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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H)Kungl. Maj:ts Befallningshafvades femårsberättelser. N y följd. 4. 
ÅREN 

ÖFVERSTÅTHÅLLARE-EMBETETS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 

FÖR 

STOCKHOLMS STAD. 

1. Om stadens allmänna beskaffenhet. 

X-inligt af stadens ingeniör meddelad uppgift utgjorde antalet 
bebygda och obebygda tomter i Stockholm: 

År 1871 5,026. 
» 1872 5,031. 
» 1873 5,050. 
» 1874 5,083. 
» 1875 5,095. 

Den tillökning i tomternas antal, som, vid jemförelse med 
motsvarande uppgifter i senast afgifna femårsberättelse, sålunda 
visar sig, orsakas icke af någon under perioden tillkommen ut
vidgning af gränserna för stadens område, hvari förändring se
dan år 1870 icke egt rum, utan beror uteslutande på verkställda 
styckningar. 

Rörande antalet under dessa fem år nybygda bonings- och 
fabrikshus, arealen af hela stadsområdet, taxeringsvärdet af hus 

Tab. N:o 10. och tomter samt af jordar in. m. lemnar tab. N:o 10 bland 
bilagorna allmän öfversigt; hvarvid i afseende å den uti kolum
nen 10 intagna uppgift om hemmantalet bör erinras att, enligt 
de uti Kungl. Kammarkollegii skrifvelse den 5 November 1816 
stadgade grunder för hemmantalsberäkningen, de inom stadens 
område, på malmarne och å Kungsholmen belägna jordegor an
tagits utgöra tillsammans tretio hemmantal. 

ÖfverståthaUarc-Embeteti fcmårtberätttUe 1871—1875. Stochholnu itad. 

Nedanstående tab. redogör summariskt för de af Stockholms 
stads Handels- och Ekonomikollegium åren 1871—1874 och af 
Stockholms stads Byggnadsnämnd år 1875 meddelade tilUtåndt-
resolutioner för uppförande af nya byggnader, för till- och på
byggnader samt större och mindre reparationer och förändringar 
inom egendomar, tillhörande enskilde. 

Tillståndsresolutioner. 

Antalet boningsrum och kök, som under loppet af år 1875 
tillkommit, har utgjort inom: 

1 



2 Stockholms stad. Byggnadsföretag. Bofaste utländingar. Folkmängd. Tab. N:o 1. 

Vid förra femårsperiodens utsång befunnos enskildes bygg
nadsföretag i starkt nedgående, hvartill stegrade pris å alla slag 
af byggnadsmaterialier och efter hand höjda arbetslöner sam
verkat, och ehuru något lifligare verksamhet i byggnadsväg un
der nu tilländagångna period förnummits, hvarom öfvertygelse 
vinnes vid jemförelse af de för hvardera perioden upprättade 
tabellariska öfversigter, påvisar likväl den under senare perioden 
särdeles kännbara bristen i Stockholm å bostäder för de mindre 
bemedlade folkklasserna, att tillökningen i bostädernas antal på 
långt när icke motsvarat det för hand varande behofvet. Den 
enskilda företagsamheten har, för afhjelpande af näranda olä
genhet, dock icke varit overksam. Flere bolag hafva nemligen 
bildats i ändamål att åt den mindre bemedlade befolkningen be
reda sunda och jemförelsevis billiga bostäder, och bland dessa 
bolag torde byggnadsaktiebolaget S:t Erik förtjena att särskildt 
omförraälas för dess raska verksamhet. Större industriidkare 
hafva ock mer och mer börjat låta uppföra bostäder åt de 
arbetare, som af dem sysselsättas, men sådant allt oaktadt 
har någon märkbar förbättring i detta öfverklagade onda hittills 
icke inträdt. 

Betydande både allmänna och enskilda byggnadsföretag och 
andra allmänna förbättringar, hvarigenom stadens förskönande 
åstadkommits, hafva under dessa fem år blifvit verkstälda. Af 
större allmänna husbyggnader framstå förnämligast Artilleri-
etablissementet i närheten af Carl XV:s port, Riksbibliotekets bus 
i Humlegården, Musikaliska akademiens hus vid Nybron samt Post
huset vid Röda bodarne; vidare nya prydliga skolhus i Klara, Kungs
holms och Maria församlingar; varuskjul af jern å Riddarhol-
men och vid Skeppsbron, till hvilken senare stadsdel jernvägs-
spår från sammanbindningsbanan framdragits; salahall af jern 
vid Köttorget; omfattande planteringsarbeten i Berzelii park 
och Carl XIII:s torg; den s. k. Molinska fontänen uppsatt å 
sistnämnda torg. Bland enskilda byggnader, som företrädesvis 

ådraga sig uppmärksamhet, må nämnas Grand Hôtel, Frimurare-
samfundets hus samt Nya teatern å Blasieholmen, Petersénska 
huset vid Munkbron, Jernkontorets hus vid Carl XIII:s torg, 
Allm. Hypoteksbankens hus vid Arsenalsgatan, Skandinaviska 
Kreditaktiebolagets hus vid Storkyrkobrinken, Inteckningsgaranti-
aktiebolagets hus vid Fredsgatan, åtskilliga storartade byggnader 
vid Sturegatan, de påbörjade villorna i den nya stadsdelen norr 
om Humlegården samt Atlasbolagets établissement vid Rörstrand. 
Bland förbättrade kommunikationer och utlagda platser må näm
nas fullbordandet af strandvägen mellan Nybron och Djurgårds-
bron jemte planteringar derstädes och undanrödjandet af van
prydliga byggnader i qvarteret Bodar och Tomter vid Nybro
hamnen; beslutad och till en del redan vidtagen utvidgning af 
Nybrogatan; öppnandet af en 60 fot bred farled mellan Rege
ringsgatan och Trebackarlånggatan; ordnandet af nya salutorget 
i qvarteret Barnhuskällaren; utvidgning till en del af Klara ve-
stra Kyrkogata samt beslutad utläggning af Klara Strandgata 
till 80 fots bredd; hvarförutom en mängd gator och allmänna 
platser blifvit omlagda efter förbättrad metod, betydliga trum-
anläggningsarbeten till sundhetens befrämjande vidtagna samt 
vattenledningen i väsentlig mån utsträckt och införd i privata 
egendomar, angående hvilka, genom Drätselnämndens tredje af-
delning ombesörjda arbeten, utförligare uppgifter här efteråt fin
nas intagna (se afd. Politi). 

Nedanstående tabell visar antalet utländska personer af 
uppgifven nationalitet, hvilka under perioden undfått nådigt till
stånd att besitta fast egendom i Stockholm samt tiden när fa-
stebref eller lagfartsbevis för vederbörande égare meddelats, och 
har lagfart å egendomarne icke intill 1875 års utgång i vidare 
mån än tabellen angifver blifvit hvarken hos Stockholms Råd-
stufvurätt sökt eller af Rätten beviljad. 

Nationalitet af ntländingar, som undfått tillstånd att besitta fast 
egendom i Stockholm. 

Samma tabell jemförd med den vid senaste fem årsberättelse 
fogade, motsvarande bilaga, i hvilken enligt presterskapets upp
gifter och enligt mantalslängderna folkmängden vid 1870 års 
slut angifvits till resp. 136,016 och 133,597, visar, huru folk
mängden under nu ifrågavarande period årligen ökats och vid 
periodens slut stigit till resp. 152,582 och 144,794 personer. 

2. Stadens invånare. 

För stadens folkmängd, dels enligt presterskapets summari
ska uppgifter och dels enligt mantalslängderna samt för antalet 
af utskrifningsmanskap och approberade beväringspligtige redo-

Tab. N:o 1. göres i tab. N:o 1 bland bilagorna; angifvande tabellen 
jemväl deras antal, som varit frie från mantalspenningars er-
läggande. 



Befolkningens förändringar. Rättstillståndet. Fångar. 

Antalet födde och döde har, enligt Kungl. Statistiska Cen
tralbyråns uppgift, utgjort: 

För utflyttningar från Stockholm till främmande länder, 
hufvudsakligen Norra Amerika, redovisas i nedanstående, efter 
af Kungl. Statistiska Centralbyrån meddelade uppgifter, samman
fattade tabell. Utflyttningarna hafva, i jemförelse med dem, 
som under perioden 1866—1870 egt rum, minskats. Inflyttnin
gar från utlandet hafva under perioden jemväl förekommit. 
Dessas antal år 1875 har enligt uppgift af byrån utgjort 215, 
deraf 136 män och 79 qvinnor. 

I afseende å folkets lynne, bildning, sedlighet, konst- och nä
ringsflit samt välmåga är, för de år denna berättelse omfattar, 
någon väsentlig förändring icke att oinförrnäla. Hågen att 
göra besparingar lärer icke kunna anses såsom något beteck
nande drag för folklynnet, allra minst i en större stad med dess 
mera än på andra orter rörliga befolkning, hvilken, särdeles 
hvad arbetsklassen angår, vanligen lefver, såsom det heter, för 
dagen utan egentligt bekymmer om möjligheten af de ekonomi
ska behofvens tillfredsställande för framtiden. Att berömvärda 
undantag från detta omdöme gifvas, upphäfver icke detsammas 
allmängiltighet; men ehuru, såsom följd häraf, någon mera all
mänt spridd välmåga icke kan förväntas hos arbetsklassens 
medlemmar, gifver sig dessas sträfvan till sedlig utveckling och 
det ekonomiska tillståndets förbättrande dock tillkänna genom 
det, relativt till befolkningens tillväxt, aftagande antalet af gröfre 
lagbrott och genom ungdomens stigande håg att förvärfva nyt
tiga kunskaper och bättre insigter i de af densamma omfattade 
lefnadsyrken; till hvilka glädjande företeelser ett ändamålsenligt 
ordnadt folkskoleväsende och andra af det allmänna beredda 
odlingstillfällen enigt samverkat. 

För antalet af de hos polisdomstolen och poliskammaren 
under åren 1871—1875 handlagda fylleriförseelser och till dom-

eller i medeltal 5,163 personer årligen. Åren 1866—1870 u t 
gjorde antalet 23,762 eller i medeltal 4,752 personer årligen 
oberäknadt bysatte. 

Då antalet af de utaf Poliskammaren till domstolarne hän-
skjutna gröfre brottmål under perioden 1866—1870 utgjorde 
7,115 eller i medeltal för fem år 1,423 om året, lärer, vid jem
förelse af dessa siffror med de i tabellen upptagna, ofvan ut ta
lade omdöme angående minskning i antalet gröfre lagbrott få 
anses befogadt. Antalet af dem, som under förra perioden fäl-
des till ansvar för fylleri, utgjorde 8,565 eller i medeltal för år 
1,713. Det i tabellen uppgifna antalet af dylika personer utgör 
14,654 eller i medeltal för år 2,930,8. Oaktadt kommunalför
valtningens lofvärda bemödanden att inom gränsen för dess be
fogenhet söka motverka missbruket af rusgifvande drycker, hän-
tyder dock omförmälda tillökning i fylleriförseelsernas antal på 
nödvändigheten af ytterligare åtgärders vidtagande i sådant afse
ende, och förberedande steg hafva under periodens sista år ock
så blifvit tagna för att få bränvinsförsäljningen i hufvudstaden 
ordnad på det enda sätt, som hittills visat sig vara i någon 
mån verksamt att hämma dess missbruk, eller genom densam-
inas öfverlåtande åt ett bolag. 

Sedan förra femårsberättelsen afgäfs, hafva inom stadens 
fängelse några väsentliga förändringar icke inträffat. Då, med 
anledning af förändrade föreskrifter år 1868 i fråga om bysätt-
ning, antalet bysatte personer i den mån nedgick, att bibehål
lande af gäldstufvuhäktet å Södermalm ansågs mindre behöfligt, 
blefvo tvenne till reservfängelset under rådhuset hörande rum, 
ett för män och ett för qvinnor, år 1872 anordnade till gäld-
stufvuhäkte. För antalet ransaknings- och polisfångar samt by
satte redogöres i följande tabell: 

stolarne för laglig behandling hänskjntna gröfre brottmål, lem-
nar följande tabell närmare redogörelse: 

Stockholms stad. 3 



4 Stockholms stad. Skarpskytteväsendet. Jordbruk och boskapsskötsel. Tabb. N:ris 2 och 3. 

I Öfverståthållare-Embetets tre senaste femårsberättelser 
har, för att tjena såsom bidrag till kännedora ora folklynnet, 
sammanträngd redogörelse för Stockholms frivilliga Skarpskytte
förenings tillkomst och verksamhet afgifvits. Till fortsättning af 
dessa meddelanden torde derför plats här böra lemnas åt föl
jande sammandrag ur de af Föreningens styrelse för åren 1871 
—1875 afgifna berättelser: 

»Föreningens styrka utgjorde: 

450 kronor lemnat bidrag till förhyrande och underhåll af för
eningens skottbanor. Dessa banor har skarpskyttestyrelsen af-
giftsfritt upplåtit till begagnande derjemte af den studerande 
ungdomen vid gymnasium och nya elementarskolan samt af här 
förlagda norska gardeskompani. 

Förhållandet mellan inkomster och utgifter har varit följande: 

Beträffande föreningens organisation har från och med år 1871 
föreningen varit organiserad på en bataljon, sammansatt af 4 
större kompanin. Inom hvarje kompani tjenstgöra såsom befäl: 
1 kompanichef (kapten), 1 vice kompanichef (löjtnant), 4 plu
tonchefer (underlöjtnanter), 6 troppchefer (underofficerare), 6 
korporaler och 6 vice korporaler. Allt befäl måste genomgå 
särskild befälsskola, med teoretiska och praktiska öfningar, samt 
inför öfverbefälhafvaren aflägga examina, hvilka äro 3:ne : offi
cers-, underofficers- och korporalsexaroen. 

' Medlemmarne äro, i alseende å skyldigheten att deltaga i 
öfningarna, indelade i tre klasser, nemligen: l:sta klassen, som 
bör öfvervara alla gemensamma öfningar; 2:dra klassen, med 
förpligtelse att efter) kallelse deltaga i minst en kompani- och 
en bataljonsöfning; och 3:dje klassen, reserven, med rättighet, 
men ej skyldighet, att i öfningarna taga del. 

Täflingsskjutningar för föreningens medlemmar hafva årligen 
egt rum. Dessutom har styrelsen fortfarande erhållit Regerin
gens förtroendeuppdrag att hvarje år för skarpskyttar af rikets 
samtliga föreningar anordna en allmän täflingsskjutning om vissa, 
af staten anslagna penningepris, hvilka från och med år 1873 
varit dubbelt större än förut, eller 6,000 kronor; hvaijemte, 
från och med nämnda år, vid de allmänna skjuttäflingarna ut
delats s. k. skyttemärken för ådagalagd synnerlig träffsäkerhet; 
till hvilka utmärkelseteckens äfvensom belöningsjetoners anskaf
fande statsverket bidragit med 500 kronor årligen. 

Stockholms sttidsfullmägtige hafva sedan 1873 årligen med 

Utom förenämnda bidrag har föreningen åtnjutit från stats
anslaget till skarpskytteväsendets och skjutskicklighetens befräm
jande årligen: 

för hvarje föreningsmedlem räknadt. 
Föreningen innehar såsom lån från kronans förråd 1,423 

stycken gevär, deraf 1,200 afsedda endast för exercis och hvil-
kas värde år 1874 nedsattes från 2 kronor till 50 öre. 

Under år 1875, eller det sista af dem, som denna berät
telse omfattar, förehades följande antal öfningar: 

Summa 38 öfningar. 
Antalet under året aflossade skott vid skjutbanorna uppgick 

till 40,400. — Uti samma års allmänna täflingsskjutning deltogo: 
af Stockholms förening 117 
af 49 landsortsföreningar 467 KQA m a n 

Härvid utdelades belöningsjetoner: 2 i guld, 41 i silfver, 140 
i brons samt 24 skyttemärken.» 

3. Näringar. 

Ehuru jordbruk af den omfattning, att stadens bestånd kan 
anses hufvudsakligen på dylikt näringsfång grundadt, icke utöf-
vas i Stockholm, som, i motsats till hvad uti en del andra stä
der eger rum, saknar s. k. stads- eller donationsjord, fördelad 
i lotter till brukning af resp. hus- och tomtegare, idkas ändock 
härstädes, fastän i jemförelsevis ringa utsträckning, jordbruk 
och boskapsskötsel, och enligt de härom infordrade uppgifter, som, 
enär hinder för deras fullständiga kontrollerande mött, äro att 
anse såsom endast approximativt riktiga, skall den egovidd, som 
i Stockholm för jordbruksändamål användes, upptaga, med ute
slutande af brutna tal, inom 

Klara församling 8 tunnland. 
Jakobs och Johannes d:o 75 » 

Deraf: 



Fabriker m. m. Tabb. N:ris 7A o. 7 B. Kommunikationer o. handel. Tabb. N:ris 8, 9 A o. 9B. Stockholms stad. 5 

För egovidd, använd till odling af olika sädesslag och jord
frukter, för utsädet, för skörden utan utsädesafdrag och for an
talet underhållna kreatur, allt vid 1875 års slut, redogöres sum-

T«bb. N.-ris 2 o. 3. mariskt i tabb. N:ris 2 och 3 bland bilagorna. 
Vidkommande de, såsom föremål för femårsberättelserna 

uppgifna frågor, på hvilka näringsfång stadens bestånd hufvud-
saHipen grundas, om naturen af dess handel, tillförsel af landets 
överskottsprodukter, afsättningsorter och kommunikation med de
samma, åberopas, jemte förut afgifna berättelser, tillika hvad de 
i bilagorna intagna, här nedan närmare omfcrmälda tabeller, i 
dessa hänseenden innehålla; börande härvid tilläggas, att kom
munikationen land- och sjöväg mellan hufvudstaden och lands
orterna blifvit under de fem år berättelsen omfattar, ytterligare 
lättad så väl genom fulländning af nordvestra och östra stam
banorna, som ock genom flere nya ångfartygs tillkomst. På frågan, 
huruvida stadens handel och öfriga näringar under dessa år stigit 
eller fallit samt hvilka gynnande eller ofördelaktiga konjunkturer 
förorsakat någotdera af dessa förhållunden, lemna ock tabellerna 
jemförda med senast meddelade uppgifter härom i allmänhet 
upplysande svar. 

Tab. N:o7A. Af tab. N:o 7 A bland bilagorna angående fabriker och ma
nufakturinrättningar 1875, inhemtas deras antal, den vid inrätt
ningarna begagnade drifkraft m. m. saint myckenheten af till

verkningarna och dessas värde, hvilket senare redovisas dels 
särskildt för hvarje fabriksklass och dels sammanlagdt för alla i 
tabellen upptagna fabriker och inrättningar. Jemförelse mellan 
detta tillverkningsvärde, utgörande 33,352,257 kronor 85 öre och 
det, enligt förra femårsberättelsen vid 1870 års slut antecknade, 
hvilket utgjorde 19,064,244 kr. 2 öre, berättigar till antagandet 
af fabriksnäringens ansenliga tillväxt i Stockholm under ifråga
varande period, hvarvid dock bör erinras, att den samtidigt in
träffade prisstegringen å förnödenheter af alla slag jemväl torde 
hafva bidragit till den höga siffra, omförmälda tillverkningsvärde 
angifver. 

Enahanda synes ock förhållandet vara med handtverkerien, 
för hvilka redogörelse lem nas i den uti bilagorna intagna Tab. N:o7B. 
tab. N:o 7 B, som bland annat visar, att antalet af de vid 
handtverkerien anställda personer, hvilket år 1870 utgjorde 
7,815, vid slutet af år 1875 uppgått till 11,017, under det sam
tidigt den handtverkarne for rörelsen påförda bevillning, hvilken 
förstnämnda år utgjorde 27,076 kr., år 1875 ökats till 44,425 
kr. Att handtverkarne i hufvudstaden, om än åtskillige af dem 
befinna sig i mindre fördelaktiga ekonomiska omständigheter, 
likväl i allmänhet förkofrats, derpå innefatta den smak och 
konstfärdighet, för hvilka deras tillverkningar numera äro ut
märkta, talande bevis. 

4. Kommunikationsanstalter, sjöfart, varubyten. 

A) Landkommunikationer. Fullbordandet af strandvägen 
mellan Nybron och Djurgårdsbron har i denna berättelses första 
afdelning redan omförmälts. Eljest hafva nya vägar eller gator 
af större betydenhet icke under perioden tillkommit; och till den 

Tab. N:o 8. föreskrifna tab. N:o 8 allmänna vägar, gästgifverin och skjuts-
ning förekomma, utöfver hvad nedan an föres, icke några sär
skilda uppgifter för Stockholms stad att meddela. A gator och 
vägstycken, som under perioden blifvit ny- och omlagda, igen-
finnes specifikation, i sammanhang med de af drätselnämndens 
tredje afdelning lemnade, längre fram i berättelsen intagna, sum
mariska öfversigter af de for dessa och andra af afdelningen be
sörjda arbeten uppkomna kostnader. Såsom bidrag till ledning 
för omdömet om gatutrafikens liflighet bifogas omstående tab. 
Litt. A. 

Under perioden hafva två gästgifvaregårdar eller rätteligen 
skjutsinrättningar funnits i Stockholm tillgängliga, men af dessa 
har den ena numera indragits. Från den återstående, belägen 
i huset N:o 24 vid Klara norra Kyrkogata, erhållas, efter sex 
timmar förut skedd beställning, skjutshästar med och utan åk
don. Skjutsningsskyldigheten, hvilken, fullgjord på nyss angirna 
sätt, numera af allmänheten föga tages i anspråk, är indelad på 
stadens åkare, som dessutom från vissa stationer i olika stads
delar betjena allmänheten med körslor af alla slag mot lega en
ligt taxa; och besörjas äfven af hyrkuskar körslor enligt taxa. 
Med effekters transporterande och hvarjehanda uppdrags uträt
tande tillhandagå fyra s. k. stadsbudsexpeditioner mot viss, jem
väl genom taxa bestämd afgift. 

