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H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd 5. 

ÅREN 

1876—1880. 

ÖFVERSTÅTHÅLLARE-EMBETETS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 

FÖR 

STOCKHOLMS STAD. 

1. Stadens allmänna beskaffenhet. 

kJtockholms stad, som under femårsperioden icke undergått 
någon annan förändring till sina gränser än den utvidgning af 
hamnområdet, hvarom nedan närmare förmäles, upptager en yta 
af 19,089 qv.-ref fastland och 5,809 qv.-ref vatten enligt följande 
af stadsingeniören senast uppgjorda arealbeskrifning1): 

') 1 denna beskrifning ingår icke den dol af Djurgårdshalfön, som genom — 
kungl. brefvet den 23 mars 1870 lades till Stockholm. 

A'. M:t« BtfidlninijshnfrnmJrs feniïmberdtlelsrr tUïti—18S0. filocMiolms stad. 

Genom den under femårsperioden tillkomna rotemansinrätt-
ningen har staden erhållit en ytterligare administrativ indelning, 
så att dess fördelning i nedannämnda hänseenden nu är följande: 

Den yttre gestalt, hvari hufvudstadcn numera framträder, 
är på långt när icke densamma, som den hade för ett tiotal af 

') Stadsgården i Katarina församling tillhör äfven första polisdistriktet. 

1 



2 Stockholms stad. Folkmängd. Tab. N:o 1. Befolkningens välstånd. 

år tillbaka. Gaturegleringar hafva blifvit genomförda och bygg
nadsföretag kommit till stånd, hvilka knappast lenmat någon del 
af staden ovidrörd, och särskildt har på Ladugårdslandet upp
stått så godt som en hel ny stadsdel, omslutande en vacker 
park, i hvilken man svårligen kan igenkänna den gamla förfallna 
och ödsliga Humlegården. Utmed Nybro- och Ladugårdslands
vikarna är anlagd en bred strandgata, förande ända fram till 
Djurgårdsbron. Ny körbro är slagen öfver Norrström mellan 
Tegelbacken och Riddarhusgränden, ett storartadt sjukhus upp-
fördt på Sabbatsbergshöjderna, och i f. d. »Trädgårdsföreningen» 

vid Drottninggatan reser sig en väldig skolbyggnad. Stora och 
omfattande gatuläggningsarbeten hafva utförts. De illa luktande 
rännstenarna äro till stor del ersatta med underjordiska aflopps-
ledningar. Planteringarna inom stadens område hafva utvidgats 
och förskönats. Stadens utkanter i de norra stadsdelarna hafva 
blifvit med dess medelpunkt förbundna genom spårvägar o. s. v. 
I fråga om dessa med flera genomgripande förändringar, som 
under femårsperioden 1876—1880 nått eller nalkats sin fullbor
dan, innehålla andra afdelningar af föreliggande berättelse sär
skilda och utförliga redogörelser. 

2. Stadens invånare. 

Folkmängdsförhållanden. För folkmängden, antalet från man
talspenningar befriade personer och beväringsmanskapet redo-
göres i tabell N:o 1 bland bilagorna. 

Den enligt nyss omförmälda bilaga förefintliga skilnad mellan 
den rättsliga och den mantalsskrifna folkmängden, hvilken skilj
aktighet hufvudsakligen måste bero på felaktigheter i kyrko
böckerna, har under femårsperioden vållat bryderi vid ett riks-
dagsmannaval. I den af Kungl. Statistiska Centralbyrån till 
ledning för 1878 års riksdagsmannaval meddelade uppgift å folk
mängden inom härader, tingslag, domsagor, städer och läu den 
31 december 1877 uppgafs nemligen Stockholms folkmängd till 
165,677, således i öfverensstämmelse med presterskapets anteck
ningar. På grund häraf bestämde Magistraten, att för hufvud-
staden skulle vid sagda val utses 16 representanter i Andra 
kammaren, hvilket antal ock blef utsedt. Emellertid hade Kungl. 
Statistiska Centralbyrån i sammanhang med den nämnda folk
mängdsuppgiften fäst uppmärksamheten derpå, att, enligt den 
vid slutet af år 1877 verkstälda mantalsskrifning, antalet af 
Stockholms befolkning vid samma tid endast uppgått till 153,528, 
hvarjemte centralbyrån anmärkte, att denna skilnad af 12,149 
vore allt för stor för att kunna förklaras annorlunda än genom 
nyss antydda fel i kyrkoböckerna. Då tveksamhet således yppat 
sig huruvida flera än 15 representanter bort väljas, öfverklagades 
så väl magistratens beslut som det derpå grundade valet. Be
svären blefvo dock ogillade ej mindre af Ofverståthållareembetet 
än af Högsta Domstolen. 

En jemförelse mellan femårsperioderna 1871 —1875 och 1876 
—1880 i afseende å födda och döda lemuar följande resultat: 

Under femårsperioden 1871—1875 föddes alltså 23,457 och 
dogo 25,418 personer, hvadan de dödas antal öfversteg de föddas 
med 1,961. Femårsperioden 1876—1880, hvarunder de föddas 

antal utgjorde 25,774 och de dödas 21,544, företer åter ett na-
tivitetsöfverskott af ej mindre än 4,230. 

De främmande trosförvandternas antal var vid slutet af år: 

Befolkningens välstånd och håg för sparsamhet. Följande 
tablå torde kunna gifva en föreställning om den allmänna väl
mågan samt olikheten härutinnan mellan femårsperioden 1876 — 
1880 och den nästföregående: 

Välmågan, för så vidt den finner sitt uttryck i flertalet af 
dessa siffror, har, såsom man ser, alltjemt stigit under femårs-

') Aktiebolaget Stockholms pantaktiebank började sin verksamhet med ett af-
delningskontor den 25 april 1874 samt öppnade ett annat den 22 augusti samma 
Sr och ett tredje den 8 mars 1875. 
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perioden 1871—1875 men sedermera sjunkit ända till år 1880, 
då tillståndet i någon mån förbättrades. Ehuru förmågan att 
göra besparingar således kan antagas liafva varit mindre under 
femårsperioden 1876—1880 än under femårsperioden 1871—1875, 
ett förhållande som särskildt röjer sig i sparbanksdelegarnes 
olika medelbehållning under de olika åren, synes dock hågen 
för sparsamhet icke minskats, åtminstone att döma efter till
växten i nämnde delegares antal år från år. Detta antal var 
nemligen vid slutet af: 

år 1871 47,294 är 1876 68,511 

» 1872 52,366 ., 1877 70,184 
» 1873 57,277 » 1878 71,095 

» 1874 62,011 „ 1879 72,230 

» 1875 65,740 » 1880 73,784 

Befolkningens sedliga ståndpunkt och den skilnad femårs
perioden 1876—1880 i detta hänseende företer, jemförd med 
femårsperioden 1871—1875, torde något så när kunna bedömas 
af följande förhållanden: 

Antalet af icke gifta barnaföderskor — enkor, trolofvade 
och frånskilda deri inberäknade — utgjorde: 

Förhållandet ställer sig således gynsammare för femårs
perioden 1876—1880, i det de ogifta eller dermed jemförliga 
barnaföderskornas antal då var 127 mindre än motsvarande 
antal under femårsperioden 1871—1875, samt de utom äkten
skapet födda barnens procent af alla lefvande födda alltjemt 
nedgått under den förstnämnda perioden utan att uågot år stiga 
ens till den föregående periodens lägsta siffra. 

Sjelfmordens antal åter har under femårsperioden 1876— 
1880 något ökats. De utgjorde nemligen: 

Brottsligheten, om densamma bodömes efter antalet i Stock
holm bosatta personer, som af stadens domstolar blifvit sakfälda 
för gröfre brott, har, synnerligast när man tager folkmängdens 
tillväxt i betraktande, icke obetydligt minskats. Nämnda per
soners antal utgjorde nemligen: 

Tyvärr är ungdomen mycket starkare representerad i den 
senare periodens än i den förras siffror, i ty att antalet sak
fälda personer under 20 års ålder utgjorde'): 

Denna tillökning af icke mindre än 122 personer är desto 
beklagansvärdare, som bidrag till stegringen lemnats af 31 under 
femårsperioden 1876—1880 sakfälda barn under 15 års ålder, 
mot allenast 1 under femårsperioden 1871—1875. 

Om man till ledning för omdömet om brottsligheten tager 
de till poliskammaren ingångna anmälningar rörande i Stockholm 
föröfvade mord, barnamord, dråp, rån, stölder, snatterier, för
falskningar och bedrägerier, ställer sig förhållandet något ogyn-
sammare, än när omdömet grundas på de sakfälde stockholmar
nes antal. Dylika anmälningar utgjorde nemligen: 

Osedligheten bland qvinnorna, för så vidt den yttrar sig i 
yrkesmässig skörlefnad, har varit i tilltagande, att sluta af föl
jande siffror, utvisande antalet qvinnor, som första (fången in-
skrifvits bland de besigtningsskyldiga: 

Hela antalet besigtningsskyldiga qvinnor utgjorde, räknadt 
vid hvarje års slut: 

') 1 följd af siffrornas förändrade uppställning i de källor, hvarur ifrågava
rande uppgifter äro hemtade, har från och med år 1877 måst bland ungdomen 
medräknas jemväl personer mellan 20 och 21 år, hviiket förhållande naturligtvis 
något bidrager till den anmärkta stegringen. 

Utom äktenskapet föddes lefvande: 
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Hvad angår superiet, så har i föregående femårsberättelser, 
på sätt i allmänhet sker, allenast fyllerimålens antal tagits till 
måttstock derför. Denna måttstock bör dock icke användas 
ensam när det gäller att i fråga om starka dryckers missbruk 
beräkna skilnaden vare sig mellan femårsperioderna 1871—1875 
och 1876—1880 eller mellan det senare tidskiftets särskilda år. 
Åfven om superiet icke tilltager, kan nemligen fyllerimålens 
antal stiga efter hand som den patrullerande polispersonalens 
tjenstgöring blir ändamålsenligare ordnad samt denna personal 
ökas och dess bevakningsområde utvidgas; och att så väl det 
ena som det andra skett i icke ringa grad ej mindre från 187l 
—1875 till 1876 — 1880 än ock under loppet af sistnämnda pe
riod, framgår af den redogörelse, som längre ned lemnas rörande 
polisen. Sedan all krogiörelse med den 1 oktober 1877 blifvit 
öfverlåten på ett bolag — Stockholms utskänkningsaktiebolag —, 
har dessutom en annan omständighet tillkommit, som äfven måste 
i sin mån bidraga att öka åtalen för fylleri, nemligen omsorgen 
att å krogarna hålla bättre ordning och deraf beroende ifver att 
tillkalla polis för aflägsnande af rusige fridstörare, hvilka, om 
det gamla systemet varit rådande, antagligen fått qvarstanna på 
krogen, till dess ruset hunnit blifva mindre märkbart. Öfverståt-
hållareembetet har derför låtit sig angeläget vara att söka en 
säkrare beräkningsgrund i det ifrågavarande afseendet samt trott 
sig finna en sådan i fyllerimålens sammanställning dels med 
alkoholsjukdomarna och dels med spirituosaåtgången på krogar, 
bränvinsmagasin och andra dermed jemförliga försäljningsställen, 
livilken sistberörda faktor dock icke stått till buds tidigare än 
från och med det första kalenderåret af utskäukningsbolagets 
verksamhet, eller år 1878, hvarförinnan bräuvinsförbrukningen 
icke var till beloppet känd. 

Resultatet af en dylik sammanställning och hithörande siff
rors fördelning på folkmängden visar sig i vidstående tablå. 

