af undervisning i biskötsel och en särskild 
undervisare antagits. Det har nämligen visat sig, a t t intresse 
för biskötsel ingalunda saknats, i det a t t undervisarens bi
träde påkallats i ganska stor utsträckning. Emellertid visar 
perioden e t t nedgående i afseende å antalet bisamhällen. 
Antalet beräknades utgöra) vid 1900 års slut 3,419, vid 1904 
års slut 3,219 och vid 1905 års s lut 2,959. Den ytterl igare 
nedgång, som, oaktadt ett vaknande intresse, kan konstateras 
under år 1905, torde äga sin förklaring däri, a t t detta år 
var i t e t t mindre godt biår med dålig öfvervintring, sen ut
veckling och undertryckt svärmning. 



Trädgårdsskötsel. Jordbrukets befrämjande. Skogshushållning. Stockholms län. 11 

Motsvarande slutsummor för perioden 1896—1900 voro 
507 och 746. Vid dessa förrättningar har länsträdgårds-
mästaren planterat sammanlagdt 4,371 fruktträd, 6,204 bär
buskar samt 2,790 park- och alléträd och -buskar. Därjämte 
har han utplanterat en stor mängd häck- och andra plantor, 
beskurit ett stort antal fruktträd samt uppgjort ritningar 
t i l l mer än 130 trädgårdsanläggningar, omfattande en areal 
af öfver 90 hektar. 

Till jämförelse meddelas, a t t länsträdgårdsmästaren un
der femårsperioden 1896—1900 planterade sammanlagdt 4,261 
fruktträd, 3,772 bärbuskar samt 3,952 park- och alléträd 
och -buskar samt upprättade ritningar till öfver 70 trädgårds
anläggningar, omfattande en areal af omkring 54 hektar. 

Hushållningssällskapets utgifter till trädgårdsskötselns 
främjande utgjorde under år 1905 tillhopa 2,395 kronor. 

Landstingets bidrag till anskaffande af fruktträd och 
bärbuskar åt mindre jordbrukare och folkskolor utgjorde un
der hvartdera af åren 1901 och 1902 200 kronor och under 
hvart och ett af periodens följande år 250 kronor. 

4) Inrättningar till jordbruksnäringens befrämjande. Så
som af den föregående redogörelsen framgår, har Stockholms 
läns hushållningssällskap äfven under denna period genom 
penninganslag och på många andra sät t verkat för jord
brukets förkofran inom länet. 

I sammanhang med hushållningssällskapets samman
komst den 31 januari 1901 hade förvaltningsutskottet låti t 
anordna en utställning i Stockholm, omfattande hemslöjd-
artiklar och utsäde. Bland del utställda föremålen utgallrades 
en del för samma års industri- och slöjdutställning samt 

landtbruksutställning i Gäfle, i hvilka hushållningssällska
pet beslutit deltaga. Å industri- och/ slöjdutställningen erhöll 
länets centralkommitté för hemslöjdens främjande silfver-
medalj, och samma utmärkelse tilldelades 5 slöjdskolor från 
länet. I öfrigt tilldelades utställare från länet 20 brons
medaljer och 33 hedersomnämnanden för hemslöjd. Å landt-
bruksutställningen tillerkändes hushållningssällskapet ut
ställningens större silfvermedalj för kollektivutställning af 
utsäde, hvarjämte länets landtbruksskola och ett antal en
skilde utställare från länet tillerkändes högre och lägre pris. 
Hushållningssällskapet lämnade äfven sin medverkan för 
utställning af hästar och nötkreatur från enskilde utställare 
inom länet. 

Jämväl år 1904 i sammanhang med hushållningssällska
pets årssammankomst var en utställning af utsäde anordnad. 

Antalet ledamöter i hushållningssällskapet utgjorde vid 
periodens slut 2,478. 

Under ifrågavarande period har med bidrag från lands
tinget, hushållningssällskapet och länets sparbank utarbetats 
en ny länskalender. Kalendern, hvilken utkom sista dagen 
af år 1903, är utarbetad af hushållningssällskapets sekre
terare. 

Äfven under denna1 period hafva hushållningssällskapets 
underafdelningar, hushållningsgillena, utvecklat en liflig 
verksamhet vid gillesmöten och genom anordnande af utställ
ningar. 

Länets landtbruksskola har äfven under denna period 
vari t förlagd ti l l egendomen Husby i Munsö socken samt 
verkat under samma ledning och efter likartad plan som 
under föregående period. Kursen har vari t tvåårig. Under 
perioden hafva 36 lärlingar utexaminerats. Af dessa hafva 
15 erhållit plats, 1 som rättare, 2 som bokhållare och 2 som 
förmän vid olika företag, 5 öfvergått till annan undervis
ningsanstalt samt de återstående öfvertagit jordbruk eller 
återgått till sina fädernehem. Hälsotillståndet bland lärlin
garne liar varit särdeles godt, och mot deras uppförande 
har icke något varit at t anmärka. 

Kulturförsök och jämförande odlingsförsök hafva under 
perioden utförts vid skolan. 

B) Skogshushållning. Enligt hushållningssällskapets 
uppgifter till Statistiska Centralbyrån för år 1905 var af 
länets hela ägoareal, 741,306 hektar, mera än hälften, näm
ligen 406,485 hektar, a t t hänföra ti l l skogbärande mark. 

De allmänna skogarne i länet hafva under perioden 
tillökats med Bikstens kronopark i Botkyrka socken samt 
Björksättra eller östorps kronopark i Huddinge socken, livar -
förutom betydande områden af Sjuenda och Långbro skogs
marker i Vårdinge socken samt Bysta i Turinge socken in
köpts för statens räkning. 

Skötseln af de enskilda skogarne kan i allmänhet icke 
sägas vara tillfredsställande. Särskildt från norra delen af 
länet klagas Öfver betydande skogssköfllng. Den nya lagen 
angående vård af enskildes skogar af den 24 juli 1903, 
hvilken trädde i tillämpning den 1 januari 1905, torde där
för, hvad Stockholms län angår, få anses vara af synnerligt 
behof påkallad. Denna lag har dock tillämpats alltför kort 
tid, för at t några verkningar af densamma ännu skulle 

Trädgårdsskötsel. Sedan lång tid tillbaka hafva större 
gårdar inom länet mångenstädes haft att uppvisa välskötta 
trädgårdar, liksom också handelsträdgårdar länge funnits 
i hufvudstadens omgifningar, men bland allmogen saknades 
förr så godt som helt och hållet trädgårdar. Härutinnan 
hafva dock under de sista årtiondena förhållandena för
ändrats, i det a t t allmogen numera inom flere orter visar 
ett ganska lifligt intresse för trädgårdsskötseln. Härtill 
torde i sin mån hafva bidragit de anslag, som landstinget 
och hushållningssällskapet all t sedan år 1892 beviljat till 
anskaffande af fruktträd och bärbuskar till nedsatt pris a t t 
tillhandahållas mindre jordbrukare. Antalet rekvisitioner å 
växter hafva också år från år ökats. 

Liksom förut har på hushållningssällskapets föranstal
tande varit anställd en särskild länsträdgårdsmästare, hvil
ken mot billigt arfvode gått länets jordbrukare till hända 
med biträde och råd i trädgårdsskötseln rörande angelägen
heter. Till upplysning om hans verksamhet meddelas föl
jande uppgifter om antalet förrättningsställen och förrätt
ningsdagar under perioden: 
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hafva framträdt. Dock har vid flere tillfällen Länsstyrelsens 
ingripande mot skogssköfling påkallats af länets skogsvårds
styrelse. Nekas kan dock icke, a t t intresset för skogsod
ling var i t i stigande. 

Åtgärderna ti l l skogsodlingens främjande handhades in
ti l l år 1905 af hushållningssällskapets förvaltningsutskott 
genom en särskild skogskommitté. F rån och med år 1905 
har bestyret härmed öfvertagits af länets skogsvårdsstyrelse, 
för hvilken nådigt reglemente fastställts den 21 december 
1904. 

Do medel, som för skogsodlingens främjande var i t a t t 
tillgå, utgjorde för år 1905 statsanslag 2,500 kronor, anslag 
från landstinget 1,500 kronor och från hushållningssällskapet 
1,000 kronor eller tillhopa 5,000 kronor. 

För år 1900 utgjorde dessa anslag sammanlagdt 4,402 
kronor. 

Såväl genom skogskommittén som efter 1905 års ingång 
genom skogsvårdsstyrelsen hafva skogsplantor tillhandahål
lits kostnadsfritt såväl större som mindre jordbrukare. Skogs
frö har i allmänhet utlämnats t i l l nedsatt pris, men äfven, 
där omständigheterna därtil l gifvit anledning, afgiftsfritt. 
Omfattningen af de på hushållningssällskapets och seder
mera skogsvårdsstyrelsens föranstaltande verkställda skogs
odlingsarbeten i jämförelse med de två föregående perioder
na framgår af följande tablå: 

Denna jämförande tablå utvisar en fortgående stegring 
af intresset för skogsodling. 

Större skogseldar hafva icke förekommit under perioden. 
Den enda mera betydande härjade å mark tillhörig egen
domen Fredrikslund i Alsike socken och spred sig äfven 
till angränsande socken i Uppsala län. 

Skogarne hafva i det stora hela var i t förskonade från 
skadeinsekter. 

Torfrnossarne hafva börjat mera beaktas. Så beredes, 
såsom redan är nämndt, mångenstädes torfströ, men äfven 
till bränntorf har under perioden torf börjat bearbetas. ' F rån 
och med år 1903 har bränntorfstillverkning bedrifvits vid 
Nykvarn i Turinge socken. Äfven å J ä rna torfmosse har 
dylik tillverkning äg t rum. 

B) Jakt och fiske. Jakten bedrifves ingenstädes inom 
länet såsom egentligt näringsfång. Dock bereder sjöfågels
jakten på många ställen i skärgårdarne jordägarne beaktans-

värda inkomster, framför all t genom utarrendering af jakt
rä t t . I öfrigt bedrifves jakten mest såsom idrott af jordägarne 
själfva eller af jakträttsarrendatorer. 

Af nyttigt villebråd må äfven för denna period anteck
nas älg, hare, tjäder, orre, järpe, rapphöns, gräsand, mor
kulla, beckasin och sjöfågel. Tillgången på älg synes vara 
ganska god. Från Ornön klagas t i l l och med öfver, a t t älg
stammen därstädes så ökats, a t t den blifvit till skada för 
jordbruket, i det älgarne i hopar förtära och' nedtrampa i 
synnerhet rågbrodden. Genom nådiga kungörelsen den 20 
maj 1904 har också jakttiden för älg å Ornön utsträckts under 
åren 1905 och 1906 a t t omfatta hela september månad. Å 
andra sidan har inskränkning i af seende å älgjakten inom 
Värmdö skeppslag ansetts behöflig. Genom nådiga kungörel
sen den 7 augusti 1905 har älgjakten därstädes under åren 
1905—1907 inskränkts t i l l tiden från och med den 9 till 
och med den 15 september. Tillgången på ny t t ig t vi ldt säges 
å många orter vara i aftagande och anföres såsom orsak här
ti l l den rikliga förekomsten af räf. 

Bäfven är fortfarande bland skadedjuren det allmän
nast förekommande och tyckes icke minskas oaktadt ifrigt 
förföljande både medelst vanlig jak t och genom förgiftadt 
bete. Äfven under denna period har landstinget beviljat 
ett årligt förslagsanslag å 500 kronor att användas till skott-
penningar på räf. 

Äfven salen är a t t räkna till skadedjuren på grund 
af den förödelse, han åstadkommer på fiske och fisketyg. 
Såväl med anledning häraf som äfven på grund af det värde, 
den äger i marknaden, är salen föremål för ganska ifrig 
jakt vintertiden i länets skärgårdar. Belöningar för salars 
dödande äfven under denna period hafva u tgå t t af anslag 
från staten, landstinget och hushållningssällskapet. Belö
ningarna utgingo under år 1901 med 2 kronor för hvarje 
dödad säl, men hafva under de följande åren nedsatts t i l l 
1 krona. Nedsättningen har haft till följd en stadig ned
gång i det anmälda antalet årligen dödade salar. Så utgjorde 
anmälda antalet dödade salar år 1901 icke mindre än 841, 
år 1902 hade antalet sjunkit till 677, år 1903 ti l l 456 
och utgjorde åren 1904 och 1905 respektive 644 och 517. 
Emellertid vore det måhända förhastadt a t t antaga, a t t 
verkliga antalet dödade salar nedgått i så afsevärd mån 
efter nedsättningen af belöningens belopp. Det minskade 
antalet anmälningar kan ock bero därpå, a t t belöningen 
ansetts alltför ringa för a t t motsvara besväret a t t utfå1 

densamma. 