B) Sjökommunikationer. Att, i en talrikt befolkad stad med 
sådan belägenhet som Stockholms, hvilken plats tillika är landets 
hufvudstad, dessa kommunikationer måste vara af mycken bety

denhet och att ångfartygen härvid intaga, såsom kommunika
tionsmedel, ett framstående rum är äfven allmänt kändt. Så 
väl för dessas som seglande fartygs antal och drägtighet, den 
senare uttryckt i tons, de å ångfartyg använda maskiners häst
krafter m. m. — eller i allmänhet för sjöfarten, ut- och inrikes, 
allt för hvarje af de år, perioden omfattar, lemnar tab. N:o 9 
A bland bilagorna summarisk redogörelse. Af denna tabell Tab. N:o 9 A. 
framgår bland annat, att stadens handelsflotta år 1871 utgjordes 
af 166 fartyg om 18,982 tons och vid femårsperiodens slut af 
234 fartyg om 37,455 tons. Den för hufvudstadens handel vig
tiga reguliera ångfartygstrafiken har, enligt hvad stadens hamn
kapten meddelat, under perioden arbetat under i allmänhet myc
ket gynnsamma omständigheter. 

Från Kungl. Generaltullstyrelsens revisionskontor hafva, an
gående förhållandet med hufvudstadens handel och sjöfart, de 
uppgifter meddelats, som innehållas i efterföljande tab. Litt. B. 

För handlande och deras betjening samt beloppet af den 
ut af de förre i och för rörelsen under hvartdera af periodens 
fem år erlagda bevillning redovisas i tab. N:o 9 B bland Tab.N:o9B. 
bilagorna. Af tabellen synes, att antalet handlande med betje
ning, hvilket enligt förra berättelsen upptogs vid 1870 års slut 
till 5,979 med en för rörelsen påförd bevillning af 78,825 kr. 
60 öre, år 1875 ökats till 7,195 personer, hvilka fått sig påförd 
bevillning för rörelsen till belopp af 142,079 kr. 63 öre. 

Vid femårsperiodens början uppgick, såsom tab. litt. B ut
visar, värdet af den årliga införseln till omkring 5lVi millioner 
kronor. Detta värde ökades åren 1872, 1873 och 1874, under 
hvilket sistnämnda år varor infördes till värde af omkring 96'/» 
millioner kronor, en summa vida öfverstigande värdet af inför
seln under något föregående år. TjU följd af mindre gynnsamma 
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konjunkturer år 1875 minskades värdet af införseln med omkr. 
I8V2 millioner kronor. Följaude tabell visar i runda tal förhål
landet mellan hela rikets och hufvudstadens införsel : 

Tab. Litt. A. Person- och, varurörelsen å Stockholms bangårdar åren 1871—1875. 

Utförseln, som år 1871 uppgick till nära I6V2 millioner 
kronor, ökades år 1872 med omkring 2 millioner kronor, hvar-
efter den nedgick till omkring 16,700,000 kronor. Den stora 
tillökningen i värdet af de år 1872 utförde varorna härrörde 
af de ovanligt stegrade prisen å alla slag af jern- och trävara-
effekter. 

Värdet af varor, utförde till Finland, har under perioden 
ökats från omkring IV2 million kronor år 1871 till mera än 3 
millioner kronor, hvartill värdet år 1875 uppgick. 

Sammanlagda beloppet af den för införda varor år 1871 
uppburna tull har enligt tab. Litt. B utgjort 7,113,503 kronor 

Rörelsen å stadens bangårdar. 
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och för år 1875 ett belopp af 9,335,571 kronor. År 1874 upp
gick tullbeloppet till 13,598,947 kronor, men detta härrörde af 
en betydande tillfällig införfel af sprit från Eyssland. 

Drägtighetssumman af de år 1871 till hufvndstaden i utri
kes fart ankomna och derifrån åtgångna fartyg har, likaledes 
enligt nyss åberopade tabell och efter der upptagna nylästers 

Tab. Litt. B. In- och utförsel, tulluppbörd, ankomna och afgångna fartyg. 
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reducering till tons, utgjort omkring 489,272 tons och vid slutet 
af femårsperioden 541,826 tons, hvilka tal visa en tillökning af 
omkring 50,000 tons. Ar 1874 uppgick drägtigheten till omkring 
707,444 tons. 

Af i inrikes fart gående fartyg ankommo och afgingo 21,436 
stycken år 1871 samt 24,267 stycken år 1875. Under år 1872 
utgjorde antalet 27,344 stycken. 

Angående anstalter i Stockholm, hvilka afse sparsamhetens 

främjande samt företagsamhetens och kreditens underlättande, 
äfvensom angående åtskilliga här i staden befintliga försäkrings
inrättningar meddelas följande: 

Stockholms stads sparbank. I afseende å denna inrättning 
hänvisas till tab. N:o 13 bland bilagorna och de i slu- Tab. Nto 13. 
tet af samma tab. gjorda anteckningar. 

Rånte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm, bildad 
1850, hvilkens ändamål är at t emottaga och göra fruktbärande 

Tab. Litt. C. 
Tabellarisk öfversigt öfver Ränte- och Kapitalförsäkringsanstaltens i Stockholm ställning och verksamhet under åren 1871—1875. 
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större eller mindre besparingar för att derigenom bereda insät-
tare antingen lifränta eller kapital att lyftas på en gång, och 
som den 22 December 1869 erhöll nytt af Kungl. Maj:t stadfäst 
reglemente, har under ifrågavarande femårsperiod betydligt ut
vecklat sig och mottager insättningar från hela riket. Särdeles 
genom bemödanden af den i hufvudstaden år 1869 bildade s. k. 
Fosterländska Föreningen har icke obetydligt antal af den ar
betande klassen förmåtts att insätta sina besparingar i ränte-
och kapitalförsäkringsanstalten till stor båtnad för kommande 
tiders fattigvård. Insättningarna utgjorde: 

Anstaltens utgående balans, som 1870 utgjorde 2,526,187 
kr. 31 öre, har under denna femårsperiod stigit, så att den 

Tab. Litt. D. Fosterländska Föreningens inkomster och utgifter 1869—1875. 

1875 uppgick till 8,776,051 kr. 6 öre. Antalet utfärdade för
säkringsböcker var vid nämnda tider respektive 8,197 och 64,394 
stycken. 

Ofver anstaltens ställning och verksamhet i öfrigt under 
perioden meddelas å föreg. sida stående tabellariska öfversigt, 
Litt. C. 

Från Fosterländska Föreningen, hvars ändamål är att, till 
minskande af fattigdomens fortgående tillväxt och dess menliga 
följder, företrädesvis hos de talrika klasser, hvilka för uppe
hälle och utkomst äro hänvisade till sin arbetsförmåga allena, 
genom upplysningar, råd och uppmuntringar framkalla sjelfverk-
samhet och bemödanden att medelst sparsamhet under yngre 
dagar söka förbättra sina lefnadsvilkor och betrygga sin och de 
sinas framtid, har meddelats följande i tabellform sammanfat
tade redogörelse (Tab. Litt. D), afseende tiden från Föreningens 
tillkomst år 1869 till 1875 års utgång: 

Tab. Litt. E a. Öfversigt af Stockholms Enskilda Banks ställning den 31 December 1871. 

ÖfverstcitMilare-EmbeteU femftrsberättelse: 1871—1875. Stockholm stad. 2 



Tab. Litt. F. Skandinaviska Kreditaktiebolagets ställning vid slutet af åren 1871 och 1875. 

10 Stockholms stad. Stockholms Enskilda bank. Skandinaviska och Industri-Kreditaktiebolagen. 

Stockholms Enskilda hank. Denna den första genom enskild 
företagsamhet uti hufvudstaden inrättade bank stiftades år 1856 
och har sedermera under en jenin och lycklig utveckling fortgått. 
Banken är grundad på samtlige lottegares solidariska ansvarighet 
för bankens alla förbindelser. Då bolaget bildades, var lottegar-
nes antal 83, men genom arf och andra laga öfverlåtelser af 
banklotter, uppgick lottegarnes antal till 153 vid 1875 års ut
gång. Bankens till fullo inbetalda grundfond är en million kr. 
Utöfver denna grundfond och oaktadt lottegarne ärligen erhållit 
goda vinstutdelningar på lotterna, har banken samlat reservfond 
och reserverade medel till ett sammanräknadt belopp af 2,320,888 
kronor 78 öve. 

Denna bank omfattade först med allvar depositionsrörelsen 
och synes numera hafva blifvit en sparbank i stort. Från den 
15 oktober 1856 till 1875 års slut hade 94,916 stycken deposi
tionsbevis blifvit utställda och emot dem 224,931,600 kronor 
blifvit i banken insatta. Den 31 December 1875 innestodo på 
denna räkning 16,863,200 kronor mot 9,616 depositionsbevis. 

I förhållande till bankens omfattande rörelse hafva så väl 
lagsökningarnes antal som bankens förluster varit föga känbara. 
Under de senaste fem åren förekomma endast 12 lagsökningar. 

För jemförelse meddelas här tabb. Litt. E a och E b, inne
fattande öfversigter af bankens ställning vid slutet af första 
och femte året af den femårsperiod, som utgör föremål för denna 
underdåniga berättelse. 

Skandinaviska kreditaktiebolaget, som erhöll bolagsordning 
fastställd den 6 November 1863 och hvars styrelse har sitt säte 
i Göteborg, har under femårsperioden, genom emission af 17,606 
nya aktier, ökat sitt aktiekapital från 35,212 till 52,818 aktier 
k 142 kronor hvardera, hvarigenom kapitalet, från 5,000,104 kr., 
vid 1875 års utgång uppnått 7,500,156 kr.; ordinarie reservfon
den 2,500,052 och särskildt reserverade medel till framtida dis
position 1,400,000, så att totalsumman af bolagets egande kapi
tal nu utgör 11,400,208 kronor. 

Till erhållande af lämplig och tidsenlig lokal för bolagets 
verksamhet i hufvudstaden, har en ny bankbyggnad blifvit upp
förd vid Storkyrkobrinken, hvarför kostnaden, sedan utgifter för 
inköpta hus och tomter m. m. blifvit afskrifne med cirka 400,000 
kr., vid 1875 års utgång uppgått till kronor 296,094 kr. 52 öre. 

Till jemförelse bifogas en öfversigt af hela bolagets ställ
ning vid årssluten 1871—1875, äfvensom särskildt en öfversigt 
af det i Stockholm inrättade afdelningskontorets verksamhet 
åren 1871—1875. Tabb. Lit t . F. och G. 

Indiistri-Kreditaktiebolaget i Stockholm. Angående detta bolag, 
för hvilket bolagsordning den 11 November 1864 faststäldes och 
hvars verksamhet sedan den 23 Maj 1865 fortgått, bifogas i 
nedan intagna tabb. Litt. H a , H i och H c sammanfattad öf
versigt af bolagets ställning vid utgången af åren 1871 och 1875. 

Tab. Litt. Eb. Öfversigt af Stockholms Enskilda Banks ställning den 31 December 1875. 



Tab. Litt. H a. Öfversigt af Industri-Kreditaktiebolagets i Stockholm ställning den 31 December 1871. 

Tab. Litt. G. 
Ofversigt af det utaf Skandinaviska Kreditaktiebolaget i Stockholm inrättade Afdelningskontors verksamhet, åren 1871—1875. 

Stockholms Intecknings-Garantiaktiebolag. Stockholms stad. 11 

Stockholms Intecknings-Garantiaktiebolag. I följd af åtskil
liga, genom nådig resolution den 30 Januari 1873, medgifna 
ändringar i bolagets stadgar, omfattar bolagets verksamhet nu
mera icke endast inteckningsförsäkring och amorteringslånerörelse, 

utan äfven alla vanliga grenar af bankrörelse. Angående bola
gets ställning vid slutet af åren 1871 och 1875, åberopas å andra 
sidan intagna tabb. Litt. I och K. 



Tab. Litt. K. Stockholms Intecknings-Garantiaktiebolags ställning den 31 December 1875. 

Tab. Litt. H c. Öfversigt af följande trenne räkningars ställning vid hvarje års slut af femårsperioden 1871—1875. 

Tab. Litt. H b. Öfversigt af Industri-Kreditaktiebolagets i Stockholm ställning den 31 December 1875. 

12 Stockholms stad. Stockholms Handelsbank. 

Aktiebolaget Stockholms Handelsbank. För detta bolag, soui 
icke eger utgifVa egna banksedlar, men hvars verksamhet eljest 
afeer all sådan öfrig rörelse, som till en ordnad bankrörelse 

hörer, fastställdes bolagsordning den 12 Maj 1871. Angående 
bankens ställning vid utgången af de år, berättelsen omfattar, 
hänvisas till efterföljande tabb. Litt. L a—L e. 



Tab. Litt. L d. Aktiebolaget Stockholms Handelsbanks ställning den 31 December 1874. 

Tab. Litt. L b. Aktiebolaget Stockholms Handelsbanks ställning den 31 December 1872. 

Tab. Litt: L a. Aktiebolaget Stockholms Handelsbanks ställning den 31 December 1871 (för 1/2 år). 

Stockholms stad. 13 Stockholms Handelsbank. 



Tab. Litt. N. Aktiebolaget Stockholms Folkbanks rörelse. 

Tab. Litt. L e. Aktiebolaget Stockholms Handelsbanks ställning den 31 December 1875. 

14 Stockholms stad- Stockholms Folkbank. Stockholms Magasinsaktiebolag. 

Aktiebolaget Stockholms Folkbank. Bolagsordning för det
samma faststäldes den 31 December 1868. Angående folkban
kens ställning och rörelse lemua tabellerna Litt. M och ?f när
mare upplysning. 

Stockholms Magasinsaktiebolag. För detta bolag stadfästes 
bolagsordning den 2 Februari 1872. Bolaget, hvarmed afses att 
understödja och bsfordra varuhandel, har till ändamål dels att 
emottaga varor till förvar i egna eller förhyrda magasiner och 
andra upplagsplatser, dels att mot säkerhet i dylika varor, åtaga 
sig betalningsskyldighet såsom godkännare för vexlar eller an
visningar, som af varornas égare å bolaget utställas. Angående 

bolagets ställning vid slutet af nedannämnde ar, hafva följande 
uppgifter meddelats: Tabb. Litt. O, P, Q och R. 

Tab. Litt. O. Tillgångar år 1872. 

Tab. Litt. M. Aktiebolaget Stockholms Folkbanks ställning den 31 December åren 1871—1875. 



-4»m. Vid 1871 &ra början voro de utestående lånens antal 96,674 stycken med ett kapital af 931,962 kronor 50 öre och vid 1875 are slut var antalet 68,684 stycken med ett 

kapital af 679,556 kronor 50 öre. Hvarje lån har pr medium utgjort 9,19 kronor. 

Tab. Litt. S. Sammandrag af Stockholms stads allmänna Pantlåneinrättnings lånerörelse under åren 1871—1875. 

Stockholms Magasinsaktiebolag. Stockholms stad. 15 

Skulder år 1872. 

Tab. L i t t P. Tillgångar år 1873. 

Skulder år 1873. 

Tab. Litt. Q. Tillgångar år 1874. 

Skulder år 1874. 

Tab. Litt. R. Tillgångar år 1875. 



Tab. Litt. T b. Aktiebolaget Stockholms Pantaktiebanks ställning den 31 December 1875. 

Tab. Litt. T a. Aktiebolaget Stockholms Pantaktiebanks rörelse åren 1874 och 1875. 
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Skulder år 1875. 

Stockholms stads allmänna PantldneinräUmng. Under ifrå
gavarande femårsperiod har lånerörelsen bedrifvits på sätt af 
tab. Litt. S. närmare inhemtas. 

Aktiebolaget Stockholms Pantaktiebank. Dess bolagsordning 
är faststäld den 26 Augusti 1873. Bolaget, hvarmed i första 

Pantlåneinrättningar. Brandförsäkringsinrättningar. 

rummet afses att på så billiga vilkor, som med dess säkra be
stånd äro förenliga, afhjelpa mindre bemedlade samhällsmedlem
mars lånebehof, har till ändamål att betjena allmänheten med 
lån mot pant af lös egendom och att, i den mån dertill erfor
derlig lägenhet förefinnes, emottaga sådan egendom till förva
rande. Bolagets verksamhet utöfvas tills vidare inom tre i olika 
stadsdelar belägna afdelningskontor. För bolagets rörelse åren 
1874 och 1875 samt ställning vid sistnämnda års utgång redo-
göres summariskt i nedanstående tabb. Litt. T a och T b. 

I afseende å Stockholms stads Brandförsäkringskontors ställ
ning under perioden åberopas efterstående summariska samman
drag, Litt. U. 

Stockholms stads Brandstodsbolag till försäkring af lös egen~ 
dom. För de senast tilländalupna fem räkenskapsåren, hvilka 
hos bolaget räknas från och med den 1 Oktober ena året till 
och med den 30 September året derpå, hafva räkenskaperna 
utvisat de förhållanden, som upptagas i efterföljande tab. Litt. W. 



Brand- och lifförsàkringsinrättningar. Stockholms stad. 17 

Försäkringsaktiebolaget Skandia. Angående detta bolags 
brand-, lifförsäkrings- samt lifränte- och kapitalförsäkringsrörelse 
under perioden äfvensom bolagets fonder vid utgången af år 

1875 lerana efterföljnde tabeller Litt. X, Y, Z och Ä närmare 
upplysning. 

Tab. Litt. U. Öfversigt af Stockholms stads Brandförsäkringskontors ställning åren 1871—1875. 

Tab. Litt. W. Öfversigt af Stockholms stads Brandstodsbolags till försäkring af lösegendom ställning åren 1871—1875. 

3 



Tab. Litt. Å. 

Försäkringsaktiebolaget Skandias fonder uppgingo vid 1875 års 

slut till följande belopp : 

Tab. Litt. Ä. Stockholms sjöförsäkringsaktiebolags verksamhet. 

Tab. Litt. Z. Försäkringsaktiebolaget Skandias Lifränte- och Kapitalförsäkringsrörelse. 

Tab. Litt. Y. Försäkringsaktiebolaget Skandias Lifförsäkringsrörelse. 

Tab. Litt. X. Försäkringsaktiebolaget Skandias Brandförsäkringsrörelse. 

18 Stockholms stad. Brand-, lif- och sjöförsäkringsinrättningar. 



Brand-, lif- och sjöförsäkringsinrättningar. Stockholms stad. 19 

Stockholms sjöförsäkringsaktiebolag. Dess aktiekapital består 
af 1,000,000 kronor, fördelade å 1,000 st. till viss man ställda 
aktier, hvardera lydande å 1,000 kronor. 

Af aktiekapitalet äro 40 procent kontant inbetalda. Aktie-
egarnes antal vid 1875 års slut utgjorde 136. Bolaget började 

Tab. Litt. Ö. Lifförsäkringsbolaget Nordstjernans rörelse. 

sin verksamhet den 16 Maj 1867 och har resultatet för åren 
1871—1875 varit, såsom tab. Litt. A visar. 

Lifförsåkruigsaktiebolaget Nurdstjernan, stadfäst genom 
Kungl. Resolution af den 21 November 1871, började sin rö
relse ined ingången af år 1872. 

Tab. Litt. B B . Brandförsäkringsaktiebolaget Sveriges verk-
samhet. 

Tab. Litt. AA. Lifförsäkringsaktiebolaget Nordstjernans ställning år 1875. 

Tab. Litt. CC. Brandförsäkringsaktiebolaget Sveriges ställning år 1875. 
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Bolagets verksamhet omfattar endast de grenar af försäk
ringsrörelsen, som kunna hänföras till lifförsäkring samt lifränte-

ooh kapitalförsäkring. Angående bolagets rörelse och ställning 
åberopas Tabb. Litt. O och AA. 

Tab. Litt. F F . Sjöförsäkringsaktiebolaget Ägirs verksamhet. Tab. Litt. D D . Lifförsäkringsaktiebolaget Thules verksamhet. 

Tab. Litt. E E . Lifförsäkringsaktiebolaget Thules ställning år 1875. 

Tab. Litt. GG. Sjöförsäkringsaktiebolaget Ägirs ställning år 1875. 



Tab. Litt. LL. Återförsäkringsaktiebolaget Niords ställning år 1875. 

Tab. Litt. I I . Sjöförsäkringsaktiebolaget Svithiods ställning år 1875. 

Tab. Litt. H H . Sjöförsäkringsaktiebolaget Svithiods verksamhet. Tab. Litt. KK. Återförsäkringsaktiebolaget Niords verksamhet. 

Brandförsäkringsaktiebolaget Sverige, stadfäst genom Kungl. 
Resolution af den 7 Februari 1873, har til] ändamål att 
meddela försäkring mot skador förorsakade af eld och biand, 
åskslag eller explosion. Angående bolagets verksamhet och 
ställning åberopas tabellerna Litt. BB och C C. 

Lijförsäkringsaktiebolaget Thule, stadfäst genom Kungl. Re
solution af den 13 December 1872, började sin verksamhet med 
ingången af år 1873 och har till ändamål för sin verksamhet 
att meddela lifförsäkring samt lifränte- och kapitalförsäkring, 
äfvensom andra dylika försäkringar. Angående bolagets verk
samhet och ställning åberopas tabb. Litt. BD och E E . 

Brand-, lif-, sjö- m. fl. försäkringsinrättningar. Stockholms stad. 21 

Sjöförsäkringsaktiebolaget Agir, stadfäst genom Kungl. Re
solution af den 22 Xov. 1872, liar till ändamål att meddela 
försäkringar mot skador, som kunna inträffa vid transporter på 
vatten eller till lands inom och utom riket. Angående bolagets 
verksamhet och ställning åberopas tabb. Litt. F F och GG. 

Sjöförsäkringsaktieboht(jet Svithiod, stadfäst den 1 Novem
ber 1872, har till ändamål att emot skador, som inträffa 
vid transporter på haf, sjöar, floder, kanaler, i hamnar och till 
lands, meddela försäkringar. Angående bolagets verksamhet 
och ställning åberopas tabb. Litt. I IH och I I . 



Tab. Litt. NN. Återförsäkringsaktiebolaget Vidars ställning år 1875. 

Tab. Litt. MM. Återförsäkringsaktiebolaget Vidars verksamhet. 

Aterförsäkringsaktiebolaget Niord, stadfäst den 6 Februari 
1874, har till ändamål att meddela aterförsäkring af sjö-, flod-, 
landt-transporter och brandförsäkringar. Angående bolagets 
verksamhet och ställning åberopas tabellerna Litt. K K och LL. 

Aterförsäkringsaktiebolaget Vidar, stadfäst den 21 Fe
bruari 1873, har till ändamål att meddela återförsäkring af för
säkringar mot brandskada samt mot skador, som inträffa vid 
transporter på haf, sjöar, floder och kanaler, i hamnar och till 
lands. Angående bolagets verksamhet och ställning åberopas 
tabellerna Litt. MM och NN. 