Man ser af denna tablå, att medeltalet mantalsskrifne in-
vånaie för hvarje fyllerimål utgjorde 49 för perioden 1871—1875 
och allenast 26 för perioden 1876—1880; men att vid sidan af 
denna betydande stegring i fyllerimål — till hvilken, på sätt 
nyss nämnts, andra orsaker än ett ökadt superi kunna hafva i 
väsentlig mån bidragit — medeltalet mantalsskrifne invånare för 
hvarje fall af alkoholsjukdom utgjorde 318 för perioden 1871— 
1875 mot 331 för perioden 1876—1880, en minskning i sjuk
domsfallen, hvilkeSi torde få hufvudsakligast tillskrifvas större 
måttlighet i rusdryckers förtäring. Jemför man tablån med den 
längre upp stående, som betecknar befolkningens ekonomiska 
välstånd, så faller det genast i ögonen, att superiets till- och 
aftagande skett, allt efter som detta välstånd ökats eller min
skats, hvarvrd likväl den ekonomiska ställningens försämring 
inverkat något senare på superiet än på de i sistberörda tablå 
angifna förhållanden. Sålunda har superiet från år 1871 oaf-
brutet ökats till och med år 1876; år 1877 var att döma efter 
fyllerimålen sämre, men enligt fallen af alkoholsjukdom bättre än 
är 1876; för åren 1878 och 1879, då det ekonomiska tillståndet 

var som sämst, visa alla siffror en större nykterhet; och hvad 
angår år 1880, så var i förhållande till folkmängden spirituösa-
förbrukningen visserligen något mindre, men fyllerimålen och fallen 
af alkoholismer något talrikare än under år 1879. 

I hvad mån utskänkningsbolagets verksamhet bidragit till 
den år 1877 eller 1878 inträdda förbättring, är omöjligt att veta, 
då ju början af denna verksamhet sammanfaller med öfvergåugen 
från de bättre till de sämre konjunkturerna, men Ofverståthål-
lareembetet tror sig emellertid på goda skäl kunna hoppas, att 
det längre • fram beskrifna sätt, hvarpå bränvinshandeln blifvit 
genom detta bolag ordnad, framdeles skall visa sig utgöra ett 
af medlen att hålla förtäringen af rusdrycker inom måttlighetens 
gräns. I fråga om fyllerilastens bekämpande ställer Ofverståt-
hållareembetet sin förtröstan jemväl till den lifligare sträfvan 
för nykterhetens utbredning, som på senare tider inträdt; en 
sträfvan som betydligt vunnit i styrka och sammanhållning bland 
annat genom den s. k. Good Templar ordens uppträdande i 
hufvudstaden, der detta sällskap dock först efter femårsperiodens 
slut börjat utöfva sin verksamhet i en mera storartad omfattning. 

Tablå öfver fyllerimål, alkoholsjukdomar och sålda spirituosa. 

1) Förbrukningen af bränvin â källare och schweitzerier samt af utländska 
spiritnosaslag här icke inräknad. 

2) Reymersholms minutförsäljning af svenska spirituösa lär för året kunna be
räknas till omkring 524,400 kannor, hvarjemte, utom utskänkningsbolagets egen 
omsättning, vid pass 42,500 kannor bränvin i Stockholm försåldes i minut af-
hemtningsvis. Ehurn, utan öfverdrift, hälften af dessa belopp kan antagas hafva 
förbrukats i Stockholm, har dock, för att heldre taga en för låg än en för hög 
siffra, utskänkningsbolagets omsättning, som i och för sig utgjorde 1,341,704'28 
kannor, här blifvit ökad med allenast 188,966'67 kanuor, d. v. s. ett tredjedel af 
nämnda försäljningar. 

3) Till utskänkningsbolagets omsättning för året, i och för sig 1,452,616'40 
kannor, har här lagts dels tredjedelen af Reymersholms minutomsättning af 
svenska spirituösa under året, hvilken tredjedel efter den i nästföregående not an
gifna beräkningsgrund uppgår till 14,5t>6'6 7 kannor, och dels tredjedelen af den 
bränvinsqvantitet, som, af annan än utskänkningsbolaget, under året i Stockholm 
försåldes afhemtningsvis i minut, hvilken tredjedel kan antagas hafva utgjort åt
minstone 4,166'67 kannor. 
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Befolkningens uppförande, intellektuela utveckling och sinne-
lag m. Va. Några oroligheter hafva icke under femårsperioden 
förekommit eller ens oordningar af nämnvärd beskaffenhet sig 
yppat. Tvärtom har Ofverståthållareembetet den tillfredsställelsen 
att kunna vitsorda befolkningens välförhållande i allt, som rör 
ordning och skick i det allmänna uppträdandet; och det är i 
synnerhet glädjande, att profven derpå företrädesvis lagts i dagen 
vid de tillfällen, då det varit lättast att åstadkomma förargelse 
och beklagansvärdast om så skett. Denna värdiga hållning hos 
befolkningen samt dess villighet att efterkomma de för god ord
nings upprätthållande och olyckshändelsers förekommande gifna 
föreskrifter hade man tillfälle iakttaga: den 21 juni 1876, då 
framlidna II. M. Enhedrottning Josefinas jordiska qvarlefvor 
fördes till sitt sista hvilorum och, oaktadt den vid liknande 
tillfällen oundvikliga trängseln, den andaktsfulla stämningen af 
sorg och saknad öfver den ädla furstinnans bortgång icke ett 
ögonblick stördes; i juli 1878, då det stora öfningslägret på 
Ladugårdsgärdet dit utlockade skådelystna i tusental; den 24 
augusti 1879, då dåvarande rgske tronföljaren, numera II. M. 
Kejsaren af Ryssland, sjöledes anlände till Stockholm såsom 
H. M. Konungens gäst och befolkningens åstundan att uppfånga 
en skymt af den höge resanden fyllt strandplatserna vid Saltsjön 
med talrika folkskaror; den 26 i sistnämnda månad, då samme 
höge gäst, efter ett besök på Gripsholm, med ångbåt återvände 
till staden, följd af hundratals festligt prydda och upplysta far
koster, allt under det fyrverkeri vid de vackra stränderna, i för
ening med de der belägna villornas bländande illumination, bidrog 
att framkalla ett praktfullt skådespel och derför också satt 
hela staden i rörelse; samt slutligen den minnesvärda 24 april 
1880, då »Vegas» hemkomst med Nordenskiöld, Palander och 
öfrige deltagare i »nordostpassagen» firades under ögonen på 
oöfverskådliga, tätt sammanträngda folkmassor utan att någon 
yttring af tygellöshet eller oskick blandade sig i den allmänna 
hänförelsen och jublet öfver »vegamännens» ärorika bedrift.1). 

Den stora allmänhetens alltjemt växande åtrå efter intel-
lektuel bildning är ett tidens tecken af löftesrik betydelse, och 
Stockholms befolkning har ingalunda förblifvit främmande för 
inflytelsen af denna glädjande tidsriktning. Det är ej så syn
nerligen många år sedan, som offentliga föreläsningar utom läro
verken kunde räknas till undantagen ; de tillhöra nu så godt 
som ordningen för dagen och hållas vanligast inför en talrik 
åhörarekrets. Flere framstående föreläsare jemväl från utlandet 
hafva under femårsperioden uppträdt i hufvudstaden. 

Såsom ett bevis på intresset för kunskaper och vetande 
jemväl hos de kroppsarbetande klasserna bör här omförmälas 
det s. k. arbetareinstitut, som mot femårsperiodens slut tillkom
mit på initiativ af dr Anton Nyström och har till uppgifvet 
ändamål »att åt alla, såväl qvinnor som män, hvilka under upp
växtåren ej fått egna sig åt högre studier, meddela en populär 
vetenskaplig bildning samt bereda tillfälle till förädlande nöjen 
af konstnärlig art». Sedan genom subskription omkring 3,000 
kronor på några veckor insamlats för att sätta företaget i gång, 
öppnade institutet sin verksamhet den 4 oktober 1880 och har 

') Befolkningens välförhållande under högtidligheterna i oktober 1881 med 
anledning af D. K. II. Kronprinsens och Kronprinsessans förmätning samt arbe-
tarnes i allmänhet lngna och ordningsfulla uppträdande vid de mänga »strikerna» 
samma års sommar ingifva förhoppningar, att ofvan uttalade omdöme skall finna 
sin tillämpning jemväl på femårsperioden 1881—1885. 

sedermera hvarje söckendagsqväll under åtta månader af året 
meddelat undervisning genom föredrag i matematik, astronomi, 
fysik, kemi, anatomi, fysiologi, naturalhistoria, jord- oeh folk-
beskrifning m. m., jemte lektioner i aritmetik och skönskrifning. 
Institutets förvaltning sker genom en styrelse af sju personer, 
utgörande representanter för industriidkarnes, vetenskapsidkarnes 
och kroppsarbetarnes klasser. Dess verksamhet öfvervakas af 
en inspektor, som bör vara känd vetenskapsman eller medlem 
af vetenskapsakademien. Det sålunda erbjudna tillfället till 
undervisning, hvilken lemnas mot en låg inträdesafgift, har flitigt 
anlitats företrädesvis af arbetarebefolkningen och ej sällan så 
långt lokalens utrymme medgifvit. 

Ett föga utveckladt intresse för allmänna angelägenheter 
har man sedan gammalt vant sig att inräkna bland de mindre 
förtjenstfulla egenskaperna hos Stockholms befolkning. 1 hvilken 
grad denna förebråelse är befogad och livad företräde, som i det 
ifrågavarande afseendet må kunna tillerkännas femårsperioden 
1876—1880 framför den närmast föregående, torde i viss mån 
framgå af följande tablå angående deltagandet i de vigtigaste 
allmänna valen: 

Val af borgmästare, rådmän oeh magistratssekreterare. 

Man finner lätt, att de siffror, som i denna tablå beteckna 
olika slags val, icke kunna hafva en och samma betydelse, för 
så vidt det gäller att jemföra de begge femårsperioderna med 
hvarandra och på denna jemförelse grunda omdömet, huruvida 
en konstantare förändring inträdt. De allmänna riksdags-
mannavalen äro för få, för att man af dem skulle kunna draga 
någon bestämd slutsats härutinnan'). Fyllnadsvalen till riks-

') Att procenten vid 1881 urs val uppgick till 59'4 tyder emellertid pä en 
fortgående stegring. 

Stadsfallmägtigval. 
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dagsmän och valen af magistratspersoner ega rum på obestämda 
tider med än långa än korta mellanskof, och röstetalet vid dem 
måste i öfrigt bero på tillfälliga och skiftande anledningar till 
ett mer eller mindre lifligt deltagande, så att ej heller dessa 
val äro särdeles bevisande i nyssberörda hänseende. Stadsfull-
mägtigvalen deremot återkomma årligen; de äro dessutom ett 
uttryck för ett intresse, som icke kan förändra sig stort från 
den ena valperioden till den andra och torde alltså företrädesvis 
vara tjenliga till gradmätare för valifvern, sådan den öfverhufvud-
taget framträdt under den ena femårsperioden, jemförd med den 
andra. Håller man sig derför till stadsfullmägtigvalen allenast, 
så utvisar tablån, att hågen hos Stockholms befolkning att be
gagna sin valrätt varit starkare 1876—1880 än 1871—1875. 

Att den tillförene rådande liknöjdheten för dylika val på 
senare tider börjat gifva vika för en hos befolkningen mera utbredd 
lust att i dem deltaga, derom vittna äfven gång efter annan 
upprepade yrkanden på förändringar i syfte att bereda lättare 
tillfälle för valmännen att kunna infinna sig vid valurnan. För 
att tillmötesgå dessa önskningar har, på stadsfullmägtiges derom 
framstälda begäran, den år 1875 från fyra till sex timmar ut
sträckta valtiden blifvit, genom Eders Kung]. Maj:ts nådiga bref 
den 15 oktober 1880, så fördelad att valförrättningen, som förut 
egde rum mellan kl. 9 f. m. och 3 e. m., numera pågår från 
kl. 10 f. va. till kl. 2 e. m. samt mellan kl. 6 och 8 på aftonen. 

De nyss antydda tecknen på ett vaknande intresse för all
männa angelägenheter äro icke de enda, som kunna framhållas. 
Detta intresse röjer sig jemväl i allt talrikare hållna, allt mera 
besökta möten för öfverläggning om riksdag smannaval likasom i 
det starkt tilltagande antalet folkmöten, som samla väldiga ska
ror af arbetare till rådplägning öfver tidens sociala frågor. 
Glädjande är det att kunna vitsorda, att denna församlingsfrihet 

Då jordbruk och boskapskötsel i endast jemförelsevis ringa 
utsträckning idkas i Stockholm, som saknar s. k. stads- eller 
donationsjord; då, hvad särskildt beträffar jordbruket, 1876—1880 
årens lifliga byggnadsverksamhet än mer inskränkt arealen af 
den odlade marken; och då, på sätt i föregående feraårsberät-
telser anmärkts, riktigheten af de allenast på näringsidkarnes 
egen utsago grundade uppgifter, som kunna införskaffas om ifråga
varande två näringar, icke kan tillbörligen kontrolleras; så anser 
sig Ofverståthållareembetet böra här alldeles förbigå desamma. 