Bedan tidigt hade fiskerinäringen inom länet vari t före
mål för hushållningssällskapets uppmärksamhet. Under åren 
1851—1854 lä t sällskapet med understöd af statsmedel ut
föra vetenskapligt anordnade fiskeundersökningar. Senare 
upprättade sällskapet en fiskodlingsanstalt, t i l l hvilken äfven 
landstinget lämnade bidrag, samt lät anordna förnyade fiske
undersökningar och försök med nya fiskemetoder, för hvilka 
åtgärder sällskapet under åren 1865—1875 beviljade anslag. 
Under de därpå följande åren har sällskapet däremot endast 
i r inga mån var i t i tillfälle a t t verka för fiskets befräm
jande. I januari 1905 bildades Sotholms härads fiskeriföre-
ning. Denna förening, den första i sitt ' slag inom länet, 
har till syfte a t t anskaffa och införa ändamålsenliga fiske-
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bragder, a t t anskaffa lämpliga instruktörer för fiskels ra
tionella bedrifvande samt fiskets vård, a t t ordna frågan 
om fångstens lämpliga afsättande samt at t anställa fiskeri-
uppsyningsmän. Föreningen erhöll af hushållningssällskapet 
för år 1905 ett anslag å 500 kronor. Måhända är bildan
det af denna förening ett tecken till ett begynnande större 
intresse för fiskets mera rationella bedrifvande inom länet. 
Sådant vore i hög grad af behofvet påkalladt, då, hvad 
särskildt angår sötvattensfisket, detta visat e t t ständigt 
aftagande år från år. Anledningen härtil l torde främst 
vara at t söka i det planlösa sätt, hvarpå detta fiske å de 
flesta ställen bedrifves. Detta gäller framför all t fisket i 
oskift fiskevatten, i afseende å hvilket regeln synes vara 
den, a t t hvarje delägare söker taga så mycket fisk, han 
kan komma åt, utan tanke på fiskbeståndets bibehållande, än 
mindre dess ökande. Sådant måste leda till fiskets tillbaka
gång och till slut t i l l dess totala upphörande. Helt visst 
skulle ett mera allmänt bildande af föreningar mellan inne-
hafvare af fiskevatten verka till fiskerinäringens förbätt
rande ; och önskligt vore om den nybildade fiskerif öreningen 
i Sotholms härad kunde visa på sådana resultat, a t t dess 
exempel manade till efterföljd. Men ej blott för sötvat
tensfisket kunna fiskeriföreningar vara af stort gagn. Deras 
betydelse för saltsjöfisket bör icke underskattas, om deras 
verksamhet riktas på anskaffandet af ändamålsenlig fisk
redskap, införandet af lämpliga fiskemetoder, beredandet 
af större af sättningsmöjligheter för fiskvaror och dessas 
lämpliga konserverande. 

Länets mest betydande fiske är strömmingsfisket. Det 
har under perioden bedrifvits på samma sätt och med samma 
slags redskap som förut. År 1905 erhöll hushållningssäll
skapet e t t statsbidrag å 1,500 kronor till fiskets befräm
jande inom länet. Af sikten var a t t använda detta anslag 
till bekostande af fiskeförsök med snörpvad. I följd af mel-
lankommande hinder kunde sådana försök' dock icke kom
ma t i l l stånd under det året. Oaktadt perioden i det hela 
icke varit gynnsam för strömmingsfisket, hafva dock da 
med anslag från landstinget genom hushållningssällskapet 
sedan en följd af år tillbaka anordnade premieringarna af 
saltad strömming omfattats med stigande intresse. Dessa 
premieringar hafva årligen ägt rum i östhammar och i Norr
tälje. Antalet utställda fjärdingar har under perioden varit 
ej obetydligt större än under den nästföregående. År 1900 
uppvisades öfver 1,000 fjärdingar. Påföljande år var antalet 
1,900 och steg år 1904 till 2,174. År 1905 utgjorde de ett 
antal af 1,755. Hvad kvaliteten beträffar, synes denna hafva 
varit af synnerligen jämn och god beskaffenhet. Också har 
den utställda strömmingen åtnjutit en liflig efterfrågan och 
betingat ganska höga pris, ända till 6 kronor fjärdingen. 
Då den saltade varans godhet är väsentligen beroende af 
kärlets beskaffenhet, har premieringsnämnden ägnat särskild 
uppmärksamhet härå t ; och har det äfven visat sig, att 
kärltillverkningen så småningom högst väsentligt förbätt
rats. 

Ålfisket, som numera bedrifves med hommor eller ryssjor 
utefter större delen af länets kuster, har under perioden 
varit rä t t gifvande. Endast året 1902 har betecknats så
som under medelmåttan. 

Laxfisket, som bedrifvits i Ålandsbåt" sami i södra skär
gården i trakten af Landsort och Nynäs, har varit föga 
gifvande, ett förhållande som torde slå i samband med det 
genom de senaste hydrografiska undersökningarna konsta
terade fortgående aftagandet af Östersjöns laxbestånd. 

Äfven sikfisket har under hela perioden visat dåligt 
resultat. 

Under perioden har utfärdats för hela länet gällande 
stadga för fiskets bedrifvande i saltsjön, grundad å nådigt 
bref den 23 oktober 1903. 

D) Bergs- och brukshandtering. Bland malmer är en
dast järnmalm föremål för brytning inom länet. Järnmalms
brytning har under perioden bedrifvits vid Broby grufvor 
i Söderby-Karls socken, vid Vigelsbo och Rörbergs grufvor 
i Valö socken, vid Skedicka, Eds, Aspö och Söderby gruf
vor i Börstils socken, vid Mälby i Väddö socken samt vid 
Herräng i Häfverö socken. Rörelsen vid Herräng har ut
vidgats medelst ett nyanlagdt anrikningsverk. Malmbryt
ningens storlek och värdet af den upptagna malmen fram
gå af följande tabell: 

Åren 1904 och 1905 angifva en betydlig ökning i malm
brytningen. Denna ökning är hufvudsakligen beroende på 
den utvidgade rörelsen vid Herräng. År 1903 belöpte sig 
därstädes erhållen malm till allenast 700 ton. År 1904 
uppgingo motsvarande siffror till 26,779 och år 1905 till 
51,709. Under femårsperioden 1896—1900 brötos inom länet 
108,672 ton järnmalm med ett värde af 714,297 kronor. 

Tackjärnstillverkning har bedrifvits vid Länna, Edsbro 
och Herrängs masugnar. Tackjärnstillverkningen har om
fattat : 

Under femårsperioden 1896—1900 tillverkades inom lä
net 22.881 ton tackjärn till ett värde af 1,649,386 kronor. 

Den storartade ökning i tackjärnstillverkningen, som 
inträder med år 1904, förklaras af den under nämnda år 
börjande tackjärnstillverkningen vid Herräng. Med år 1904 
slutade verksamheten vid Länna masugn. Vid periodens 
slut bedrefs således tillverkning af tackjärn inom länet 
allenast vid Edsbro och Herrängs masugnar. 

Järnsmide bedrifves vid två bruk : Harg och Skebo, det 
senare försedt med martinverk. Angående storleken och vär
det af tillverkningen af smältstycken, stångjärn och stål 
äfvensom af martingöt hänvisas till Kommerskollegii be
rättelser rörande bergshandteringen i riket. 

Fältspatsbrytning har under perioden ägt rum å flere 
ställen inom länet. De förnämsta fältspatsbrotten finnas vid 
Ytterby, Yttersberg, Svinninge, Lervik och Margretelund, 
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Storleken af fältspatsbrytningen under perioden 1896— 
1900 utgjorde 33,984 ton med ett värde af 451,071 kronor. 

E) Fabriker, manufakturer och haudtverk. Rörande 
dessa ämnen innehålla Kommerskollegii berättelser detal
jerade uppgifter, och Länsstyrelsen anser sig därför kunna, 
under hänvisning ti l l dessa berättelser, inskränka sig ti l l 
följande meddelanden. 

Den industriella verksamheten har under perioden gå t t 
framåt. Detta gäller i främsta rummet trakterna i närheten 
af hufvudstaden. Anledningen härtil l torde vara den, a t t in
dustrien allt mer visar tendens att söka sig ut från huf
vudstaden till landsbygden, där billigare tomtplatser s tå 
a t t finna. Bland de fabriksanläggningar, som uppståt t i 
hufvudstadens närhet, må nämnas Stockholms träfärgnings-
aktiebolags fabrik vid Hägersten, Falk & sons träförädlings-
fabrik vid Gröndal, aktiebolaget Butyrators fabrik vid Älf-
sjö för tillverkning af mejerimaskinier, al l t i Brännkyrka 
socken, aktiebolaget Elmqvistska gjutningsmetodens fabrik 
vid Hagalund, en snickerifabrik vid Åkersberga i öster
åkers socken, aktiebolaget G. Boströms parfymfabrik i Sund
bybergs köping samt aktiebolaget Kungsholms lådfabriks, 
Andersson & Björks skofabriksaktiebolags och jästfabriken 
Sveas anläggningar i Bromma socken. Max Sieverts fabrik 
för ledningstråd m. m. i Sundbyberg har betydligt utvid
gats. Vidare torde böra nämnas följande industriella anlägg
ningar vid Nynäshamn, nämligen I. O. Holmers mekaniska 
verkstad, aktiebolaget Nynäs verkstäder, tändsticksfabriken 
Epok, Nynäs snickerifabrik och Nynäs hamns manufakturak
tiebolags fabrik. I närheten af Väsby järnvägsstation har 
anlagts en metallfabrik, Väsby verkstäder, för ti l lverkning 
af mässings- och kopparrör, hvarjämte vid samma järnvägs
station anlagts en snickerifabrik. 

Sulfitfabriken vid Finsta har under perioden nedlagts. 
I Södertälje hafva under perioden uppstått en separa

torfabrik, ett accidenstryckeri och en stålpressningsfabrik,. 
hvilken senare dock nedlagts. Af förutvarande fabriker hafva 
följande under perioden upphört, nämligen det mekaniska 
ullspinneriet, kalk- och käppfabriken, en af de mekaniska 
verkstäderna samt svagdricksfabriken. Samtliga äldre och 
nyare fabriker inom staden sysselsatte under år 1905 arbe
tare till et t antal af 1,425, och tillverkningarnas samman
lagda värde utgjorde 5,658,409 kronor, under det a t t vid 
föregående femårsperiods slut arbetsstyrkan utgjorde 1,375 
personer och tillverkningsvärdet 4,775,661 kronor. 

Tegeltillverkning bedrifves fortfarande mångenstädes in
om länet. Under perioden har tillkommit fastighetsaktie
bolaget Tellus tegelbruk vid Tellusborg i Brännkyrka socken 
samt Väsby tegelbruk invid järnvägsstationen med samma 
namn. Vid Eimbo bedrifves fortfarande tegeltillverkning 
i stor skala; 

Af sågverk hafva under perioden tillkommit e t t vid 
Ekskogens järnvägsstation i Kårsta socken, et t i Täby soc
ken samt två i österåkers socken, nämligen vid Åkersberga 
och' vid Nyboda, hvaremot Singö sågverk i sistnämnda soc
ken nedlagts. Vid Bånäs och Eimbo drifves sågverksrö
relse i betydande omfattning. Inom Norra Boslags fögderi 
är e t t ,stort .antal sågverk i rörelse. 

Vid Ekensberg, Finnboda, Sätra och Liljeholmen idkas 
båtbyggeri. Äfven i kusttrakterna bedrifves mångenstädes 
sådan rörelse, i allmänhet dock icke i någon större omfatt
ning. Under perioden hafva tillkommit Eudéns motorbåtvarf 
å Lidingön och Stockholms båtbyggeriakteibolags båtvarf 
vid Neglinge i Nacka socken. 

Brännvinstillverkning äger rum vid Jästängen i Nacka 
socken, vid Tallbacken n-.r 1 och Tallbacken n:r 3 i Sol
lentuna socken i närheten af Eotebro järnvägsstation samt 
vid Loviseberg i Bromma socken i närheten af Sundbyberg. 
Påförd tillverkningsskatt samt kontrollkostnad hafva vid 
dessa brännerier tillhopa utgjort : 

samtliga belägna inom Österåkers socken. Äfven å Ornön 
och å några andra öar i skärgården har fältspatsbrytning 
bedrifvits. Myckenheten och värdet af under perioden er
hållen fältspat framgår af följande tabell: 

Destillering af brännvin har fortgåt t hela perioden vid 
brännvinsnederlaget vid Reymersholm. 

Den 17 juni 1903 utfärdades nådiga förordningen an
gående tillverkning och beskattning af maltdrycker. Inom 
länet finnas fem enligt denna förordning skattepliktiga bryg
gerier, nämligen Edebo bryggeri, Södertälje bryggeriaktie
bolags bryggeri, aktiebolaget Vegabryggeriet, Ortala-Väddö 
bryggeri och Norrtälje ångbryggeriaktiebolags bryggeri. Be
loppet af från dessa bryggerier utgående mal tskat t äfven-
som kontrollkostnad utgjorde: 

Skattefria bryggerier finnas inom länet t i l l e t t antal 
af 18, nämligen Segersta, Anno-Valö, Finsta och Eimbo 
bryggerier, Tungelsta svagdricksbryggeri, Faringe-Almunge 
och Vamsta bryggerier, aktiebolaget Hagalunds svagdricks
bryggeri, Tumba, Lägga, östhammars och ösmo brygge
rier, Norrtälje svagdricksbryggeri, Sundbybergs, Braxenbords 
och1 Gustafsbergs (öregrunds) bryggerier, Södertälje svag
dricksbryggeri samt Långsjö svagdricksbryggeri. 
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4. Kommunikationer och varuutbyten. 

A) Landtkommunikationer. Rörande de allmänna vä-
garne och sJcjutsningen åberopas bilagda tabell 2. Enligt 
denna utgör allmänna vägarnes inom länet sammanlagda 
längd 2,197-853 kilometer, däraf 12-2 kilometer komma ä 
städernas vägar samt återstoden å landets, med en sträcka 
af 607-243 kilometer landsväg och' 1,578-410 kilometer bygde
väg. Af de under perioden fullbordade och1 afsynade nya 
vägarne med en sammanlagd längd af 64-596 kilometer komma 
på Svartsjö fögderi 0-256 kilometer, Mellersta Eoslags fög
deri 41-020 kilometer, Vaxholms fögderi 0979 kilometer och 
Södertörns fögderi 22-341 kilometer. Härt i l l bör läggas om
byggnad af Lullehofs bro mellan Lofön och Svartsjölandet. 
Längden af de omlagda eller betydligt förbättrade väg-
sträckorna, tillhopa 34-845 kilometer, fördelar sig sålunda: 
inom Svartsjö fögderi 4-895 kilometer, inom Västra fögde-
riet 4-900 kilometer, inom Vaxholms fögderi 2-160 kilometer, 
inom Södertörns fögderi 19-390 kilometer och inom Söder
tälje stad 3-5 kilometer. 