Stockholms Hgpotekikassu. Denna år 1861 grundade lane-
anstalt, som, till sin organisation närmast öfverensstämmande 
med hypoteksföreningarna å landet, eger till uppgift att emot 
amorteringsobligationer upplåna medel i ändamål att tillhanda
hålla fastighetsegare inom Stockholm ouppsägbara amorterings-
lån emot hypotek af inteckning i deras egendomar, har under 
femårsperioden 1871—75 utlemnat 44 amorteringslån å tillhopa 
2,340,100 kronor. Vid slutet af år 1875 utgjorde sammanlagda 
beloppet af hypotekskassans fordran för de från början af dess 
verksamhet utlemuade lånen 4,094,896 kronor 90 öre och för
hållandet mellan denna fordran och de pantförskrifna fastighe
ternas sammanlagda brandförsäkringsvärde, uppgående till 
10,908,205 kronor, var såsom 37,j', till 100. Kassans grund
fond, som bildas derigenom att af lånebeloppen endast 95 proc. 
utlemnas kontant och återstående 5 proc. innehållas emot det 
att låntagarne i stället derför erhålla grundfondsobligationer, 
hvilkas innehafvare utgöra hypotekskassans bolagsmän, har un-

22 Stockholms stad. Återförsäkringsinrättningar. Stockholms Hypotekskassa. 

der femårsperioden vuxit från 104,600 till 222,400 kronor och 
reservfonden under samma tid ökats från 3,125 kr. 31 öre till 
36,152 kr. 75 öre. 

Kassans ställning den 31 December 1875 var följande: 

Skulder. 

Tillgångar. 



Kameralförhållanden. Tab. N:o 12. Polisinrättningen. Stockholms stad. 23 

5. Kameralförhållanden. 
De hithörande uppgifterna, hvilka röra kronouppbörden i 

Tab. N:o 12. Stockholm, innefattas i tab. N:o 12 bland bilagorna. Ut-

Vid afgifvande af senaste underdåniga femårsberättelse gällde 
den af Eders Kungl. Maj:t d. 16 Aug. 1870 Nådigst fastställda 
stat för polis- och rattbevakningen i hufvudstaden, enligt hvil-
ken stat, som finnes i sagda femårsberättelse intagen, anslaget 
från stadskassan till polisväsendet utgick med 284,015 kronor. 

Då emellertid redan under de närmaste åren prisen på 
nästan alla slags lifsförnödenheter begynte hastigt stiga, hvaraf 
åter följde, att de i staten fastställda löner, hvilka icke varit 
bestämda högre än att de skulle, efter dåvarande prisförhåliau-
den, nätt och jemnt bereda löntagarne en efter hvar och en 
tjenstegrads anspråk och behof afpassad nödtorftig bergning, 
snart befunnos inom nästan alla lönegrader otillräckliga, fann 
sig Ofverståthållare-Embetet föranlåtet att i skrifvelse den 3 
December 1872 hos Stockholms Stadsfullmägtige begära, att 
såsom dyrtidstillägg för år 1873 måtte af stadens medel anslås 
400 kronor till en hvar af 6 poliskommissarier, 200 kronor till 
en hvar af 33 öfverkonstaplar, 100 kr. till en hvar af 214 kon
staplar, vaktmästare och ordonanser samt 120 kr. till en hvar 
af 90 extra konstaplar; hvarjemte och då samma ekonomiska 
svårigheter, som förefunnos för polispersonalen, i allmänhet 
tryckte jemväl de vid polisstyrelsen anställde tjenstemän, hvadan 
eu definitiv och måhända allmän förbättring af lönerna för po
lisverkets tjenstemän och betjente ej kunde länge undvikas, 
Ofverståthållare-Embetet förbehöll sig att, när frågan om upp
görande af stadens stat för år 1874 hos stadsfullmägtige före
kom, få göra den vidare framställning om förhöjning i anslaget 
till hufvudstadens polis, hvartill omständigheterna kunde föran
leda. Den sålunda äskade löneförbättringen, utgörande tillhopa 
41,200 kr., blef af Stadsfullmägtige med en obetydlig nedsätt
ning bifallen eller så, att till Öfverståthållare-Embetets förfo
gande ställdes ett belopp af 40,000 kronor att användas till för
bättring i polispersonalens aflöning under år 1873. 

Vid våren 1873 hade emellertid någon förändring i pris
förhållandena ej inträffat och syntes ej heller vara att under 
den närmaste framtiden förvänta; och som Ofverståthållare-
Embetet följaktligen ansåg nödigt, att den vunna löneförbätt
ringen uppfördes å ordinarie stat, samt billigheten jemväl syntes 
fordra ej mindre att löneförhöjning bereddes de 2 poliskommis-
sarier, hvilka icke för år 1873 kommit i åtnjutande af dyrtids
tillägg, nemligen poliskommissarien vid detektivpolisen, som upp
bar lön af 2,500 kronor, och den poliskommissarie, hvilken til
lika vore föreståndare för prostitutionsbyrån och uppbar, jemte 
sin kommissarielön, ett årligt arvode af 800 kronor, än äfven 
att de i staten bestämda löner för polismästaren, polisdomaren, 
polisintendenten och kanslisterna vid polisverket höjdes, uppgjorde 
Ofverståthållare-Embetet och underställde Eders Kungl. Maj:ts 
Nådiga pröfning förslag till ny stat för polis- och nattbevak-
ningeu i hufvudstaden att gälla från och med år 1874 och tills 
vidare; och var i den sålunda föreslagna staten, som ej inne-

öfver hvad dessa uppgifter innehålla har Ofverståthållare-Embe
tet icke något att i förevarande ämne meddela. 

fattade någon ändring i polisverkets organisation, uppfördt det af 
Stadsfullmägtige polispersonalen för år 1873 beviljade dyrtids
tillägg samt dessutom foreslaget en löneförhöjning af 2000 kr. 
åt polismästaren, af 1,500 kr. åt polisdomaren, af 500 kr. åt 
polisintendenten, af 200 kr. åt en hvar kanslist, af 300 kr. åt 
föreståndaren för detektiva polisafdelningen samt af 400 kr. åt 
föreståndaren för prostitutionsbyrån. Sedan Stadsfullmäktige i 
ämnet sig utlåtit, blef berörda förslag af Eders Kungl. Maj:t 
faststäldt endast med den af Stadsfullmägtige antagna förän
dring, att polismästarens lön bestämdes till 7,000 i stället för 
föreslagna 8,000 kronor och polisdomarens till 5,500 i stället för 
föreslagna 6,000 kronor; och berättigades Ofverståthållare-Em
betet att, på sätt ditintills egt rum, använda öfverskott på en 
titel till fyllnad i utgifterna å en annan. 

Redan under år 1874 visade sig emellertid, att, ehuru en 
väsentlig förbättring sålunda blifvit åvägabragt i de vid polis
verket anställda personers lönevilkor, dessa ändock vore otill
räckliga, ett förhållande, som ådagalades af alltjemt ökade va
kanser inom öfverkonstapels-, konstapels- och extra konstapels-
graderna. På grund häraf begärde Ofverståthållare-Embetet i 
skrifvelse till Stadsfullmägtige den 21 Sept. 1874, att af sta
dens medel måtte ställas till Öfverståthållare-Embetets förfo
gande utöfver den i gällande lönestat för poliskåren uppförda 
summa 329,715 kronor, ett belopp af 65,000 kronor att såsom 
dyrtidstillägg för år 1875 utgå med 200 kr. till kommissarien 
vid detektiva afdelningen, 400 kr. åt en hvar af de öfrige kom-
missarierne, 200 kr. åt hvarje öfverkonstapel, konstapel, ordonans 
och vaktmästare samt 140 kr. åt hvarje extra konstapel; och 
blef berörde framställning af Stadsfullmägtige sålunda bifallen, 
att, utöfver redan beviljade anslag, i mån af reqvisition af sta
dens medel ställdes till Öfverståthållare-Embetets förfogande, 
hvad som erfordrades för att den tjenstgörande polispersonalen 
skulle under år 1875 komma i åtnjutande af dyrtidstillägg till 
de belopp, Ofverståthållare-Embetet begärt. 

Ehuru sålunda ånyo vunnits en förbättring i polispersona
lens löneförmåner, inträdde emellertid icke något i anmärknings
värd grad gynnsammare förhållande i afseende å poliskårens re
kryterande. Då det följaktligen kunde med skäl ifrågasättas, huru
vida icke polisinstitutionens vidmagthållande i sådant skick, att 
den med hopp om framgång kunde inom samhället upprätthålla 
ordning och säkerhet, kräfde en ytterligare förbättring i polis
personalens lönevilkor, samt den ytterligare stegring i hyror lika
som ock i lifsförnödenheter af snart sagdt alla slag, som under 
senaste tiden inträdt, gjorde en förhöjning jemväl i de vid polis
verket anställde embets- och tjenstemäns lönevilkor af behofvet 
högeligen påkallad ; då vidare anslagen för de utgifter, polisver
ket hade att, jemte aflöningar, bestrida, i allmänhet visat sig 
otillräckliga, hvilket haft till följd, att Ofverståthållare-Embetet 
med den Embetet tillerkända rätt att använda öfverskott å en 

6. Politi. 
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titel till fyllnad i utgifterna å en annan, mast till betäckande 
af bristen anlita de besparingar, som genom vakanser inom po
liskåren uppkommit, men dylika besparingar icke kunde påräk
nas, derest man lyckades uppbringa kåren till dess fulla numerär; 
samt då slutligen fråga hos Ofverståthållare-Embetet uppstått 
om vissa förändringar i poliskårens organisation, de der å ut
giftsstaten kunde hafva inflytande, så lät Ofverståthållare-Em
betet, efter föregången fullständig granskning af verkets ekono
miska förhållanden under de senaste åren, utarbeta förslag till 
ny inkomst- och utgiftsstat för polisverket för år 1876, hvilket 
förslag hufvudsakligen åsyftade: 

förhöjning i aflöningen ej mindre för en del embets- och 
tjenstemän än ock för polispersonalen och verkets vaktbetjening; 

förändring i poliskårens organisation genom inrättandet af 
en ny polisafdelning, benämnd »Centralpolis», samt slutligen 

sådan tillökning i anslagen för andra utgifter än aflöningar, 
att dessa anslag kunde blifva för sitt ändamål tillräckliga, och 
verket följaktligen icke vidare behöfva för bestridande af en del 
af dessa utgifter vara hänvisadt till besparingar genom vakanser; 

och utvisade den föreslagna staten en förhöjning af 73,260 
kronor i det anslag, staden för år 1875 lemnade till polisväsen
det, hvadan hela det belopp, som i förenämnda hänseende för 
år 1876 af kommunen äskades, uppgick till sammanlagdt 467,975 
kronor. 

Det af Ofverståthållare-Embetet sålunda uppgjorda förslag 
till stat blef af Stadsfullmägtige den 1 Oktober 1875 med några 
mindre förändringar i afseende å de i förslaget upptagne anslags
rubriker godkändt, dock under nedannämnda vilkor: 

att de besparingar, som kunde uppstå å samtliga anslagen 
med undantag af anslaget till »beklädnad» och »beväring», skulle 
återbäras till stadskassan; 

att den polistjenstgöring, som då bestreds af militärkompa
niet, skulle helt och hållet öfvertagas af polispersonalen; samt 

att det från Drätselnämndens tredje afdelning till två polis-
kommissarier utgående arvode af 400 kronor för kontroll öfver 
gatulyshållningen skulle indragas och detta uppdrag betraktas så
som ett polisens tjensteåliggande; 

hvaremot polisverket befriades från den pensionering af 
befälet vid forna nattbevakningen, som sagda verk ditintills 
ålegat. 

Ofverståthållare-Embetet, som fann något hinder ej böra 
möta för godkännande af omförmälda vilkor, hemställde hos Eders 
Kungl. Maj:t om nådig fastställelse å merberörda förslag, deruli 
vidtagits de af Stadsfullmägtige begärda ändringar i afseende å 
anslagstitlarne ; och blef sagda förslag den 19 Nov. sistlidet år af 
Eders Kungl. Maj:t stadfäst. Se vidstående tabell Litt. 0 0 . 

Den här ofvan omförmälda förändring i poliskårens organi
sation har såsom ofvan jemväl blifvit nämndt, bestått i bildande 
af en ny polisafdelning, benämnd »Centralpolisen», som utgöres 
af en föreståndare, 2 öfverkonstaplar och 16 konstaplar. Då 
den ordinarie distriktpolisens numerär, äfven under antagande 
att kåren varit fulltalig och i allo tjenstbar, beräknats allenast 
med hänsyn till patrulleringstjenstens upprätthållande och följ
aktligen icke utgjorts af större styrka, än som oundgängligen 
erfordrats för patrulleringslinieroas besättande, men dess verk
samhet, sådant oaktadt, måst tagas i anspråk för många andra 
ändamål, såsom vaktgöring vid teatrar, allmänna förlustelsestäl
len, vid ångbåtars ankomst och afgång, eller i allmänhet vid 

sådana tillfällen, då en större mängd menniskor kunnat förmodas 
tillkomma, vid kruttransporter samt lossning och lastning af eld
farliga oljor, vid vissa slag af kronotransporter, för biträde vid 
mantalsskrifningar och brandsyner samt under sommarmånaderna 
för särskild bevakning å Djurgården alla sön- och helgdags-
eftermiddagar m. m., så har följden blifvit den, att patrullerings-
tjensten i allmänhet endast ofullständigt kunnat upprätthållas. 
Till förekommande af nu omförmälda olägenhet samt för att 
åvägabringa en närmare tillsyn öfver åkeriväsendet och andra 
sådana inrättningar, äfvensom öfver den patrullerande polisper
sonalens fullgörande af sina skyldigheter, har Ofverståthållare-
Embetet ansett nödigt bilda en särskild polisafdelning, hvilken, 
med afseende dera att den icke blifvit bunden vid något visst 
distrikt, benämnts »Centralpolis». Denna polisafdelning till
kommer: 

l:o att bestrida den till patrulleringstjenstgöring ej hänför
liga vakthållning, som, på sätt nu blifvit nämndt, måst af den 
patrullerande polispersonalen vid särskilda tillfällen fullgöras; 

2:o att öfver åkeriväsendet, ångslupstrafiken, stadsbudsin
rättningen och andra dermed jemförliga inrättningar utöfva en 
speciel tillsyn; samt 

3:o att biträda vid inspektionen öfver den patrullerande 
polispersonalen och tillsynen, att patrulleringen vederbörligen 
fullgöres, samt dymedelst utgöra en komplettering af den cen
tralinspektion, som genom polisintendenten redan förefinnes; 

Och som de åligganden, hvilka tillkomma Centralpolisen, i 
allmänhet äro af den vigtiga och grannlaga beskaffenhet, att 
denna afdelning måste i likhet med detektivpolisen utgöra en 
elittrupp inom poliskåren, samt dess tjenstgöring icke allenast 
innefattar staden i dess helhet utan ock berör hvarje vigtigare 
gren af distriktpolisens verksamhet, har med centralpolisens 
bildande jemväl åsyftats att dels erhålla en lämplig instruktörs-
afdelning för extra konstaplarne, hvilka genom att i tjenstgö-
ringen åtfölja och biträda centralpolisens personal kunna danas 
till skickliga polismän, dels ock bereda ökad tillgång på befäls
ämnen inom kåren, hvilket är synnerligen behöfligt, enär detek-
tiva polisafdelningen, derifrån kårens befäl hitintills nästan ute
slutande rekryterats, ej har nog hög numerär, för att man städse, 
då behofvet kräfver, skall kunna inom densamma påräkna per
soner, fullt mogna för öfvertagande af befälsplats. 

I sammanhang med inrättande af centralpolisen och för att 
erhålla medel för dess organiserande, utan att stadskassan der-
för behöfde betungas med några särskilda utgifter, har extra 
poliskårens antal blifvit nedsatt från 90 till 40 eller den nume
rär, bemälda afdelning af poliskåren under de senaste åren fak
tiskt innehaft; och har Ofverståthållare-Embetet desto heldre 
ansett sig kunna vidtaga denna åtgärd, som genom centralpoli
sens inrättande och den ökade tjenstgöringsskyldighet, hvilken, 
till följd af förbättrade aflöningsförmåner, kunnat de extra kon
staplarne åläggas, någon minskning icke uppkommit i produkten 
af det arbete, extra konstapelskåren, beräknad till sitt fulla an
tal af 90 man, kunnat under förut varande förhållanden lemna. 

Den 28 April 1874 tillsatte Ofverståthållare-Embetet en 
koinité med uppdrag att utarbeta förslag och instruktion i fråga 
om organiserandet af en särskild afdelning af poliskåren, som 
uteslutande skulle egna tid och tillsyn åt hvad, som med den 
allmänna sundheten egde gemenskap; och har från komitén in
kommit förslag till reglemente rörande sundhetsinspektionen 



*) Aflöningens fördelning i lön och tjenstgöringsnenningav galler endast de tjenstemiin, som erhålla förhöjda aflöuingsförmåner utöfver 1875 års stat. 
**) Föreståndaren åtnjuter tillika lön såsom stadsfiska) och afstår derför 1,500 kronor af sin konmiissarielön åt deu andre detektiv-kommissarien. 

"*) Åtnjuter tillika lön såsom distriktskommissarie. 
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samt instruktion för sundhetspolisen i Stockholm. Då emellertid 
efter nedsättande af omförmälda komité blifvit af Eders Kungl. 
Maj:t utfärdad helsovårdsstadga för riket samt Ofverståthållare-
Erabetet ansett för hufvudstaden af vigt, att de deruti meddelade 
föreskrifter om helsovårdsaämnder, deras bildande och verksamhet, 

hvilka föreskrifter tills vidare ej äro gällande för Stockholm, måtte 
vinna tillämplighet jemväl för hufvudstaden och derom hos 
Eders Kungl. Maj:t gjort hemställan, har frågan om inrättande 
af en särskild sundhetspolis här i staden synts Ofverståthållare-
Embetet böra hvila i afvaktan å Eders Kungl. Maj:ts nådiga 

Tab. Litt. OO. Utgifts- och inkomststat för polisverket i Stockholm. 
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svar å omförmälda framställning; hvaremellertid åt centralpoli
sen uppdragits att tillsvidare utöfva nödig polisuppsigt öfver 

sundhetsväsendet i hufvudstaden. — Jemväl under de sistför-
flutna fem åren hafva för upprätthållande af ordning vid till-

Forts. af Tab. Litt. OO. Utgifts- och inkomststat för polisverket i Stockholm. 
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fallen, då en större folkmängd varit å allmänna platser samlad, 
i ridning kunnige konstaplar beordrats tjenstgöra till häst; och 
som denna åtgärd visat sig särdeles ändamålsenlig samt den 
ökade trafiken och rörelsen här i staden jemte svårigheten för 
att ej säga omöjligheten, att på ett tillfredsställande sätt me
delst gående patruller besörja polisbevakningen i stadens alltmer 
bebygde och befolkade yttre delar med der befintliga vidsträckta 
bevakningslinier, göra synnerligen önskvärdt, att en beriden polis-
afdelniug kommer till stånd, är hos Ofverståthållare-Embetet 
under utarbetande förslag till organiserandet af eu sådan afdel-
ning af poliskåren. 

Efter den tid, senast afgifna femårsberättelse omfattar, har 
nattbevakningen i hufvudstaden fortfarande under Ofverståt-
hållare-Embetets omedelbara tillsyn bestridts af stadens polis 
med biträde af posteringar och patruller från hufvudstadens gar
nison. I detta afseende har dock under de sistförflutna fem 
åren timat den förändring, att, enligt Eders Kungl. Maj:ts nå
diga skrifvelse den 5 Juni 1874, den kommendering för nattbe-
vakningstjenst å Djurgården, som ditintills under tiden från den 
15 Maj till den 15 Oktober bestridts af flottans härvarande 
station, upphört, samt att de 3:ne från lifgardet till häst till 
staden inom broarne och malmarne hvarje natt utgående beridne 
patruller blifvit indragne, hvaremot alltsedan slutet af år 1875, 
på grund af öfverkommendantens ordres, en patrull af 2 beridne 
man från sistbemälda regemente besörjt och fortfarande besörjer 
nattbevakningen å den del af Djurgården, som sträcker sig från 
Blåporten förbi Framnäs, Sirishof, Bellmausro och vidare öfver 
Djurgårdsslätten åter till Blåporten. 

Sedan Stockholms Stadsfullmägtige nästlidet år, under förut
sättning att stadens militårkompani skulle komma att upphöra, 
beslutat inrätta en särskild brandkår och dertill anvisat nödiga 
medel att utgå från och med innevarande år, anhöll Drätsel
nämnden, att Ofverståthållare-Embetet ville hos Eders Kungl. 
Maj:t göra und. framställning om kompaniets upplösning. I an
ledning häraf och då kompaniets åligganden, som bestodo i skyl
dighet att biträda vid eldsläckning och bestrida polistjenstgöring 
samt att besörja bevakning och forsling af manliga fångar, icke 
syntes lägga hinder i vägen för kompaniets upplösning, enär 
dess befattning med eldsläckningen, såsom nu är nämndt, vore 
afsedd att från och med år 1876 öfvertagas af en särskild 
brandkår, och då medel blifvit af Stadsfullmägtige anvisade för eu 
sådan utvidgning af polispersonalen, att denna sattes i tillfälle 
fullgöra jemväl den militärkompaniet åliggande polistjänstgöring, 
samt, i händelse Stadsfullmägtige Jemnade medel till nödig för
stärkning af vaktpersonalen vid stadens fängelse, kompaniets 
bestyr med fångbevakning och fångforsling kunde på ett till
fredsställande sätt af nämnda personal verkställas, anhöll Ofver
ståthållare-Embetet, som af uppgifna orsaker fann tiden för kom
paniets upplösning synnerligen lämplig, i und. skrifvelse den 1 
Nov. 1875, att Eders Kungl. Maj:t måtte täckas förklara, att, 
derest Stadsfullmägtige ställde till Ofverståthållare-Embetets 
förfogande erforderliga medel för besörjande af den fångbevak
ning och fångforsling, som militärkompaniet ålåge, sagda kom
pani måtte få upplösas, så snart sådant lagligen kunde ske; 
och blef denna framställning af Eders Kungl. Maj:t bifallen den 
12 i nyssnämnda Nov. månad. Sedan en del af manskapet, till 
följd af myteri inom kompaniet nästl. års höst, blifvit afske-
dadt, flere erhållit anställning vid den nya brandkåren samt ka

pitulation stiden för åtskillige under året tilländagått, qvarstâ 
vid kompaniet, som bestod af 105 man, för närvarande endast 
30 man, hvilka under de närmaste åren uttjena sin kapitula
tionstid och tillsvidare, intilldess bevakningen vid stadens ran-
sakningsfängelse blifvit slutligen ordnad, biträda med fångfors
ling och fångbevakning. 