Enligt Kungl. Kommerskollegii tryckta årsberättelse funnos 
år 1880 i Stockholm: 302 fabriker, som egdes eller innehades 
af 70 bolag samt 197 manliga och 21 qvinliga enskilda personer, 
och dervid voro såsom arbetare anstälda 6,124 män och 2,528 
qvinnor; årets tillverkningsvärde var 27,752,540 kronor. 1875 

yl) Landtkommnnikationer. Under femårsperioden har hufvud-
staden erhållit två nya vigtiga kommunikationsanstalter till lands, 
bergslagsbanan och spårvägar. För dessa lemnas utförlig redo
görelse under afdelningen politi. 

i allmänhet begagnats med hofsamhet och sans. Enstaka ytt
randen i socialistisk eller kommunistisk anda hafva väl någon 
gång låtit sig förnimmas, men synas icke hafva gjort något dju
pare intryck på det stora flertalet. 

Välgörenhet och frikostighet äro sedan gammalt hemmastadda 
i Stockholm. Tabellen N:o 5 bland bilagorna torde härför vara 
ett ojäfaktigt bevis. Vill man hafva flera, behöfver man endast 
erinra sig de många s. k. bazarerna. Dessa hafva på senare 
tider och i synnerhet under femårsperioden intagit en framstående 
plats bland uttrycken för stockholmarnes villighet att offra ej 
mindre penningar än tid och arbetskraft, när det gäller att lindra 
nöd eller bereda tillgångar för främjandet af andra ädla syften. 
Oaktadt bazarer årligen återkommit till ett antal af två, tre och 
derutöfver, har intresset för dem icke försvagats, och under fem
årsperioden hafva ansenliga summor genom bazarerna influtit och 
tillgodokommit af uppmuntran så förtjenta anstalter som t. ex. 
hemmet för fattiga mödrar, asylet för »pauvres honteux», hem
met för vanvårdade flickor, etnografiska museet m. fl. 

Bland hugnesamma företeelser inom stockholmslifvet bör 
man icke förbise den, som yttrat sig i ökadt tillfälle till och 
växande intresse för s. k. sport. Svenska segelsällskapets årliga 
pris- och kappsegling, som sedan en lång följd af år haft stor 
dragningskraft på befolkningen samt allt mer och mer antagit 
karakteren af en allmän folkfest, stod för blott några år tillbaka 
så godt som ensam i det afseende, hvarom här är fråga. Detta 
är icke vidare fallet. Täflingar i kapprodd, skidlöpning, skrid
skoåkning, gymnastik och fäktning, anordnade af sällskap och 
klubbar, deraf de flesta tillkommit under femårsperioden, hafva 
börjat ingå bland stockholmarnes älsklingsnöjen och vinna allt 
djupare insteg i folkets gunst. 

års motsvarande uppgifter utvisa: 373 fabriker, som egdes eller 
innehades af 57 bolag samt 271 manliga och 35 qvinliga enskilda 
personer, och dervid voro såsom arbetare anstälda 6,500 män 
och 2,836 qvinnor; sistnämnda års tillverkningsvärde uppgick 
till 33,448,600 kronor. 

Enligt samma årsberättelse var år 1880 handtverkarnes an
tal 2,049 manliga och 132 qvinliga samt antalet af deras biträ
den 6,690 män och 793 qvinnor; den handtverkerierna påförda 
bevillning utgjorde 47,314 kronor. 1875 års motsvarande upp
gifter utvisa: 1,831 manliga och 126 qvinliga handtverkare, som 
till biträden hade 6,547 män och 618 qvinnor; årets bevillnings-
summa steg till 37,134 kronor. 

Beträffande en del under femårsperioden tillkomna aktiebolag 
lemnas några upplysningar under afdelningen politi. 

Kort efter spårvägstrafikens öppnande upphörde den om-
nibustrafik, som sedan flera år tillbaka pågått mellan Slussen 
och Adolf Fredriks kyrkoplan utefter Drottninggatan. Numera 
finnes ingen regelmässig och hela året om pågående omnibusfart. 

3. Näringar. 

4. Kommunikationsanstalter, sjöfart, varubyten. 



Tab. N:o 2. Sjökommunikationer. Post och telegraf. 

Vid 1880 års slut besörjrles åkeriet för personbefordran med 
158 droskor och 863 hästar. Akarnes antal var 120 och drosk
kuskarnes 181. 

Gästgifveriet på Södermalm har under femårsperioden upp
hört. Detsamma var mot slutet endast helt föga anlitadt. Så 
utvisade dagboken för år 1875, att deras antal, som under samma 
år tagit skjuts, i medeltal icke uppgick till mera än två i veckan. 
Den beqvämlighet för allmänheten, som åsyftats med inrättandet 
af en särskild gästgifvaregård för Södermalm, kom således blott 
ett fåtal personer till godo och stod icke i skäligt förhållande 
till den årliga kostnad af 1,300 kronor, staden måste för nämnda 
inrättning vidkännas. På grund häraf och i betraktande af de 
allt mera utvidgade ångbåts- och jernvägsförbindelserna blef 
med Eders Kungl. Maj:ts nådiga tillstånd ifrågavarande gäst-
gifveri indraget med den 1 oktober 1876; och har sedermera 
endast ett gästgifveri funnits i hufvudstaden, det på Norrmalm 
belägna. I fråga om gästgifveriskjntsen i öfrigt har Ofverståt-
hållareembetet intet att förmäla utöfver hvad tabellett N:o 2 
bland bilagorna och embetets föregående femårsberättelser derom 
innehålla. 

Hvad jernvägstrafiken vidkommer, framgår densammas steg
ring af följande siffror, utvisande person- och varurörelscn vid 
Stockholms bangårdar under femårsperioderna 1871—1875 och 
1876—1880. 
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tillhopa 387 hästkrafter, Tivilka tal, jem förda med de motsva
rande för år 1875, utvisa en tillökning af resp. 8 och 71. 

C) Post och telegraf. Hela antalet genom Stockholms post
kontor befordrade försändelser utgjorde: 

Breflådornas antal, som år 1875 uppgick till 61, hade år 
1880 ökats till 75. 

Vid Stockholms telegrafstation befordrades följande antal 
taxerade telegram: 

Om telefonen förekomma några upplysningar längre fram, 
under afdelningen politi. 

D) Sjöfart och handel. Antalet segelfartyg om 20 ton och 
derutöfver, tillhörande rederier i Stockholm, utgjorde är 1880: 
69 om tillsammans 12,732 ton, hvaraf 31 om 11,034 ton an
vändes till utrikes sjöfart. Motsvarande tal för år 1875 voro 
resp. 73; 16,282; 35; 14,370. 

Antal fartyg, som ankommit till, nfgått från eller passerat 
Stockholms hamnområde, utgjorde: 

B) Sjökommunikationer. Angaer.de den nya hamnanlägg
ningen vid Ladugårdslands- och Nybrovikarna samt åtskilliga 
andra hamnförhållanden skall särskildt redogöras längre ned 
under afdelningen politi. 

Sjöfarten åt saltsjösidan öppnades år 1876 den 10 april och 
fortfor till den 19 december. Ar 1877 öppnades den åter den 
4 maj och fortgick sedermera oatbrutet, åtminstone hvad ång
båtarna angår, ända till den 28 januari 1879. Under femårs
periodens återstående tid var den endast stängd mellan den 28 
januari och 19 april sistnämnda år. 

Antalet ångfartyg, tillhörande rederier i Stockholm, utgjorde 
år 1880: 182 om tillhopa 18,504 ton och 6,282 hästkrafter. 
Ar 1875 års motsvarande siffror voro resp. 161; 21,173; 6,081. 
För utrikes sjöfart användes år 1880: 32 ångfartyg om tillhopa 
12,421 ton och 2,915 hästkrafter mot år 1875 resp. 45; 17,193; 
3,669. 

Àngsluparna, hvilka användas till trafik inom staden och 
dess omgifningar, uppgingo år 1880 till ett antal af 62 med 

Genom Stockholms sluss passerade ångfartyg, segelfartyg, 
pråmar och timmerflottar i sammanlagdt följande antal resor: 

Enligt Kungl. Kommerskollegii tryckta årsberättelse funnos 
år 1880 i Stockholm: 2,156 inanliga och 1,078 ijvinliga handlande, 
hvilka använde en betjening af 3,768 män och 1,189 iiviimor samt 
voro i bevillning påförda 121,167 kronor. Enligt samma berättelse 
funnos år 1875: 1,936 manliga och 1,146 qvinliga handlande, 
hvilka använde en betjening af 3,039 män och 880 iivinnor samt 
voro i bevillning påförda 124,642 kronor 63 öre. Antalet ut-
ländingar, som undfått tillstånd att idka handel, utgjorde 167 
år 1880 mot 184 år 1875. De förres sammanlagda bevillning 
var 16,450 och de seuares 17,437 kronor. 

') För åi-en 1871 och 1872 saknas uppgifter, som kunna sammanatiMas med 

de för de öfriga aren angifna. 
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De å Stockholms börs anmälda vexelslut i främmande mynt-
slag utgjorde, räknadt i svenskt mynt: 

Försäljningssumman af de å fondbörsauktionerna i Stock
holm sålda värdepapper uppgick till: 

5. Kameralförhållanden. 

Beträffande antalet nybyggda boningshus 1876—1880 samt 
tomter, bebyggda och obebyggda, äfvensom lägenheter och fastig
heternas taxeringsvärde åberopas dels tabell N:0 3 bland bi
lagorna dels äfven hvad här nedan rörande byggnadsverksamheten 
kommer att omförmälas under afdelningen politi. 

Antalet utländingar samt utländska och svenska aktiebolag, 
som under femårsperioden erhållit lagfart å fast egendom, äfven
som denna egendoms taxeringsvärde framgår af följande från 
rådhuskansliet och kronouppbördsverket lemnade uppgifter: 

Utländingar, som undfått lagfart å fast egendom i Stockholm. 

Aktiebolag, hvilka erhållit lagfart å fast egendom i Stockholm. 

Beträffande fideikommissen är Öfverståthållareembetet icke 
i tillfälle att meddela några upplysningar utöfver hvad Kungl. 
Statistiska Centralbyråns sammandrag af Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvandes femårsberättelser för 1871—1875 innehåller. 

I fråga om dels krono- och kommunaluppbörden dels Stock
holms stads finanser hänvisas till de utförliga redogörelser härför, 
som förekomma i den af stadsfullmägtiges beredningsutskott utgifna 
berättelse angående Stockholms kommunalförvaltning. 

A) Stadens embetsmyndigheter. 

a) Polisen. Stockholms polisväsende har under femårsperioden 
utvecklat sig i flera riktningar. I detta afseende och beträffande 
polisens verksamhet i öfrigt tillåter sig Öfverståthållareembetet 
att särskildt framhålla följande förhållanden. 

Utgiftsstaten. Af senaste femårsberättelse synes, att stads-
fullmägtige år 1875 höjde kommunens anslag till polisen med 
icke mindre än 73,260 kronor att utgå från och med år 1876. 
Denna betydliga förhöjning var hufvudsakligast föranledd af be-
hofvet att bereda bättre aflöning åt verkets embets- och tjenste-
män samt än mer åt polispersonalen, hvars rekrytering med 
lämpliga personer varit förenad med största svårighet under 
femårsperioden 1871—1875. Något ytterligare anslag för detta 
ändamål har icke blifvit ifrågastäldt under femårsperioden 1876 
—1880, om man nemligen undantager en år 1880 beviljad förhöj
ning af 1,000 kronor i polismästarens aflöning från och med år 
1881. Men andra nya anslagsbehof hafva yppat sig och bered
villigt blifvit af stadsfullmägtige tillgodosedda. Sålunda höjdes 
anslaget dels från och med början af år 1879 med 2,000 kronor till 
aflöning åt en ny kanslist samt med 14,464 kronor för anställande 

6. Politi. 
af 12 konstaplar till bevakning af 4 nya patrulleringslinier, dels 
äfven från början af år 1880 med 2,640 kronor för 2 nya kon
staplar vid prostitutionsafdelningen; hvarjemte, på Ofverståthål-
lareembetets hemställan, stadsfullmägtige, när de år 1880 be
stämde utgiftsstaten för år 1881, deri upptogo en ytterligare 
förhöjning af 10,898 kronor för anställande af 9 konstaplar till 
bevakning af 3 nya patrulleringslinier. 