Vägdelning i enlighet med föreskrifterna i gällande väg
lag har begärts ut i alla 25 väghållningsdistrikten med un
dantag af Vätö sockens distrikt. Vid 1900 års slut hade 
vägdelningarna afslutats inom 13 distrikt. Under inneva
rande period hafva vägdelningar blifvit afslutade inom ytter
ligare 7 väghållningsdistrikt, nämligen Singö sockens, Ly-
hundra härads, Västra fögderiets norra, Västra fögderiets 
västra, Danderyds skeppslags, Värmdö skeppslags och Sot
holms härads. Uti 4 väghållningsdistrikt, nämligen Roslags-
Bro sockens, Frötuna och Länna skeppslags, Väddö och Häf-
verö socknars samt Färentuna härads hafva till följd af mel-
lankommande besvär vägdelningarna ännu icke afslutats. 

Skjutsanstalternas antal är numera 70, däraf 47 gäst-
gifverier och 23 skjutsstationer. Bland det nu angifna an
talet skjutsstationer ingår äfven Länna, hvilken dock under 
perioden legat nere och af sådan anledning icke finnes med
räknad bland de i tabell 2 upptagna skjutsstationerna. Un
der perioden hafva indragits Kolströms, Berga och Länna 
gästgifverier. Från 8 af de i tabell 2 upptagna skjutsanstal
terna utgår både land- och båtskjuts. 

För nu löpande entreprenadperioden, som omfattar en 
tid af fem år från och med den 1 november 1902, utgå 
entreprenadbidrag med följande belopp årligen, nämligen: 

I detta antal ingå 2 anstalter för endast sjöskjuts. 
Kungs- och kronoskjuts har under perioden icke ut

gått . 
Stadga för begagnande af bron öfver Almare- eller 

Norra Stakets sund har fastställts den 9 juli 1904. 
Färjtaxor hafva fastställts för färjfart dels öfver Vätö-

sundet genom nådiga brefvet den 24 mars 1904 a t t gälla 
under fem år från och med år 1904, dels öfver Ulfsundet 
i Ytter-Järna socken genom nådiga brefvet den 9 septem
ber 1904 att gälla till och med utgången af år 1909 och 
dels mellan Torö och Tottnäs i ösmo socken genom nå
diga brefvet den 30 december 1905 a t t gälla till slutet 
af år 1910. 

Enskilda järnvägar. Under perioden har Stockholm— 
Nynäs järnväg mellan Älfsjö och Nynäshamn fullbordats. 
Den öppnades för allmän trafik den 28 december 1901. Ba
nans längd utgör 56 kilometer med en spårvidd af 1135 me
ter. Kostnaden för järnvägsanläggningen har utgjort i rundt 
tal 3,900,000 kronor. 

Den 15 juni 1901 öppnades för allmän trafik bandelen 
Framnäsviken—Svalnäsvägen af den Stockholm—Rimbo järn
vägsaktiebolag tillhöriga Djursholmsbanan. Denna bana har 
under perioden å vissa sträckor försetts med dubbelspår. 

Södra Eoslags kustbana har under perioden fullbor
dats. Denna järnväg, som utgår från Näsby station å Stock
holm—Rimbo järnväg och är framdragen förbi Åkersberga 
till österskär i österåkers socken, äges af aktiebolaget Södra 
Roslags kustbana, men trafikeras af Stockholm—Rimbo järn
vägsaktiebolag. Banan har en längd af 16 kilometer och' 
en spårvidd af 0-891 meter samt har dragit en byggnads
kostnad af i rundt tal 640,000 kronor. 

Förutom nu nämnda banor hafva icke några nya järn
vägar tillkommit under perioden. Koncessioner hafva dock 
den 6 juni 1902 beviljats dels å järnvägsanläggning från 
Tomteboda till Kapellskär i Rådmansö socken, den s. k. 
Kapellskärsbanan, och dels å järnvägsanläggning från Pen
ningby till Norrtälje. Dessa järnvägsanläggningar hafva 
dock ännu icke påbörjats. Ansökning har gjorts om kon
cession å anläggning af elektrisk spårväg från Storängens 
station å Stockholm—Saltsjöns järnväg till ÅIstaket å 
Värmdön, den s. k. Värmdöbanan. Koncessionen beviljades 
den 9 februari 1906. Vidare föreligga förslag om järnvägs
anläggningar mellan Stockholm och Lidingön, mellan Rote
bro och öregrund, mellan Frösunda station å Stockholm— 
Rimbo järnväg och' Husby by i Husby-Långhundra soc
ken, mellan Faringe station å Länna—Norrtälje järnväg och 
Gimo station å Dannemora—Hargs järnväg samt från Norr
tälje till Väddö. 

Stockholm—Rimbo järnvägsaktiebolag har utvidgat sitt 
trafikområde genom inköp af Länna—Norrtälje järnväg en
ligt ett den 7 juni 1905 med Riksgäldskontoret och Länna 
—Norrtälje järnvägsaktiebolag i likvidation afslutadt kon
t rakt samt genom öfvertagande af trafiken å Uppsala— 
Länna järnvägsaktiebolags järnväg mellan Länna och Upp-
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sala. Stockholm—Rimbo järnvägsaktiebolag är sålunda nu
mera ägare af järnvägarne Stockholm—Rimbo, ösby—Djurs
holm och Länna—Norrtälje samt trafikerar Rimbo—Sunds 
järnväg, Södra Roslags kustbana och Uppsala—Länna järn
väg. 

Från de särskilda järnvägsbolagen har Länsstyrelsen 
mottagit följande uppgifter angående rörelsen å de olika järn
vägarne: 

l:o) Bannemora—Hargs järnväg. 

3:o) Stockholm—Saltsjöns järnväg. 

2:o) Stockholm—Rimbo järnvägsaktiebolags järnvägar. 

4:o) Stockholm—Nynäs järnväg. 

Järnvägstaxor hafva fastställts dels genom nådiga re
solutioner den 26 juli 1901 och den 31 december 1904 för 
Stockholm—Nynäs järnväg a t t gälla t i l l 1905 års utgång 
och dels genom nådiga resolutioner den 24 november 1905 
för Spånga—Löfsta järnväg, för Stockholm—Västerås-
Bergslagens nya järnvägsaktiebolags järnvägar, för Norra 
Södermanlands järnväg, för Stockholm—Saltsjöns järnväg, 
för Stockholm—Nynäs järnväg, för Dannemora—Hargs järn
väg, för Stockholm—Rimbo, Länna—Norrtälje och Rimbo— 
Sunds järnvägar, for Södra Roslags kustbana och för Uppsala 
—Länna järnväg, samtliga at t gälla t i l l utgången af år 
1915. 

De koncessionerade elektriska anläggningarnas utveck
ling under perioden åskådliggöres af tabell B (sid. 17). 

Före år 1901 funnos inom länet 4 koncessionerade elek
triska anläggningar, däraf en elektrisk järnväg, hvilka med 
undantag för järnvägen hade et t sammanlagdt hastkraft-
tal af 675 hkr. och en linjelängd af 285 km. Under åren 
1901—1905 har koncession beviljats för ytterl igare 8 anlägg
ningar, däribland 3 elektriska järnvägsanläggningar; med 
undantag för dessa ha r det sammanlagda hästkraft talet 
uppgått t i l l 250 hkr. och linjelängden till 154 km. 

B) Sjökommunikationer. Ångbåtstrafiken i länets kust
trakter samt i de ti l l Mälaren angränsande delar af länet, 
hvilkens förnämsta ändamål är a t t förmedla samfärdseln 
mellan dessa trakter och hufvudstaden, är mycket liflig. 
Några mera afsevärda förändringar i fråga om denna trafik 
under perioden torde icke vara a t t anteckna-

För befolkningen i Blidö skärgård och angränsande trak
ter beredes vintertiden stor lättnad därigenom, a t t befälhaf-
varne på de stora ångbåtar, som uppehålla trafiken mellan 
Stockholm och Finland, välvill igt t i l lå ta skärgårdsbefolk
ningen a t t utan afgift medfölja från Furusund t i l l Stock-
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holm och åter. Det torde vara denna omständighet, som gör, 
att klagomål ej mer än hittills varit förhållandet försports 
däröfver, att isen mellan Furusund och Blidölandet sönder-
brytes af dessa båtar, hvarigenom samfärdseln med fast
landet försvåras för befolkningen å den utanför Furusund 
belägna skärgården. För att komma öfver isrännan begagnar 
sig befolkningen af en för ändamålet anskaffad bro, som 
skjutes öfver rännan. 

I afseende å lotsstationerna har under perioden en änd
ring vidtagits i så måtto, att under år 1903 Mälarens och 
Södertälje lotsplatser sammanslagits till en, benämnd Mä
larens lotsplats. 

A skäret Tjärfven, beläget n. n. v. från Söderarms fyr, 
har under Åren 1902 och 1903 uppförts en ny fyr af sten, 
vid hvilken fyrpersonalen vid Söderarm turvis tjänstgör. 
I afseende å fyrinrättningarna är i öfrigt a t t anteckna, dels 
at t under år 1904 en ny fyr utan ständig bevakning upp
förts vid Dalarö å grandet Saltsäcken, dels a t t år 1905 
Yxlans fyr nedrifvits och en ny fyr utan ständig bevakning 
anordnats vid Furusund och dels a t t nyssnämnda år en ny 
fyr, likaledes utan ständig bevakning, uppförts vid syd
västra Yxlan. ' 

Arbetena med ombyggnad och förbättring af Väddö 
kanal hafva under perioden afslutats. 

Den under förra perioden påbörjade anläggningen af 
farled från Mälaren genom Alby- och Tullingesjöarne i Bot
kyrka socken fullbordades under år 1903. För underlättande 
af trafiken i den sålunda anordnade farleden har landsvägs
bron vid Fittja ombyggts till svängbro. Öfver själfva ka
nalen mellan Alby och Tullingesjöarne förmedlas landtra
fiken genom en flottbro. Under år 1904 var regelbunden ång
båtstrafik genom farleden anordnad från Hamra gjuteri till 

hufvudstaden, men denna trafik har därefter upphört. Far
leden användes för fraktfart. 

Nya taxor hafva fastställts genom nådiga bref dels 
den 27 september 1901 för trafiken å Strömma kanal à t t 
gälla tills vidare så länge kanalen hålles till visst djup, 
dels den 24 oktober 1902 för begagnande af Södertälje 
kanal och slussverk, dels den 1 maj 1903 för begagnande af 
kanalen vid Ålkistan, båda a t t gälla intill utgången af år 
1907, dels den 25 september 1903 för begagnande af farleden 
Mälaren—Alby—Tullingesjöarne at t gälla till och med år 
1908,, dels den 22 september 1905 för Åkers kanal och sluss 
at t gälla under åren 1906—1910 och dels den 22 december 
1905 för begagnande af Väddö kanal a t t gälla under åren 
1906—1910. 

Genom nådigt bref den 24 september 1902 hafva fast
ställts taxor å hamnafgifter i Södertälje, Norrtälje, öre-
grund, östhammar och Sigtuna samt vid Älfsnäs lastbrygga 
i Börstils socken, samtliga taxorna at t gälla åren 1903—1907. 
Taxa för begagnande af farleden genom Noorstäket och Noor-
sundet till Noors brygga samt för lossning vid bryggan a t t 
gälla under åren 1906—1910 fastställdes genom nådigt bref 
den 22 december 1905. 

Vidare har genom nådigt bref den 31 december 1903 
vederbörande erhållit tillstånd att från och med 1904 tills 
vidare, intill dess annorlunda kunde varda bestämdt, upp
bära grundpenningar för underhåll af Hallsta hamn i Häf-
verö socken, Islinge lastageplats i Lidingö socken och Hargs 
hamn. 

C) Post, telegraf och telefon. Beträffande postanstaltcrna 
hafva under perioden postkontor inrättats vid Liljeholmen 
och i Sundbyberg i stället för därstädes förut befintliga 

Tab. B. Koncessionerade elektriska anläggningar inom Stockholms län. 

') Elektrisk järnväg. — ') Elektrisk belysningsledning. 
SM9/o8. K. Maj:U Befallningshafvandes femårsherättelser 1901—1905 Stockholms lån. 3 
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poststationer. Postkontorens antal, som vid förra periodens 
slut var 7, utgjorde, då förändringar i öfrigt härutinnan 
under perioden ej inträffat, vid 1905 års slut 9. Vid periodens 
ingång funnos inom länet 110 poststationer. Under perioden 
hafva poststationer öppnats å följande 15 platser, nämligen 
vid Grofsta, Hufvudsta, Bydbo, Åkersberga, Åkers Runö, 
Saltsjö-Storängen, Saltsjö-Nacka, Henriksdal, Södertörns villa
stad, österhan inge, Tungelsta, Hemfosa, ösmo, Valsjö och 
Nynäshamn. Västerhaninge poststation har f lyttats t i l l 
järnvägsstationen med samma namn. Den förut vid Åkers
berg befintliga poststationen har indragits. Med afseende 
härå och da 2 poststationer förändrats till postkontor, hafva 
sålunda poststationernas antal under perioden ökats med 
12 och utgjorde vid periodens slut 122. 