Från polispersonalens pensionsinråttning, för hvilken regle
mente blef af Eders Kungl. Maj:t faststäldt den 2 Febr. 1854, 
utgingo vid 1875 års slut ordinarie pensioner till belopp af 200 
krouor samt extra pensioner å tillsammans 1,754 kr. 17 'öre; 
och utgjorde pensionsinrättningens behållning, som vid slutet 
af år 1870 var 218,613 kronor 56 öre, vid 1875 års slut 492,204 
kronor 26 öre. Genom gåfva af enskild person blef under år 
1875 bildad en enke- och pupillkassa för hufvudstadens polisper
sonal, hvilken kassa vid 1875 års slut utvisade en behållning af 
1,058 kronor 19 öre. 

Uti senaste femårsberättelsen omförmäldes, hurusom såväl 
det förslag till ordnande af hufvudstadens brandväsende, som år 
1866 afgifvits af en utaf Stadsfullmägtige på Ofverståthållare-
Embetets framställning nedsatt komité, som ock det af bered
ningsutskottets delegerade år 1870 i berörda hänseende afgifna 
förslag blifvit af fullmägtige förkastade, men att deremot på 
Stadsfullmägtiges åtgärd vore beroende ett af euskild person 
uppgjordt förslag till brandväsendets ordnande. Då emellertid 
Ofverståthållare-Embetet icke fick från Stadsfullmägtige mottaga 
någon framställning i detta ämne, men behofvet af en mer än
damålsenlig och tidsenlig organisation af eldsläckningsväsendet i 
hufvudstaden gjorde sig alltmera kännbart, förordnade Ofverståt
hållare-Embetet den 5 Nov. 1873 en komité med uppdrag att 
utarbeta och till Ofver&tåthållare-Einbetet afgifva förslag till 
omorganisation af eldsläckningsväsendet här i staden, hvarefter 
komiteraile under nästpåföljande Januari månad inlemnade ett 
förslag, hvilket af Ofverståthållare-Embetet godkändes och der-
efter för yttrandes afgifvande öfverlemnades till Stadsfullmägtige. 
Den 8 Maj samma år, 1874, utkom emellertid Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga brandstadga för rikets städer; och blef, i enlighet 
med de deruti meddelade bestämmelser och sedan på Stadsfull
mägtiges framställning Stockholms stads brandförsäkringskontor 
och direktionen för Stockholms stads brandstodsbolag till försäk
ring af lösegendom förklarat sig jvilja till omorganisation af huf
vudstadens brandväsende under vissa vilkor bidraga, brandför
säkringskontoret tillsvidare med 30,000 kronor årligen och brand
stodsbolaget med 10,000 kronor att årligen utgå under fem år, 
af Stadsfullmägtige den 1 Oktober 1875 för hufvudstaden anta
gen ny brandordning, hvilken af Ofverståthållare-Embetet fast
ställdes den 30 i samma månad. 

Enligt densamma är hufvudstadens brandväsende organise-
radt efter hufvudsakligen följande grunder: 

för elds dämpande under vanliga förhållanden och rädd
ningsarbetets verkställande finnes en särskild på militäriskt sätt 
ordnad, under eget befäl ställd och för ändamålet öfvad kår af 
minst 100 man utom nödigt befäl, som af Drätselnämnden an-
tages, hvilken kår skall fördelas å sju i olika delar af staden 
belägna brandstationer och i allmänhet begagna hästar vid ut
ryckning; 

såsom reserv är att påräkna i utomordentliga fall för ser
vering af de i kasernerna och militärvakterna förlagda sprutor, 
om hvilka här nedan vidare förmäles, manskap med underbefäl 
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jemte hästar från hufvudstadens garnison, till det antal, som af 
vederbörande militära myndigheter bestämmes; hvarjemte det 
åligger brandchefen träffa aftal med enskilda personer om fram
förande af nedan omnämnde 20 reservsprutverk samt genom 
öfverenskommelse med personer, de der hafva större arbets
styrka till sitt förfogande, så bereda, att vid förefallande behof 
må kunna påräknas större eller mindre del af denna arbets
styrka att tillgå såsom reservmanskap; skolande railitärmanska-
pet utrycka på polismyndighetens reqvisition och det öfriga man
skapet inställa sig vid särskild tillsägelse af braudchefen så ock 
omedelbart efter klämtsignal; 

den egentliga brandkåren skall vara försedd med minst föl
jande släcknings- och räddningsredskap af ändamålsenlig be
skaffenhet: 1 ångspruta, 5 större och 7 mindre slangsprutor, 20 
pytssprutor, 2 större och 5 mindre slangvagnar, 10,000 fot tryck-
och ledningsslangar, 200 fot sugslangar, 400 fot förlängningsstegar, 
14 stycken hakstegar, 14 springsegel, 7 lifräddningsbälten, 7 
räddningssäckar, 1,000 fot räddningslinor samt de för denna 
redskaps användande nödiga verktyg och mindre persedlar, hvar
jemte staden skall hålla vid h var och en af de regementskaser-
ner, från hvilka biträde vid eldsvåda påräknas, minst en spruta 
af lämplig storlek och tjenlig modell, vid h varje högvakt en så
dan spruta eller en slangkärra med nödig utrustning, samt der-
utöfver i olika stadsdelar minst 20 sprutverk; 

i regeln tillkännagifves eldsvåda ej vidare genom klämtning, 
utan skall för sådant ändamål finnas en brandtelegraf med led
ningar till brandstationerna, de tre vaktkontoren i Katarina, 
Klara och Nikolai kyrktorn, der vakt förrättas af brandkårens 
manskap, polisvaktkontoren, regementskasernerna samt den tjän
stemans bostad, som har närmaste inseende öfver stadens vatten
ledning, med nödigt antal å lämpliga ställen inrättade brand
skåp, traktvis förbundna med brandstationerna; egande brand
chefen att, när han med hänsyn till eldsvådas utsträckning eller 
andra omständigheter så finner nödigt, förordna om eldsvådas 
tillkännagifvande genom klämtning; 

vid eldsvåda föres högsta befälet af brandchefeu, som i 
första hand ansvarar derför, att brandväsendet är i överens
stämmelse med brandordningen till alla delar ändamålsenligt 
ordnadt, fördelar personalen på brandstationerna, utfärdar in
struktion för den dagliga tjenstgöringen med tillhörande vakt
hållning, öfningar m. m. 

I öfverensstämmelse med föreskrifterna i Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga brandstadga för rikets städer äro vidare i brand
ordningen meddelade nödiga bestämmelser rörande sotning, be
redande af vattentillgång vid eldsvåda, förfarandet vid eldsvåda 
och brandsyn. 

Det biträde, som, på sätt ofvan blifvit nämndt, från garni
sonen kan vid tillfällen af eldsvåda påräknas såsom reserv, ut
gör 175 man utom underbefäl och korporaler; hvarjemte chefen 
för Sjöförsvars-Departementet gifvit tillkänna, att från flottans 
härvarande station vid eldsvådetillfällen i utomordentliga fall 
skall såsom reserv lemnas biträde af såväl handräckningsmanskap 
som eldsläckningsmateriel, så långt stationens tillgångar och om
tanken om dess egen säkerhet medgifva. 

På Ofverståthållare-Embetets underdåniga hemställan har 
Eders Kungl. Maj:t genom nådig skrifvelse den 22 Aug. 1871 
förklarat, att den af Stockholms Handels- och Ekonomikollegium 
ditintills utölvade befattning med hufvudstadens åkericåsende 

skulle upphöra och i stället öfvergå till Ofverståthållare-Embetet, 
som egde att icke allenast närmare bestämma arten och omfån
get af åkarnes verksamhet, utan äfven stadga vilkoren för be
hörighet att varda till åkare antagen, pröfva och afgöra ansök
ningar om rättighet till ifrågavarande yrkes utöfvande och, då 
anledning dertill förefunnes, skilja åkare från utöfvandet af be
rörda rättighet, äfvensom förordna om påföljd för den, som utan 
att vara dertill berättigad emot betalning betjenade allmänheten 
med sådana körslor och skjutsningar, hvilka det vore åkarne 
förbehållet att verkställa; och har åkeriväsendet här i liufvud-
staden under de sista 5 åren vunnit en af behofvet högeligen 
påkallad och efter tidens fordringar lämpad organisation samt 
skärpta bestämmelser meddelats i afseende å kontrollen öfver 
åkarnes fullgörande af sina skyldigheter. Det nu gällande re
glemente för åkarne är utfärdadt den 10 Maj 1875 och är samma 
dag ny åkaretaxa jemväl utfärdad. Dessutom hafva utfärdats 
under år 1873 hyrkusktaxa samt under år 1874 åkaretaxor för 
varuforsling och gästgifvareskjuts. Vid 1875 års slut funnos 
här i staden 127 åkare samt 15 hyrkuskar. 

Med afseende å den utsträckning, ångshipstrafiken inom huf
vudstadens farvatten under senare tiden vunnit samt då behof
vet af särskilda ordningsföreskrifter i afseende å denna vigtiga 
del af trafiken gjorde sig alltmer gällande, nedsatte Öfverståt
hållare-Embetet år 1872 en koinité af erfarne och sakkunnige 
män med uppdrag att utarbeta och till Ofverståthålliire-Embetet 
inkomma med förslag till reglemente för ånyslupstrafiken här i 
staden, och blef, sedan komiterade afgifvit ett sådant förslag, 
af Ofverståthållare-Embetet den 29 Mars 1873 utfärdadt regle
mente för åugslupstrafiken i Stockholm. Enligt detta reglemente 
utöfvas närmaste tillsynen öfver sagda trafik af en utaf Ofver
ståthållare-Embetet förordnad inspektör, för hvilken instruktion 
blifvit af Ofverståthållare-Embetet utfärdad, och eger ingen att 
utan Ofverståthållare-Embetets tillstånd emot betalning betjena 
allmänheten med ångslup för persontrafik emellan särskilda de
lar af hufvudstaden eller emellan hufvudstaden och dess omgif-
ningar; hvarjemte i reglementet finnas meddelade särskilda före
skrifter om de åligganden, som tillkomma dels den person, som 
af Ofverståthållare-Embetet erhållit tillstånd besörja dylik trafik, 
dels befälhafvare å ångslup, dels ock maskinist, polettförsäljare 
eller annan å ångslup i och för trafiken anställd person, jemte 
nödiga ansvarsbestämmelser. 

Sedan Stockholms Stadsfullmägtige, jemlikt Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga Kungörelse augående skatt för hundar den 12 
Juli 1861, fattat beslut rörande den hundskatt, som för åren 
1874, 1875 och 1876 bör i hufvudstaden utgöras, har Ofverståt
hållare-Embetet härom utfärdat kungörelse den 31 Juli 1873; 
hvarjemte, enligt föreskriften i Eders Kungl. Maj:ts nådiga för
ordning angående vilkoren för försäljning, till förtäring på stället, 
af vin, maltdrycker och and) a tillagade icke spirituösa drycker 
den 18 Sept. 1874 samt med ledning af grunderna för berörda 
nådiga Förordning, blifvit af Ofverståthållare-Embetet den 25 
Febr. 1875 utfärdad Kungörelse angående dels vilkoren för rät
tighet att i Stockholm, till förtäring på stället, försälja vin, 
maltdrycker, kokadt kaffe och andra tillagade, icke spirituösa 
drycker, dels ock de ordningsstadganden, hvilka vid rörelse af 
näranda beskaffenhet böra iakttagas. Vid slutet af år 1875 
funnos i hufvudstaden 269 dylika rättigheter. 
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Derjemte hafva, utom här ofvan omförmälda reglementen, 
taxor och kungörelser, intill nästlidna års slut, efter vederbörau-
des hörande i de fall, då sådant bort iakttagas, blifvit af Of-
verståthållare-Erabetet utfärdade : 

den 26 Maj 1871 Kungörelse ang. upplag af timmer och 
bjelkar å de till hufvudstadens hamnområde hörande vattendrag 
samt transport af dylikt virke å sagda vattendrag; 

den 1 Aug. 1871 Broordning för sjöfarten vid jernvägsbroarna 
i Stockholm; 

den 3 Juni 1873 Taxa för hamnlotsarne i Stockholm; 
den 10 Juni 1873 Kungörelse om ansvar för oljud i all

männa teatrars salonger med flere dylika lokaler; 
den 15 Juli 1873 Kungörelse om ordningsföreskrifter för 

begagnande af jernvägsspåren å Skeppsbron; 
den 23 Sept. 1873 Kungörelse om ändring af 39 § i Ofver

ståthållare-Embetets kungörelse den 11 Jan. 1869 ang. särskilda 
ordningsföreskrifter för Stockholm, hvilkei; § innefattar stadgan-
den rörande budning för afträdesorenlighets bortförande; 

den 17 Juni 1875 Kungörelse om förändrad lydelse af §§ 
20 och 21 i Ofverståthållare-Embetets ofrannämnda kungörelse 
af den 11 Jan. 1869, hvilka §§ innehålla föreskrifter rörande 
läget af de lokaler, der utskänkning och niinutering af bränvin 
må ega rum, äfvensomrörandeutskänkningslokalernas beskaffenhet; 

den 16 Nov. 1875 Kungörelse om förändrad lydelse af 6 
och 49 §§ i Ofverståthållare-Embetets merberörda kungörelse 
af den 11 Januari 1869, hvarigenom i förstnämnda § intagits 
ett stadgande om hvars och ens skyldighet att å gata vika för 
den utryckande eldsläckningsservisen och i 49 § intagits ansvars
bestämmelse för underlåtenhet härutinnan. 

Då det i hufvudstaden nu brukliga förfaringssätt vid upp
samlande och förvarande af gatn- och andra dylika orenlighets
ämnen, hvilka under vintermånaderna uppläggas å särskilda in
om staden anvisade afstjelpningsplatser och under den varmare 
årstiden uppsamlas i afföringspråmar, förlagde vid vissa hamn
platser, enligt hvad förste stadsläkaren i afgifvet memorial vits
ordat, medförde väsentliga olägenheter i sanitärt hänseende, enär 
frän de sålunda hopsamlade orenlighetsämnena, sedan de öfver-
gått till förruttnelse, krinaspredos osunda ångor, som lätt kunde be
fordra uppkomst och utbredning af infektiösa sjukdomar, samt 
Eders Kuugl. Maj:ts nådiga Helsovårdsstadga i allt fall innefattar 
bestämdt förbud att inom stad eller under längre tid eller så, att 
derigenom orsakas men för sundhet och snygghet, samla och förvara 
så beskaffade orenlighetsämnen, som dem, hvarom nu är fråga, 
anmodade Ofverståthållare-Embetet i skrifvelse den 4 December 
nästl. år stadens Drätselnämnd att, så fort ske kunde, vidtaga 
lämpliga åtgärder, att gatu- och dylika orenlighetsämnen ej vi
dare behöfde i staden uppläggas, utan kunde utan dröjsmål, 
helst dagligen, derifrån bortföras till någon eller några utom 
staden belägna upplagsplatser; och har Drätselnämnden i skrif-
velse gifvit Ofverståthållare-Embetet tillkänna, att Nämnden 
ville ofördröjligen vidtaga härtill erforderliga mått och steg samt 
i sådant afseende trädt i underhandling om förvärfvande af 
lämplig plats för dylika ämnens uppläggande i närheten af sta
tionen Kungsängen vid Stockholm—Vesterås—Bergslagens jern-
väg, dit förberörda orenlighetsämnen kunde dagligen bortföras 
medelst jernväg. 

Sedan hos Ofverståthållare-Embetet fråga uppstått ora an
ställande af en handehkemist för Stockholm med skyldighet att, 

enligt en af Ofverståthållare-Embetet fastställd taxa, tillhandagå 
allmänheten med på kemiska undersökningar grundad utredning 
af varors beskaffenhet och värde, samt såväl föreståndaren för 
teknologiska institutet som Sundhetskollegium i afgifna utlåtan
den förklarat sig anse för hufvudstaden gagneligt, att en dylik 
befattning kommer till stånd, hvarefter Stadsfullmägtige tills
vidare anvisat ett årligt hyresbidrag af 600 kronor till befatt
ningens innehafvare, har Ofverståthållare-Embetet, som ansett 
denne böra erhålla förordnande af Ofverståttiållare-Enibetet, ut
färdat kungörelse rörande platsens besättande. Inom ansök
ningstidens utgång hafva 3:ne sökande sig anmält; men då taxan 
ej hunnit fullständigt utarbetas, har handelskemist för hufvud
staden ännu icke blifvit förordnad. 

Genom nåd. Brefven den 4 Juli och den 17 Oktober 1873 
blef, på Ofverståthållare-Embetets und. hemställan, förordnadt, 
att jordande af lik i allmänna grafvar å Johannis och Katarina 
kyrkogårdar skulle upphöra, å förstnämnde kyrkogård den 1 
Sept, och å Katarina kyrkogård den 1 Dec. sistberörda år, hvar-
emot vederbörande församlingar egde att för sådant ändamål 
anlita kyrkogården utom Norrtull, med vilkor att deltaga i de 
för sagde kyrkogårds underhåll och förskönande erforderliga 
kostnader; och då, hvad angår öfrige inom Stockholms stad be-
fintlige kyrkogårdar, dylika bestämmelser förut blifvit af Eders 
Kungl. Maj:t meddelade, eger numera jordfästning i allmänna 
grafvar ej rum å någon af begrafningsplatserna inom hufvudsta
den; varande af Ofverståthållare-Embetet numera fastställd plan 
för nya kyrkogårdens utvidgning, hvarigenom densamma kan an
tagas för en längre tid lemna utrymme till jordande af döde 
från hufvudstadens alla församlingar. 

Beträffande Ofverståthållare-Embetets hos Eders Kungl. 
Maj:t gjorda underd. hemställan om förbud mot liks jordande i 
enskilda personer tillhörige grafear här i staden, har Ofverståt
hållare-Embetet, jemlikt Eders Kungl. Maj:ts nåd. befallning i 
skrifvelse den 27 Febr. 1874 och sedan samtliga territoriela 
församlingar ansett sig böra påkalla grafransakningar inom de 
respektive församlingarna, genom utfärdad kungörelse den 20 
nästpåföljde Maj förelagt samtlige égare af sådana grafvar, i 
hvilka jordande af lik enligt gällande föreskrifter då ännu finge 
ega rum att, inom sex månader efter det berörda kungörelse 
blifvit första gången i allmänna tidningarna införd, vid förlust 
af all vidare talan siua rättigheter till grafvarne inför veder
börande kyrkoråd behörigen styrka samt tillika uppgifva, huru
vida de vore villiga utbyta grafvarne mot andra af samma om
fång å allmänna kyrkogården utom Norrtull, derest sådana graf-
platser blefve kostnadsfritt upplåtne; hvarefter och sedan dylika 
uppgifter från kyrkoråden i hufvudstadens territoriela försam
lingar inkommit, samt förvaltningen öfver stadens begrafnings-
plats utom Norrtull öfver förenämnda fråga sig utlåtit, hand
lingarna llifvit, för yttrandes afgifvande, öfverlemnade till Stock
holms stads Drätselnämnd, på hvars åtgärd detta ärende för 
närvarande är beroende. 

Frågan om ordnad hamnpolis samt ny hamnordning för 
Stockholm, hvarom förmäles i senaste femårsberättelsen, har nu
mera fortskridit så vida, att Stadsfullmägtige vid sammanträde 
den 11 i denna månad för sin del antagit uppgjorda förslag till 
hamnordning samt till instruktion för hamnkaptenen, hamnfogden 
och hamnlotsarne; hvarjemte på Stadsfullmägtiges pröfning f§r 
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närvarande är beroende förslag till ny taxa å anmälningssedlar 
för fartyg i Stockholms hamn. 

Med afseende dera, att genom spårvägars anläggande här i 
liufvudstaden väsentliga fördelar obestridligen skulle stadens 
befolkning i flere afseenden tillskyndas och särskildt derutinnan, 
att de i stadens utkanter belägna, nu obebygda vidsträckta 
tomtplatser blefve lättare tillgängliga och derigenom mera än 
hittills användbara för bostäders uppförande, hvilket tvifvelsutan 
skulle i ej ringa mån bidraga till afhjelpande af den bostads
brist, som råder i hufvudstaden, uppdrog Öfverståthållare-Em-
betet den 30 Sept, sistl. år åt en komité att inkomma med 
dels fullständig plan för spårvägars anläggande här i staden, så 
beskaffad, att den kunde bringas till utförande successive eller 
i den mån derför lämpliga platser blifva tillgängliga, dels kost
nadsförslag, upptagande kostnaden särskildt för hvarje hufvud-
linie. Sedan komitén afgifvit en sådan plan, enligt hvilken spår-
vägslinierna indelats i två system, det primära, omfattande 
stadens reglerade och mera bebyggda delar jemte Djurgården, 
och det sekundära, hvilket omfattar stadens yttre, mindre be
byggda delar tillika med dess närmaste omgifningar, bildade sig, 
i ändamål att bringa denna plan till utförande, ett aktiebolag 
benämndt Stockholms nya spårvägsaktiebolag, för hvilket Eders 
Kungl. Maj:t den 12 sistl. April fastställt bolagsordning. Ge
nom beslut den 10 sistl. Juli hafva Stadsfullmägtige medgifvit 
bolaget att få på vissa vilkw anlägga och trafikera spårvägar 
hiir i staden, hvilket fullmägtiges beslut blifvit Eders Kungl. 
Majrts nådiga pröfuing understäldt. 