Efter dessa förhöjningar var anslaget till polisen vid femårs
periodens slut bestämdt till följande belopp: 

Embets- och tjenstemännen. 
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Semesterförhållanden m. m. Sedan frän och med år 1876 
i staten för polisen uppförts särskilda anslag för vikariering och 
extra tjenstgöring samt en del af embets- och tjenstemännens 
aflöning bestämts att utgå i form af tjenstgöringspenningar, 
hafva förhållandena i fråga om semester och annan tjenstledig-
het blifvit ordnade i närmaste öfverensstämmelse med hvad som 
gäller för tjenstemän i allmänhet. Sålunda äro tor närvarande 
polisens embets- och tjenstemän, utom magasinsförvaltaren, be
rättigade till semester under sex veckor samt den sistnämnde 
äfvensom poliskommissarierne under en månad hvarje år, allt 
utan skyldighet att afstå något af aflöningen; hvaremot vid 
tjenstledighet för sjukdom utöfver två månader likasom vid tjenst-
ledighet i öfrigt tjenstgöringspenningarna skola afstås. 

Centralpolisen och den extra polispersonalen. I feniårsbe-
rättelsen för åren 1871—1875 omnämnes, att poliskåren med 
1876 års ingång skulle erhålla en ny afdelning benämud central
polis, enligt staten bestående af en föreståndare, två öfverkon-
staplar och 16 konstaplar, hvarjemte den extra poliskåren, ut
görande 40 man, skulle göras till en rekrytafdelning under cen
tralpolisen. Denna anordning har visat sig icke allenast upp
fylla utan äfven öfverträffa de förväntningar, man frän början 
dervid fastade. 

Genom centralpolisen har det blifvit möjligt att på ett nå
gorlunda tillfredsställande sätt anordna bevakning vid teatrar, 
förlustelselokaler, ångslupsbryggor o. d. äfvensom vid de inånga 
tillfällen, då en större mängd folk tillströmmar och särskild polis
bevakning följaktligen är af nöden. Ifrågavarande bevakning 
fullgjordes förut af distriktspolisen, och då denna icke är tal
rikare, än som erfordras för den regelmässiga patrulleringeu på 
gator och andra allmänna platser, uppstod en brist i patrullerings-
tjensten, som snart sagdt hörde till ordningen för dagen. Sedan 
numera centralpolisen öfvertagit väsentligaste delen af den ord
ningshållning, som icke ingår i den vanliga patrulleringen, har 
antydda olägenhet blifvit i det närmaste afhulpen. 

Till centralpolisens åligganden hör vidare, att oaflåtligt hand-
hafva den tillförene, förnämligast af distriktspolisen, temligeu 
ofullständigt utöfvade kontroll deröfver, att gällande ordnings
föreskrifter angående åkeriet, spårvägs-, omnibus- och ångslups-
traflken, stadsbudsväsendet och hvad dermed är jemförligt nog-
grannt efterlefvas. Till befrämjande häraf mönstrar och inspek
terar afdelnin'gens personal tid efter annan det till ifrågavarande 
inrättningar hörande manskap och materiel, hvarjemte på afdel-
ningens kontor noggranna rullor föras öfver åkare, droskkuskar, 
omnibusegare, stadsbudsföreståndare och stadsbud m. H. äfven
som öfver alla af dem begångna förseelser. 

Genom centralpolisens inrättande har jemväl åstadkom
mits en mera verksam inspektion öfver den patrullerande polis
personalen. Denna inspektion utöfvades förut dels af polis
intendenten och dels inom hvarje distrikt af der tjänstgörande 
kommissarie och öfverkonstaplar. Då emellertid deras tid ta-
ges i anspråk för en mängd andra olikartade göromal, var den 
tillsyn, som sålunda kunde egnas åt patrulleringen, icke till 
fyllest. För afhjelpande af denna brist har nu, vid sidan af 
nyss omförmälda inspektion, anordnats en s. k. centralpatrul-
lering. I sådant afseende är staden indelad i tre distrikt, som 
centralkonstaplarne i en på förhand bestämd tur genomvandra, 
när de icke äro af andra bestyr upptagne. De äro dervid icke 

Om från denna slutsumma 533,902 kronor dragas de för 
polisväsendet från statsverket utgående 30,374 kronor 30 öre 
samt andra inkomster, 4,550 kronor 70 öre, eller tillhopa 34,925 
kronor, så utgjorde kommunens bidrag 498,977 kronor, hvilken 
summa öfverskjuter den motsvarande i 1876 års stat med 31,002 
kronor. 

K. M:ts Btfallniagih.afvand.es femårsberättelser 18T6—1878. Stockholms stad. 2 

Detektivpolisen,. 

Prostitutionspolisen. 

Centralpolisen. 

Distriktspolisen. 

Öfriga utgifter. 
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bundne af en eller flera vissa patnilleringslinier, utan gå på 
hvilka gator som helst inom centraldistriktet, likväl med skyl
dighet att så välja sin väg, att de icke allenast kunna inspek
tera distriktspatrullerna utan äfven tillse ordningen på de gator, 
der sådan patrull icke framgår. Till kontroll å centralpatrulle-
ringen åligger det centralpatrullen att upprita den tillryggalagda 
vägen på en medförd karta, hvarvid hvarje inspekterad distrikts
konstapels nummer, jemte tiden för sammanträffandet, angifves 
på det ställe af kartan, som utmärker platsen, der inspektionen 
skett. Eiktigheten af den sålunda gjo2'da beteckningen kan se
dermera kontrolleras genom kartans jemförande med de anteck
ningar, distriktspatrullerna föra öfver undergångna inspektioner. 
De anmärkningar, hvartill centralpolisens personal i afseende å 
distriktspolisens patrulleringstjenst eller eljest finner sig föranlåten, 
inrapporteras såväl till centralkontoret som till polisvaktkontoret 
i det distrikt, der anmärkningen blifvit gjord. 

Centralpolisen har slutligen beredt tillfälle till inrättande af 
en god rekrytskola, hvari de extra konstaplarne kunna danas till 
skicklige polismän, och att denna fördel otvifvelaktigt är den 
vigtigaste, som genom den nya institutionen vunnits, ligger i 
öppen dag, då man besinnar, att beskaffenheten af den hand
ledning, polismannen å de första stegen af sin bana erhåller, i 
allmänhet måste inverka afgörande på hans blifvande duglighet 
i tjensten. 

Ursprungligen var extra konstapelskåren att betrakta endast 
såsom ett förstärkningsmanskap med nästan uteslutande natt-
tjenstgöring, hvadan den ock i allmänhet bestod af personer, 
som idkade ett handtverk eller annan handtering och följaktligen 
icke voro för sin utkomst hänvisade allenast till den knappa 
extra konstapelslönen. Vid sådant förhållande var äfven det 
gagn, kåren gjorde, allt större, ju talrikare antal medlemmar den-
räknade. Också var kårens styrka åren 1850—1854 bestämd 
till icke mindre än 200, under det de ordinarie konstaplarnes 
antal samtidigt icke öfversteg 160. Erfarenheten ådagalade dock 
småningom, att den nytta, man kunde draga af ordinarie, för 
tjensten inöfvade konstaplar, var ojemförligt mycket större än 
de fördelar, extra konstaplar kunde bereda. Efter hand ökades 
derför de förres och minskades de senares antal, så att det vid 
tiden närmast före centralpolisens tillkomst utgjorde resp. 209 
och 90. Derjemte hade man kommit till insigt om nödvändig
heten deraf, att ingen vunne ordinarie anställning vid poliskåren, 
innan han under tjenstgöring såsom extra konstapel förvärfvat 
en viss underbyggnad så i teoretiskt som praktiskt hänseende, i 
följd hvaraf man lät sig angeläget vara ej mindre att vid extra 
konstapelskåren anställa personer, hvilka hade till mål att blifva 
ordinarie polismän och egnade hela sin tid åt polisens tjenst, än 
äfven att bibringa detta nya slag af extra konstaplar nödiga 
kunskaper. Från att vara ett förstärkningsmanskap åt den or
dinarie nattbevakningen började extra konstapelskåren sålunda 
under årens lopp antaga karaktären af en rekrytafdelning. Men 
detta sitt ändamål kunde den extra kåren långt från fullständigt 
uppfylla, så länge dess medlemmar saknade annan handledning, 
än som kunde dem lemnas vid distriktspolisen, och de sålunda 
måste undervisas och öfvas på åtta skilda håll samt af en mängd 
olika befäl, af hvilka icke alla kunde påräknas vara fullt lämp
liga till instruktörer. I öfrigt var den extra kårens antal, äfven 
efter den ofvan angifna reduktionen, allt för stort i förhållande 
till den ordinarie kårens för att en extra konstapel i regeln 

skulle kunna hafva utsigt till befordran vid lärotidens slut eller 
snart derefter. Antalet minskades derför från 90 till 40 och 
kåren gjordes till en underafdelning af den samtidigt inrättade 
centralpolisen, hvars personal särdeles väl egnar sig till instruk
törer för de extra konstaplarne, enär den dels i följd af sitt 
inspektionsåliggande måste utgöra en elittrupp inom poliskåren 
och dels har en tjenstgöring, som icke allenast omfattar staden 
i dess helhet utan äfven berör hvarje vigtigare gren af distrikts
polisens verksamhet. 

De extra konstaplarnes undervisning vid centralafdelningen 
är både teoretisk och praktisk. Afdelningens föreståndare, öfver-
konstaplar och dertill skicklige konstaplar gifva dem, under polis
intendentens inseende, lektioner i gällande instruktioner, order, 
de flesta polisförfattningar, större delen af strafflagen samt jemväl 
vissa delar af civillagen. Derjemte öfvas de i exercis och tele-
grafering. För bevaknings- och särskildt patrulleringstjensten 
inöfvas de extra konstaplarne genom att i regeln åtfölja afdel
ningens ordinarie konstaplar så väl vid kommenderingar som vid 
centralpatrulleringen, så att, hvad den sistnämnda tjenstgöringen 
beträffar, patrullen i allmänhet består af en ordinarie och en 
extra konstapel, af hvilka den förre är skyldig fästa den senares 
uppmärksamhet på allt anmärkningsvärdt eller för den extra 
konstapeln lärorikt, som under patrulleringen förekommer. Fel
kontroll dera, att den ordinarie konstapeln härutinnan fullgör sin 
skyldighet och att hans undervisning följts med uppmärksamhet, 
får, om tiden det medgifver, den extra konstapeln, vid återkom
sten till afdelningens vaktkontor, inför befälet redogöra för de 
under patrulleringen gjorda iakttagelser. När den extra konsta
peln af föreståndaren anses sålunda hafva inhemtat det före-
skrifna kunskapsmåttet, får han inför polisintendenten undergå 
examen, och, om han deri godkännes samt i öfrigt befmnes för 
polistjensten lämplig, är han berättigad till befordran såsom or
dinarie konstapel vid inträffande ledighet1). 

Tjensterum för poliskommissarierne. Polislogement. Efter 
den utveckling, Stockholms polisväsende numera vunnit, är det 
af stor vigt, att hvarje distriktspoliskommissarie inom sitt tjenst-
göringsområde har ett tjensterum, der han är att träffa för all
mänheten och der han ostördt kan hålla förberedande förhör 
samt är i tillfälle att på nära håll öfvervaka sina underordnade. 
Början till en anordning i dylikt syfte har under femårsperioden 
blifvit vidtagen, i det att på fyra af distriktens vaktkontor, nemligen 
i Adolf Fredriks, Maria, Kungsholms och Jakobs församlingar, 
särskildt tjensterum för distriktets kommissarie blifvit inrättadt. 
Dessförinnan utgjordes samtliga distriktskontor, såsom fortfarande 
är förhållandet med de återstående, af allenast två rum, afsedda 
det ena till vakt- och samlingsrum för konstaplarne samt mot
tagningsrum för allmänheten, det andra till expeditionsrum för 
jourhafvande öfverkonstapeln. 

Angelägenheten af att dels kunna i behofvets stund få en 
tillräcklig polisstyrka i hast samlad, dels äfven i möjligaste mån 
bereda goda och billiga bostäder åt polispersonalen, har föranledt 
Öfverståthållareembetet att till en början i lägenheter invid de 

'} Polismännens teoretiska undervisning afstannar icke med deras inträde i 
den ordinarie kåren, ntan fortsattes af vederbörande distrikts- eller afdelningsbefäl 
nnder inseende af polisintendenten, som dels haller periodiska förhör med kon
staplarne och dels sjelf gifver lektioner at öfverkonstaplarne i kommissariernea 
närvaro. 