Under femårsperioden har ingen annan förändring in
träffat beträffande statstelegrafstationerna, än a t t telegraf
stationen i Årholma indragits från och med den 1 november 
1903. Antalet statstelegrafstationer var vid periodens slut 
10, hvarti l l kommer telegrafstationen å Vaxholms fästning,; 
som dock icke tillhör telegrafverket. Järnvägstelegrafstatio
ner finnas vid de flesta järnvägsstationer. 

Rikstelefonnätet har under perioden ytterligare utveck
lats. Under åren 1901—1905 hafva tillkommit följande 23 
växelstationer inom länet, nämligen 

Angskär, Rosättra, Singö och Tomta under Norrtälje. 
Nämdö > Saltsjöbaden. 

Bo, Bogesund, Djurö, Hemmestavik, Håtuna, Jakobsberg, Kungs
ängen, Möja, Pilitamn, Rydbo, Storängen, Staket, Sättraby, 
Söderby, Södertörns villastad, Tungelsta, Äpplarö och 
Osterskär under Stockholm. 

Antalet växelstationer och telefonapparater inhämtas a 
följande tablå: 

') Hölö och Mörkö, liggande utom Stockholms län, ej medtagna med följande 
abonnentantal: Hölö resp. 12, 12, 14, 16, 16 samt Mörkö resp. 9, 9, 10, 13, 13. 

Tab. C. Brännvinsförsäljningen inom Stockholms län under försäljningsåret 1904—05. 

') Ständiga utskänkningsrättigheter med bnrskap eller privilegium finnas ej. — ! ) Summan sålunda fördelad: stadskommuner 124,330'49 kr., hushållningssällskapet 
25 889-46 kr., landstinget 51,778-96 kr., landskommuner 4,388'59 kr., Statskontoret 52,507-22 kr. och provisioner 51606 kr, 
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Härtill komma följande inom länet belägna växelstatio
ner, hvilka (jämte de of van angifna under centralstationen 
i Stockholm lydande) höra till utom länet belägna central
stationer och äga nedan angifna antal apparater: 

Vid periodens slut utgjorde således växelstationernas 
antal 161 med ett apparatantal af 17,445. 

Rörande Allmänna telefonaktiebolaget föreligga följande 
uppgifter. Under femårsperioden hafva följande nya växel
stationer inrättats, nämligen Bromsten, Bränninge, Dande-
ryd, Dufbo, Flottsund (flyttad från Uppsala län), Haghulta, 
Karlsudd, Resarö och Storängen. Däremot hafva stationerna 
i Almunge, Faringe, Furusund, Svartnö och öfverjärna in-
dragits. ökningen utgör sålunda 4, hvadan hela antalet sta
tioner, som vid 1900 års slut var 105, vid periodens slut ut
gjorde 109. Abonnenternas antal utgjorde vid 1905 års slut 
4,217 mot 2,380 vid utgången af år 1900. Vid periodens slut 
hade telefonnätet inom länet en längd af omkring 6,500 
kilometer hufvudledningar och omkring 6,000 abonnentlinjer, 
motsvarande vid 1900 års slut 5,309 kilometer hufvudled
ningar och 4,538-l kilometer abonnentlinjer. 

D) Sjöfart och handel. Härutinnan torde få hänvisas 
till Kommerskollegii årsberättelser, dock torde följande, länet 
mera speciellt rörande förhållanden här böra påpekas. 

Rederirörelse bedrifves fortfarande i norra delen af Ros
lagen .hufvudsakligen inom Väddö, Häfverö och Börstils sock
nar. Fraktfarten har dock, såsom redan förut antydts, under 
perioden lämnat synnerligen ogynnsamt resultat. 

Gårdfarihandeln har i det närmaste upphört. 
Marknader förekomma numera icke inom länet, sedan 

den förut i öregrund under oktober månad hvarje år hållna 
marknad under perioden upphört. 

Torgdagar hållas å följande ställen: 

i Södertälje andra onsdagen i hvar månad, benämnd månadstorgdag; 
i Norrtälje första onsdagen i hvar månad, s. k. stortorgdag; 
i Osthammar en vid midsommar och en i september; 
i Oregruöd en i oktober; 
vid Rimbo hvarje helgfri torsdag, dock att andra varor äu Iandtmanna-

prodnkter icke få därstädes försäljas annat än â första torsdagen i månaderna 
mars, juni, oktober och december; 

vid Knutby tredje torsdagen i hvar inåuad; 
vid Skeho bruk sista onsdagen i månaderna maj och september; 
vid Häfverösands järnvägsstation första helgfria onsdagen i hvar månad; 
vid Akersberg i Österåkers socken i september hvarje Sr; 
vid Norr Eneby i Sorunda socken en gång hvar annan månad; 
vid Osmo järnvägsstation en gång i månaden saint 
vid Tumba hvarje helgfri torsdag. 

Vid Brottby i Össeby-Garns socken har sedan gammalt 
skärgårdens fiskare plägat talrikt infinna sig i september 
månad årligen för a t t utbyta sin saltade strömming mot 
spannmål af ortens bönder. Under de senaste åren hafva 
dock dessa möten varit mindre talr ikt besökta. 

Rörande brännvinsförsäljningen under försäljningsåret 
1904—05 hänvisas till å sid. 18 intagna tabell C. Minut
handel med brännvin har fortfarande bedrifvits i städerna 
samt i Sundbybergs köping. Utskänkning af brännvin året 
om har idkats i städerna, i Sundbybergs och Djursholms 
köpingar samt vid Drottningholms värdshus i Lofö socken, 
vid Stallmästaregården och Ulriksdal i Solna socken, vid 
Nackanäs och Saltsjöbaden (2 ställen) i Nacka socken samt 
vid Nynäs i ösmo socken. Tillfälliga utskänkningsrättig-
heter hafva varit meddelade vid Fjäderholmarne, vid Rindö-
baden, i Svenska segelsällskapets paviljong å Sandhamn, 
å Dalarö, å Utö och; å Furusund samt å vissa ångbåtar under 
seglationstiden. 

öfver hemman och lägenheter å landet samt stadsjordar 
bifogas tabelt 3, däri jämväl lämnas uppgift angående taxe
ringsvärdet å all fast egendom i länet. 

Angående egendomar af fideikommissnatur samt fastig
heter, som tillhöra inhemska aktiebolag eller främmande mak
ters undersåtar, åberopas tabellerna 4, 5 och 6. 

Godkännande af jordaj'söndringar från hemman eller 
lägenheter, hvilket under förra perioden ägde rum i 2,306 
fall, har under denna period meddelats för 4,173 lägenheter, 
till största delen hörande till de i närheten af hufvud-
staden befintliga villastäderna. 

Skattläggning af förut oskattlagd mark eller skatteköp 
har icke förekommit. 

I afseende å kronans utarrenderade fastigheter inom 

5. Kameralförhållanden. 
länet är till en början a t t märka, a t t följande mindre krono
egendomar blifvit under perioden försålda, nämligen: 
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Därjämte hafva på grund af Kungl. Maj:ts nådiga skrif-
velse till dess Domänstyrelse angående bestämmelser a t t 
tjäna t i l l efterrättelse i fråga om lägenheters upplåtande 
från kronans jordbruksdomäner den 25 september 1896 i 
sammanhang med utarrendering af kronoegendomär 6 lägen
heter blifvit från egendomarne afsöndrade och1 försålda. 

Under perioden hafva i följd af arrendetidens utgång 
37 nya utarrenderingar af kronoegendomar ägt rum. Arrende-
öfverlåtelse har medgifvits i 31 fall. 

Ar 1905 blefvo 16 inom Spånga och Solna socknar be
lägna kronoegendomar, hvilka till landtförsvaret upplåtits 
för a t t användas till öfningsfält för armén tillhörande, i 
Stockholm förlagda trupper, öfverflyttade från Domänsty
relsens till Arméförvaltningens vård och förvaltning. 

De efter sålunda angifna försäljningar och upplåtelse 
t i l l landtförsvaret återstående jordbruksdomänerna inom lä
net utgöra till antalet 110. 

Till bildande af kronoparker hafva för kronans räkning 
från åtskilliga hemman inom Huddinge, Botkyrka, Vårdinge 
och Turinge socknar inköpts skogsmarker med en sammanlagd 
areal af omkring 3,700 hektar. Köpeskillingarna härför ut
göra tillhopa 559,000 kronor. 

Under perioden har Länsstyrelsen genom utslag mellan 
vederbörande jordägare fördelat återbetalningen af 19 od
lingslån med et t sammanlagdt kapitalbelopp af 357,000 
kronor. [ , 

Inlösen af skattefrälseräntor har skett endast beträf
fande 1 ränta med en lösesumma af 2,762 kr. 66 öre. 

I anledning af de år 1901 utfärdade föreskrifterna i 
fråga om indelningsverkets upphörande har vid de inom 
länet befintliga regementen vakans uppstått sålunda: 

Af båtmansrotarne inom länet voro vid 1905 års slut 
endast 8 effektiva. I 

Landstingets utgifter samt det belopp, hvarmed lands
tingsskatten utdebiterats för hvarje krona bevillning af fast 
egendom och af inkomst, framgå af följande tabell: 

Landstingets kassa utgjorde vid periodens början 56,133 
kr. 50 öre och vid dess slut 37,078 kr. 85 öre. 

6. Politi. 

A) Undervisnings- och uppfostringsanstalter. Genom 
den år 1904. beslutade läroverksreformen förvandlades fem-
klassiga allmänna läroverket i Norrtälje och tvåklassiga pe-
dagogien i Södertälje till sexklassiga samskolor. Vid hvarje 
samskola skall finnas en rektor, adjunkter, första lärar
inna och lärarinnor samt lärare i teckning, musik, gym
nastik och kvinnligt handarbete. Vid femårsperiodens slut 
voro- de båda samskolorna dock ej ännu fullständigt organi
serade. > 

Under perioden funnos dessutom i länet två elemen
tarskolor för flickor, nämligen i Norrtälje och Södertälje 
samt samskolor i Djursholm och Saltsjöbaden. Endast de tre 
förstnämnda åtnjöto statsunderstöd. Under åren 1901 och 
1902 utgick statsbidrag till elementarskolan för flickor i Norr
tälje med 500 kronor årligen samt under åren 1903—1905 med 
1,600 kronor årligen. För vårterminen 1906 erhöllos i stats
bidrag 800 kr., hvarefter dyl ikt bidrag efter inrättandet 
i Norrtälje af en statens samskola ej vidare kommer a t t utgå. 
För elementarskolan för flickor i Södertälje utgick under åren 
1901 och 1902 statsbidrag med 1,500 kronor och under åren 
1903—1905 med 2,500 kronor årligen. För åren 1906—1908 
är ett årligt statsbidrag af 2,500 kronor beviljadt, med r ä t t 
för Södertälje stad at t från och med höstterminen 1905 i stäl
le t för skolans förutvarande föreståndarinna uppbära stats
anslaget. Under åren 1901 och 1902 utgick statsbidrag t i l l 

Djursholms samskola med 1,500 kronor årligen, hvilket stats
bidrag under åren 1903—1905 höjdes1 t i l l 3,650 kronor årligen. 
För åren 1906—1908 är jämväl e t t år l igt statsanslag å 
sistnämnda belopp beviljadt t i l l skolan. Under åren 1901— 
1905 utgick ti l l Djursholms samskola et t år l igt statsanslag 
å 500 kronor för undervisning i huslig ekonomi och' för åren 
1906—1908 är e t t l ika stort årl igt anslag äfven beviljadt. 

Lärjungeantalet i statens samskolor i Norrtälje och Sö
dertälje, elementarskolorna för flickor i Norrtälje och Sö
dertälje samt privata samskolan i Djursholm utvisas af ne
danstående tabell: 

') Vid småskoleafdelningarna undervisas äfven gossar. 



Folkhögskolan. Folkskoleväsendet. Slöjdundervisning. Stockholms län. 21 

Länets folkhögskola vid Hammarby i Väddö socken har 
under perioden fullföljt sin verksamhet efter samma plan 
som förut. Undervisningen har fortfarande meddelats på 
två afdelningar, af hviïka i den äldre hufvudsaklig vikt 
lagts å undervisningen i landtbruksämnen. Vid skolan hafva 
varit anställde två ordinarie och flere extra lärare. Är 
1904 kunde skolan fira minnet af sin tjugufemåriga till
varo. 

Vid styrelsens»för skolan sammanträde den 16 augusti 
1905 väcktes förslag om skolans utvidgande genom inrät
tande af undervisningskurser för kvinnlig ungdom. Vid sam
ma tillfälle antogs äfven förslag ti l l stadgar och under-
visningsplan för den kvinnliga folkhögskolan. Förslaget har 
dock icke kommit till utförande under den "femårsperiod-, 
hvarom här är fråga. 

Antalet elever, friplatser och landstingets bidrag till 
folkhögskolan hafva utgjort: 

Af staten har folkhögskolan årligen fått uppbära dels 
anslag, dels ett särskildt belopp ti l l understöd af mindre 
bemedlade elever, nämligen: 

Folkskoleväsendet är fortfarande stadt i utveckling. 
Mera nya folkskolehus, på många ställen af ganska stor
artad och prydlig beskaffenhet, hafva tillkommit under pe
rioden. 