Under erinran hurusom ett af de hufvudsakliga.ste medel, 
hvaiigenom polismyndigheterna kunde träda med hvarandra i 
förbindelse för undfående af handräckning eller inhemtande af 
nödiga upplysningar, utgjordes af de i länskungörelserna intagna 
allmänna efterlysningar, sökte Öfverståthållare-Embetet i und. 
skrifvelse den 27 Febr. 1875 ådagalägga, att genom sagda kun
görelser icke längre kunde ernås den enhet och sammanslutning 
mellan de särskilda polismyndigheterna eller den snabbhet vid 
pulisunderrättehers meddelande jemte lätthet att från inlupna 
dylika underrättelser kunna vid förefallande behof hemta för 
tillfället nödiga upplysningar, som vore af behofvet påkallad för 
brottslingars upptäckande och skyndsamma efterspanande; och 
afgaf Öfverståthållare-Embetet på grund häraf och för afhjel
pande af ofvan anmärkta olägenhet ett detaljeradt förslag, som 
gick derpå ut, att polisunderrättelser af större vigt och bety
delse skulle tid efter annan från hela landet samlas å ett håll 
och der i fortlöpande nummerföljd befordras till trycket samt 
sedermera så skyndsamt som möjligt spridas till alla polismyn
digheter i riket; hvarjemte Öfverståthållare-Embetet, som ansåg, 
att redaktionsbestyret lämpligast kunde ombesörjas i Stockholm 
under inseende af dervarande polisstyrelse, genom hvars försorg 
polisunderrättelserna skulle utdelas och med första efter tryck
ningens fullbordan afgående post öfversändas till vederbörande 
myedigheter i landsorten, hos Eders Kungl. Maj:t anhöll, att, 
då den föreslagna åtgärden icke afsåge fördelar, hvilka uteslu
tande tillkomme någon viss ort, utan kunde antagas blifva till 
gagn för hela landet samt kostnaden följaktligen borde drabba 
staten, Eders Kungl. Maj:t täcktes för ofvan angifna ändamål 
af allmänna medel i nåder anvisa ett årligt belopp af 6,000 
kronor äfvensom lemna Eders Kungl. Maj:ts vederbörande Be-
falluingshafvande samt Fångvårdsstyrelsen nödiga föreskrifter, 

Angående hufvudstadens undervisningsanstalter och dessas 
tillstånd vid 1875 års utgång lemnas följande redogörelse, hvil
ken, till beredande af lättad öfversigt, blifvit uppstäld i tabell
form under särskilda titlar; tabb. Litt. QQ, RR och SS. 

Då, enligt hvad uti de åren 1866 och 1871 afgifna femårs-
berättelser iakttagits, sammanträngd redogörelse för de kommu
nala förvaltningsmyndigheternas verksamhet lemnats under denna 
afdelning af berättelsen, intagas här följande från stadens Drät
selnämnds tre afdelningar samt från Sundhets- och Fattigvårds
nämnderna inkomna meddelanden. 

Stadens af Drätselnåmndins första afdelräng förvaltade kas
sas skuld utgjorde vid 1871 års början 8,688,534 kronor 67 öre 
och vid 1875 års slut 9,250,866 kronor 3 öre; hvaremot till
gångarna voro vid 1871 års början 8,406,234 kronor 9 öre och 
vid femårsperiodens slut 10,415,183 kronor 68 öre. 

I fråga om bränvinsförsäljningen får Öfverståthållare-Em
betet i underdånighet åberopa nedan intagna, på uppgifter från 
stadens Handels- och Ekonomikollegium grundade, genom kom
munalförvaltningens försorg sammanfattade tab. Litt. PP. 

Under försäljniugsåret 1875—1876 erlades: 
från 30 minuteringsställen för 108,532 kannor 27,133: —, 
från 274 utskäukningsrättigheter, gällande hela 

hvarigenom de för polisunderrättelsernas utgifvande erforderliga 
meddelanden måtte komma Stockholms polismyndighet tillhanda. 

Sedan Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande och Fång
vårdsstyrelsen afgifvit underd. utlåtanden öfver förevarande 
framställning, har Öfverståthållare-Embetet lemnats tillfälle in
komma med vidare underd. yttrande i denna fråga, som för 
närvarande är på Eders Kungl. Maj:ts nåd. pröfning beroende. 

Beträffande bränvinsbrännerin och destilleriugsverk och 
den qvantitet bränvin, som vid de förra tillverkats, samt af 
dem erlagd tillverkningsafgift lemnas upplysning i nedanstående 
tabell: 



Tab. Litt. P P . Utskänknings- och minuteringsställenas fördelning inom hufvudstaden vid början af försäljnings-
åren den 1 Oktober 1871—den 1 Oktober 1876. a) 

a) Från och med Februari manad 1875 till slutet af föraäljningsåret utöfrades från tullnederlag i staden inom broarna en mindre partihandel med bränTin. 

b) Deraf en som inropades den 27 Febrnari 1875 att gälla till den 1 Oktober 1875. 

Stadens skulder och fordringar. Stockholms stad. 31 



') Lärjungarne i högre elementarläroverkets klasser, hvilka motsvara de fyra öfversta klasserna vid ett fullständigt läroverk, undervisas i 14 olika afdelningar, af 
hvilka 10 finnas å Riddarholmsafdelningens lokal och 4 å lokal, belägen å Södermalm. I beloppet af räntebärande fonder m. m. äro inräknade donationerna till 
fyra stipendiifonder, neml. Elmblads 1,000 kr., Rabe» 841 kr. 50 öre, Semisekularfondeu 427 kr. och Wiréns fond 10,000 kr. 

2) Sedan kyrkoherden i församlingen, såsom läroverkets inspektor, i September månad 1872 hos Kungl. Direktionen öfver stadens undervisningsverk tillkännagifvif, 
att Adolf Fredriks församlings lägre elementarläroverk dämera icke egdc någon lärjunge, beslöt Kungl. Direktionen, som fann att läroverkets verksamhet tills 
vidare upphört, att genom underdånig skrifvelse hos Kungl. Maj:t anmäla berörda förhållande. Läroverkets rektor — ende läraren derstädes — uppbär tills 
vidare sin lön på läroverkets stat. 

3) Af de extra ordinarie lärarne allouas 1, -krifiäraren, med 800 kr. årligen af skolans enskilda medel. Bland inkomsterna äro inräknade räntor å stipendiifonder 
och bland utgifterna de utbetalda stipendierna. 

4) Enskildt läroverk, grundadt år 1856 under namn af förberedande nya elementarskolan och år 1864 förenadt med ett annat dylikt, benämndt enskilda nya ele
mentarskolan; utvidgadt efter hand uppåt, tills detsamma vårterminen 1872 antagit formen af fullständigt elementarläroverk. Skolan består numera af 3 förbe
redande och 7 egentliga elementarklasser. Af de sistnämnde äro de fyra lägre fasta och ettåriga, de tre högre deremot öppna eller rörliga i enlighet med den 
vid Nya elementarskolan följda metod. Hvad ämnesföljden beträffar, ar det egentligen språkundervisningens anordning, hvarigenom Stockholms Ateneum i någon 
väsentligare mån skiljer sig från de offent-ga skolornas läroplan. Sedan tyskan, som inträder i första klassen, tvenne år varit det enda främmande språk, som 
ingår i undervisningen, inträder engelskan i tredje, franskan i fjerde och latinet i femte klassen, i hvilken de båda bildningslinierna skilja sig. Läroverket er
höll genoir Kungl. Brefvet den 12 April 1873 rättighet att anställa afgåugseiamen till universitetet med lärjungar, hvilka under en tid af minst två år tillhört 
dess högsta klasser. Med Ateneum förenades eller uppgick deri den 1 September 1875 det redan år 1839 af enskild person inrättade Stockholms l.yceum, för 
hvilket numera upphörda läroverk kortfattad redogörelse intill 1870 års utgång igenfinnes pag. 22 i senast afgifna femårsberättelse. 
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Tab. Litt. QQ. Undervisningsanstalter. 
1. Elementarläroverk. 
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1871. 

Drottninggatan, emellan Adolf Fredriks plan och Norrtulls-
gatan, har blifvit oin- och nylagd med tuktad sten, undantagan
des körbanan i Kungsbacken som makadamiserats. Mästersa-
muelsgatan, emellan Drottninggatan och Östra Beridarbansgatan, 
nylades med tuktad sten. Stora Vattugatan, emellan Brunke-
bergstorg och Drottninggatan, försågs med gångbanor af tuktad 
sten inom kant- och ränsten och med makadamiserad körbana. 
Lilla Vattugatan bearbetades lika med den föregående. Freds
gatan, som 1866 försågs med körbana af asfalt emellan Drott
ninggatan och Åkademigränden genom entreprenören Weylund, 

och år 1875 för nedrifne åbvggnader och tomter, utlagde till öppna 
platser m. m 38,617: SI. 

Under Drätselnämndens förvaltning stående fonder nppgingo Tid 1875 lr» 
slnt till: 
Stockholms stads fastighetsfond Kr. 671,985: 54. 
December-fonden » 107,716: OS. 
Stockholms Högskolas grundfond » 373,302: 90. 
Stockholms Läroverks byggnadsfond » 137,381: 63. 
Oscar 11:8 och dess gemåls fond för värnlösa flickor » 10,000: — 

Dessutom förvaltar Drätselnämnden den af Konung Carl XIV Johan bildade 
understödsfond åt »pauvres honteux» 22,500 kr. samt Kronprinsessan Lovisa» 
brudgäfvofond 15,000 kr. emot erläggande af 5 % årlig ränta dera. 

Angående inkomster och utgifter åberopas efterstående tab. 
litt. TT. 

Drätselnämndens andra afdelnings inkomster och utgifter 
redovisas i tab. litt. UU. 

Drätselnämndens tredje a/delning, som besörjer gatuläggning, 
lyshållning och vattenledning, har beträffande ny- och omlägg
ning af gator och allmänna platser meddelat: 

Tab. Litt. RR. Undervisningsanstalter. 
2. Folkskolor. 

') Skeppsholms församlings folkskola har nnder perioden förenats med Jakobs och Johannis församlings folkskola. 

Anm. Enligt meddelad nppgift hafva Öfverstyrelsens inkomster och ntgifter 1875 utgjort: 

Öfvcrståthållare-Embetets femårsbrrättehe 1871—1875. Stoclkolmt itad. 

U t g i f t e r . 
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var redan 1869, oaktadt det underhållsarbete som derpå blifvit derför blifvit nylagd med tuktad sten, hvilken nyläggning ut-
af nämnde entreprenör nedlagdt, i högst dåligt skick och har sträcktes till Rödbotorget. A Jakobstorg lades körbana af tuk-

Tab. Litt. SS. Undervisningsanstalter. 
3. Andra läroverk, ställda under inseende af särskilda Direktioner. 

') Bland de 22 lärarne äro: 8 ordinarie professorer, 4 e. o. professorer, 6 adjunk
ter och 4 docenter. Genom Kungl. brefvet den 12 December 1873 har den 
förutvarande professuren i materia medica blifvit förändrad till professur i fy
siologi och adjunkturen i materia medica till e. o. professur i samma ämne. 
I följd af ett annat Kungl. bref hafva förnyade nådiga stadgar för institutet 
blifvit den 13 November 1874 utfärdade, hvarigenom alla medicinska examina 
äfvensom disputationsprof för medicinedoktorsgraden numera (sedan höstter
minen 1874) kunna a Iläggas vid institutet. Under det läsår, som slutade den 
30 September 1875, utgjorde hela antalet lärjungar 132. Några särskilda 
klasser finnas ej vid läroverket, men för de praktiska öfningarna finnas der-
städes en anatomisk, en patologiskt-anatomisk, en fysiologisk, en kemisk och 
en rättsmedicinsk institution, hvarjemte 8 kliniker äro med läroverket för
enade. Jemte statsanslag hafva institutets inkomster utgjorts utaf afkastnin-
gen af de räntebärande fonderna, hvilka tillkommit genom donationer af en
skilda personer; varande berörda afkastning hufvudsakligen afsedd till stipen
dier åt de studerande. Utgifterna hafva, förutom lärarnes löner, oitgjorts af 
sådana för åtskilliga materiela behof, utaf arvoden till bibliotekarien, sekrete
raren, kamereraren och vaktbetjeningen samt af stipendier. 

2) Af de räntebärande fonderna tillhöra 14,223 kr. Samuel Owens stipendiifond, 
af hvilken räntan tillfaller Owens enka, så länge hon lefver. Uti de uppgifna 
inkomsterna ingå 22,000 kr., som genom testamente tillfallit institutet, och de 
öfriga utgöras af statsanslag 94,700 kr., afgifter af extra elever m. m. Ut
gifterna »af andra slag» åter hafva utgjorts af aflöning till institutets förestån
dare, sekreterare, kamererare och vaktbetjening, kostnader för kemiska labora-
tioner, undervisningsmateriel, bränsle, gas, stipendier m. m. 

3) Under skolåret 1874—1875 uppgick antalet lärjungar, som begagnade under
visningen, till 2,442 af 2,523 anmälde. I lärarnes lönebelopp ingå lönerna 
för föreståndaren såsom studieinspektor, för predikanten och för ordningsmän
nen, som under lektionerna, i lärarnes ställe, upprätthålla ordning, anteckna 
närvarande lärjungar o. s. v. 

4) Inkomsterna äro dels statsmedel, 33,160 kr., dels extra medel till belopp af 
11,893 kr. 89 öre, influtna för sjukgymnastik och för åtskilliga både offentliga 
och enskilda skolors undervisning i gymnastik. Med dessa senare medel aflö-
nas ett betydligt antal biträden, som i synnerhet för sjukgymnastiken äro be-
höflige. Hela antalet af dem, som åtnjuta undervisning eller begagna sjuk
gymnastik uppgår årligen till omkring 1,300. 

5) Institutet, hvars utom Stockholm belägna fastighet upptagits i värde till 
268,250 kr., har år 1874 försålt huset N:o 2 i qvarteret Pollux vid Stora 
Hoparegränden i Stockholm för 9,500 kr. 

6) Under femårsperioden har lärarnei antal ökats från 4 till 6. De årliga in
komsterna hafva utgjorts af statsanslag och extra inkomster, hvilka senare er
hållits i arrende för fiskevatten oeh höslåtter å institutets område, genom för
säljning af plantor och ungträn från institutets plantskolor och för af ele
verna utförda mätningar och skogsindelningar. Utgifterna hafva utgjorts af 
arrende för institutets lägenheter, af löner, stipendier, underhåll af institutets 
lägenheter, återleverering till Kungl. Statskontoret, omkostnaderna för elever
nas praktiska öfningar m. m. 

') De uppgifna siffrorna afse icke blott Seminarium utan ock den dermed för
enade Normalskolan för flickor. Läroverkens lokal flyttades år 1871 till huset 
N:o 32 vid Riddaregatan, hvilken egendom den 4 Januari 1875 inköptes för 
läroverkens räkning till ett pris af 118,000 kr. 

8) I samband med dessa, utaf samfundet »Pro fide et Christianismo» sedan län
gre tid tillbaka inrättade skolor, hafva s. k. stafvareklasser förut varit anord
nade för personer, som ej kunnat läsa rent innantill, men dessa stafvareklas
ser hafva numera indragits. Inkomsterna utgöras af influtna räntor, bidrag af 
folkskoleöfverstyrelsen och ledamotsafgifter. 

9) 1871—1873 utgjorde skolornas antal 6 med resp. 735, 698 och 669 barn, 
samt år 1874 5 skolor med 478 barn. Minskningen beror deraf, att två sko
lor indragits på grund af Direktionens beslut, enligt hvilket, med afseende å 
lokalernas inskränkta utrymme, i allmänhet ej mer än 80 barn få i hvarje 
skola intagas. 

10) Skolans fond är ursprungligen stiftad inom regementet och understödes ge
nom årliga bidrag af officerskorpsen. År 1872 vidtogs den förändring, att alla 
skolbarn, utom dem som höra till musiken, öfverlemnades till folkskolan. Vid 
utgången af nyssnämnda år indrogs Kungl. Andra Lif-Gardets och Kungl. 
Svea Artilleriregementes gemensamma skola, för hvilken redogörelse igenfinnes 
pag. 23 i sist afgifna femårsberättelse. 

" ) Danviks hospital har aflönat läraren. Af skolbarnen äro endast de upptagna, 

som tillhöra Stockholms stad, icke de hvilka tillhöra Danviks landsförsamling, 

Siklaö. Skolan har vid utgången af år 1875 indragits. 



") Skilnaden mellan inkomster och utgifter bestrides af härvarande tyska för
samlings kyrkokassa.";. Församlingen består^ dessutom skollokal. 

") Lärarne vid denna, endast för gossar afsedda skola, äro tillika hjelpprester 
vid församlingens kyrka och aSönas af församlingen. Flickorna bevista två 
friskolor, belägna den ena i huset N:o 1 vid Stora Badstugatan å Norrmalm 
och den andra i huset N:o 108 vid Brottninggatan. 

") Uti inkomstbeloppet ingå donationsmedel 5,000 kr. 

") I skolinrättningens fonder ingår värdet af två fastigheter, den ena belägen vid 
Adolf Fredriks torg med adress N:o 31 vid Hornsgatan samt till stor del 
upptagen af skollokalerna och bostadsrum åt tvenne af lärarepersonalen, den 
andra landtegendomen Morsta i Garns socken af Stockholms län, hvilken är 
utarrenderad. Större reparationer å stadsfastigheten och pågående nybyggnad 
å landtegendomen hafva de senare åren minskat behållna afkastningen af dessa 
egendomar, hvilkas värde deremot i följd häraf betydligt stigit. 

16) Skolans afdelningar hafva blifvit ökade med en, nemligen för undervisnings 
meddelande åt lokomotivförare. 

") Anledningen dertill att utgifterna år 1875 så betydligt öfverstigit inkomsterna 
är den, att betydliga reparationer företagits så väl å boningshuset vid stiftel
sens egendom med adress N:o 5 vid Riddaregatan, som å öfningsbriggen Carl 
Johan. Vid stiftelsens praktiska sjömansskola, som hålles öppen från och 
med Maj till och med September månader hvarje år, har undervisning kost

nadsfritt lemnats eleverna, hvilkas antal uppgått år 1871 till 72, år 1872 till 
74, år 1873 till 70 och år 1874 till 73. 

,8) Ehuru uppfostringsinrättningen är förlagd till Gålö egendom i Stockholms 
län, har likväl redogörelse för inrättningen ansetts böra i denna berättelse in
flyta, eftersom inrättningens styrelse fortfarande har sitt säte i Stockholm. 

") Från Stenbergska testamentsfonden utgår ett legat af 1,000 kr. årligen till 
Tysta skolan; öfriga inkomster hafva utgjorts af tvenne donationer, hvardera 
å 5,000 kr., statsanslag 2,200 kr., gåfva af H. M. Konungen 300 kr. och af 
enskilde personer 227 kr., pensionsafgifter 5,114 kr. samt af dtn till skolan» 
fastigheter N-.ris 25 och 27 vid Norrtullsgatan hörande trägård m. m. 1,718 
kronor. 

2I) Institutet har indelats'» i "två klasser i stället'för en, nemligen förberedande 
klass och kontorsklass. Lärokursen, inskränkt till 10 månader, börjar numera 
den 20 Augusti hvarje år och slutar den 20 Juni året derpå. Institutets sty
relse består af tre ledamöter, valde genom depnterade utaf f. d. Grosshandels-
societeten, samt af en direktör. Sedan institutets öppnande den 1 September 
1865 till 1875 års utgång har lärjungarnes antal varit 430. 

2I) År 1872 inköpte Hushållsskolan fastigheten under N:o 16 i qvarteret Oxen 
större med adress N:o 11 vid Jakobsbergsgatan. Inkomsterna utgöras dela af 
den vinst skolan kan hafva utaf de personer, hvilka äro inackorderade i den
samma, dels af tvätt och bakning samt för öfrigt och huvudsakligen af de 
frivilliga gåfvor, skolau kan erhålla. 
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tad sten emellan Stora Trädgårdsgatan och Arsenalsgatan. 

Stora Träskgatan och Roslagstorg hafva blifvit försedda med 

fältstenskörbanor samt gångbanor inom huggen kant och rän

sten,-dels belagda med fältsten, dels grusade. Holländaregatan, 

emellan Adolf Fredriks södra Kyrkogata och Kammakaregatan, 

nylades med tuktad sten och försågs med gångbana. Nybron 

nylades med tuktad sten, hvilket arbete utsträcktes till börjau 

af Nybrogatan. Handtverkaregatan, på södra sidan emellan Kap-

lansbacken och Kungsholmstorg, försågs med gångbana af tuktad 

sten inom huggen kant och ränsten, och i sammanhang dermed 

blef hela gatan emellan Kaplansbacken och Parmmätaregränden 

nylagd med tuktad sten. Barnhustrådgårdsgatan, emellan Drott

ninggatan och Klara norra Kyrkogata, nylades med tuktad sten. 

Saltmätaregatan, emellan Kammakaregatan och Trebackarlång-

gatan, belades med fältsten i körbana och gångbana, undan

tagandes en del af den senare, som belades med tuktad sten. 

Majorsgatans körbana grusades och dess gångbanor belades med 

fältsten. Norrbro omlades med ny tuktad sten i stället för den 

gamla, hvilken bibehölls endast vid sidan åt basaren. Riddar

hustorget, emellan Myntgatan och Riddarholmsbron, söder om 

Gustaf I:s staty, nylades med tuktad sten. Munkbron, emellan 

Riddarhustorget och Lilla Nygatan, försågs med 30 fot bred kör

bana af tuktad sten. Storkyrkobrinken, emellan Riddarhustorget 

och Slottsbacken, nylades med tuktad sten, undantagandes emel

lan Trångsund och Vesterlånggatan, der körbanan makad amise-

rades. Skärgårdsgatan blef nylagd med tuktad sten. Södra 

Benickebrinken makadamiserades i körbanan och försågs med en 

gångbana af tuktad sten inom huggen kant och ränsten. Köt~ 

torgets förut ej stensatta del nylades med fältsten och vid östra 

sidan lades gångbana af tuktad sten inom huggen kant och 

Forts. af Tab. Litt. S S . Läroverk, ställda under inseende af särskilda Direktioner. 



36 Stockholms stad. Gatuläggningsarbeten. 

ränsten. Lilla Gråmunkegränden och Bollhusgränden nylades Köpmantorget, der fältsten måste användas. Hornsgatan, emel-
med tuktad sten, undantagandes sluttningen af den senare vid lan Blecktornsgränden och Stora Skinnarviksgatan, nylades med 

Tab. Litt. TT. Utdrag af Stockholms stads räkenskaper utvisande Drätselnämndens 1:sta afdelnings inkomster och utgifter under 
åren 1871—1875. 
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tuktad sten. Tjärhofsgatan, emellan Götgatan och Renstjernas och ränsten. Nya torget vid Götgatan nylades till en del med 
gränd, försågs med gångbana af tuktad sten inom huggen kant fältsten. Öfra Slussgatan och Vestra Slussgatan försågos med 

Forts. af Tab. Litt. TT. Stockholms stads räkenskaper. 
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makadamiserade körbanor och gångbanor af tuktad sten inom 
huggen kant och ränsten. Ormträsket, nära Bellevue, blef i det 
närmaste fyldt detta år. Fyllningsarbetet fullbordades 1872. 