Läkarehjelp. Prostitutionspolis. Stockholms stad. 11 

fyra nyssnämnda vaktkontoren inlogera ogifte konstaplar, till
hörande distriktspolisen. 

Jemväl för större delen af den extra pofiskonstapelskåren 
och några ogifte ordinarie centralkonstaplar hafva logement 
blifvit upplåtna. För detta ändamål inköpte polispersonalens 
pensionsinrättning år 1877 den midt emot polishuset belägna 
egendomen N:o 5 vid Myntgatan (apoteket Kronan) för en köpe
skilling af 155,000 kronor; och hafva stadsfullmäktige medgifvit, 
att pensionsinrättningen under tio år får af kommunens anslag 
till polisväsendet godtgöras den möjligen uppkommande skilnaden 
mellan årliga hyresinkomsten och 5V4 procent ränta å köpeskil
lingen. 

Antalet rum och der boende konstaplar utgör för närvarande : 

Vaktkontoret i Adolf Fredrik.. . 3 rnm, 5 konstaplar, 

» Maria 5 » 7 » 

» Kungsholmen 1 » 5 » 

» Jakob 3 » 9 » 
, T K , C , , i i [ 5 ordinarie konstaplar, 
N:o 5 Myntgatan 11 » | 3 1 e ï t r a „ 

Summa 23 rum, G2 konstaplar. 

I huset N:o 5 Myntgatan bo jemväl centralpolisens före
ståndare och en af denna afdelnings öfverkonstaplar. 

I nu omförmälda logement, med undantag af Kungsholmens, 
finnes, förutom sofrummen, ett samlingsrum med tillgång till 
böcker och tidskrifter. Hvar konstapel betalar i hyra 6 kronor 
i månaden, hvarför han, jemte logi med värme och belysning, 
erhåller säng, sängkläder och tvätt för sänglinnet. 

Genom logementenas inrättande hafva icke allenast de ofvan 
angifna förmånerna vunnits, utan äfven en annan ännu vigtigare, 
bestående deri att befälet kommit i tillfälle att närmare öfver-
vaka större delen af det yngre manskapets förhållande jemväl 
utom tjensten samt att följa detta manskap med en uppmärk
samhet, som bör kunna bibringa befälet kännedom om hvars och 
ens lefnadssätt och sinnelag, en kännedom som särskildt är af 
stort värde beträffande de polismän, hvilka, på sätt är händelsen 
med de extra poliskonstaplarne, äro anstälde på prof och ännu 
genomgå sin lärotid. Såsom en ytterligare ådagalagd nytta af 
ifrågavarande anordning må slutligen nämnas att, sedan den
samma kom till stånd, hafva anmälda sjukdomshinder och andra 
förfall, hvilkas verklighet förut icke var lätt att hvarje gång 
tillbörligen kontrollera, betydligt aftagit. 

läkarehjelp genom polisens försorg. Såsom man lätt kan 
tänka sig, inträffar det ofta, att polisen anmodas eller eljest finner 
sig föranlåten anskaffa läkarehjelp åt häftigt insjuknade per
soner. Vid sådant förhållande måste det ock vara af vigt, att 
polisen är satt i tillfälle att utan alltför stora svårigheter kunna 
tillmötesgå befogade anspråk härutinnan. I detta afseende var 
det emellertid icke väl bestäldt i Stockholm före vidtagandet af 
ett par åtgärder, för hvilka Ofverståthållareembetet nu vill re
dogöra. 

En af de antydda olägenheterna bestod deri, att, med un
dantag för olycksfall påkallande kirurgisk vård, medellösa per
soner, som saknade fattigdomsbetyg och vissa andra föreskrifna 
handlingar, i regeln ej mottogos när som helst på kommunens 
sjukhus utan remiss från poliskammaren. Om t. ex. en sjuk 
nattetid anträffades på gatan och han saknade bostad eller icke 

förmådde uppgifva sådan, hade polisen ofta ingen annan utväg 
än att föra den sjuke till stadens häkte, hvilket var så mycket 
olämpligare, som der ej finnes något särskildt sjukrum. För 
afhjelpande af detta missförhållande beslöt helsovårdsnämnden 
den 18 oktober 1878, på framställning af Ofverståthållareembetet, 
att en till två platser så väl å Sabbatsbergs som å Katarina 
och Maria sjukhus städse skulle stå i beredskap för intagande 
under alla tider på dygnet af häftigt insjuknade personer, när 
de åtföljdes af polisman, med skyldighet likväl för polismyndig
heten att så snart som möjligt aflemna erforderliga handlingar 
om den sjuke. Emellertid förspordes snart klagomål deröfver, 
att polismännen, som ju icke alltid voro i stånd att bedöma, 
huruvida en såsom sjuk anmäld person verkligen var i behof af 
vård på sjukhus, onödigtvis begagnade sig af omförmälda dem 
gifna rättighet. I anledning häraf lät helsovårdsnämnden till 
provisorisk vårdanstalt inreda en särskild lägenhet invid Maria 
sjukhustomt, och i denna sjukasyl, som har 11 platser, 7 för 
män och 4 för qvinnor, intagas numera de ifrågavarande patien
terna så väl i tvifvelaktiga fall som då icke särskilda omstän
digheter påkalla deras afförande till något af kommunens öfriga 
sjukhus, hvarest det bestämda antalet platser fortfarande hålles 
för ändamålet tillgängligt. 

Samtidigt med dessa sistnämnda platsers anordnande vidtog 
helsovårdsnämnden, likaledes på Ofverståthållareembetets fram
ställning, en annan åtgärd, icke mindre af behofvet påkallad. 
Nämnden beslöt nemligen att med så många läkare som möjligt 
träffa aftal derom, att de, på reqvisition af polisman, skulle, mot 
ett arvode af 10 kronor för hvarje gång, nattetid, d. v. s. mellan 
kl. 9 e. ni. och 7 f. m., infinna sig hos sjuka, som behöfde de
ras hjelp. Sedan mot 1878 års slut 23 praktiserande läkare 
åtagit sig denna förpligtelse, har det stått allmänheten öppet 
att. å hvilket af distriktens polisvaktkontor som helst, om natten 
påkalla läkarehjelp, som då anvisas af der tjenstgörande per
sonal. Efter undfången räkning förskotterar poliskammaren se
dermera det bestämda läkarearvodet, hvilket, om patienten eller 
hans anhöriga sakna tillgång till dess återgäldande, ersattes af 
helsovårdsnämnden. 

Prostitutionspolisen har under femårsperioden varit föremal 
för mer än vanlig uppmärksamhet till följd af de bemödanden 
»den brittiska och allmänna federationens svenska afdelning» 
gjort att åstadkomma ändring i de förhållanden, som utgöra 
föremål för denna polisafdelnings verksamhet. 1 sådant afseende 
har sällskapet bland annat inkommit till OtVerstâthâllareeinbetet 
med begäran om uppbäfvande af de foreskrifter, som i Stockholm 
nu gälla i fråga om prostituerade qvinnor; men efter inhemtande 
af helsovårdsnämndens och Svenska läkaresällskapets yttranden i 
frågan har Ofverståthållareembetet funnit denna framställning 
för närvarande icke föranleda till någon åtgärd. 

Emellertid har Ofverståthållareembetet sedermera, varit i 
tillfälle vidtaga en åtgärd, som i någon om ock ringa mån bör 
kunna främja det ädla mål, på hvars uppnående federationens 
sträfvanden ytterst gå ut, i det Öfverståthalhireembetet nemligen, 
på begäran af Stockholms prestsällskap, den 2 december 1881 
förordnat att, när prostituerad qvinna inskrifves såsom sådan, 
pastor i den församling, qvinnan tillhör, skall om förhållandet 
underrättas, på det han må kunna söka återföra henne till en 
hederlig vandel. 
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"Polisunderrättelser". På Öfverståthållareembetets framställ
ning och sedan riksdagen för ändamålet anslagit erforderliga 
medel, till en början 6,000 ocb sedermera 10,000 kronor om 
året, förordnade Eders Kungl. Maj:t genom nådigt cirkulär den 
1 juni 1877 att i Stockholm skulle, under dervarande polissty
relses inseende, utgifvas särskilda tryckta »polisunderrättelser» 
enligt vissa af OfVerståthållareembetet föreslagna och af Eders 
Kungl. Maj:t i nåder faststälda grunder. 

I följd häraf hafva från och med år 1878 dylika »polis
underrättelser» till en början två och från 1879 års ingång tre 
gånger i hvarje vecka utkommit här i hufvudstaden. 

De vigtigaste meddelanden, som i skilda grupper förekomma 
i dessa »polisunderrättelser», äro hufvudsakligast: dels efterlys-
ningar å gröfre förbrytare och andra för allmän säkerhet vådliga 
personer, som skola anhållas; dels tillkännagivanden att efterlyst 
person anhållits eller begäran om hans efterspaning återkallas 
af annan anledning, samt att för allmänna säkerheten vådlig men 
icke efterlyst person häktats, anträffats utom sin hemort eller aflidit 
o. s. v., dels slutligen en i tabellarisk form uppstäld förteckning 
å alla medborgerligt förtroende förlustiga personer, som under 
den närmaste framtiden komma att frigifvas från straff- eller 
arbetsfängelserna. 

Såsom allmän regel gäller, att till »polisunderrättelsen) hö
rande uppgift skall till redaktionen insändas af den myndighet, 
embets- eller tjensteman, som i första hand är i tillfälle den-̂  
samma meddela. Sålunda inskickas meddelande, som angår 
fånge, omedelbart af fängelsets föreståndare samt de öfriga di
rekt af den länsstyrelse, poliskammare, polisföreståndare, stads-
fiskal, kronofogde, landsfiskal eller länsman, som om förhållandet 
först erhållit kunskap. Vid primärnotisernas uppsättning följas 
så mycket som möjligt vissa formulär, dem Stockholms polissty
relse och, hvad beträffar de från fängelserna ingående meddelan
den, Kungl. Fångvårdsstyrelsen i samråd med förstnämnda sty
relse, enligt nådigt bemyndigande, faststält. Genom denna an
ordning låter det i allmänhet sig göra att, efter en eller annan 
på redaktionsbyrån gjord anteckning å meddelandet, lemna det
samma i original till tryckeriet. Meddelandena kunna således i 
regeln intagas i det nummer af »polisunderrättelser», som efter 
deras ankomst först utgifves, och sedan tofvar det icke länge, 
innan de blifva spridda öfver hela landet; ty samma dag ett 
nummer af »polisunderrättelser» blifvit tryckt, sändes det med 
posten till alla nyss omfönnälda myndigheter, embets- och tjenste
man m. fl.l), sä att en hvar af dem har sin fullständiga sam
ling. Alla i »polisunderrättelser» förekommande namn registreras 
på redaktionsbyrån och fullständiga tryckta register utdelas der-
efter på samma sätt som »polisunderrättelser», dels för hvarje 
tilländagången månad och dels för hvart tilländagånget år. Års
registret upptager i sträng alfabetisk ordning och blott på ett 
enda ställe fullständiga namn jemte födelsetid för en hvar, som 
under året varit föremål för någon uppgift i »polisunderrättelser», 
med hänvisning till alla de ställen, der han i årgången finnes 
omnämnd; och meningen är att framdeles utgifva periodiska 
register, omfattande flera årgångar. 

') Bland andra, som erhålla exemplar af »polisunderrattelser», må nämnas 
polisstyrelserna i Köpenhamn, Kristiania och Berlin, hvilka polismyndigheter, 
likasom andra utländska, jemväl äro oförhindrade att införa meddelanden i »polis
underrättelser». Dessa innehålla äfven någon gång notiser, grundade antingen på 
dylika direkta tillkännagivanden eller ock på uppgifter i utländska polistidningar. 