Det i förra berättelsen omnämnda af tal mellan lands
tinget, å ena, och aktiebolaget Ateneum för flickor i Stock
holm, å andra sidan, angående utbildande af småskollära
rinnor för länets behof har förnyats på hufvudsakligen ena
handa villkor som förut. Landstinget har för hvart och 
ett af åren under perioden lämnat anslag för nyssnämnda 
ändamål äfvensom till stipendier å t elever. 

I det föregående är i sammanhang med redogörelsen 
för föreläsningsföreningar inom länet äfven omnämndt Söder
tälje arbetarinstitut, som under perioden anordnat föreläsnin
gar för arbetsklassen. Det har under hvart och' e t t af åren 
under perioden åtnjutit e t t statsunderstöd af 700 kronor 
och af stadens kassa uppburit 400 kronor årligen under 
periodens två första år och 600 kronor under hvar t och' et t 
af de tre sista åren. 

Slöjdundervisningen har äfven under denna period varit 
föremål för landstingets och hushållningssällskapets upp
märksamhet. Vården om slöjdundervisningen har liksom un
der föregående period varit anförtrodd åt den af landstinget 
och hushållningssällskapets förvaltningsutskott utsedda cen
tralkommittén för hemslöjdens befrämjande inom1 länet. Kom
mitténs åtgärder hafva i främsta rummet af sett slöjdundervis
ningens främjande i folk- och småskolor ; kommittén har där
vid utgåt t från den uppfattning, att denna undervisning vore 
a t t anse såsom grundläggande för slöjden och ägnad a t t 
väcka intresse och bibringa håg för själfverksamhet på detta 
område. Då det emellertid uppenbarligen vore af vikt, a t t 
för vinnande af detta syfte undervisningen meddelades på 
ett praktiskt och följdriktigt sätt, har kommittén ansett an
geläget a t t tillfälle bereddes lärare och lärarinnor att del
taga i särskilda slöjdkurser. Kurser för slöjdlärarinnor hafva 
under hvart och ett af åren under perioden genom kommitténs 
försorg varit anordnade vid Gustafsberg. Från och med år 
1902' har kommittén årligen till manliga slöjdlärare utdelat 
stipendier för deltagande i slöjdkurser vid August Abraham
sons stiftelse å Näs (Näs slöjdlärarseminarium). 

Kommittén har för hvart och1 ett af åren 1901—1905 haft 
till sitt förfogande anslag till belopp af 5,350 kronor, där-
af af statsmedel 1,350 kronor, af landstinget 2,500 kronor 
och af hushållningssällskapet 1,500 kronor. Bidrag till slöjd
skolor hafva årligen utgåt t med omkring 3,000 kronor. För 
erhållande af bidrag har kommittén ansett sig böra upp
ställa såsom villkor, att vederbörande kommun åtnjöte stats
anslag, hvarigenom garanti vunnes, för att skolorna vore 
på ett ändamålsenligt sätt ordnade och att kommunen själf 
lämnade anslag. 

Skolslöjdens utveckling under perioden inhämtas af föl
jande tablå: 

Ar 1900 utgjorde antalet kommuner, som åtnjöto anslag, 
58 med 188 slöjdskolor eller slöjdafdelningar och med 66 
lärare och 109 lärarinnor. Elevantalet i dessa skolor var 3,504, 
däraf 1,238 gossar och 2,266 flickor. 

Eörande utställningar, å hvilka alster af hemslöjd från 
länet varit exponerade, har i det föregående lämnats redo
görelse. ' i 

Förutom förenämnda, af kommunerna vid allmänna folk-
och småskolor upprättade slöjdskolor finnas äfven särskilda 
för ändamålet inrättade slöjdskolor, nämligen Södertälje slöjd
skola, Holmerska slöjdskolan i Norrtälje och "Wincklerska 
slöjdskolan i Turinge socken. 

I Södertälje slöjdskola meddelas fortfarande undervis
ning i linearritning, frihandsteckning, skrifning, räkning och' 
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bokföring. Skolan har under perioden åtnjutit bidrag àf 
statsmedel med 1,000 kronor under hvart och e t t af åren 
1901, 1902 och 1903 och med 1,100 kronor under hvar t 
och e t t af åren 1904 och 1905. Af stadens kassa hafva läm
nats årliga bidrag med 1,000 kronor under åren 1901—1903 
och med 1,200 kronor under åren 1904 och 1905. 

Holmerska slöjdskolan, som underhålles genom afkast-
ningen' å medel, som donerats af Johanna Margareta Holmers, 
•född Billborg, med tillskott från Stenbergska fonden, har 
under perioden årligen meddelat undervisning åt 8 elever. 
Skolans ändamål är a t t uppfostra dugliga tjänarinnor. Hvarje 
elev har åtnjutit fri kost och et t understöd af 50 kronor. 
Härförutom hafva 40 fattiga folkskolebarn under läse-
terminerna kostnadsfritt erhållit middagsspisning vid slöjd
skolan. 

Winçklerska skolan hålles i verksamhet genom den 
Wincklerska donationen, hvarför redogörelse lämnats i se
naste femårsberättelse. I skolan undervisas gossar och flickor, 
hufvudsakligen tillhörande folkskolans barn, i slöjd af sär-
skildt anställd lärare och lärarinna. 

Arbetsstugor för barn hafva inrättats i Södertälje och 
i Hagalund. 

Länet tillhör i afseende å döfstumundervisning en första 
döfstumskoldistriktet, som har sin döfstumskola vid Ma-
nilla å Djurgården. Undervisningen meddelas, såsom förut, 
å en tallinje, en skriflinje och en teckenlinje, hvarti l l kommer 
en intagningsklass med särskild uppgift a t t utröna, hvilken 
af de tre nämnda undervisningslinjerna bäst lämpar sig för 
hvarje nyintaget barns begåfning och' anlag. I undervisnin
gen hafva under perioden årligen deltagit 23 till 26 barn 
från länet. 

För hvarje i skolan intaget barn har, såsom förut, af 
enskild eller af vederbörande kommun erlagts en årsafgift 
af 100 kronor. De sålunda influtna bidragen äfvensom de 
belopp, hvilka landstinget anvisat såsom sin andel i kost
naden för skolans uppehållande, hafva utgjort: 

Äfven under ifrågavarande period hafva af medel från 
Allmänna institutets för döfstumma och blinda fonder år
ligen utdelats ganska ,afsevärda belopp till åtskilliga af 
barnens föräldrar och målsmän, som själfva bidragit t i l l 
utgifterna i skolan, för underlättande af dessa utgifter. 

Förutom förenämnda kostnader för döf s tumundervisnin
gen har landstinget årligen anvisat medel a t t enligt vissa1 

grunder användas till beredande af undervisning å t pfver-
åriga döfstumma. I sådant afseende har landstinget an
slagit 600 kronor för hvart och' et t af åren 1901—1903 och1 

300 kronor för hvartdera af åren 1904 och' 1905. 
Statens institut för blinda är fortfarande förlagdt t i l l 

Tomteboda i Solna socken, där jämväl finnes anordnad en 
förskola för blinda. 

Såsom bidrag för mindre bemedlade blinda barns vis
telse å på statens bekostnad upprättad läroanstalt för blinda 
har landstinget beviljat förslagsanslag af 2,000 kronor för 
åren 1901—1903 och 3,000 kronor för åren 1904—1906, hvar-
jämte landstinget bestämt den årliga af gift, med hvilken 
föräldrar eller målsmän skulle bidraga till betäckande af 
kostnaden för dylika barns vistelse vid läroanstalt, t i l l 50 
kronor för hvar t barn. 

Till understöd för fortsatt utgifvanjle af tidningen »De 
blindas veckoblad» har landstinget för hvar t och et t af åren 
1902—1905 beviljat ett belopp af 100 kronor att utgå under 
visst villkor. 

Länets idiotanstalt är fortfarande förlagd till Löwen-
strömskia lasarettet tillhöriga hemmanet Holmen i Hammar^ 
by socken. Lasarettsdirektionen är tillika styrelse" för an
stalten. 

Antalet elever, vid idiotanstalten samt för densamma 
meddelade anslag af staten och landstinget hafva utgjort 
under perioden: 

Vid 1905 års utgång hade samtliga elever, som icke 
tillhörde länet, aflägsnats från anstalten. 

A t sinnesslöa barn har undervisning meddelats äfven 
i Södertälje vid en där befintlig vård- och läroanstalt, be
nämnd Caroline von Vegesacks minne. 

Jämväl under denna period har arbetshemmet för kvinn
liga idioter i Stockholm haft sin verksamhet under sommar
månaderna förlagd ti l l villan Klippudden i Singö socken. 

Föreningen Margaretahemmet för vård af fallandesjuka 
sinnesslöa barn, hvilkens verksamhet under år 1902 flyt
tats från Mariehäll i Bromma socken till Akeshof i samma 
socken, har jämväl under denna period åtnjuti t understöd 
af landstinget, i det a t t landstinget lämnat år l igt anslag 
till föreningen, uppgående till 800 kronor för hvar t och ett 
af åren 1901, 1902 och 1903 och ti l l 1,200 kronor under 
hvar t och e t t af åren 1904 och 1905. Anslaget är afsedt 
a t t användas ti l l underhåll af 4 obemedlade fallandesjuka 
sinnesslöa barn från länet under villkor, att föreningen, en
skilde eller vederbörande kommuner ansvara för öfriga kost
nader för barnens underhåll. 

Under perioden har antalet barn från Stockholms län, 
som vårdats å hemmet, utgjort: 5 år 1901, 3 år 1902, 2 år 
1903, 4 år 1904 och 5 år 1905. 

För år 1905 ställde landstinget t i l l sin bestyrelses för
fogande e t t belopp af 600 kronor att , på därom gjord fram
ställning, användas med 200 kronor för hvarje medellös 
epileptisk sinnesslö person inom länet, som vore eller kunde 
varda intagen å offentlig eller enskild vårdanstalt för dylika 
och öfverskridit den ålder, som tilläte vistande å Margareta
hemmet samt icke lämpligen kunde vårdas i enskildt hem. 
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Till Eugeniahemmet har landstinget för hvart och et t 
af åren under perioden beviljat et t anslag af högst 300 
kronor a t t till styrelsen för hemmet utbetalas med 50 kronor 
för hvarje vid anstalten intaget obotligt sjukt och vanfört 
barn från länet, för hvilket dylikt bidrag funnes behöfligt. 

.Genom lagen den 27 juni 1902 om ändrad lydelse af 
vissa §§ i 5 kapitlet strafflagen, hvilken lag trädde i kraft 
den 1 januari 1905, hafva särdeles genomgripande föränd
ringar vidtagits i hittills gällande lagstiftning rörande min
deråriga förbrytare, i det att enligt den nya lagen barn under 
femton år icke kunna vid domstol åtalas för brott, på samma 
gång den infört bestämmelse om tvångsuppfostran — insät
tande å allmän uppfostringsanstalt — under vissa förutsätt
ningar för förbrytare i åldern femton ti l l aderton år. Sådan 
uppfostringsanstalt inrättas af staten, men kan såsom sådan 
erkännas äfven af kommun eller enskild upprättad anstalt. 
Här torde jämväl böra erinras om lagen den 13 juni 1902 
angående uppfostran åt vanartade och i sedligt afseende, 
försummade barn, genom hvilken lag, som trädde i kraft 
den 1 januari 1903,' bestämmelser meddelats rörande intagande 
å skyddshem af vanartadt barn i åldern intill sexto a år. 
Angående skyddshem är föreskrifvet, a t t detsamma skall 
vara försedt med ett af konungen godkänt reglemente; och 
förutsätter lagen, a t t för hvarje landstingsområde skall fin
nas nödigt antal skyddshem. 

Inom länet finnes endast en sådan allmän uppfostrings
anstalt, hvarom ofvan förmäles, nämligen diakonissanstaltens 
i Stockholm skyddshem vid Sjötorp i Huddinge socken. Ge
nom nådigt bref den 31 december 1904 har detta skyddshem 
erkänts såsom allmän uppfostringsanstalt jämlikt 1 § i la
gen iden 27 juni 1902 angående verkställighet af domstols för
ordnande om tvångsuppfostran ; och har vidare genom nådigt 
bref den 30 juni 1905 godkänts diakoriissanstaltens åtagande 
a t t under en tid af två år från och med 1905 års" början 
i skyddshemmet mottaga högst 6 minderåriga kvinnliga för
brytare, som enligt domstols förordnande skola insättas i all
män iuppfostringsanstalt. Under å r 1905 fanns å uppfostrings
anstalten allenast 1 kvinnlig förbrytare intagen. 

Af skyddshem, sådana som afses i lagen angående upp
fostran åt vanartade och i sedligt afseende försummade barn, 
finnas 2 inom länet, nämligen dels diakonissanstaltens före-
nämnda skyddshem för flickor vid Sjötorp och dels åker
brukskolonien Hall i östertälje socken, afsedd för gossar. 
Denna senare anstalt, som innehafves af Föreningen till minne 
af konung Oskar I och drottning Josefina, hade före till
komsten af den lagstiftning, som här i korthet berörts, äfven 
användts såsom uppfostringsanstalt för sådana minderåriga 
förbrytare, beträffande hvilka domstol förordnat, at t de 
skulle insättas i allmän uppfostringsanstalt. Detta har nu
mera upphört. Körande anstaltens verksamhet torde få hän
visas t i l l dess styrelses årsredogörelser. 