1872. 

Trångsund, emellan Storkyrkobrinken och Stortorget, nyla-
des med tuktad sten, hvarjemte gångbanan kompletterades. 
Kåkbrinken, emellan Stora Nygatan och Vesterlånggatan, nylades 
med tuktad sten och emellan sistnämnda gata och Stortorget 
med tuktad sten och fältstensbana i midten. Spektensgränd, 
Solgränden och Ankargränden, emellan Trångsund och Prest-
gatan, Trägårdsgatan, från Källargränden till S:t Olofsgränd, 
Trädgårdstvärgränd, S:t Olofsgränd, Göran IJelsingsgränd, Ignatii-
gränd, nylades alla med tuktad sten. Norrtullsgatan, från Ob-
servatoriiplan till Stora Surbrunnsgatan, försågs med körbana 

Forts. af Tab. Litt. TT. Stockholms stads räkenskaper. 

af dels tuktad sten och dels makadamiseringsgrus samt med 
gångbanor af tuktad sten inom huggen kant och ränsten. Lunt-
makaregatans körbana, emellan Kammakaregatan och Rådmans
gatan, blef omlagd med fältsten och försågs med gångbana af 
tuktad sten. I sammanhang med föregående arbete blef Råd
mansgatans södra sida emellan Luntmakaregatan och Stora Bad-
stugatan försedd med gångbana af tuktad sten. Jakobsbergsgatan, 
emellan Regeringsgatan och Träskrännilen, nylades med tuktad 
sten, dervid dock en del af körbanan makadamiserades. Arsenals
gatan, emellan Lilla Trädgårdsgatan och Nybron, nylades med tuk
tad sten. liiddaregatans norra sida, från Grefturegatan till Fyr-
verkaregatan, blef försedd med gångbana af tuktad sten inom 
huggen kant och ränsten. Nybrohamnen, från Stallgränden å 
Blasiiholmssidan till midt för Skepparegatan å motsatt sida, 
blef nylagd med en 40 fot bred körbana af fältsten utefter 

Gatuläggningsarbeten. 



Tab. Litt . U U . Stockholms stads Drätselnämnds andra afdelnings inkomster och utgifter. 
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strandskoningen. Bryggaregatan, emellan Munklägersgatan och 
Klara sjö, nylades med fältsten och försågs med ränstenar af 
tuktad sten. Måstersamuelsgatan, emellan Munklägersgatan och 
sjön, nylades på samma sätt som föregående gatudel. Gamla 
Kungshohnsbrogatan, från Klara Strandgata till Vintervägen, ny
lades med tuktad sten. Smålandsgatan, emellan Norrmalmstorg 
och Regeringsgatan, undantagandes backen närmast denna gata, 
nylades med tuktad sten. Likaså Barnhusträdgårdsgatan, emel
lan Drottninggatan och Stora Badstugatan. Reparebansgatan 
blef på norra sidan, emellan Gamla Kungsliolmsbron och snic
kerifabriken, försedd med grusad gångbana inom huggen kant 
och ränsten. Södermalmstorg nylades med tuktad sten, likasom 
Stora Badstugatan från nämnde torg till Ragvaldsbacke. Göt
gatan, från nedfartsvägen till jernbangården till Pilgatan, nylades 
med tuktad sten ocli den tuktade stenen i backen söder om 
Högbergsgatan utbyttes mot makadamiseriug. »Stora Skinnarviks-
gatan, emellan Hornsgatan och Tavastgatan, omlades med fält
sten och försågs med gångbanor af tuktad sten inom huggen 
kant och ränsten. A Djurgården blef Långa gatan försedd med 
fältstensfriser och ränstenar af tuktad sten och Breda gatan 
med samma slags ränsten och med gångbanor af fältsten. 

1873. 

Skomakaregatan, Gåsgränden, Ofverskäraregränden, Sven 
Vintapparesgränd, Didrik Ficksgränd, Yxsmedsgränd, Bagare
gränden, Skräddaregrånden och Trievaldsgränd samt Rådhus
gården nylades med tuktad sten. En del af Jerntorget, som 
förut icke var belagd med tuktad sten, belades med sådan. 
Riddaregatans norra sida, emellan Fyrverkaregatan och Gref-
magnigatan, försågs med gångbana af tuktad sten inom huggen 
kant och ränsten. Likaså Artillerigatans östra sida, emellan 
Riddaregatan och Storgatan. Nybrogatans körbana, emellan, 
Ladugårdslandstorg och nya Qvartersgatan, omlades med fält
sten och gångbanorna nylades med tuktad sten inom huggen 
kant och ränsten. Stallgatan, emellan Blasiiholmstorget och ; 

Blasiiholmshamnen, sänktes, omlades med fältsten i körbanan 
och nylades med tuktad sten i gångbanorna inom huggen kant 
och ränsten. Blasiiholmstorget sänktes och omlades med fältsten 
samt försågs med gångbanor af tuktad sten inom huggen kant 
och ränsten. Oxtorgsgatan nylades med tuktad sten och maka-
damiserades närmast Malmskilnadsgatan. Stora Badstugatan, 
emellan Stora Surbrunnsgatan och Norrtullsgatan, försågs med 
stödjemur vid en del af gatan och belades äfven till en del med 
fältsten. Norrtullsgatan, emellan Stora Surbrunnsgatan och 
Norrtull, nylades med tuktad sten. Klara södra Kyrkogata för
sågs på östra sidan med gångbana af tuktad ston inom huggen 
kant och ränsten. Ilolländaregatan, norr om Kammakaregatan, 
försågs med fältstens gångbana inom huggen kant och ränsten 
å vestra sidan, i sammanhang hvarmed Kvngstensgatan, emellan 
Holländaregatan och Drottninggatan på södra sidan, försågs med 
dylik gångbana. Götgatan försågs med en gångbana af tuktad 
sten inom liuggen kant och ränsten från Bondegatan söder ut 
till Hammarbygatan, och å S:t 1'aulsgatan lades liknande gång
bana å södra sidan, emellan Adolf Fredriks torg och Maria 
qvarngränd. Pilgatan, emellan Tullportsgatan och Söderman
landsgatan, omlades med fältsten äfven i gångbanorna, hvilka 
dock ligga inom huggen kant och ränsten. Ragvaldsgatan sänk
tes emellan S:t Paulsgatan och Mariegatan, men stensättnings-
arbetet utfördes först 1874. 

1874. 

Akarestationen å Munkbron och bredvid varande gångbana, 
Saltmätaregränden, Uttermarksgränd, Odets gränd, Södra Dryc-
kesgränden, Johannesgränd, Ignatiigränd, Baggensgatan, Tyska 
Skolgränden och Persiljegränden samt Slussplanen nylades med 
tuktad sten. A Blasiiholmshamnen, emellan Gustaf Adolfs Torg 
och Skeppsholmsbron, om- och nylades en körbana af olika 
bredd (30 à 40 fot) och en del gångbana med tuktad sten, hvar-
jemte å hamnplatsen i öfrigt fältstensbeläggningen omlades. 

• Förut fanns endast en 12 fot bred gångbana af tuktad sten i 
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gatuplanet, från Stora Trädgårdsgatan till Skeppsholmsbron. 
Måstersamxtelsgatan, emellan Klara Strandgata och jernvägen på 
norra sidan, försågs med gångbana af tuktad sten inom huggen 
kant och ränsten. Likaså Hötorgets östra sida. Nya Kungs-
holmsbrogatan, från Klara vestra Kyrkogata till Kungsholnisbron, 
nylades med tuktad sten. Handtverkaregatan, emellan Parm-
mätaregränden och Kungsholmstorg, nylades med tuktad sten. 
Nya salutorget å Norrmalm planerades och försågs med 100 fots 
bred fältstens beläggning längs Stora Barnhusgatan. Bryggare
gatan, emellan Klara norra Kyrkogata och jernvägen belades 
med fältsten, hvarjemte gångbanorna af tuktad sten komplette
rades. Klara Strandgatas reglering börjades. Strandgatan eller 
Norra Blasiiholmshamnen, från Stallgatan till Museitomten, ny
lades till 40 fots bredd utefter kajen med fältsten och försågs 
med ränstenar af huggen sten, äfven gångbana af tuktad sten 
inom huggen kant och ränsten vid qvarteret Blasiiholmen, dels 
åt hamnen och dels åt Hofslagaregatan till Blasiiholmshamnen. 
Nybrotorget påfylldes, dels omlades dels nylades med fältsten 
samt försågs med gångbana af tuktad sten inom huggen kant 
och ränsten utmed ena sidan och en gångbana af tuktad sten 
i gatans plan från Nybron till gångbanan vid Ladugårdslands 
Strandgata. Hamnplanen nedanför Nybron planerades och kring 
det då förberedda planteringsområdet lades gångbana af tuktad 
sten inom huggen kantsten. Vidare planerades Ladugårdslands 
Strandgata till Löjtnantsgatan och afloppstrummor lades från de 
vid denna gata utmynnande gator till viken. Gångbana af tuk
tad sten inom huggen kant och ränsten lades utefter då ännu 
befintliga qvarteret Bodarne. En del af Nya Kungsholmsbro-
gatan, från vägundergången till bron, utvidgades. Strandgatan 
utmed Klara sjö planerades, likaså den Nya gatan, som vid 
gasverket förbinder Strandgatan med Munklägersgatan. Dessa 
nyordnade platser belades med fältsten och försågs med gång
banor af tuktad sten inom huggen kant och ränsten. Horns
gatan, emellan Stora Skinnarviksgatan och Yttersta Tvärgrän
den, försågs med gångbana af tuktad sten inom huggen kant 
och ränsten. Omläggningen af Ragvaldsgatan fullbordades (se 
1873). Med bidrag af enskilda börjades reglering af Södra 
TuUportsgatan, emellan Stora Bondegatan och Sandbergsgatan, 
samt sistnämnda gatas ordnande medelst sprängning och grus-
ning. Förstnämnda gatas körbana skulle omläggas med fältsten, 
och körbanan likaså, dock inom huggen kant och ränsten. Ar
betet fullbordades 1875. 

1875. 

Stortorget, Prestgatan, Skeppar Karls gränd och Saltkompani-
numera Telegraf gränden, nylades med tuktad sten. Tyska brin-
ken, emellan Vesterlånggatan och Prestgatan, försågs med gång
banor af tuktad sten inom huggen kant och ränsten samt med 
makadamiserad körbana. / Slottsbacken, emellan Källaregränd 
och Kungl. Slottets borggård, lades gångbana af tuktad sten i 
gatans plan. Likadan gångbana lades ock å Riddarholm.cn från 
bron öfver Birger Jarls torg till hamnen. Norrlandsgatan, emel
lan Bryggaregränden och Bödelsbacken, omlades med fältsten 
och försågs med gångbanor af tuktad sten inom huggen kant 
och ränsten. Planeringen af Nya salutorget å norr fortsattes 
och kompletterades. Nya Kungslwlmsbrogatan och dess fortsätt
ning Jakobs Kyrkogata nylades med tuktad sten från Klara 
vestra Kyrkogata till Stora Trädgårdsgatan. En del af Brunke-

bergstorg, i fortsättning af Malmskilnadsgatan, nylades med tuk
tad sten. Storgatan, emellan Styrmansgatan och Ladugårdslands
torg, nylades med tuktad steD. Likaså Operagränden. Klara 
Strandgata reglerades, undantagandes framför huset N:o 8, för
sågs med gångbanor af tuktad sten inom huggen kant och rän
sten och till större delen med makadamiserad körbana; åkare
stationen på planen emellan Strandgatan och stationshuset ny
lades med tuktad sten. Arbetets afslutande uppsköts till 1876. 
I sammanhang med nämnda gatas reglering, verkställdes regle
ring af närmaste delar af de vid denna gata utmynnande gator. 
Sålunda påfylldes Karduansmakaregatan och reglerades samt 
nylades med tuktad sten till Klara södra Kyrkogata. I följd 
af detta arbete måste Klara vestra Kyrkogata höjas, från nya 
Kungsholmsbrogatan till Lilla Vattugatan, och blef denna gatu-
del dervid omlagd med fältsten och försedd med gångbanor af 
tuktad sten inom kant och ränsten. Lilla Vattugatan höjdes på 
en sträcka af 60 fot från Klara Strandgata, undantagandes ena 
sidans gångbana, invid hvilken en stödjemur för gatan blef upp
förd. Denna gatudel omlades med fältsten och försågs med 
gångbanor af tuktad sten inom kant och ränsten. «Stora Vattu
gatan höjdes på en sträcka af 125 fot utom gångbanan framför 
egendomen med adress N:o 20 vid denna och N:o 2 E vid Klara 
Strandgata. Från denna gata till ofvan om Klara östra Kyrko
gata nylades Stora Vattugatan med tuktad sten i körbanan och 
gångbanorna kompletterades. Backen närmast Drottninggatan 
makadamiserades. Odensgatan, emellan Drottninggatan och Be-
ridarebansgatan, nylades med tuktad sten. Drottninggatan från 
Fredsgatan till Strömgatan och denna gata, emellan Rosenbad 
och Gustaf Adolfs torg, nylades med tuktad sten. Ofver Hö
torget, emellan Oxtorgs- och Gamla Kungsholmsbrogatorna, ny
lades körbana af tuktad sten. Vid samma torg lades gångbanor 
af tuktad sten utanför huset N:o 8 och basarbyggnaden vid tor
gets södra sida. Klara Bergsgatan, emellan Klara norra och 
östra Kyrkogatorna, nylades med tuktad sten. Stensättningen 
å Nya gatan söder om gasverket kompletterades, hvarjemte en 
stentrumma lades under gatan. Regeringsgatans gångbanor, 
h vilka 1866 belades med asfalt emellan Gustaf Adolfs torg och 
Hamngatan, blefvo nu omlagda med tuktad sten, undantagandes 
vissa delar af gångbanan på vestra sidan, sedan underhållet 
visat sig vara dyrt utan at t ändock vara tillfyllestgörande. 
Handtverkaregatan, emellan Kaplansbacken och broöppningen å 
Nya Kungsholnisbron, belades med tuktad sten. Kaplansbacken, 
emellan Bergsgatan och Handtverkaregatan, försågs med gång
banor af tuktad sten inom kant och ränsten. Fabriksgränden 
försågs med ränstenar af tuktad sten. A Ladugårdslands 
Strandgata fortsattes planerings- och stensättningsarbetena till 
Grefmagnigatan. Götgatan, emellan Pilgatan och Stora Bonde
gatan, nylades med tuktad sten i körbanan. Tjärhofsgatan, 
emellan Tegelvikstorget och Pilgatan, försågs på östra sidan 
med gångbana af tuktad sten inom huggen kant och ränsten. 
Likaså Södra Tidlportsgatan, på båda sidor emellan Stora Bonde
gatan och Sandbergsgatan. I sammanhang med sistnämnda ar
bete blef Nya gatan på cirka 200 fots längd från Tullportsgatan 
sänkt och försedd med ränstenar af tuktad sten. 

För öfrigt hafva under ifrågavarande fem år, dels på sta
dens bekostnad, dels med bidrag af enskilde, gångbanor blifvit 
lagda framför tomter inom stadens olika delar samt diverse 
smärre gatuförbättringar verkställda. Beträffande afloppstrum-
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mor, afloppsledningar af lerrör, m. fl. arbeten, som genom Drät
selnämndens tredje afdelnings försorg blifvit verkställda, hänvisas 
till den utförliga »Berättelse angående Stockholms kommunal
förvaltning», som årligen utgifves af Stadsfullmäktiges bered
ningsutskott. 

Afdelningens inkomster och utgifter för gatnläggning, gatu
belysning och vattenledning hafva förhållit sig på sätt af nedan
stående och efterföljande tabb. litt. V V, X X och Y Y inhemtas. 

Af Sundhetsnämnden, genom hvilken den kommunala sjuk
vården besörjes, har följande redogörelse lemnats : 

Fattigsjukvårdeji i hemmen har varit bestridd af 12 di
striktsläkare, en hvar inom sitt distrikt, enligt af nämnden upp
gjord fördelning. I likhet med hvad förut egt rum, hafva fat
tige sjuke erhållit fria medikament på kommunens bekostnad, 
hvilken utgiftspost år 1875 uppgått till 13,156 kr. 62 öre. 

Af distriktsläkarne hafva under 1875 vårdats 14,720 fattige 

sjuke, af hvilka 10,439 tillfrisknat, 2,207 remitterats till sjuk
hus, 653 förbättrats, 62 icke förbättrats eller befunnits obotlige, 
924 aitidit och 435 vid årets slut (jvarleg.it under behandling. 

Sjukligheten i hutVudstaden, som år 1874, förnämligast till 
följd af då herskande koppepidemi samt åtskilliga andra epide
miska sjukdomar, var högst betydlig, har under 1875 varit 
ringa. Med undantag af exantlieinatisk tyfus, som fortgick se
dan nästföregående år med epidemisk karakter och betydlig till
ökning under l:a qvartalet 1875, men upphörde med 2:a qvar-
talets slut, har ingen epidemi under sistnämnda år varit gängse 
härstädes, och lielsotillsta.nd.L-t har i allmänhet varit utmärkt 
godt, bättre än under något af de 6 föregående åren. Såsom 
vanligt vårdades de flesta fallen af tyfus å sjukhuset vid Horns
gatan. Af andra zymotiska sjukdomar hafva endast frossorna 
visat epidemisk utbredning; mässling och skarlakansfeber hafva 
blott förekommit sporadiskt. 

Anm. Denna tabell irrandar sig pä de årliga boksluten, i hvilka förskottsarbefen pil följande ars arbetsför-hg icke ingått, emedan de balanserats såsom behållning. 

Huraf följer den olikhet, som visar sig vid jeniförelse med . Berättelse angående Stockholms kommunalförvaltning., i hvilken ulan af>eende nå staten» allt under 

hvarje år utfördt arbete är upplaget. — En del sif div. förvaltningskostnader och af befnlsaflöninf för 187") .'.fvcrgär i 187b' års rakning tillsammans med arbeten för 

sistnämnda år. Förvaltningskostnaderna 1875 utgjorde 4,894 kr. 95 öre och befälsatluuhtgen för samma år 11,784 kr. 50 öre. Kostnaden för grusbackarnes vård 

och tillsyn ingår från och med 1874 i de olika arbetstitlarna. 

Öfverståthallare-Embeteti ftmårsberättehe 1871 1S75. Stockholms stad. " 
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Till beredande af platser å sjukhus, enär sjukligheten vi
sade sig vara i betänkligt tilltagande i slutet af December 1874 
ocli då man 'lerjemte hotades af köld och bostadsbrist, öppnades 
den 12 J.,\ ri 1875 i N:o 11 Tjärhofsgatan (den s. k. Siever-
ska kasen.en) en konvalescentafdelning med 100 till 140 säng
platser, hvilken sedermera .— från och med den 16 Mars — 
förändrades till en sjukafdelning (dock ej för smittosamma sjuk
domar); detta sjukhus stängdes den 12 Juli. 

För sjukligheten och dödligheten bland de fattige under år 
1875 i förhållande till stadens folkmängd enligt mantalsläng
derna redogöres i följande tabell: 

Tab. Litt. X X . Inkomster och utgifter för gatubelysningen 1871—1875. 

3. Provisoriska sjukhuset vid Sabbatsberg, som rymmer 78 

Fattige sjuke, som af en eller annan orsak icke kunnat 
vårdas i sina hem, hafva på kommunens bekostnad erhållit 
vård å 

1. Serafimerlasarettet, till hvilken sjukvårdsinrättning för 
sådant ändamål af kommunens medel årligen utgå 20,000 kr. 
Antalet af dem, som år 1875 derstädes vårdades å frinummer, 
har utgjort 546. 

2. Sjukhuset vid Sandbergsgatan, som lemnar utrymme för 
200 patienter och är fördeladt i två afdelningar, nemligen för 
smittosamma sjukdomar och för utvårtes åkommor. Under år 
1875 vårdades å detta sjukhus 1,906 patienter, 1,388 män och 
518 qvinnor. TJtaf de vårdade affördes: friske 1,430, döde 237 
(mortalitetsprocent 12,4), och voro 48 obotade samt 191 qvar-
liggande till år 1876. Underhållsdagarnes antal uppgick till 
53,871 eller 28,2 per patient, utspisningskostnaden till 16,485 
kr. 21 öre elleT 30,f, öre för hvarje underhållsdag, medikaments-
kostnaden till 4,728 kr. 61 öre eller i medeltal 2 kr. 48 öre för 
hvarje sjuk. Hela kostnaden för sjukhuset utgjorde 56,825 kr. 
10 öre, allt för år 1875. 
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sängplatser och under hela den tidsperiod, denna berättelse om
fattar, oafbrutet hållits öppet för sjukes mottagande. Hela an
talet å detta sjukhus år 1875 vårdade uppgick till 865, deraf 
671 invärtes och 194 utvärtes sjuke. Af dessa utskrefvos fri
ske 616, dogo 130 (mortalitetsprocent 15,03) och voro 76 qvar-
liggande under behandling till år 1876. Underhållsdagarnas an

tal uppgick till 25,158 eller 29,08 per patient, utspisningskost-
naden till 9,394 kr. 78 öre eller 37,3 öre för hvarje underhålls
dag, medikamentskostnaden till 2,071 kr. 52 öre eller i medel
tal 2 kr. 39 öre för hvarje sjuk. Hela kostnaden för sjukhuset 
utgjorde 24,916 kr. 98 öre. 