Den underlättade möjligheten för polismyndigheterna att 
kunna med tillbörlig skyndsamhet gripa brottslingar och tillrätta-
skaffa genom brott förkommen egendom är icke den enda fördel, 
som genom »polisunderrättelser» vunnits. I sådant afseende be-
höfver man endast erinra sig, att landets samtliga polismyndig
heter och åklagare i »polisunderrättelser» hafva ett material, 
hvarur de, med tillhjelp af registret, kunna så godt som ögon
blickligen förskaffa icke allenast sig sjelfva utan äfven domsto
larna kännedom om hvarje gröfre brottsling, hvarigenom häkt
ningar endast för upplysningars anskaffande om dylika personer 
torde i allmänhet kunna undvikas samt åtminstone ett af skälen 
för vanfrejdens angifvande på prestbetygen förlorat största deien 
af sin vigt, likasom ock »polisunderrättelser», när ett eller annat 
tiotal årgångar af dem hunnit utkomma, synas böra kunna un
danröja behofvet att efter utländskt mönster inrätta stora arkiv, 
der uppgifter om brottslingar insamlas från hela landet för att 
domstolar och polismyndigheter tillhandahållas. Derjemte inne
fatta »polisunderrättelser» ett rikt och mångsidigt material för 
brottmålsstatistiken, hvartill i öfrigt kommer den må hända allra 
vigtigaste omständigheten, att, då vederbörande åklagare måste 
i »polisunderrättelser» redogöra för en stor del af sina åtgöran
den i tjensten, deras skicklighet, nit, omtanke och vaksamhet 
lika litet som deras motsatta egenskaper kunna undgå att falla 
förmän och kamrater i ögonen. På grund af den nytta, »polis
underrättelsen) i ofvan angifna med flera andra hänseenden med
fört och än mer i framtiden måste komma att medföra, anser 
OfVerståthållareembetet deras utgifvande innebära ett stort fram
steg i det svenska polisväsendets utveckling; en uppfattning 
som, efter hvad OfVerståthållareembetet försport, allmänt delas 
af polismyndigheterna i landsorten. 

b) öfverståthållareembetets kanslis omorganisation. Stads-
fogdame. Den för flera år sedan väckta frågan om utfärdande 
af en ny instruktion för OfVerståthållareembetet har i följd af 
omständigheter, för hvilka här ej är platsen att redogöra, icke 
kunnat under femårsperioden bringas till sin slutliga lösning. 
Grunden för en vigtig del af en dylik instruktion har dock un
der samma period blifvit lagd, i det ny organisation faststälts 

Af hvad nu blifvit anfördt torde vara klart, att »polisunder
rättelser» genom den snabbhet, hvarmed meddelandena spridas, 
måste vara i hög grad egnade att befordra brottslingarnes gri
pande och att de i detta afseende stå långt framom de å skilda 
orter utfärdade länskungörelserna, hvilka ofta torde dröja ända 
till fjorton dagar att tillföra landets alla vederbörande polis-
tjenstemän kännedom om ett begånget brott. Att statistiskt 
bevisa, i hvad mån »polisunderrättelser» redan förmått uppfylla 
sin nyss antydda bestämmelse, låter sig svårligen göra, då man 
ju icke vet, till hvilken grad andra förhållanden, såsom polis
styrkans förökande m. m., bidragit till det föreliggande resultatet. 
Nedanstående siffror, utvisande förhållandet under åren 1878— 
1880 mellan antalet efterlysta och antalet anhållna personer, 
torde emellertid kunna tjena till någon ledning för omdömet 
härutinnan : 
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för den afdelning af verket, som benämnes Öfverståthållareembe-
tets kansli och, med underståthållaren till närmaste chef, hand-
hafver exekutionsväsendet, ombestyr verkställigheten i brottmål, 
meddelar handräckning för uttagande af lösen, krono- och kom-
munalutskylder jemte andra allmänna afgifter samt handlägger 
kommunal-, byggnads- med flera dylika ekonomiärenden. 

Enligt den arbetsordning, som närmast före ifrågavarande 
förändring tillämpades, voro Ofverståthållareembetets kanslis 
embets- och tjenstemän samt deras hufvudsakligaste göromål 
följande : 

Förutom underståthållaren voro vid verket anstälde: Konun
gens fogat, en sekreterare, hvilken sistnämnda befattning genom 
nådiga brefvet den 24 januari 1862 förenades med kamrerare-
sysslan, två notarier, en aktuarie, två kanslister, en kammar-
skrifvare samt extra biträden och exekutionsbetjenter. 

Underståthåltaren och fogaten handlade utsökningsmålen 
hvar sin dag, och vid hinder eller förfall för dem begge sköttes 
dessa mål af sekreteraren på grund af särskilda nådiga förord
nanden, senast i nådigt bref den 9 december 1871. Målen be
handlades i hufvudsaklig öfverensstämmelse med föreskrifterna 
i kungl. förordningen för exekutorn i Stockholm den 26 juni 
1720, så att parterna kallades till inställelse i kansliet, der för
handlingarna skedde muntligt och protokoll fördes såsom vid 
underdomstolarna. 

Fogaten ombesörjde verkställigheten i brottmål. Hvad häk
tade personer angår, öfvervakades denna verkställighet medelst 
fångdiariet. I fråga om icke häktade förfors på det sättet, att 
inkomna skrifvelser med begäran om straffs verkställande först 
diariefördes hos sekreteraren och sedermera af honom öfverlem-
nades till fogatexpeditionen, der de ånyo diariefördes, hvarefter 
de förseddes med resolutioner, innefattande verkställighetsorder 
för vederbörande exekutionsbetjenter, hvilka hos fogaten mottogo 
de för verkställigheten erforderliga handlingar, utförde orderna 
och redovisade sina åtgärder till fogaten, genom hvars försorg 
redovisningen tillstäldes sekreterareexpeditionen, der all skrift-
vexling verkstäldes med ledning af promemorior från fogaten. 
Fogaten utöfvade jemväl tillsynen öfver Stockholms stads cell
fängelse. 

Sedan dels passexpeditionen, jemlikt nådiga brefvet den 15 
januari 1831, öfverflyttats från kansliet till afdelningen för polis
ärenden, hvarvid kansliets sekreterare dock bibehölls vid 2/ä af 
lösen för passen, och dels, på sätt nyss är anfördt, kansliets 
sekreterare öfvertagit kamreraregöromålen, ålåg det honom för
nämligast att uppsätta, kontrasignera och expediera alla bref, 
berättelser, utlåtanden och kungörelser, som från kansliet ut
färdades; att hålla diarium öfver alla till kansliet inkommande 
ärenden med undantag af skuldfordringsmål; att föredraga och 
expediera i besvär och underställningsväg inkomna byggnads
ärenden och frågor, deri kommunalmyndigheten eller de kyrkliga 
församlingarna beslutat, äfvensom sådana till Ofverståthållare
embetets yttrande hänskjutna frågor, som icke tillhörde någon 
af verkets öfriga afdelningar; samt att föra räkenskaperna öfver 
deponerade samt expens- och aflöningsmedel. 

Notarierne förde protokollet i utsökningsmålen och tillhanda-
höllo vederbörande expeditionerna i dessa mål. 

Aktuarien höll diariet i utsökningsmålen och försåg ansök
ningarna i dessa mål med kommunikationsresolutioner. Han 
öfvervakade jemväl verkställigheten i ärenden, der handräckning 

begärts för uttagande af lösen, kommunalutskylder och andra 
allmänna afgifter, hvilken verkställighet ombesörjdes sålunda att, 
sedan de skrifvelser, hvari handräckning äskats, blifvit i sekreterare
expeditionen diarieförda, skrifvelserna öfverlemnades till aktuarien, 
hvarefter denne i sin ordning diarieförde desamma samt öfver-
lemnade dem till vederbörande exekutionsbetjenter, hvilka, sedan 
en af notarierne tecknat order om verkställighet, deroin drogo 
försorg och lemnade redovisning i sekreterareexpeditionen. Till 
aktuariens åliggande hörde äfven att vårda arkivet. 

Kanslisterne tjenstgjorde, den ene hos fogaten och den andre 
hos sekreteraren. Fogatens kanslist förde diariet öfver verk
ställigheten i brottmål; sekreterarens biträdde med diarieföring, 
uppsättning af skrifvelser och renskrifning m. m. 

Kammarskrifvaren förde räkning öfver de bos kansliet gjorda 
depositioner jemte förteckning öfver inkomna borgensförbindelser 
och andra värdehandlingar. 

De extra biträdena voro till antalet två, hvilka begge tjenst
gjorde i sekreterareexpeditionen och sysselsattes, den ene med 
uppsättande af skrifvelser och resolutioner i mindre vigtiga ären
den, den andre med renskrifning. 

Exekutionsbetjenternes göromål voro, såsom of van synes, 
att i sista hand ombestyra all verkställighet. 

Det arbetssätt, som sålunda var rådande, visade sig kunna 
förenklas derhän, att flera befattningar kunde indragas, livar-
igenom, jemte andra fördelar, vunnes den, att de återstående 
befattningarnas innehafvare kunde, utan att statskassan behöfde 
ytterligare betungas, komma i åtnjutande af en lön, nog hög för 
att de icke skulle nödgas, på sätt förut var händelsen med 
kansliets embets- och tjenstemän, söka tillfälle till förtjenst 
utom verket utan kunna, såsom sig borde, deråt egna hela sin 
tid. De skäl, som talade för en reform i antydda syfte, gjorde 
sig isynnerhet gällande sedan nya utsökningslagen blifvit på
bjuden och stadsfogdeinstitutionen införd, allra helst som det 
redan strax i början af lagens tillämpning visade sig, att endast 
ett fåtal borgenärer begagnade sig af sin rätt till muntligt för
hör, så att det skriftliga förfarandet, som vida mindre än det 
muntliga tager vederbörande expeditionshafvares tid i anspråk, 
blef regel, hvartill i öfrigt kom den förenkling i göromålen, som 
bief en följd af Eders Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 11 
oktober 1878 angående skriftvexling mellan domstolar in. in. 

Ofverståthållareembetet tvekade således icke att vid dess-i 
förändrade förhållanden söka utverka den af behofvet påkallade 
omorganisationen och afgaf förslag dertill i underdåniga skrif
velser den 9 september 1878 och den 4 november 1879. »Sedan 
Eders Kungl. Maj:t låtit i ämnet höra sitt Statskontor samt 
Riksdagen lemnat det bifall, som på densamma ankom, dock med 
någon nedsättning i den för underståthållaren och sekreteraren 
föreslagna aflöning och under förklarande att, enär det synts 
riksdagen ovisst, huruvida icke kostnaderna för exekutionsbetje-
ningens aflöning rätteligen borde bestridas uteslutande af Stock
holms stad samt utredning härutinnan antagligen koinme att 
förebringas af den i nåder tillsatta skatteregleringskomitén, det 
äskade anslaget för berörda aflöning beviljades endast på extra 
stat för år 1881; så täcktes Eders Kungl. Maj i nådigt bref 
den 28 maj 1880 angående tjenste- och lönereglering för under
ståthållaren och Ofverståthållareembetets kansli lemna sitt nå
diga bifall till Ofverståthållareembetets framställning med de 
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inskränkningar, hvartill Riksdagens beslut föranledde; och lät 
Eders Kungl. Maj:t samma dag utfärda nådig kungörelse an
gående vilkoren för de faststälda nya löneförmånernas åtnjutande. 

Hufvudgrunderna i den sålunda faststälda nya organisatio
nen, hvars tillämpning tog sin början med ingången af år 1881, 
äro följande: 

Fogatens, aktuariens, de begge kanslisternes och kammar-
skrifvarens befattningar indragas. 

Utsökningsmålen handläggas af underståthållaren 1). 

Sekreteraren föredrager och kontrasignerar dessa mål så väl 
som ekonomimålen, hvarvid biträde lemnas honom af de begge 
notarierne, hvilka jemväl i öfrigt tillhandagå sekreteraren, i den 
mån sådant erfordras och deras tid medgifver. 

De till kansliet inkommande skrifvelser, som innefatta be
gäran om handräckning i brottmål rörande icke häktade perso
ner, diarieföras först i kansliet och öfverlemnas derifrån direkt 
till den, som har att omedelbart ombesörja verkställigheten, 
hvarefter denne antecknar handlingarna i ett af honom fördt 
diarium, deri beslutet med order om verkställighet införes; och 
efter fullgjord verkställighet sker redovisning omedelbart till den, 
som ombesörjer skriftvexlingen. Bestyret med ifrågavarande or
ders meddelande samt kontrollen öfver verkställigheten, för 
hvilken kontroll endast granskning af underexekutors diarium 
erfordras, handhafvas af underståthållaren. 

Verkställigheten i brottmål rörande häktade personer öfver-
vakas jemväl af underståthållaren, hvilken tillika utöfvar till
synen öfver Stockholms stads cellfängelse. 