Bet från fångvårdsanstalternas besparingskassor till 
åkerbrukskolonien Hall årligen utgående bidrag af 50 öre 
per dag för hvarje elev intill e t t antal af 175 utgår fort
farande för elever, intagna före 1903 års ingång, men kommer 
med anledning af den förändrade lagstiftningen rörande be
handlingen af minderåriga förbrytare at t efter hand upp
höra, i 

För underhåll vid kolonien af vanartade gossar från 
länet hade landstinget för hvart och ett af åren 1901, 1902 
och 1903 beviljat ett förslagsanslag af 700 kronor att an
vändas till gäldande af hälften af stadgade årsafgifter. 
Vidare har landstinget för underhåll å samma koloni af 
barn från länet, som på grund af barnavårdsnämnds beslut 
enligt förenämnda lag den 13 juni 1902 intagits å anstalten 
efter 1903 års ingång, beslutat a t t tills vidare — utöfver 
det belopp af 150 kronor, hvarmed nämnden bidrager —, 
betala årligen 100 kronor för den tid, barnet underhållas 
å kolonien. Enahanda beslut har landstinget fattat beträf
fande flickor från länet, som på grund af barnavårdsnämnds 
beslut intagits å skyddshemmet vid Sjötorp. Efter 1903 års 
ingång intagas såväl å skyddshemmet vid Sjötorp som å 
Hall allenast sådana barn, rörande hvilka barnavårdsnämnd 
förordnat om deras intagande å anstalten. 

Barnantalet å skyddshemmet vid Sjötorp utgjorde vid 
kalenderårets slut: 

Vid Hall räknas förvaltningsåret från och med den 
1 juli till och med den 30 juni. Följande tabell utvisar an
talet och omsättningen af elever under femårsperioden: 

Genom testamente af Samuel Enander, som afled den 
7 december 1900, erhöll åkerbrukskolonien Hall dels i värde
papper och dels kontant sammanlagdt 113,134 kronor. 

Uppfostringsanstalterna för flickor vid Radan i 
Spånga socken och vid Glömsta i Huddinge socken, upprät
tade och underhållna, den förra af Axel och Sofia Alms 
stiftelse och den senare af Föreningen för värnlösa unga flic
kors skj'dd, utöfva fortfarande sin verksamhet. 

Prins Carls uppfostringsinrättning å Gålön i österha-
ninge socken för fattiga barn, Stockholms stads uppfost
ringsanstalt å Skrubba i Brännkyrka socken för i mindre 
grad vanartiga gossar ocli Murbäckska inrättningen vid 
Fittja-Ängby i Täby socken för fattiga flickors uppfostran 
afse barn endast från hufvudstaden. 

B) Rättsväsende ock fångvård. I afseende å rättsväsen
det torde här endast böra erinras om den redan i dst före
gående omnämnda sammanslagningen af Mellersta Boslags 
domsagas fyra tingslag till ett med tingsställe i Norrtälje, 

') Af dessa 21 elever TOTO 4 intagna före den 1 januari 1903. 



24 Stockholms län. Administrativa ordningar. Polisväsende. Brandkårer. Banker. 

hvilken sammanslagning, förut beslutad, t rädt i kraft under 
perioden. 

Uti näst föregående femårsberättelse finnes närmare 
redogörelse för det då nybyggda länsfängelset, beläget vid 
östermalmsgatan i Stockholm. Några afsevärda förändringar 
i afseende å fängelsebyggnaden och dess inredning hafva 
under perioden icke vidtagits. Bevakningspersonalen utgöres 
af 1 vaktmästare, 9 vaktkonstaplar, af hvilka en sköter ma
skinistbefattningen, 1 första vaktkvinna och 3 vaktkvinnor, 
af hvilka en är arbetsförestånderska. Fångtransporterna om
besörjas af fängelsets vaktkonstaplar jämte en ännu kvar
stående fånggevaldiger. 

C) Administration och polisväsende. Under perioden 
hafva följande administrativa ordningar fastställts inom lä
net, nämligen: hälsovårdsordning för visst område af Solna 
församling den 13 april 1901, byggnadsordning för Söder
tälje stad den 16 november 1901, hälsovårdsordning för vissa 
områden inom Vårdinge socken (Mölnbo) den 8 april 1903, 
byggnadsordning för Stocksunds villastad den 8 april 1904, 
brandordning för Dufbo villastad den 19 juli 1904, hälso
vårdsordning för Nya Hufvudsta municipalsamhälle den 25 
juli 1904, byggnadsordning för Dufbo villastad den 22 sep
tember 1904, brandordning för Södertälje den 5 oktober 1904, 
byggnadsordning och brandordning för Nya Hufvudsta mu
nicipalsamhälle den 11 november 1904, byggnadsordning för 
Djursholms köping den 26 november 1904, byggnadsordning 
för Tumba stationssamhälle den 3 november 1905, brandord
ning för Tumba stationssamhälle den 2 december 1905 och' 
brandordning för Bromstens villastad den 13 november 
1905. Därjämte hafva fastställts dels den 1 juni 1901 ord
ningsföreskrifter vid forsling sjöledes af lefvande späda krea
tur särskildt kalfvar, dels den 3 april 1901 stadga för ren
hållningen i Norrtälje, dels den 22 november 1905 ordnings
föreskrifter för torghandeln i samma stad och1 dels den 27 
november 1905 föreskrifter för Södertälje angående handeln 
med lifsförnödenheter, deras förvaring m. m. 

För möjliggörande af verksam hontroll öfver slakterier, 
korftillverkning m. m. hafva, såsom i förra femårsberättel
sen meddelats, åtskilliga kommuner antagit och Länsstyrelsen 
fastställt ordningsstadgar för utöfvande såsom yrke a"f slak
teri eller tillverkning af korf, s. k. sylta och dylika födo
ämnen. Under perioden hafva dylika ordningsstadgar fast
ställts för följande kommuner, nämligen: Kårsta, Husby-
Lyhundra, Närtuna, Skederid, Ekerö, Össeby-Garn, Salem, 
Fresta, ös t ra Byd, österhaninge, Husby-Långhundra, Väs
terhaninge, Ångarn, Länna, Sigtuna, Vårdinge, Lunda, 
Riala, Häfverö, Vaxholm, östhammar, Estuna och Edsbro. 

Stadga angående velocipedåkning inom Sigtuna stad 
har fastställts den 1 maj 1903. 

Ordningsföreskrifter rörande automobilåkning å allmän 
väg inom länet hafva af Länsstyrelsen fastställts den 20 
juni 1903. 

I svenska likbränningsföreningens likbränningsanstalt 
vid Hagalund i Solna socken hafva under perioden verkställts 
253 likbränningar, nämligen 46 år 1901, 46 år 1902, 48 år 
1903, 49 år 1904 och 64 år 1905. Frekvensen inom de olika 
åldersklasserna framgår af följande siffror: 

Liken voro efter personer, som i lifstiden tillhört: 170 
Stockholms stad, 25 Stockholms län, 8 Uppsala län, 4 Söder
manlands län, 4 Östergötlands län, 2 Jönköpings län, 2 Kro
nobergs län, 1 Kalmar län, 2 Gottlands län, 1 Blekinge län, 
1 Malmöhus län, 1 Hallands län, 2 Älfsborgs län, 2 Skara
borgs län, 6 Värmlands län, 2 Örebro län, 5 Västmanlands 
län, 4 Kopparbergs län, 2 Gäfleborgs län och 2 Jämtlands 
län samt 7 utlandet, nämligen 3 Finland och 4 Norge. 

Af statsmedel har t i l l »flöning och1 underhåll af sär
skild polisstyrka på landet anslagits under hvar t och' e t t af 
åren 1901—1905 et t belopp af 7,500 kronor. Med anlitande 
af dessa medel äfvensom med lämnade medel frän kommuner 
|pch enskilda har extra polisbevakning anordnats dels året 
om, dels under längre eller kortare tid under de särskilda 
åren å följande platser, nämligen vid Hufvudsta, Lilla Al-
byområdet, Hagalunds municipalsamhälle, Haga och Karl
bergs kungsgårdar samt i Hagaparken och vid Ålkistan,-
vidare utanför Kungsholmstull, vid Svartsjö, vid Drottning
holm, utanför Danviks-, Skans- och Hornstullarne, vid Lilje
holmens järnvägsstation, vid Nynäs, vid Saltsjöbaden och' 
Ivid Bimbo. Under åren 1901—1904 har en polisman varit 
anställd; inom Vaxholms landsförsamling och under år 1905 
en å Kindön. 

A norra begrafningsplatsen utanför Stockholm har Stock
holms stad hål l i t 2 polismän, hvarförutom vid särskilda till
fällen biträde kunnat påräknas från Stockholms polismyn
dighet. 

Köpingarna Sundbyberg och Djursholm bekosta, liksom 
städerna, själfva sin polisbevakning. Vid Sundbyberg ut
göres polispersonalen af 1 polisuppsyningsman och 3 polis
män. Polisbevakningen i Djursholm bestrides af 1 polisupp
syningsman och 5 polismän. 

Inom Djursholms köping finnes ordnad brandkår, bestå
ende af 2 brandchefer och 20 brandkarlar äfvensom erfor
derligt antal hästar och kärror samt öfrig brandattiralj . 

I Södertälje har eldsläckningsväsendet under perioden 
fullständigt omordnats genom upprättandet af fast brand
kår, bestående af brandchef, brandmästare, brandkorpral samt 
12 brandsoldater, hvilka sistnämnde tillika tjänstgöra som 
poliskonstaplar och hafva sina bostäder i brandstationens 
hus. Vid sidan af den fasta brandkåren finnes upprättad 
en reservkår om 20 man. För signalering af utbruten elds
våda hafva i skilda delar àf staden uppsatts brandskåp, 
som genom elektriska ledningar stå i förbindelse med brand
stationen. 

D) Kreditanstalter och försäkringsinrättningar. Under 
perioden har aktiebolaget Stockholms diskontobank inrättat 
ett af delningskontor i Norrtälje och Härnösands enskilda 
bank et t dylikt i Sundbyberg. 
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En ny sparbank har under perioden inrättats i Sigtuna. 
Angående såväl länets sparbanker som Norra Roslagens folk
bank i öregrund samt postsparbanken, i hvad dess verk
samhet berör länet, hänvisas till den officiella sparbanks
statistiken. 

Hvad försäkringsväsendet angår, finnas inom länet föl
jande försäkringsanstalter, nämligen Stockholms läns brand
stodsbolag, Lyhundra med flera härads brandstodsbolag och 
Länna sockens brandstodsbolag, Blidö kreatursförsäkringsior-
ening, Edsbro hästförsäkringsförening, Edsbro nötkreaturs-
försäkringsförening, Faringe hästförsäkringsförening, Häf-
verö hästförsäkringsförening, Hökhufvuds hästförsäkrings
förening, Knutby sockens hästförsäkringsförening, Länna soc
kens hästförsäkringsbolag, Mellersta Roslags hästförsäkrings
bolag, Riala och Roslagskulla hästförsäkringsförening. Ros
lagsbro hästförsäkringsförening, Skebo veterinärdistrikts 
hästförsäkringsförening, Singö hästförsäkringsförening, 
Stockholms läns hästförsäkringsboiag, Söderboda och Norr
boda hästförsäkringsförening, Söderö hästförsäkringsförening, 
Ununge hästförsäkringsförening, Ununge nötkreatursförsäk-
ringsförening, Väddö hästförsäkringsförening och Östham
mars kreatursförsäkringsförening. 

Försäkringsbolaget mot mjältbrandsskada i Stockholms 
län har under perioden utsträckt, sin verksamhet jämväl till 
Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län och i sam
manhang därmed förändrat sin benämning till ömsesidiga 
försäkringsbolaget mot smittosamma kreaturssjukdomar, för 
hvilket bolag nådigt règlements fastställts den 29 juli 1904. 

Sedan Norrtälje sjöförsäkringsförening med år 1904 upp
hört, finnes inom länet endast en sjöförsäkringsanstalt, näm
ligen sjöföi-säkringsbolaget Roslagen. 

Beträffande dessa försäkringsanstalters verksamhet hän
visas till Försäkringsinspektionens årliga underdåniga berät
telser beträffande försäkringsväsendet i riket. 

E) Fromma stiftelser, stipendiefonder, |iensions-
anstalter, sjuk- och begrafningskassor och därmed jäm
förliga inrättningar. 

Härom åberopas tabellen 7. 
F; Hälso- och sjukvård. Vid handläggning af frågor rö

rande allmänna hälsovården inom länet har förste provin
sialläkarens yttrande infordrats i 70 ärenden samt därut-
öfver i 21 ärenden i anledning af nådiga remisser eller uader-
dåniga framställningar. 

Lakar distrikt en. Under perioden hafva 2 nya extra pro
vinsialläkardistrikt inrättats, i det att genom nådiga bref 
dels den 15 november 1901 tj anstårsberäkning beviljats en 
1 Djursholms köping stationerad extra provinsialläkare, med 
tjänstgöringsområde bestående af Djursholms och Dande-
ryds kommuner, och dels den 8 december 1905 Väddö kommun 
erhållit nådigt medgifvande a t t bilda ett extra provinsial
läkardistrikt med station för läkaren nordligast i Ortalalund 
och sydligast i Elmsta. Läkardistriktens antal är sålunda 
15, nämligen 5 provinsialläkardistrikt: Stockholms, Sot
holms, Norrtälje, östhammars och Sigtuna, samt 10 extra 
provinsialläkardistrikt: Sundbybergs, Botkyrka, Dalarö, 
Värmdö, Österåkers, Rimbo, Skebo, Gräsö, Djursholms och 
Väddö. Af dessa extra provinsialläkardistrikt åtnjuta Dalarö, 

Rimbo och Gräsö årligt statsbidrag till läkarens aflönande, 
Dalarö med 1,000 kronor samt Rimbo och Gräsö hvart för 
sig med 500 kronor. I Södertälje, Norrtälje och öregrund 
samt från och med år 1903 Vaxholm hafva varit anställde 
stadsläkare, i Södertälje tvenne. 