4. Provisoriska sjukhuset vid Hornsgatan, med vid pass 

Tab. Litt. YY. Inkomster och utgifter för vattenledningen 1871—1875. 
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100 sängplatser. Detta sjukhus, som vid tillfällen af ökad sjuk
lighet i hufvudstaden anlitas, har under 1875 varit öppet för 
mottagande af sjuke frän årets början till den 27 Juli samt 
från den 5 November till årets slut eller sammanlagdt 265 da
gar. Antalet under året vårdade uppgick till 1,130, nemligen 
invärtes sjuke 1,048, deraf 738 med exanthematisk tyfus eller 
s. k. fläckfeber, och 82 utvärtes sjuke. 843 utskrefvos friske 
eller förbättrade och 159 afledo (mortalitetsprocent 14). Af de 
exanthematiskt tyfösa afledo 130 (mortalitetsprocent 19,iö). Un
derhållsdagarnas antal uppgick till 20,823 eller 18,} pr patient, 
utspisningskostnaden till 6,921 kr. 53 öre eller 33, \ öre för 
hvarje underhållsdag, inedikamentskostnaden till 766 kr. 75 öre 
eller omkring 67 öre för hvarje sjuk. Hela kostnaden för sjuk
huset utgjorde 27,177 kr. 53 öre. 

5. Provisoriska sjukhuset vid Tjärlwfsgatan Detta sjukhus, 
inrymmande 130 à 140 sängplatser, öppnades med Drätselnämn
dens begifvande den 16 Mars och stängdes den 12 Juli. Under 
denna tid vårdades derstädes 423 patienter — de fleste behäf
tade med kroniska sjukdomar — af hvilka 120 voro qvarlkrgande 
å den sedan den 12 Januari i samma hus anordnade konvafe-
scentafdelning, och 303 inkom m o sedan förstnämnde dag. Af 
de 423 vårdade utskrefvos tillfrisknade eller förbättrade 321, 
obotade 30 ; 41 remitterades till andra sjukhus och 31 afledo 
(mortalitetsprocenteu 7,33). Antalet uuderhållsdaw uppgick 
till 14,152, utspisningskostnaden utgjorde 6,205 kr. 50 öre eller 
43ns öre för hvarje underhållsdag, inedikamentskostnaden ut
gjorde 1,733 kr. 64 öre eller i medeltal 4 kr. 9 öre pr patient. 
Kostnaden för året var 18,986 kr. 42 öre. 

Till beredande af lättad öfversigt af frekvensen å sist
nämnda fyra sjukhus under år 1875 hänvisas till följande tabell: 

6. Provisoriska barnbördshuset â Södermalm, med 20 säng
platser. Under år 1875 hafva 507 barnaföderskor derstädes 
vårdats, af hvilka 14 voro qvarliggaude från 1874 och 493 under 
år 1875 inkommit. Bland dessa voro 83 gifta, 402 ogifta och 
8 enkor. 452 tillfrisknade, 25 aftordes till annan sjukvårdsin
rättning, 16 afledo (mortalitetsprocent 3,i) och 14 voro vid årets 
slut qvarliggande. Antalet lefvande födda barn utgjorde 465, 
deraf 34 aflidit (mortalitetsprocent 6,9). Underhållsdagarnes 
antal uppgick till 6,258, utspisningskostnaden 3.854 kr. 16 öre. 
Medikamentskostnadeu 571 kr. 66 öre. Hvarje qvinna har så
lunda i medeltal kostat i underhåll och medikament 8 kr. 73 

öre samt vistats inom inrättningen 12,3 dagar. Vid större til
lopp af barnaföderskor, än som kunnat å allmänna barnbörds-
huset och provisoriska barnbördshuset emottagas, har genom 
Suudhetsnämndens försorg vård blifvit fattiga barnaföderskor be
redd medelst inackordering hos barnmorskor. Till denna kate
gori hörande barnaföderskors antal har 1875 utgjort 44. Af 
adjunkten vid allmänna barnbördshuset, som derför af kommu
nen åtnjuter ett mindre arvode årligen, hafva dessutom 43 fat
tiga barnaföderskor blifvit utom inrättningen förlösta. Hela 
kostnaden för provisoriska barnbördshuset år 1875 har uppgått 
till 13,642 kr. 7 öre. 

Jemväl böra omförmälas de genom Sundhetsnämndens med
verkan anordnade 2 polikliniker, den ena för barnsjukdomar, 
den andra för ögonsjukdomar, hvilka polikliniker förestås af hvar 
sin läkare; å den förra polikliniken vårdades år 1875 500 barn, 
å den senare 458 patienter. 

Den poliklinik för tandsjukdomar, hvilken öppnades 1865 af 
tandläkaresällskapet, har sedan den 1 Oktober 1870 öfvertagits 
af särskild tandläkare utan annan ersättning än ett af Sundhets-
nämnden anvisadt årligt bidrag, 500 kronor, till förhyrande af 
lokal ni. 111. Enligt den af föreståndaren afgifna berättelse om 
denna polikliniks verksamhet år 1875, har de hjelpsökandes an
tal nämnda år uppgått till 488 och de behandlade tandsjukdo-
niarnes till 515. 

Vid de tvenne anstalterna för förbindning af bensår, hvilka 
förestås af fältskärsmästare, hafva år 1875 behandlats 105 per
soner, af hvilka 14 voro qvar under behandling sedan 1874 och 
91 under 1875 tillkommit. 89 hafva blifvit läkte eller förbätt
rade och 16 voro vid årets slut under behandling. Kostnaden 
för dessa anstalter har under året uppgått till 250 kr. 

Undersökning af svinkött har under år 1875 fortgått vid 
de af Sundhetsnämnden inrättade tvenne köttbesigtidngsbyråar, 
hvarest nämnda år blifvit undersökta 10,032 hela, 1,293 halfva 
och 7,600 mindre stycken fläsk, deraf 23 hela, 1 hälft och 9 
mindre stycken, vägande tillsammans 44 centner 20 skalp., be
funnits trikinhultiga och derför blifvit inlösta. Kostnaden under 
året för dessa byråar, föreståndarnes arvoden inräknade, har 
uppgått till 11,338 kr. 47 öre. Beloppet af influtna undersök-
ningsafgifter har utgjort 11,473 kr. 57 öre. 

För vård och behandling af sinnessjuke, som i fattigvårds
hänseende befunnits tillhöra Stockholm, hafva år 1875 af kom
munens medel till Stockholms hospital för sinnessjuke utgått 
9,238 kr. 70 öre och till andra hospital i riket 563 kr. 95 öro. 

Den 1 Oktober 1874 öfvertog nämnden förvaltning af me
dicinska afdelningen af byrån för besigtning af prostituerade 
qcinnor, hvilken byrås polisafdelning står under Öfverståthållare-
Embetets inseende. Omkostnaderna för byrån år 1875 hafva 
uppgått till 5,513 kr. 53 öre. 

A sjukrum, anordnade inom den uuder stadens Fattigvårds-
nämnds inseende ställda, af särskild styrelse förvaltade allmänna 
försörjningsinrättningen intagas de!s bensårspatienter, dels andra, 
af kroniska åkommor lidande, medellöse personer, för hvilka 
vård å sjukhus anses icke erforderlig. 

Enligt 1875 års räkenskaper hafva Sundhetsnämndens in
komster för året uppgått till 301,301 kr. 99 öre och utgifterna 
till 280,216 kr. 97 öre. 

Sjukvård. 
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För åtskilliga andra i Stockholm befintliga sjukvårdsinrätt
ningar som förvaltas af särskilda styrelser, lemnar nedanstående 
tab. litt. ZZ summarisk redogörelse: 

Beträffande huf vudstadens allmänna fattigvård, för hvil- Tab. N:o 14. 
ken summarisk redogörelse enligt faststäldt formulär lemnas i tab. 
N:o 14 bland bilagorna, har Fattigvårdsnämnden anfört följande: 

Tab. Litt. ZZ. Sjukvårdsinrättningar, förvaltade af särskilda styrelser. 

') Förutom ofvan upptagna kapitallillgång eger lasarettet inventarier till värde 
af 45,000 kr. Bland kapitaltillgängen inbegdpes jemväl det kapital 28-1,569 
kr. 5 öre, hvaraf afkastningen utgår i lifräntor å donerade medel samt de af 
friherrinnan Willebrand såsom pensionsfond deponerade X>,000 kr. Utaf den 
upptagna utgiftssumman belöpa sig â sjukvården jemte aflöningar till em-
bets- och tjenstemän 96,291 kr. samt å fastigheternas underhåll, räntor E 
donerade medel ni. m. 26,766 kr. 74 öve. På de å lasarettet Sr 1875 vår
dade sjuke belöper sig ett antal af 78,095 underkållsdagar. Till lasarettets 
kassa har under ifrågavarande period af donerade medel 73,100 kr. intlutit, 
deraf dock å 20,000 kr. lifräntor skola af lasarettet utbetalas. 

2) Vid 1875 års utgång hade hospitalet en skuld af 6,511 kr. 52 öre. Det 
uppgifna autalet patienter utgör medeltalet per dag af vårdade. ïrâii ocli 
med år 1874 är antalet patienter, som hospitalet ar berättigadt att på en 
gång vårda, bestämdt till 20 i första samt 204 i undra och tredje klassen, 
eller tillsammans 224 patienter. 

') Kapitaltillväxten under femårsperioden utgör 20,979 kr. 72 öre. 
4) Institutet, som är en enskild stiftelse, åtnjuter årligt bidrag af staten med 8,250 

kr. och disponerar en genom enskildes bidrag bildad fond af omkring 10.000 
kr., hvars ränta användes till bekostande af ortopediska apparater och ban-
dager åt obemedladc patienter. Af det uppgifna antalet patienter hafva G8 
behandlats på de, såsom vilkor för statsanslagets tillgodonjutaude, bestämda 
friplatserna, 30 på dcu s. k. fattigfondens bekostnad oeh återstoden 303 äro 
dels betalande, dels gratister. 

5) Sedan föreningen den 3 December 1864 bildats under dåvarande II. K. II. 
Hertigens af Östergötland, numera Hans Haj:t Konung Oscar H:s ordförande
skap, antogos vid dess första årssammankomst den 24 Maj 1865 de för för
eningen ännu hufvudsakligen gällande stadgar, från' hvilkcn tid föreniugen 
jemväl trädt i verksamhet såväl med myndigheter och enskilda personer in
om Sverige, som ock med den internationcla komitén i Genève samt utländ
ska sjukvårdsföreningar. 

Af dessa föreniugens stadgar, hvilka år 1871 undergått vissa mindre för
ändringar, inhemtas, att föreningens verksamhet afser: 

i f r e d s t i d : 

a) att genom utgifna skrifter oeh på annat lämpligt sätt sprida kännedom 
om behofvet af en förbättrad sjukvård i fält, om otillräckligheten af de 
medel, som under vanliga förhållanden stå arméns förvaltning till buds, 
samt om de åtgärder oeh förbättringar, hvilka i andra länder för ända
målet blifvit vidtagna eller befnnna önskvärda; 

b) att befordra bildandet af filialafdelningar i landsorten och träda i närmare 
förbindelse med dessa; 

c) att af allmänheten utverka bidrag dels af penningar för inköp af sjnk-
vårdsmateriel och transport medel samt till bestridande af andra nödiga 

omkostuader, dels ock, då behofvet det påkallar, af sådana förbandsper-
sedbir, som för sjukvården i fält erfordras och som utan svårighet kunna 
förvaras, såsom linne, charpie m. m. ; 

d) att antaga personer, som äro hågade att kortare eller längre tid biträda 
vid sjukvården i fält, och att åt des^a personer skaffa tillfälle att dess-
förinuau vinna den för sådant ändamål nödiga undervisning och öfning; 

e) att träda i förbindelse med dylika föreningar i andra länder och framför 
allt med den i Geneve; samt 

i k r i g s t i d : 
a) att, med den högsta militära myndighetens tillåtelse eller på dess kallelse, 

till krigsteatern afsända ej mindre sjukvårdsmateriel än ock inöfvad fri
villig sjukvårdspersonal, hvilken i afscende på sin tjeusteutöfning skall 
vara skyldig att ställa sig under de militära chefernas lydnad; och 

/<) att efter förmåga tillhandagå vederbörande vid ordnandet, af sjuktranspor
ter och sjukvårdslokaler; 

viljande föreningen jemväl vinnlägga sig om att skaffa lämplig syssel
sättning åt personer, som genom blessyrer eller sjukdom under krig blif
vit mindre arbetsföre, samt bispringa krigares hemmavarande familjer eller 
efterleinnade enkor och barn. 

Kedan från början af föreningens tillvaro arbetade man för bildande af 
sjuksköterskor i föreningens tjenst, för hvilket ändamål anlitades föreståndarne 
för samtliga länslasaretten och öfriga större sjukvårdsinrättningar i landet. 
Uti detta syfte utsändes ock den 1 Juli 1866 en för meuniskovänliga värt i 
allmänhet nitälskande och intresserad person till London, för att derstädes 
genomgå ett års kurs vid "Miss Nightingale Institution». Återkommen till 
fäderneslandet, anställdes hon såsom föreståndarinna vid det nya akademiska 
sjukhuset i Upsala, hvarest sedermera de i föreningens tjenst antagna sjuk
sköterskor erhållit undervisning och fortfaraude danas. Dessa sköterskors 
antal utgör för närvarande 66, deraf de flesta utbildats vid nyssnämnda sjukhus. 

Vid världsexpositionen i Paris år 1867 hade föreningen åtskilliga sjukvårds-
artiklar utställda, derför hon tilldelades »mention honorable», hvarjemte två 
af föreningens ledamöter voro vid denna exposition såsom delegerade tillstä
des, dels för att inhemta kännedom rörande der utställd sjukvårdsmatcriel, 
dels ock för att deltaga uti den i sammanhang med nämnda exposition an
ordnade internationcla kongress. Under verldsutställningen i Wien år 1873 
hade föreningen uppdragit åt en dess ledamot att taga kännedom om derstä
des utställda kirurgiska instrument och bandager m. in., äfveusom att för 
föreningens behof inköpa och hemförskaffa dylika effekter. 

Professor Esraarcks »Första förbandet på slagfältet» samt hans föredrag 
om »Människokärlekens strid mot krigets fasor» hafva genom föreningens 
försorg blifvit till svenska språket öfverförda och en mängd exemplar deraf 
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Stockholms stad utgör ett enda fattigvårdssamhälle, forde-
ladt efter stadens territorialförsamlingar i 8 fattigvårdsdistrikt, 
hvart och ett med sin särskilda fattigvårdsstyrelse. Dessutom 
finnas särskilda styrelser för fattighusinrättningen å Sabbats
berg samt för stadens försörjnings-, arbets- och uppfostrings
inrättningar. Sedan de båda uppfostringsanstalterna för värn
lösa barn, af hvilka den ena förut förvaltats af styrelsen för 
Stockholms stads arbetsinrättning och den andra enligt träffa dt 
aftal och mot en bestämd årlig godtgörelse stått under uppsigt 

Forts, af Tab. Litt. ZZ. 
dels försaida dels ock till bruk vid armén ocli åtskilliga sjukvårdsinrättnin
gar utdelade. 

I anledning af från såväl internationela komitéu i Genève som ceutralko-
mitéerna i Berlin och. Paris ankomna skrifvelser med anhållan om bidrag 
till lindring i den nöd, som alstrades af 1870—1371 årens krigshändelser i 
Europa, beslöt föreningen vid sammankomst den 26 Augusti 1870 att för 
berörda ändamål öfversända till den af internationela komitén i Geneve 
upprättade »Agence Internationale» i Basel ett belopp af 20,000 francs, ut
görande nära hälften af föreningens dåvarande kapital, att användas der 
medlen uuder krigets vexlingar biist voro af behofvet påkallade utan afseende 
pä de lidandes nationalitet, kvarjemtc, efter föreningens till den svenska all
mänheten ställda upprop oiii insamling för ifrågavarande ändamål, till Basel
agenturen öfversändes från Stockholm 27 packlårar, innehållande diverse 
sjukvårdspersedlar, värderade till mera än 20,000 francs, samt fråu städerna 
Göteborg och Malmö dylika persedlar till ungefär enahanda värde, äfvensom 
insamlade penningar till ett sammanlagdt belopp af 176,775 francs 30 centimer. 

Uppå derom af föreningen och Kungl. Sundhetskollegium gjorda hemstäl
landen förordnade Kungl. Muj:t den 21 Oktober 1870, att 4 läkare, deraf 
2:ne utsedde af bemäkla kollegium och 2:nc af föreningen, skulle afresa till 
fransk-tyska krigsteateru. Ehuru ej någon af de sålunda utsände läkarne, 
hvilka alla voro ledamöter af foreniugen, anställdes vid någondera af de stri
dande arméerna, voro de likväl i tillfälle att såväl vid tyska arméns hög-
qvarter i Versailles som vid åtskilliga sjukhus \ Frankrike och Tyskland 
göra en mängd vigtiga iakttagelser rörande sjukvården i fält, hvarom rappor
ter och berättelser af dem afgifvits. 

Föreningens samling af modeller, af sjukvårdsmateriel m. m. har efter 
hand ökats genom frikostiga gåfvor af såväl det Kungl. Husets medlemmar 
som flere enskilda personer. Rikliga qvantiteter linne hafva blifvit dels 
skänkta, dels ock insamlade af den med föreningen förbundna damkomitén, 
som till förbandspersedlar bearbetat de erhållna linneförråden. 

1 sammanhang med ett af H. M. Konungen framstäldt förslag om inrät
tande af en ambulansbrigad, har föreningen låtit till sjuk- och transportfar
tyg inreda kronan tillhöriga en bombkanonslup och en kanonjolle, hvilka 
fartyg vid 1872 års fälttjenstöfningar i trakten af Stockholm blifvit auvända. 

För ordnande af föreningens verksamhet vid utbrott af krig, deruti Sverige-
Norge kan komma att deltaga, har föreningen antagit en mobiliseringsplan, 
innehållande vissa allmänna bestämmelser till iakttagande vid sådant tillfälle, 
och fastställande såsom princip, att den frivilliga sjukvården i fält icke har 
att med sin verksamhet uppträda sjelfständigt, utan endast i förening med 
den officiels sjukvården och under högste befälhafvarens kommando. 

Vid sidan af föreningen har inom hufvudstaden bildat sig en frivillig am
bulanskorps, som erbjudit sig att i behofvets stund lemna föreningen sitt bi
stånd. Den består för närvarande af 24 medlemmar, hvilka enligt de för 
korpsen gällande stadgarna undergått eller inom två år från inträdet i korp
sen skola undergå erforderlig examen. 

Slutligen må här tilläggas att, sedan bland arméns och (lottans läkare in
om riket en militärläkareförening bildats, hvars eentralkomité kommer att ut-
gifva en tidskrift, sjukvårdsföreningen med nämnda komité träffat aftal i än
damål att begagna sig af berörda tidskrift såsom ett organ för spridande af 
sådana uppsatser, som beröra den frivilliga sjukvårdens i fält åligganden och 
intressen. 

p) Enär institutets räkenskapsår börjar den 1 Juni ena året och slutar den 31 
Maj andra året, afse de uppgifna siffrorna förhållandet den 31 Maj 1876. 
Institutets verksamhet tager för närvarande i anspråk 3 läkare, 2 manliga 
och 7 qvinliga instruktörer, 10 manliga och 11 qvinliga biträden samt 2 
maskinister. Appareljen har sedan 1870 ökats från 47 till 69 gymnastikappa
rater. Ny lokal med dubbelt så stort utrymme som förut erhölls år 1874. 

Vid jemförelse mellan dessa uppgifter visar sig således, att 
årliga medeltalet understödstagare nedgått från 11,401 till 8,873, 
eller minskats med 2,528 personer, oaktadt enligt officiela 

') Det i tabellen (kol. 5) uppgifna antalet fattigvårdsanstalter afser endast 
kommunens »fattighus». 

af diakonissanstalten, under loppet af år 1875 stälts under en 
egen gemensam styrelse, uppgår nu antalet af de särskilda sty
relser, hvilka handhafva den allmänna fattigvården inom Stock
holms stad till 13 . ' ) Dessa styrelser, hvilka hvar för sig hafva 
sin verksamhet begränsad inom en viss församling eller inrätt
ning, stå samtliga under inseende af och hafva redovisnings
skyldighet inför en för hela kommunen gemensam, af stadsfull-
mägtige utsedd fattigvårdsnämnd, bestående af 16 ledamöter. 

I början af femårsperioden fanns ett fattighus inom hvarje 
distrikt, med undantag af Nikolai och Klara församlingar, hvil-
kas fattighushjon voro intagna i särskilda byggnader å Sabbats
berg. Men sedan stadsfullmägtige anslagit medel för uppfö
rande derstädes af 2:ne nybyggnader, afsedda att inrymma fat
tighushjonen inom Jakobs och Johannis, Kungsholms, Ladugårds
lands och Adolf Fredriks församlingar, samt dessa nybyggnader 
år 1872 blifvit färdiga; blefvo under loppet af samma år fattig
hushjonen från de 4 nyssnämnda distrikten dit förflyttade från 
de gamla fattighusen, hvilka sedermera blifvit försålda, med 
undantag af Jakobs och Johannis församlingars fattighus, som 
användts för annat kommunens ändamål. De båda södra di
striktens fattighus äro deremot fortfarande upplåtna åt hjonen 
inom Maria och Katarina församlingar, hvadan alltså kommunen 
för närvarande eger 3 fattighusinrättningar med utrymme for 
1,239 hjon. Förutom dessa fattighus eger samhället derjemte 
5 andra fattigvårdsanstalter, nemligen: allmänna försörjnings
inrättningen, militärförsörjningsinrättningen, arbetsinrättningen 
samt 2:ne uppfostringsanstalter för värnlösa barn, den ena af-
sedd för gossar, den andra för flickor. 

I enlighet med föreskriften i 13 § af nu gällande fattig
vårdsförordning har nämnden genom särskild dertill antagen 
person från och med år 1872 låtit upprätta en årlig statistisk 
redogörelse angående fattigvården inom Stockholms kommun, af 
hvilken redogörelse hittills 3 årgångar blifvit genom nämndens 
försorg till trycket befordrade. Med undantag af uppgifterna 
för år 1871 utgöra uppgifterna i tabellbilagan (tabell N:o 14) 
ett summariskt sammandrag af dessa statistiska årsredogörelser. 
Af berörda tabell inhemtas, att samtliga understödstagarnes antal 
inom kommunen under hvarje år af femårsperioden utgjort: 

Berättelsen för föregående femårsperiod angifver deremot 
följande årliga antal understödstagare: 



I detta antal äro inberäknade de utom fattigvårdsinrättning 
boende understödstagarne öfver 15 års ålder samt hjonen å sta
dens arbetsinrättning. 