Diarieföringen af utsökningsmålen är anförtrodd åt ett extra 
biträde. 

Med verkställigheten i ärenden, der handräckning begärts 
för uttagande af lösen, kommunalutskylder och andra afgifter, 
förfares så, att skrifvelserna från sekreterareexpeditionen direkt 
öfverlemnas till vederbörande underexekutor, hvilken omedelbart 
i sekreterareexpeditionen redovisar för verkställigheten. 

Tillsynen öfver arkivet utöfvas af sekreteraren. 

I sekreterarens expedition förekommande diarieföring, bref-
skrifning och renskrifning verkställas, under sekreterarens inseende 
och ansvar, af ett extra biträde, anstäldt mot arvode, och ut
skrift ombesörjes hufvudsakligast af renskrifvare mot godtgörelse 
af sjette hufvudtitelns förslagsanslag till skrifmaterialier och 
expenser, ved m. m., enligt behörigen granskade räkningar. 

Räkenskapsföringen angående depositions- och öfriga medel 
ombesörjes af sekreteraren. 

Sekreteraren i Ofverståthållareembetet för polisärenden upp
bär all passlösen. 

All lösen för de från kansliet utgående expeditioner är in
dragen till statsverket och med stämpelpapper ersatt, dock med 
undantag af lösen för sådana expeditioner, som part eller annan 
på begäran erhåller och eljest icke är pligtig att lösa. 

Den nya aflöningsstaten, jemförd med den gamla, har följande 
utseende : 

Utom ofvannämnda 22,060 kronor fans i den gamla staten 
upptaget ett anslag å 13,740 kronor till aflöning åt vakt- och 
exekutionsbetjeningen. Detta anslag motsvaras i den nya staten 
af dels den för två vaktmästare uppförda aflöning å tillhopa 
1,600 kronor och dels det förut omförmälda extra anslaget för 
exekutionsbetjeningen, utgörande 12,200 kronor. Vid sådant 
förhållande och då dertill kommer att, på sätt ofvan är anfördt, 
större delen af den förut till expeditionshafvarne utgående lösen 
blifvit indragen till statsverket, har omorganisationen icke med
fört någon ökad kostnad för detsamma. 

Jemte nu omförmälda medel från statskassan utgår till 
Ofverståthållareembetets kansli ett å kommunens stat för Ofver
ståthållareembetet för uppbördsärenden samt stadens uppbörds-
verk uppfördt anslag å 12,000 kronor till arvoden för debetsed
larnas utdelning och resterande utskylders indrifning, hvilka 
göromål af kansliet ombesörjas. 

Hvad beträffar tillämpningen i hufvudstaden af § 2 i den 
nya utsökningslagen, så har Eders Kungl. Maj:t härom meddelat 
föreskrift i nådigt bref den 8 november 1878. På grund af 
detsamma äro i hufvudstaden anstälde två stadsfogdar. Den 
ene, förste stadsfogden, handlägger mål, i hvilka utmätning eller 
annan stadsfogdes åtgärd enligt utsökningslagen äskas, äfvensom 
mål, som angå uttagande af böter eller annan till stadsfogdes 
befattning hörande verkställighet af utslag i brottmål. Andre 
stadsfogden verkställer indrifning dels af sådana utskylder och 
afgifter, som omförraälas i § 5 af Eders Kungl. Maj:ts nådiga 
förordning den 12 juli 1878 angående förändrade föreskrifter om 
utmätning för krono- eller kommunalutskylder, allmänna afgifter 

') Genom särskildt nådigt bref den 3 juni 1881 har nuvarande sekreteraren 
erhållit förordnande att, vid hinder eller semester för nnderståthållaren, i hans 
ställe handlägga utsökningsmålen och ärendena angående verkställighet i brottmål. 

1) Underståthållaren nppbär dessutom på kommunens stat 2,250 kronor. 
2) Efter 5 år kan lönen höjas med 600 kronor. 
3) Efter 10 år kan lönen höjas med 500 kronor. 
4) Efter 10 år kan lönen höja» med 100 kronor. 
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m. m., dels äfven af expeditionslösen och andra afgifter, för 
hvilka, enligt särskilda för allmänna kassor och inrättningar i 
nåder faststälda reglementen, utmätning får ega rum utan dom 
eller utslag. Under den ansvarighet samt de vilkor och inskränk
ningar, som i utsökningslagen och nyssberörda nådiga förordning 
finnas bestämda, ega begge stadsfogdarne anlita biträde af exeku-
tionsbetjeningen och extra utmätningsmän, antagne af Ofverståt
liållareembetet. Dessa biträden få dock icke befatta sig med 
utmätning af fast egendom eller försäljning af utmätt lösegendom 
eller redovisning och fördelning af medel, som i följd af utmät
ning influtit. 

Till bestridande af de begge stadsfogdarnes aflöning under 
år 1879 täcktes Eders Kongl. Maj:t anvisa 8,000 kronor, som 
för ändamålet stäldes till Ofverståthållareembetets förfogande. 
Härefter afläts nådig proposition till 1879 års riksdag att för 
år 1880 bevilja aflöning åt Stockholms stadsfogdar. Men i un
derdånig skrifvelse den 13 Maj 1879 svarade Riksdagen, att den 
af Eders Kungl. Maj:ts Statskontor och Ofverståtliållareembetet 
gjorda utredning om statsverkets skyldighet att bestrida kost
naderna för utsökningsväsendet i Stockholm visserligen ådagalade, 
att dessa kostnader under senare tider betäGkts med statsmedel, 
men att samma utredning icke synts Riksdagen nöjaktigt besvara 
den frågan, huruvida icke staden i sjelfva verket kunde anses 
ega förpligtelse att med egna medel bestrida ifrågavarande ut
gifter; att de upplysningar, som i detta hänseende varit för Riks
dagen tillgängliga, syntes gifva vid handen, att Stockholms stad 
ursprungligen haft förbindelse att med sina enskilda medel be
strida nu ifrågavarande utgifter, men att staden tid efter annan 
fått denna skyldighet underlättad genom bidrag af statsverket, 
hvilket emellertid icke syntes vara skäl att ytterligare främja; 
samt att, då dessutom rikets öfriga städer med egna medel be-
stridde kostnaden för sitt utsökningsväsende, aflöningen till stads
fogdar deri inberäknad, Riksdagen så mycket mindre kunnat bi
falla Eders Kungl. Maj:ts proposition, som en till 1865—1866 
års riksdag gjord framställning om anvisande af arvode dels åt 
en tjensteman, som under benämning exekutionskommissaiie eller 
stadsfogde skulle biträda såsom underexekutor i Stockholm, och 
dels för ett tjenstebiträde åt honom icke blifvit af rikets stän
der bifallen. 1 anledning häraf och enligt befallning i nådigt 
bref den 23 maj 1879 förständigade Ofverståtliållareembetet 
Stockholms stadsfullmägtige att fatta beslut i fråga om bestäm
mande af de begge stadsfogdarnes aflöning, hvarefter fullmägtige 
i sammanhang med kommunalbudgetens bestämmande för år 
1880 beslöto, att stadsfogdarnes aflöning tills vidare skulle från 
stadskassan utgå med ett arvode af 4,000 kronor till dem hvar-
dera, hvilket beslut, understäldt Eders Kungl. Maj:ts pröfning, 
blef faststäldt genom nådigt bref den 31 december 1879. 

c) Kronouppbördsverkets omorganisation. Jemväl en annan 
del af Ofverståtliållareembetet, nemligen dess afdelning för krono-
uppbördsärenden, har under femårsperioden blifvit omorganiserad, 
hvarigenom denna afdelning fått på sig öfverlåtna den befattning 
med och det ansvar för skatteuppborden i Stockholm, som från 
äldre tider tillbaka ålegat magistraten, i sådant afseende repre
senterad senast af den afdelning, som benämndes handels- och 
ekonomikollegium. 

Den organisation af stadens uppbördsverk, som genom nu 
antydda reform undergick förändring, var grundad på Kungl. 

Maj:ts nådiga reglemente den 16 november 1814. Enligt detta 
reglemente tillhörde det kollegium »att, under överståthållarens 
öfverinseende och styrelse, med kronouppbördsverket taga den 
egentliga befattningen odelad med magistratens öfrige ledamöter», 
hvarjemte kollegium hade »den närmaste uppsigten â kronoupp
börden i Stockholms stad och de dertill antagne uppbördsmän 
samt den öfriga till uppbördsverket hörande betjening, verkstäl
ligheten af författningarna och hvad öfverståthållaren finner nö
digt i detta ämne förordna, tillika med ansvaret, för uppbörds
medlen samt deras behöriga leverering och redovisning». De 
närmare bestämmelserna angående öfverståthållarens ställning 
till uppbördsförvaltningen, sådan denna förvaltning före ifråga
varande omorganisation senast var ordnad, återfinnas dels i den 
för honom utfärdade nådiga instruktion af den 25 augusti 1791 
och dels i 1814 års omförmälda uppbördsreglemente. I instruk
tionen heter det nemligen: »öfverståthållaren skall på det högsta 
låta sig angeläget vara, att kronans kontributioner, så ordinarie 
som extra ordinarie, efter förrättade pålitliga mantalsskrivningar 
och taxeringar varda i rattan tid indrifna och i kungl. ränte
kammaren insatta, hvarför han öfver magistraten skall hafva 
ett noga inseende, att kronouppbördsverket i staden med redlig
het, drift och god ordning förrättadt varder». Enligt hithörande 
stadgande i 1814 års reglemente tillkom det öfverståthållaren, 
såsom styresman för stadens kronouppbördsverk, i hvilken egen
skap han icke delade något ansvar med handelskollegium för de 
till denna myndighet hörande åtgärder samt ej heller egde del
taga i deras öfverläggningar och beslut rörande kronouppbörds
verkets angelägenheter, »att icke allenast förordna om krono
uppbördens företagande, verkställande och redovisning samt allt 
öfrigt hvad kronouppbörden angår besluta och afgöra, utan ock 
å efterlefnaden deraf hålla hand och tillsyn». 

Efter den gamla organisationen voro för uppbördsärendena 
anstälde hos Ofverståtliållareembetet dels en kamrerare, dels 
en sekreterare, hvilken senare befattning likväl på sista tiden, 
jemlikt kungl. brefvet den 19 september 1856 och Ofverståthål
lareembetets förordnaude den 31 oktober 1866, förvaltats af 
kamreraren, och dels en kammarskrifvare. Uppbördsförvaltnin
gens öfrige tjensteman hörde under handels- och ekonomikollegii 
närmaste tillsyn och utgjordes af en kontrollör, en notarie, två 
kontorsskrifvare och sju uppbördskommissarier, biträdde afupp-
bördsskrifvare, dem kommissarierne sjelfve aflönade, samt slut
ligen mantalskommissarier, hvilka sistnämnde likväl vid den 
förändring af mantalsväsendet, som infördes genom Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga bref den 10 november 1876, och hvarom vidare 
kommer att förmälas längre ned, indrogos och ersattes af rotemän. 

Enligt 1814 års uppbördsreglemente var kroiiouppbörden 
icke förenad med kommunaluppbörden, utan ombesörjdes hit
hörande bestyr hufvudsakligast af särskilde under borgerskapets 
bemedlingskommission lydande, af staden aflönade uppbördsmän 
samt af direktioner och administrationer genom af dem antagna 
och aflönade personer; men genom kungl. förordningen den 23 
maj 1862 om kommunalstyrelse i Stockholm återinfördes den i 
äldre tider rådande anordning, att de för kommunens behof ut
taxerade skattebidrag skulle debiteras, uppbäras och redovisas 
af kronouppbördsverket. 