Den inom länet bosatta eller anställda personalen af 
läkare utgjorde vid femårsperiodens början 36 och vid dess 
slut 49, däraf 4 bosatta i Stockholm. Af tandläkare fun-
nos vid periodens början 3, vid dess slut 6. 

De ständiga apoteksinrättningarnas antal, som vid perio
dens början utgjorde 13, har under perioden ökats till 17 
genom inrättande af apotek i Sundbyberg, Djursholm, Kim-
bo och Liljeholmen; det sistnämnda var dock ännu icke dl-
synadt vid periodens slut. Personalen vid dessa apotek ut
gjorde vid periodens början 21 och vid dess slut 31. 

Barnmorskornas antal, som vid periodens början var 
99, däraf 96 instrumentexaminerade, utgjorde vid periodens 
slut 111, däraf 109 instrumentexaminerade. Af kommunerna 
är endast Nämdö i saknad af barnmorska. 

Sedan 1899 års landsting beslutit a t t för hvart och ett 
af åren 1900—1902 ställa till sjukvårdsstyrelsernas i Stock
holms, Sotholms, Dalarö, Värmdö, österåkers, Norrtälje, 
Rimbo, Skebo, östhammars och Sigtuna läkardistrikt förfo
gande ett anslag af 3,500 kronor till aflöning af 10 epidemi
sjuksköterskor, med 350 kronor till hvarje, under villkor 
dock att distriktet förbunde sig at t åt sköterska anskaffa 
bostad och vedbrand eller ersättning därför äfvensom at t 
i första hand ansvara för den till henne utgående dagaflö-
ningen, beräknad till 1 krona för hvarje tjänstgöringsdag, 
hade 1902 års landsting jämväl för hvart och ett af åren 
1903—1905 beviljat likaledes 3,500 kronor att på enahanda 
villkor och enligt samma grunder som dittills användas till 
aflöning åt 10 epidemisjuksköterskor. Landstinget har seder
mera från och med 1904 höjt årslönen till 450 kronor och i 
sammanhang därmed nedsatt dagaflöningen till 50 öre samt 
för ändamålet beviljat e t t extra anslag af 1,000 kronor för 
hvartdera af åren 1904 och 1905. För närvarande äro sjuk
sköterskor anställda i samtliga nämnda 10 distrikt. Sjuk
sköterskeinstitutionen har under den tid, den varit i verk
samhet, omfattats med stigande förtroende, hvilket framgår 
af det fortgående ökade medeltalet af tjänstgöringsdagar för 
hvarje sjuksköterska. Ar 1901 utgjorde detta medeltal 212, 
men hade år 1905 stigit till 274. Därigenom at t sjuksköter
skan icke är bunden till s i t t distrikt utan kan vid behof 
beordras till tjänstgöring äfven inom annat distrikt, hafva 
tjänstgöringsdagarne kunnat på en hvar fördelas mera jämnt. 

Inom Blidö och Ljusterö finnas af kommunerna anställda 
sjuksköterskor, aflönade med 350 kronor om året, jämte 
fri bostad och vedbrand. 

Af viktigare sanitära förbättringar inom länet äro föl
jande att anteckna. I Södertälje har, sedan vattnet i den är 
1895 anlagda vattenledningen befunnits oanvändbart till 
hushållsbehof, ny t t vattenledningsverk anlagts under åren 
1903—1904. Vattenintaget är förlagdt till Djupdalen å den 
väster om staden befintliga, för ändamålet inköpta egan-
domen Måsnaryd. Vattnet från Djupdalen tryckes medelst 
ett på platsen förlagdt ångpumpverk direkt till en hög
reservoar å Torekällsberget invid staden, hvarifrån det distri-
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hueras ti l l konsumenterna. Vattentillgången är riklig, oeh 
vattnet är af god beskaffenhet. Vjd 1905 års slut hade 
vattenledningens rörnät en längd af 33,626. meter. Af sta
dens samtliga- boningshus hafva 80 o/o försetts med vatten
ledning. Totalkostnaden för anläggningen jämte i samman
hang' därmed skedd utläggning af kloakledningar utgjorde 
vid 1905 års s lut 400,700 kronor. 

I Djursholms köping är ny vattenledning under an
läggning för en beräknad kostnad af 200,000 kronor. För 
ändamålet skulle et t vattenverk med rörbrunnar anläggas vid 
Edsberg i Sollentuna socken å en därstädes befintlig rull
stensås, hvars grundvatten genom >,konstgjord inf il trering 
från sjön Norrviken skulle obegränsadt -kunna tillökas. Stock
holms stads vattenledning har framdragits t i l l Liljeholmens 
järnvägsstation. Till afhjälpande af Hammarby sjös starka 
förorening, som i synnerhet vid islossning orsakar en vidrig 
stank i hela nejden, har Stockholms stad beviljat anslag för 
bortledande åt annat håll af kloakvatten från närgränsande 
delar af Södermalm. 

Såväl inom städer och köpingar som inom e t t flertal 
municipalsamhällen hafva. kloak- oeh af loppsnäten utvid
gats. 

Sjuhvårdsanstalterna för länet, utom de båda länet be
gagnar gemensamt med Stockholms stad, nämligen Sera
fimerlasarettet samt Stockholms stads ocbj läns kurhus (nu
mera benämndt sjukhuset Eira), utgöras fortfarande af lasa
retten i Södertälje, Norrtälje och östhammar samt Löwsn-
strömska lasarettet. Härti l l kommer den under år 1902 
färdiga Vaxholms sjukstuga. Kostnaden för sjukstugans an
ordnande har bestridts af donerade medel och har uppgått 
till 24,000 kronor. Antalet sängplatser, från början 9, har 
utvidgats till 11. Till sjukvården bidrager landstinget med 
ett årligt belopp af 800 kronor. 

Sjukstugan i Sigtuna har öfverlämnats t i l l staden för 
-att användas till epidemisjukstuga. • 

Enligt bestämmelserna i det mellan Serafimerlasarettet 
oen landstinget den 5 december 1895 träffade kontrakt skul
le å lasarettet tillhandahållas å t länspatienter 34 à 40 sän
gar mot en ersättning af 6/10 af lasarettets sjukvårdskostnad 
för desamma, däri likväl utgifterna för fastigheternas under
håll , onera, begrafningskostnader och1 understöd till fat t iga 
vid deras utskrifning icke skulle vara inbegripna. Sjeder-i 
mera har den 2 oktober 1902 afslutats e t t n y t t kontrakt, 
enligt hvilket å lasarettet skulle tillhandahållas för sjuka 
från länet, i mån af behof, 80 sängar förutom de friplatser, 
som kunde underhållas med räntan' å det af framlidne höi-
marskalken Wattrang för ändamålet donerade kapital . Er
sättning för sjukvården skulle utgå för e t t antal af 34 
sängar med V10 af den för hvarje år beräknade verkliga 
sjukvårdskostnaden samt för det öfverskjutande antalet med 
hela den för hvarje år beräknade verkliga sjukvårdskostna
den, med iakttagande a t t vid bestämmandet af denna sjuk
vårdskostnad skulle i intetdera fallet medräknas utgifterna 
för fastigheternas underhåll, onera, begrafningskostnader oeh 
understöd till fattiga vid deras utskrifning, hvarjämte från 
nämnda ersättning afdrag skall äga rum för såväl det till
skott, statsverket lämnade lasarettet för länets sjukvård, 
som ock den afkastning af Watt rangska donationsfonden, 

som möjligen icke .tagits, i anspråk för ofvannämnda firi-
platser. 

I anledning af uppkommen fråga om nybyggnad af la
sarettet i Södertälje t i l lsat ts 1903 års landsting en kom
mitté med uppdrag a t t efter verkställd utredning inkomma 
med förslag i ämnet. Sedali kommittén till 1904 års lands
ting afgifvit betänkande i frågan,' uppdrog landstinget åt 
lasarettsdirektionen a t t i förening med tre af landstinget 
utsedde kommitterade uppgöra förslag till de förbättringar 
och tillbyggnader till lasarettet, hvilka kunde anses erfor
derliga för afhjälpande af de brister med afseende å ut
rymme m m., som vore af mera anmärkningsvärd bety
delse och med bibehållande af det gamla lasarettet lämp
ligen kunde utföras. Vid ärendets återför©tagande af 1905 
års landsting beslöt landstinget, bland annat, a t t antaga 
af stadsfullmäktige i Södertälje gjordt erbjudande om upp
låtelse till landstinget med full äganderätt af 12,000 kva
dratmeter mark af egendomen Rosenborg till lasarettstomt, 
a t t bestämma at t i stället för det- gamla lasarettet skulle 
å den upplåtna marken genom direktionens försorg uppföras 
et t n y t t lasarett af sten jämte hus för obduktionslokal och 
portvaktstuga af trä och at t för arbetets utförande anslå 
och ställa till direktionens förfogande ett belopp af 119,500 
kronor a t t lyftas, i mån af behof, med 60,000 kronor un
der år 1906 och med 59,500 kronor under år 1907. 

För utförande af vissa tillbyggnads-, inrednings- och 
reparationsarbeten å lasarettet i östhammar hafva 1903 och 
1904 års landsting beviljat sammani agdt 11,075 kronor. . 

Till ny- och ombyggnad af Löwenströmska lasarettet 
hade 1901 års landsting beviljat e t t anslag af 44,100 kro
nor. Ytterligare anslag för samma ändamål till belopp ai 
6,900 kronor beviljades af 1902 års landsting, som där
jämte anvisade dels 10,000 kronor för nya anordningar vid 
lasarettet med afseende å belysning, vattenledning m. m. och 
dels 13,800 kronor till utredning vid lasarettet. Arbetsna 
fullbordades under å r 1903, så a t t under senare delen af 
nyssnämnda år de nya lokalerna kunde tagas i bruk. 

Antalet af å länets ackord å Serafimerlasarettet samt 
Stockholms stads och läns kurhus vårdade patienter, äfven-
som sammanlagda antalet underhållsdägar, den dagliga me
delkostnaden samt landstingets utgifter för dessa patienter 
hafva utgjort: 

Antalet patienter och sjukdagar samt medelkostnaden 
för underhållsdag vid länslasaretten äfvensom landstingets 
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utgifter föl samma lasarett under hvart och ett år af fem
årsperioden inhämtas af här nedan intagna tabell D. 

Legosängsafgifterna hafva enligt landstingets beslut 
höjts och utgå från och med år 1902 med följande belopp 
per dag, nämligen: 

A) för patienter från länet: 
för medellös eller mindre bemedlad patient kr. OöO 
för mera bemedlad patient, hrartill äfven ràknus hustru och hemma

varande barn till sådan person iifraisom sådana patienter, som 
frän sjukkassor eller försäkringsbolag åtnjuta sjukhjälp med 
minst 12 kr. i veekan > 100 

för värd af patient på grund af egen begäran i euakildt rum . . . » 200 
B) för patienter, ieke tillhörande länet: 

för mindre bemedlade » 1'60 
för mera bemedlade i niimänt rum » S'00 
för mera bemedlade i enskildt mm » 3'00 

Den personliga s jukvårdsaf giften utgår fortfarande med 
50 öre föl- man och 25 öre för kvinna. 

,Vid lasarettet Ï Norrtälje har sedan gammalt varit in
rättad en upptagningsanstalt för sinnessjuka, den s. k. dår-
stugan. Då denna upptagningsanstalt, hittills den enda i 
länet, befann sig i e t t yt terst otillfredsställande skick, hade 
landstingets revisorer uti sin till 1903 års landsting afgifna 
berättelse hemställt om tillsättande af en kommitté med upp
drag att inkomma med förslag till ordnande af dårsjukstuge-
väsendet i länet. Med anledning häraf tillsattes af 1903 
års landsting för ändamålet en kommitté, hvilken till en 
början inledde underhandlingar med Stockholms stad i syfte 
at t inom en af staden planerad upptagningsanstalt berada 
ett visst antal platser för sinnessjuka från länet. Då emsl-
lertid dessa underhandlingar visade sig ieke leda till önskadt 
resultat, hemställde kommitterade uti sitt till 1905 års 
landsting afgifna betänkande, a l t landstinget måtte besluta, 
blarid annat, at t i Stockholm upprätta en för 25 patienter 
afsedd upptagningsanstalt af sinnessjuka från länet, at t upp
draga åt kommitterade a t t för ändamålet förhyra lämplig 
fastighet och a t t bevilja medel till bestridande af kostna
derna såväl härför som för anstaltens förseende med nödig 
utrustning. Landstinget fattade beslut i enlighet med kom
mitténs förslag endast med den ändring, att den ifråga
satta anstalten skulle förläggas i eller vid Stockholm, samt 
tillsatte en styrelse med uppdrag at t handhafva anstaltens 
förvaltning. 

På grund af sålunda lämnadt uppdrag träffade den till
satta styrelsen genom kontrakt den 14 november 1905 över
enskommelse om förhyrande för landstingets räkning af Ulf
sunda slott i Bromma socken med den till slottet hörande 
västra uthusflygeln jämte park och trädgårdsland. Genom 
nådigt bref den 7 april 190(5 medgaf Kungl. Maj:t, at t 
för sådan tillfällig vård af sinnessjuka, som omförmäldes 
i § 46 af stadgan angående sinnessjuka, finge h !']]'-
sunda för landstingets räkning' inrättas en upptatjyihigsmistalt 
för sinnessjuka, i hvilken finge på en gång värdas högst 
27 sinnessjuka; hvarförutom Kungl. Maj:t meddelade bestäm
melse om styrelsens sammansättning. Genom köpekontrakt 
den 19 juli 1906 inköpte den tillsatta styrelsen, under förut
sättning af landstingets godkännande, lägenheterna Ulfsunda 
slott n:r 1, 2, 3, 4, 5 och 6 för ett belopp af 250,000 kronor. 
Landstinget har godkänt köpeaftalet samt anvisat medel till 
bestridande af de med sinnessjukanstaltens verksamhet för
enade utgifter. 