De icke fullt försörjde understödstagarnes antal har utgjort: 

I detta antal äro fattighus- och försörjningshjonen samt de 
minderårige understödstagarne så i som utom fattigvårdsanstalt 
inberäknade. Hvad särskildt angår barnen, kunna visserligen 
icke alla anses såsom fullt försörjda, enär en del af dem vår
dats af egna föräldrar eller anhöriga, som för detta ändamål 
uppburit större eller mindre understöd, men dessas antal har i 
primäruppgifterna icke kunnat särskiljas från de öfrigas. Ärliga 
antalet fullt försörjda hjon har under de fem åren varit i det 
närmaste oförändradt; dock märkes en till periodens slut fort
gående obetydlig minskning, hvilken företrädesvis gäller de min
derårige understödstagarne utom fattigvårdsinrättning. Beträf
fande de fullt försörjda hjonens kön, har antalet qvinnor varit 
störst, eller omkring 58 procent. 

Häraf framgår, att dessa understödstagares antal under de 
fem åren från och med 1871 minskats med fullt 50 procent och 
de hemmavarande barnens med icke mindre än omkring 60 
procent. 

Aren 1871—1875 förete alltså med afseende å kommunens 
fattigpersonal det gynnsamma förhållande, att antalet under fem
årsperiodens 4 första år oafbrutet minskats, tills detsamma un
der år 1875 åter något, ehuru helt obetydligt, ökats. Annor
lunda visa sig deremot kommunens fattigvårdskostnader under 
samma tid. Dessa hafva nemligen in brutto utgjort: 

Med undantag af år 1872 hafva under ifrågavarande period 
utgifterna i och för fattigvården således med hvarje år ökats. 
Om från ofvanstående utgiftsbelopp frånräknas värdet af in
köpta arbetsmaterialier och öfriga utgifter i och för hjonens ar
bete samt nettobehållningen af deras arbete, blir kommunens egent
liga fattigvårdskostnad under hvarje år följande: 

Fattigvård. 

källor, kommunens medelfolkmängd under samma tid stigit från 
136,101 till 146,505. 

Understödstagarne äro med hänsyn till så väl understödets 
som de särskilda fattigvårdsanstalternas olika art indelade i 7 
klasser, nemligen : 

Fattighushjon ; 
Understödstagare, utom fattigvårdsinrättning, under 15 års 

ålder; 
Understödstagare, utom fattigvårdsinrättning, öfver 15 års 

ålder; 
Barn, vårdade å stadens uppfostringsanstalter ; 
Hjon, intagna å militärförsörjningsinrättningen; 
Hjon, intagna å allmänna försörjningsinrättningen ; 
Hjon, intagna, å arbetsinrättningen. 
De reglementariska bestämmelserna med afseende å hvar 

och en af dessa klasser äro hufvudsakligen anförda i Ofverståt-
hållare-Embetets femårsberättelse för åren 1866—1870, hvadan 
ett återupprepande af desamma här icke torde vara erforderligt, 
likasom ej heller här redogöres för årliga antalet understödstagare 
inom hvarje klass, enär formulärblankettens rubriker rörande 
fattigpersonalen afse uppgifter endast å: 

a) antalet fattighjon, som erhållit full försörjning; och 
h) antalet af fattigvården understödde, som ej fått fidl för

sörjning. 

De genom Stockholms fattigvårds försorg fullt försörjda 
hjonens antal har varit: 

Stockholms stad. 47 

Det förstnämnda slaget af dessa understödstagare erhåller 
endast mer eller mindre tillfälligt understöd antingen för en 
gång eller ock under vissa tider af året. Fattigvårdsbidraget 
utgår vanligen i kontanta penningar (hyreshjelp), ved eller vissa 
matportioner (soppa med bröd); och bestämmes understödets 
större eller mindre belopp oftast efter familjens storlek eller 
antalet hemmavarande minderåriga barn. Ofver antalet sådana 
barn föres visserligen en summarisk förteckning, men de äro 
icke inräknade i kommunens fnttigpersonal, enär de icke kunna 
anses såsom direkta eller egentliga understödstagare. 

Vidkommande de å arbetsinrättningen intagna hjonen, 
undfå väl dessa full försörjning å inrättningen, men måste der
emot sjelfva genom arbete i ganska betydlig mån bidraga till 
sitt underhåll och kunna således icke anses såsom fullt försörjda 
på fattigvårdens bekostnad. 

Absoluta antalet understödstagare af dessa båda slag har 
från år 1871, då det utgjorde 5,456, under loppet af de 4 föl
jande åren efter hand minskats med närmare 50 procent, hvar-
jemte relativa antalet nedgått från 49 till endast 35 procent af 
hela fattiopersonalen. Det större eller mindre årliga antalet 
»icke fullt försörjda hjon» lemnar, hvad Stockholms stad vid
kommer, utan tvifvel en god ledning för bedömandet af den 
fattigare arbetsföra befolkningens ekonomiska ställning. Detta 
gäller i synnerhet de mera tillfällige »understödstagarne utom 
fattigvårdsinrättning», hvilka i allmänhet utgöras af arbetarefa
miljer, som endast vid trängande nöd och arbetsbrist måste an
lita kommunen om bistånd. Antalet sådana understödstagare 
jemte deras hemmavarande minderåriga barn har under femårs
perioden uppgått till: 



48 Stockholms stad. Fattigvård. Välgörenhetsinrättningar. 

de fattiges bemödanden till sjelfförsörjning samt, der utväg för 
dem saknas att genom eget arbete eller anhörigas biträde er
hålla nödtorftigt uppehälle, söka genom befintliga välgörenhets
stiftelsers välvilliga bemedling eller genom anlitande af de bi
drag, som från den enskilda barmhertigheten erhållas, förskaffa 
den hjelp, som af de mest tryckande behofven oundgängligen 
påkallas, och hvilkeu förenings verksamhet, som omfattar hela 
hufvudstaden, utöfvas under ledning af en gemensam central-
komité, genom särskilda skyddskomitéer inom hvar och en af 
hufvudstadens territoriela församlingar samt till dessas biträde 
distriktsvis utsedde deputerade; 

— hafva följande uppgifter meddelats: 
Den 10 Maj 1873 behagade DD. MM. Konungen och Drott

ningen skänka till Stockholms stad 10,000 kronor med föreskrift, 
att årliga räntan dera skall genom skyddsföreningens försorg 
insättas i lifränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm 
till förmån för fattiga barn, tillhörande Stockholms kommun. 
Den 22 Maj samma år mottog föreningen af herr Alexander 
Keiller J:or 16,000 kronor med föreskrift, att räntan dera bör 
på II . M. Drottningens födelsedag utdelas antingen till en eller 
flere mödrar, hvilka ådagalagt bemödande att väl fostra sina 
barn eller ock till uppfostran af värnlösa barn. Föreningen har 
under år 1875 i likhet med föregående år beredt arbete (linne
sömnad med mera dylikt) åt 1,102 qvinliga arbetstagare, hvilka 
tillsammans under året uppburit 14,807 kr. 84 öre, och egde 
föreningen för beredande af dylikt arbete åt fattige vid årets 
slut ett kapital (i arbetsmaterialier, färdiga persedlar och pen
ningar) stort 57,074 kr. 84 öre. Under åren 1873, 1874 och 
1875 har föreningen i så måtto utvidgat sin verksamhet, at t 
densamma, med anledning af under sagda år inträffad bostads
brist, öppnat 5 stycken fattigherbeigen, i hvilka vid 1875 års 
slut genom föreningens försorg bostad anskaffats åt 662 per
soner, deraf 428 barn. Enligt räkenskaperna utgjorde förenin
gens kapitalbehållning 27,593 kr. 24 öre (oberäknadt förut
nämnda 57,074 kr. 84 öre), inkomster 25,701 kr. 18 öre, utgif
ter 22,896 kr. 90 öre och antalet underhållstagare 2,679 perso
ner, allt vid 1875 års utgång. 

En välgörenhetsinrättning, som med afseende å föremålen 
för sin verksamhet kan anses utgöra på en gång undervis
nings-, sjukvårds- och fattigvårdsanstalt, är svenska diakoniss-
anstalten i Stockholm med syftemål att utbilda kristligt sinnade 
qvinnor för sjuke, nödlidande eller eljest hjelpbehöfvande likars 
vård och undervisning. De olika grenarne af anstaltens verk
samhet finnas enligt inkomna meddelanden angifna under föl
jande hufvudrubriker, nemligen: 1) Diakonissanstalten och dess 
.sjukhus; 2) Anstaltens barnhem; 3) Anstaltens räddningshem; 
4) Anstaltens hushållsskola och 5) Anstaltens Magdalenahem. 
Under perioden har ifrågavarande anstalt förvärfvat fast egen
dom i Stockholm till värde af 45,000 kr. och uppfört en kapell
byggnad för en kostnad af omkring 50,000 kr. Ofvannämnda 
hushållsskola, afsedd hufvudsakligen för de från anstaltens hem 
utgångna barn, öppnades den 1 Oktober 1875. Den ekonomiska 
ställningen m. ni. vid 1875 års slut har befunnits vara: 

Under näst föregående femårsperiod uppgick årliga fattig
vårdskostnaden, efter samma beräkningsgrund och oaktadt fat
tigpersonalens årliga antal då var betydligt större, endast till 

_,. ... —. _. ., 
Utgifterna under åren 1871—1875 angifva således en årlig 

kostnad af 58 kronor 45 öre i medeltal för hvarje understöds-
tagare, hvaremot motsvarande kostnad under perioden 1866— 
1870 uppgick till endast 41 kronor 80 öre. De under senaste 
åren så betydligt förhöjda fattigvårdskostnaderna hafva sin grund 
hufvudsakligen i stegradt pris å lifsförnödenheter m. ni., hvar-
till kommer förbättradt kosthåll å fattighusen samt, livad år 
1875 särskildt beträffar, den förlust af ej mindre än 51,576 
kronor 92 öre, som drabbade arbetsinrättningen genom en stor 
del af hjonens sysselsättande med ombesörjandet af den en
skilda husegare åliggande renhållning af gator och gårdar. Till 
följd af den starka och ihållande köld samt den myckenhet snö, 
som under Januari, Februari och Mars månader nämnda år in
träffade, försvårades nemligen i högsta måtto gaturaihållnings-
arbetet. Emellertid hade arbetsinrättningens styrelse redan näst-
förutgångna år beslutat, att inrättningens bestyr med gaturen-
hållning skulle så småningom inskränkas, så att det med 1875 
års utgång kunde helt och hållet upphöra, samt hjonen i stället 
sysselsättas med stensprängnings- och stenhuggningsarbeten för 
gatubeläggningen i hufvudstaden m. fl. dylika arbeten, i den 
mån deras arbetskraft icke kunde på annat fördelaktigare sätt 
användas. Den vidtagna förändringen har, så vidt hittills kun
nat bedömas, medfört ett fördelaktigt resultat. 

Från Stockholms allmänna ski/ihly'ôreniny, livars hufvudsak-
liga ändamål enligt stadgarne är att vaka deröfver, 

at t det uppväxande slägtet af den fattiga befolkningen i 
hufvudstaden ej må sakna nödig och kärleksfull vård och upp
fostran, samt at t de understöd, som i sådant afseende för fat
tiga barn utgå, verkligen komma dessa tillgodo; 

att genom noggranna undersökningar vinna tillförlitlig kän
nedom om hjelpsökandes omständigheter och beliof samt derom 
på begäran meddela såväl allmänna som enskilda barmhertig-
hetsstiftelser samt privata personer erforderliga upplysningar, så 
att de, utan fruktan att genom oriktiga uppgifter blifva vilse
ledda, må kunna på ett tillfredsställande sätt utöfva sin väl
görenhet; 

at t emottaga, samvetsgrant använda och redovisa de under
stöd i penningar eller annat, som till lindring i nödlidandes be
lägenhet kunna blifva åt föreningen anförtrodda; och 

at t genom råd och anvisningar samt, såvidt ske kan, genom 
beredande af tillfällen till arbetsförtjenst upplifva och underlätta 



Tab. Litt. Ä Ä . Barnhus, barnbördshus och uppfostringsanstalter. 

ÖfverståthAllare-Embetets femhrsberätlehe: J<S7i —1875. Stockholmi ttad. 7 

') I den för de särskilda fonderna upptagna kapitalbehållning ingår icke värdet af de till hvardera fonden hörande fastigheter, hvilket Tärde utgör: för fonden till 
understöd åt fattige skolbarn och studerande 70,000 kronor och för fonden till understöd åt fattige 23,000 kronor. 

Tab. Litt. ÅÅ. Särskilda understödsfonder och fattigvårdsanstalter. 

Fromma stiftelser, understöds- och pensionsinrättningar. Stockholms stad. 49 

Anstalten eger fast egendem, belägen dels i Stockholm till 
värde af 200,470 kr. och dels utom Stockholm till värde af 
25,000 kr. 

Under perioden har en af H. M. Enkedrottningen Josefina 
i lifstiden stiftad välgörenhetsanstalt tillkommit, benämnd : 
»Konung Oscar I:s minne.» Denna, i fasta egendomen N:o 4 
qvarteret Dykärret större, med adress N:o 23 vid Björngårds-
gatan inrymda, af en styrelse förvaltade anstalt har till ändamål 
att för mindre bemedlade fruntimmer af ståndsklass, hvilka 
fyllt femtio år, ogifta eller enkor, ersätta saknaden af ett godt 
och fridfullt hem. Inträde kan efter styrelsens ompröfning 

vinnas antingen å friplats eller mot afgifts erläggande. Anstal
ten, der 32 pensionärer för närvarande äro intagna, lemnar ut
rymme för omkring 50 sådana. 

I fråga om öfriga i Stockholm befintliga, af den kommu
nala förvaltningen icke beroende fromma stiftelsers, vnderstöds-
och pensionsinrättningavs tillstånd, sådant detta, enligt veder-
börandes uppgifter, befunnits vid 1875 års slut, lemnas följande 
redogörelse, hvilken, till vinnande af lättad öfversigt, blifvit 
uppställd i tabellform under vissa titlar, på sätt af nedan in
förda tabeller litt. A A, A A, 0 0 , A H och A C närmare in-
hemtas. 



' ) År 1871 utgjorde hospitalfondens kapital 274,870 kr. 
2) Militärhospitalsfonden eger faitighet å landet, Tärderad till 1,500 kr. 

') Dessa, till pensionerande af civile embets- och tjensteinän, deras enkor och 

barn, afsedda fonder förvaltas af Kung]. Direktionen öfver Civilstatens pen

sionsinrättning. 

Tab. Litt. A B . Pensionsinrättningar och andra fromma stiftelser, till hvilka delegarerätt i allmänhet icke är beredd genom er-
lagda afgifter. 

' ) Det nppgifna värdet å fastigheter utom Stockholm ntgöres af värde å utar
renderade fastigheter 383,900 kr., värde å skatteräntor 141,159 kr. och värde 
å fastigheter, upplåtna under besittningsrätt 375,520 kr. I beloppet »utgif
ter af andra slag» är inräknadt underhållsbidrag till Stockholms hospital för 
sinnessjuke 14,000 kr. 

' ) Under förvaltning af direktionen öfver Drottninghuset eller, såsom inrättnin
gen jemväl benämnes: »Ulrika Eleonoras eller Drottningens hospital», äro 
ställde tre pensionsfonder: Kniggeska, Liebrathska och Brandelska fonderna, 

för hvilkas ställning summariskt redogöres i tab. litt. AB här efteråt pag. 
52 införd. 

' ) Genom försäljning af en mindre fastighet har det vid 1870 års utgång upp
tagna fastighetsvärdet, 32,610 kr. nedgått; men kapitalbehållningen har ökats 
dels genom köpeskillingen för den försålda fastigheten och dels genom testa-
inentarisk disposition af fabriksidkaren Joh. Michaëlson. Under perioden 
hafva från fabriksidkarne några årliga bidrag till kassan ej utgått, hvarige-
nom underhållstagarnes antal nedgått och utgifterna minskats. 

Tab. Litt. ÖÖ. Barmhertighetsinrättningar, som åt fattiga, egentligen ålderstigna, lemna bostad jemte underhållsbidrag uti in-
rättningens fastigheter. 

Fromma stiftelser, välgörenhets- och pensionsinrättningar. 50 Stockholms stad. 



4) Den 1 December 1873 öfverlemnades f. d. Tobakshandelssocietetens pensions
kassa, utgörande 11,000 kr. till Bemedlingskommissionenj förvaltning. 

8) Är 1871 har en pensions- och stipendiifond å 100,000 kr. tillkommit. 

°) Anstalten, som bildats på grund af nådiga Kung. don 29 Januari 1864 och 
underhålles genom statsanslag, är afsedd f.ir pensionering af sjöfolk öfvcr 
hela riket. Endast ett jemförelsevis ringa belopp, uppgående vid 1875 års 
slut till 9,520 kr. har anvisats att direkt uppbäras i kassan här i staden af 
82 personer, bland hvilka 14 icke tillhört Stockholms kommun. 

') Föreningen, för hvilken nytt reglemente den IG December 1872 antogs, har 
till ändamål att af en bildad fond åt delegare leinna penningunderstöd vid 
sjukdomstillfälle eller annan olycka, som medför oförraögenhet att sig ordeut-

ligen försörja; att vid inträffad ålderdom lemna pension åt delegare eller 
dess enka; att lemna begrafningshjelp efter afliden delegare till dennes efter-
lemnade anhörige, samt att söka bereda platser åt föreningens medlemmar, 
ledamöter och delegare, som deraf äro i saknad. Af föreningen är en under 
styrelsens kontroll ställd särskild nödhjelpsfond eller fattigkassa inrättad, till 
hvilken, vid föreningens sammankomster, gåfvor nppsaml&s. 

8) Fonden förvaltas af direktionen öfver Strandbergska läkareinrättningen. 
9) Under femårsperioden hafva åtta nya fonder tillkommit med ett samman-

lagdt kapital af 162,740 kr. 16 öre. Riddarhuskassan» och kapitationsfon-
den» behållningar, tillhopa 621,587 kr. 86 öre, hvaraf 350,000 kr. belöp» 
sig å fastigheten, äro i kapitalbehållningen inräknade. 

Forts. af Tab. Litt. A B . 

Fromma stiftelser, välgörenhets- och pensionsinrättningar. Stockholms stad. 51 



Tab. Litt. AC Öfriga pensionsinrättningar i hufvudstaden, till hvilka delegarerätt i allmänhet beredes genom afgifter, i de flesta 
fall årliga sådana. 

') Den 21 December 1871 utfärdades förnyadt nådigt reglemente för kassan. Genom tillägg den 29 Januari 1875 till samma reglemente bildades inom kassan en 
premieafdelning, åsyftande att bereda tillfälle till inträde i kassan medelst erläggande af visa ärlig afgift. 

2) Uppgifterna i hvad de afse arméens pensionskassa och arméens enke- och pupillkassa redogöra för förhallandet vid 1874 års «lut. 

52 Stockholms stad. Fromma stiftelser, välgörenhets- och pensionsinrättningar. 

Forts. af Tab. Litt. AB. 

'") Dessa tre fonder förvaltas af direktionen öfver Drottninghuset. 



Stockholm i Ôfverstâthâllare-Embetets Kansli den 23 December 1876. 

J. F. Bratt. 

underdânigste och tropligtigate 
tjenare och undersåte: 

GUST. AF UGGLAS. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärdar 

S to rmägt igs te , A l l e rnåd igs t e Konung! 

Eders Kungl. Majrts 

') Förnyade stadgar för svenska lärarinnornas pensionsförening hafva antagits den 19 Maj 1874. Enligt dä fattadt beslut omorganiserades pensionsföreningen på i 
det närmaste samma sätt, som Stockholms ränte- och kapitalförsäkringsanstalt. 

Pensionsinrättningar. Stockholms stad. 53 

Forts. af Tab. Litt. AC. 



54 Stockholms stad. 

Tab. N:o 1. 

Tabb. N:is 1, 2 och 3. 

F O L K M Ä N G D . 

Tab. N:o 2. 

J O R D B R U K . 

Tab. N:o 3. 

B O S K A P S S K Ö T S E L . 

Till Tab. N:o 4 om SKOGSHUSHÅLLNING, Tab. N:o 5 DÖDADE ROFDJUR och Tab. N:o 6 HUS
DJUR, DÖDADE AF ROFDJUR, förekommer för Stockholms stad intet att meddela. 



Tab. N:o 7 A. Stockholms stad. 55 

Tab. N:o 7 A. 

FABRIKER OCH MANUFAKTURINRÄTTNINGAR ÅR 1875. 



56 Stockholms stad. 

Fortsättning af Tab. N:o 7 A. 

Tab. N:o 7 A. 

FABRIKER OCH MANUFAKTURINRÄTTNINGAR ÅR 1875. 



Öfverståthållare-Embetets femårsberättelse: 1871 — 1875. Stockholms stad. 8 

Tab. N:o 7 A. 

Fortsättning af Tab. N:o 7 A. 

Stockholms stad. 57 

FABRIKER OCH MANUFAKTURINRÄTTNINGAR, ÅR 1875. 



Till Tab. N:o 8 om ALLMÄNNA VÄGAR, GÄSTGIFVERIN och SKJUTSNING förekomma, utöfver hvad i 

dithörande ämnen redan i den underdåniga berättelsens text linnes anfördt, icke några uppgifter att meddela. 

58 Stockholms stad. 

Tab. N:o 7 B. 

HANDTVERKERIN, AR 1875. 

Tab. N:o 7 B. 



Tabb. N:is 9 A och 9 B. 

Tab. N:o 9 A. 

SJÖFARTEN, ÅREN 1871—1875. 

Stockholms stad. 59 

Tab. N:o 9 B. 

HANDLANDE och DERAS BETJENING, ÅREN 1871—1875. 



Till Tab. N:o 11 om LAGA SKIFTEN förekomma icke några uppgifter att från Öfverståthållare-

Embetet meddela. 

60 Stockholms stad. 

Tab. N:o 10. 

JORDOMRÅDE OCH EGENDOMAR. 

Tab. N:o 10. 



Tab. N:o 12. 

Tab. N:o 12. 

STATS- OCH RIKSGÄLDSMEDEL, ÅREN 1871 -1875. 

Stockholms stad. 61 



62 Stockholms stad. Tab. N:o 13. 

Tab. N:o 13. 

S T O C K H O L M S S P A R B A N K . 



Stockholm, 1877. P . A. Norstedt & Söner. 

Tab. N:o 14. 

Tab. N:o 14. 

F A T T I G V Å R D E N , ÅREN 1871-1875. 

Stockholms stad. 63 
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