Ar 1901 tillsatte landstinget en kommitté med uppdrag 
att inkomma med förslag till åtgärder för epidemis]ukrai
dens ordnande inom länet. Kommittén, som afgaf sitt be
tänkande till 1903 års landsting, ansåg sig içke kunna till
styrka landstinget att omedelbart gå i författning om epi
demis jukväsendets ordnande i hela dess vidd. Såsom skäl 
härför åberopades, a t t landstinget borde i främsta rummet 
fullständigt ordna lasarettssjukvården, för hvilket ändamål 
betydande och stora utgifter, medförande kraf för det då
varande, vore a t t fylla. Emellertid framlade kommittén 
samtidigt en utarbetad plan med kostnadsberäkning för cpi-
demisjukvårdens ordnande. Landstinget, som delade kom
mitténs uppfattning, anslog ett belopp af 5,000 kronor för 
hvartdera af åren 1904 och 1905 a t t tilldelas kommuner, 
hvilka under året fått vidkännas i förhållande till sina till
gångar särskildt dryga utgifter för sin epidemisjukvård. 

Under perioden hafva följande nya epidemisjukstugor 
tillkommit: 

Bromma och Sundbybergs gemensamma sjukstuga, in
rymd i en förhyrd villa vid Norrby och afsedd för 12 sängar. 
Den årliga hyran utgör 850 kronor. 

Huddinge epidemisjukstuga, anordnad i en för 5,500 kro
nor inköpt lägenhet Augustendal å Hörningsnäs villaområde. 
Kostnaden för lägenhetens iordningställande för sitt ända
mål har uppgått till 1,100 kronor. Sjukstugan inrymmer 

Tab. D. Patientantal, sjukdagar och sjukvårdskostnader vid länslasaretten åren 1901—1905. 
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på nedre botten 2 sjukrum för 6 sängar, hvarförutom å 
öfre botten finnes utrymme för ytterligare 4 sängar. 

Spånga epidemisjukstuga, inrättad i en af kommunen 
för ändamålet mot en årlig hyra af 650 kronor förhyrd ny
byggnad vid Breda gård. Sängplatsernas antal är 12, för
delade på 3 sjukrum. 

För östhammar har epidemisjukstuga förhyrts i e t t en
samt liggande hus med 1 rum och1 kök samt utrustning för 
2 sängar. 

Såsom redan nämnts, har sjukstugan i Sigtuna öfver-
låti ts å staden a t t användas ti l l epidemisjukstuga. Till 
dess omändrande för dess nya ändamål har staden anslagit 
ett belopp af 500 kronor. 

Vid Skebo bruk har på brukets bekostnad inrät ta ts 
en sjukstuga med 2 sjukrum, hvartdera innehållande 4 plat
ser. Den är afsedd att vid behof äfven användas till epidemi-
sjukstuga. 

Vid olika tillfällen hafva inom kommunerna anordnats 
provisoriska sjukstugor. 

Karantänsinrättningen å Fejan i Rådmansö socken har 
under perioden tagits i bruk allenast för observation. 

Till en för länet bildad kommitté af Svenska national
föreningen mot tuberkulos har landstinget för år 1905 be
viljat ett anslag af 200 kronor till bestridande af de med 
kommitténs verksamhet förenade kostnader. 

Hamra lungsotssanatorium, uteslutande afsedt för aktie
bolaget Separators egna arbetare, öppnades för beläggning 
i december 1900 och blef under år 1901 fullt färdigt. 

Å Solna sjukhem, hvilken enskilda anstalt för sinnes
sjuka fortfarande äges af ett bolag, var enligt nådigt bref 
den 25 augusti 1899 högsta medgifna patientantalet 27, 
däraf 20 (eventuellt 22) män och 7 (eventuellt 5) kvinnor. 
Detta antal har sedermera ökats. Efter inrättandet af en' 
isoleringsafdelning har enligt nådigt bref den 26 juli 1901 
antalet platser ökats till 30, antingen 23 män och' 7 kvinnor 
eller 25 män och 5 kvinnor. Sedan kvinnoafdelningen ökats 
med en särskild isolerings- och öfvervakningsafdelning, har 
enligt nådigt bref den 4 december 1903 anstalten berättigats 
a t t till vård på en gång mottaga 34 patienter, antingen 25 
män och 9 kvinnor eller 23 män och1 11 kvinnor. Under 
nästföregående och nu ifrågavarande period hafva å an
stalten vårdats sammanlagdt 310 patienter. Sjukvårdsperso
nalen utgjordes år 1905 af 2 läkare, 13 sköterskor och 4 
vårdare förutom 1 à 2 privatsköterskor. 

Sigtuna enskilda vårdanstalt för sinnessjuka, anordnad 
enligt nådigt bref den 16 november 1900, har äfven utvid
gats. Sedan genom nådigt bref den 18 oktober 1901 ökning 
i patientantalet medgifvits från 20 till 23, har genom nådigt 
bref den 12 februari 1904 anstalten berättigats ä t t till 
vård samtidigt mottaga 28 patienter i fem olika byggnader. 
Sjukvårdspersonalen utgjordes år 1905 af 4 sköterskor och 
5 vårdare. > 

Den 1 april 1901 öfverflyttades till Karlslund i Fresta 
socken från Trângholm i Jönköpings län fru Maria Krant-
zons hem för sinnesslöa barn. Patientantalet utgjorde då 
34. Genom nådigt bref den 6 februari 1903 berättigades fru 
Krantzon. at t å lägenheten Karlslund innehafva och förestå 
en vårdanstalt för obildbara sinnesslöa till e t t antal af högst 

38, å hvilken anstalt sinnessjuka icke finge intagas. Efter 
det åtskilliga om- och tillbyggnader verkställts vid an
stalten, har genom nådigt bref den 26 februari 1904 med
gifvits ökning i patientantalet till 49. De vårdades antal 
utgjorde vid periodens slut 49, däraf 7 epileptici. 

Det sedan år 1897 å lägenheten Eolshäll vid Mälaren 
anordnade alkoholisthemmet har äfven under nu ifrågava
rande period varit i verksamhet samt utvidgats med nya 
byggnader och. anläggningar. Sedan dess öppnande den 1 
april 1897 hafva intill utgången af år 1905 därstädes vårdats 
sammanlagdt 226 personer. Af dessa skola, enligt uppgift, 
omkring 50 °/o hafva utskrifvits såsom botade.' Ar 1905 kunde 
anstalten mottaga samtidigt 19 pensionärer. Afgiften är 
600—750 kronor för sex månaders kur (minimitid). Anstal
ten har åtnjutit statsanslag, som under år 1905 uppgick till 
6,000 kronor. 

Badorter finnas inom länet i städerna Södertälje, Norr
tälje, öregrund och Östhammar samt vid Furusund, Rindö-
baden och Saltsjöbaden. Badanstalten i Södertälje nedbrann 
före säsongens början år 1903. N y t t badhus har seder
mera uppförts och kunde tagas i bruk år 1905. Under mel
lantiden kunde badinrättningen endast i reducerad och pro
visorisk skala upprätthållas. Den nyuppförda storslagna bad
husbyggnaden, hvilken jämte societetshus dragit en kost
nad af omkring 200,000 kronor, inrymmer varm- och kall-
vattenafdelningar, afdelningar för kneipp-, luft- och solbad, 
gymnastikafdelning m. m. Saltsjöbadens badinrättning öpp
nades den 15 juni 1903. Den är i det afseende enastående.i 
sitt slag inom Sverige, a t t alla dess särskilda afdelningar 
(bad-, gymnastik-, sällskaps- och gästrum) ligga inom ett 
och samma byggnadskomplex. Härigenom gifves möjlighet 
a t t året om för behandling med såväl fysikaliska som in
värtes medel mottaga patienter. Anstalten förfogar öfver 
9 badafdelningar, 2 gymnastiksalar med mediko-mekaniskt 
institut, 3 rum för massage- och elektricitetsbehandling, 5 
stora sällskapsrum, 66 boningsrum för patienter med flera lo
kaler. Vid Rindöbaden uppfördes år 1903 å bergsplatån in
vid stranden et t ny t t hotell, innehållande e t t femtiotal rum, 
äfvensom därintill en större restaurantbyggnad. 

Bad- och brunnsgästernas antal vid de särskilda kur
orterna har varit: 

Hälsotillståndet i allmänhet inom länet kan under den 
gångna perioden betecknas såsom i det hela godt eller täm
ligen godt. Några mera svårartade epidemier hafva icke 
uppträdt. Den i slutet af 1890-talet uppkomna stora difteri
epidemien har dock icke upphört, om den ock minskats såväl 
i frekvens som i intensitet. Till belysande häraf meddelas 
följande siffror: 
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Scharlakansfebern hade, särskildt under år 1905, en gan
ska stor spridning. För det året anmäldes 796 fall med en 
mortalitet af 5 %• Äfven kikhosta och nervfeber hafva 
förekommit i icke så ringa utsträckning. Den senare sjuk
domen visade under åren 1904 och 1905 en ganska svårartad 
karaktär, i det a t t af de under år 1904 anmälda 37 fallen 
ej mindre än 12 dödsfall inträffade och af de under år 1905 
anmälda 126 fallen 13 slutade med döden. På sommaren1 

1905 utbröt en smittkoppepidemi i Hagalund i Solna soc
ken. Inalles insjuknade 25 personer. Flertalet sjukdomsfall 
var dock af lindrig art, och alla gingo till hälsa. De sjuka 
intogos till en början å epidemisjukhuset i Stockholm och 
därefter i en för ändamålet anordnad sjukstuga, inrättad 
i skolhuset vid Hufvudsta. Den sista patienten lämnade 
sjukstugan i november 1905. Genom de kraftiga åtgärder, 
Solna kommun vidtog och hvilka åtgärder kräfde icke ringa 
penninguppoffringar, blef epidemien tidigt nog begränsad 
och utrotad. 

Af spetälska har ett fall inträffat å Gräsön. Patienten, 
som insjuknade redan år 1892, affördes 1903 till Järfsö 
sjukhus, men återkom följande året och har sedermera vår
dats i sitt hem, där såväl han som hans familj två gånger 
årligen undersökas af läkare. Sjukdomen har icke vunnit 

någon spridning. 
Nedanstående tabell utvisar nativiteten och mortaliteten, 

efter en på tusen, inom länet under femårsperioden. Upp
gifterna äro hämtade från hälsovårdsnämndernas och lä-
karnes årsberättelser. 

Den högsta mortaliteten visar året 1901. Den är dock 
lägre än under de närmast föregående åren. För hela länet 
var mortaliteten år 1899: 20-69 °/oo och år 1900: 17-89 o/oo. 

Anmärkningsvärdt är året 1904. Nativiteten, 25-27 ",'uo, är 
den lägsta hittills observerade, åtminstone under de sisla 
femtio åren. Samtidigt visar dödligheten en låg siffra, d?.n 
hittills lägsta för länet. Vid jämförelse mellan städerna 
och landsbygden finner man, at t städerna i allmänhet kunna 
framvisa en högre nativitet än landsbygden. Endast året 
1902 gör härifrån ett undantag. A andra sidan hafva stä
derna, med undantag af åren 1902 och 1904, en något högre 
mortalitet än landsbygden. Af städerna visar Södertälje en 
synnerligen hög nativitet och en jämförelsevis låg mortalitet. 
I länets minsta stad, Sigtuna, är förhållandet motsatt. Detta 
belyses af nedanstående tabell: 

Under hvart och et t af periodens olika år, med undantag 
af år 1904, har i Sigtuna antalet dödsfall varit 1'lere än an
talet födelser. 

G) Fattigvård. 1 Solna socken har uppförts en ny 
fattiggård, hvilken vid periodens slut dock ännu icke tagits 
i bruk. 

Antalet hos Länsstyrelsen under perioden inkomna fat
tigvårdsärenden, beloppet af den fattigvårdskostnad, h varför 
af kommuner inom länet hos Kungl. Maj:t sökts ersättning 
af allmänna medel, samt den ersättning för samma kostnad, 
som af Kungl. Maj:t beviljats, utvisas af följande siffror: 

Antalet inkomna fattigvårdsärenden visar sålunda en 
stadigt fortgående ökning. Detta gäller äfven vid jäm
förelse med nästföregående femårsperiod, under hvilken an
talet inkomna fattigvårdsärenden utgjorde 596 år 1896, 589 år 
1897, 594 år 1898, 773 år 1899 och 816 år 1900. 

Stockholm å landskansliet och landskontoret den 31 december 1906. 

PAUL ISBERG. 

C. A. Wahlgren. Daniel Ekelund, 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I STOCKHOLMS LÄN ÅREN 1901—1905. 
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Tab. 1. (Forts.) FOLKMÄNGDEN I STOCKHOLMS LÄN ÅREN 1901—1905. 
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Tab. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I 

a) Längd af allmänna vägar och kostnad för deras underhåll 
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2. 

STOCKHOLMS LÄN ÅREN 1901—1905. 

samt vägkassornas inkomster och utgifter m. m. år 1905. 
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Tab. 3. 

HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I STOCKHOLMS LÄN ÅR 1905. 
I. Landsbygden. 
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