Den nu i korthet omförmälda organisationen kom så små
ningom att blifva mindre tidsenlig. Ehuru 1814 års reglemente, 
i öfverensstämmelse med den häfdvunna praxis att låta magistra-
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terna besörja kronouppbörden i städerna, åt handelskollegium 
anförtrodde den egentliga befattningen med och uppsigten öfver 
kronouppbördsverket samt jemväl ålade kollegium ansvaret för 
uppbördsmedlen, föreskref reglementet likväl, att den vid Ofver-
ståthållareembetet anstälde kamreraren skulle »hafva inseende 
på göromålens behöriga och jemna förvaltning i kronouppbörds-, 
kontroll- och kommissariekontoren», hvadan kamrerarens ålig
gande härutinnan sammanföll med kollegii. Detta visar, att 
man redan vid reglementets utfärdande insåg eller befarade, att 
trandelskollegii ledamöter, upptagne som de voro af domarevärf 
och andra för kronouppbörden främmande magtpåliggande göro-
mål, icke skulle blifva i tillfälle att egna all den uppmärksamhet 
åt uppbörden, som, i betraktande af uppbördsmedlens jemförelse-
vis höga belopp, folkmängdens storlek och verkets deraf beroende 
omfattning, kunde anses till fyllest. Klart är, att uppbörds
verkets förvaltning af magistraten eller någon dess afdelning 
sedermera blef ännu olämpligare, i den mån magistratens leda
möter frikallades från åligganden af administrativ art och hän
visades till domareverksamhet samt magistratens organisation 
lämpades efter detta förändrade förhållande. I öfrigt led, såsom 
ofvan synes, Stockholms uppbördsverk af en dubbelstyrelse, med
förande omgångar, onödigt mångskrifveri och allt för lång tids-
utdrägt vid ärendenas behandling. Uppbörds verkets skiljande 
från handels- och ekonomikollegium blef således allt mer och 
mer en af behofvet påkallad åtgärd; och då hufvudstadens ad
ministrativa och exekutiva förvaltning, hvartill dessa ärendens 
handhafvande naturligtvis är hänförligt, ombesörjes af Ofverståt-
hållareembetet samt detta embête i öfrigt redan länge med han
dels- och ekonomikollegium delat inseendet öfver uppbördsverket, 
så var det gifvet, att Ofverståthållareembetet skulle blifva den 
myndighet, hvarpå uppbördsangelägenheterna i sin helhet borde 
öfvergå. 

Et t särdeles gynnande tillfälle för Ofverståthållareembetet 
att söka utverka en dylik reform erbjöd sig, då stadsfullmägtige 
till embetet, för att till Eders Kungl. Maj:t befordras, ingaf en 
den 1 februari 1875 daterad skrifvelse, innefattande underdånig 
framställning om indragning af handels- och ekonomikollegium. 
I denna framställning begärde nemligen stadsfullmägtige bland 
annat, att kollegii bestyr med uppbördsärendena skulle öfver-
flyttas på Ofverståthållareembetet. Som emellertid framställ
ningen icke innehöll något förslag till de nya närmare bestäm
melser, förändringen i nu ifrågavarande del med nödvändighet 
påkallade, så ansåg sig Ofverståthållareembetet böra före skrif-
velsens insändande till Eders Kungl. Maj:t fullgöra det vidlyf
tiga arbetet med dylika bestämmelsers uppgörande; och efter att 
härutinnan hafva utarbetat förslag öfverlemnade embetet den 9 
september 1878 ärendet till Eders Kungl. Maj:ts nådiga åtgörande. 
Sedan härpå Eders Kungl. Maj:ts och rikets Kammarrätt och 
Statskontor blifvit hörda samt jemväl stadsfullmägtige beredts 
tillfälle att ytterligare utlåta sig i frågan, hvilken vidare utred
ning icke föranledde erinringar af någon vigtigare beskaffenhet, 
täcktes Eders Kungl. Maj:t fatta sitt nådiga beslut i hufvud-
saklig överensstämmelse med Ofverståthållareembetets under
dåniga förslag, i det Eders Kungl. Maj:t under den 15 oktober 
1880 dels genom nådigt bref, innehållande föreskrift om handels-
och ekonomikollegii indragning och om fördelningen af kollegii 
göromål på andra myndigheter m. m., ej mindre bestämde grun
derna för organisationen af Stockholms stads uppbördsverk samt 

för handhafvandet af skatteuppbörden och tillsynen å densammas 
behöriga redovisande, än äfven, med förklarande att Stockholms 
stad skulle vidkännas kostnaderna för pensionering af de vid 
Ofverståthållareembetets afdelning för uppbördsärenden samt 
Stockholms stads uppbördsverk anstälde embets- och tjenstemän 
samt betjente, faststälde lönestat för det omorganiserade verket 
jemte en öfvergångs- och expektansstat; dels ock utfärdade nådig 
kungörelse om nytt reglemente för uppbördsverket i Stockholms 
stad. 

Gen om den sålunda införda förändringen, tillämpad med 
1881 års ingång, har Ofverståthållareembetet öfvertagit behand
lingen af alla ärenden, som angå uppbörden af statens från 
Stockholms stad utgående allmänna utskylder äfvensom de af-
gifter till kommunen eller särskilda inrättningar, som enligt gifna 
stadganden böra af de under Ofverståthållareembetet lydande 
uppbördsmän uppbäras och redovisas. För uppbördsärendenas 
handläggning samt tillsyn å redovisningen af uppbörden äro hos 
Ofverståthållareembetet anstälde en kamrerare, en revisor, två 
kammarskrifvare och sju uppbördskommissarier. 

Med afdrag af de kostnader, hvartill staten lemnar årsbidrag, 
utgörande 11,472 kronor, men inberäknadt den nya expektans-
och öfvergångsstaten, upptagande 7,552 kronor 50 öre, slutar 
första utgiftsstaten för det omorganiserade »Ofverståthållareembetet 
för uppbördsärenden samt stadens uppbördsverk» på 91,891 kro
nor 38 öre. Motsvarande belopp i sista utgiftsstaten för det 
gamla »kronouppbördsverket» var 83,258 kronor 48 öre. 

d) Ny lönestat för Stockholms stads cellfängelse. Enär vid 
den med 1876 års utgång fullständigt genomförda indragning af 
Stockholms stads militärkompani, som finnes omförmäld i 1871 
—1875 årens femårsberättelse, blifvit förutsatt, att kompaniets 
befattning med fångforsling skulle till största delen öfvertagas 
af bevakningspersonalen vid Stockholms stads cellfängelse samt 
denna personal af sådan anledning tarfvade förstärkning, så 
gjorde Ofverståthållareembetet i skrifvelse den 29 april 1876 
framställning hos stadsfullmägtige om anslags beviljande för 
detta ändamål och begärde Ofverståthållareembetet i sammanhang 
dermed en af behofvet påkallad löneförbättring i fängelseperso
nalens löneförmåner. Denna hemställan blef i hufvudsakliga 
delar bifallen af stadsfullmägtige den 2 oktober 1876; och var, 
i följd häraf och några sedermera i enahanda syfte vidtagna 
mindre genomgripande förändringar, skilnaden mellan fängelse
personalens aflöningsstat för år 1876 och den under femårsperio
den senast faststälda följande: 
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e) Förmyndarekammarens omorganisering. Förmyndarekam
maren i Stockholm har under femårsperioden blifvit delvis om
organiserad. 

De stadganden, som före denna omorganisering senast gälde 
för ifrågavarande institution, voro dels den af Eders Kungl. Maj:t 
den 9 april 1856 för verket meddelade nådiga instruktion, i 
vissa delar ändrad genom nådig kungörelse den 20 januari 1860 
och nådigt bref till Ofverståthållareembetet den 22 juli 1864, 
dels äfven en af öfverståthållaren och magistraten den 19 de
cember 1856 faststäld arbetsordning för embets- och tjenste-
männen vid fönnyndarekammaren. Genom hithörande bestäm
melser genomfördes fullständigt den redan medelst Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga bref till Ofverståthållareembetet den 21 december 
1849 i viss mån införda vigtiga förändring, att förmyndarekam-
maren, förut förenad med rådstufvurättens första afdelning, hvil-
ken såsom domstol handlägger boupptecknings-, arfs-, testaments-
och förmynderskapsmål, skildes från denna domstolsafdelning och 
gjordes till ett blott förvaltande verk; dock bibehölls föreningen 
så till vida, som ordföranden samt en del ledamöter och tjenste-
män fortfarande blefvo gemensamme. 

Sedan den sålunda faststälda organisationen trädt i verket, 
blef den gång efter annan föremål för anmärkningar, förnämligast 
af revisorerne, men äfven af andra, hvaribland särskildt må 
nämnas Kungl. Direktionen öfver allmänna barnhusinrättningen, 
till hvilken anstalt förmyndarekammarens öfverskottsmedel äro 
anslagna. Så yrkades af några, att förmyndarekammaren, äfven 
hvad ledamöter och tjenstemän beträffar, skulle göras fristående 
från rådstufvurätten, under det andra deremot ansågo en åter
gång till den förra föreningen önskvärd. De öfriga yrkandena 
gingo företrädesvis ut på, att man, med bibehållande af organi
sationens hufvudgrunder, borde vidtaga förändringar i syfte att 
underlätta ärendenas gång, ytterligare betrygga de omyndiges 
säkerhet, vinna nedsättning i dem tillskyndade kostnader, göra 
de till förmyndarekammaren ingående afgifter mera rättvisa, 
indraga öfverflödiga befattningar, förbättra de qvarstående tjenste-
männens aflöningsvilkor, utbyta föråldrade stadganden mot mera 
tidsenliga o. s. v. 

I anledning af dessa anmärkningar nedsatte Ofverståthållare
embetet i slutet af år 1872 en komité af fem personer med 
uppdrag att, efter granskning af de för förmyndarekammaren 
gällande bestämmelser, inkomma till Ofverståthållareembetet 
med det yttrande och förslag i fråga om verkets organisation, 
hvartill omständigheterna kunde föranleda. Denna komité afgaf 
sitt betänkande den 28 januari 1874, hvarefter och sedan magi
straten, förmyndarekammaren, kungl. barnhusdirektioneu och i 
viss del jemväl stadsfullmägtige deröfver afgifvit infordrade 
yttranden, Ofverståthållareembetet i skrifvelse den 13 april 1876 
gjorde underdånig framställning i ämnet, hvilken framställning, 
hufvudsakligen öfverensstämmande med komitéförslaget, blef, i 
de delar Ofverståthållareembetet vid skedd återremiss ansåg sig 
böra i underdånighet vidhålla, gillad af Eders Kungl. Maj:t ge
nom nådigt bref den 29 september 1876. 

Den sålunda tillkomna reformen innefattar icke någon rubb
ning i hufvudgrunderna för förmyndarekammarens organisation 
eller beträffande dess ställning till rådstufvurättens första afdel
ning, utan inskränker sig väsentligast till följande förändringar, 
föreskrifna dels i nyssberörda nådiga bref den 29 september 
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1876 samt dels i en samma dag af Eders Kungl. Maj:t utfärdad 
ny instruktion för verket. 

Fönnyndarekammaren, som förut endast behöfde hafva en 
ordinarie session i veckan, skall nu sammanträda minst två 
gånger hvarje vecka. 

I stället för att tillförene lösen fick boräknas för en del 
från verket utgående expeditioner, skola numera alla sådana 
lemnas utan lösen. 

De fyra af verkets fem revisorer, som under den gamla ord
ningen valdes af ofrälse ståndspersoner och borgerskapets äldste, 
utses nu af stadsfullmägtige. 

Förut hade förmyndarekammaren en grundfond och en re
servfond, hvardera bestämd till 50,000 kronor. Grundfonden, 
hvars uppkomst är att söka i rikets ständers beslut vid 1756 
års riksdag, att förmyndarekammarens säkra behållning vid 1754 
års slut skulle blifva ett orubbadt kapital, var afsedd att be
trygga säkerheten för uppfyllandet af förmyndarekammarens för
bindelser samt att ersätta sådana förluster vid förvaltningen, 
som icke borde eller kunde godtgöras af vederbörande em bet s-
och tjenstemän, och skulle de i fonden uppkommande brister 
fyllas med förmyndarekammarens vinstmedel. Reservfonden 
åter bildades enligt föreskrift i Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref 
den 22 juli 1864 för att, i fall under ett eller annat år förmyn
darekammarens medel ej försloge att tilldela vederbörande på 
deras hos verket insatta kapital en genom samma nådiga bref 
från 4V2 till 5 procent förhöjd ränta, härtill bereda tillgång mot 
godtgörelse af öfverskottsmedlen. Ifrågavarande två fonder äro 
nu sammanslagna till en gemensam, benämnd garantifond; och 
beträffande denna fond, afsedd för begge de ändamål, som de 
äldre fonderna hvar för sig skulle uppfylla, är stadgadt, att den 
hvarje år skall godtgöras fem procents ränta å sitt vid föregående 
års slut behållna kapital; att derest den någon gång måste till 
större eller mindre del användas för sitt ändamål, den, så snart 
ske kan, skall af förmyndarekammarens vinstmedel fyllas till sitt 
förra belopp; att när fonden vuxit så, att den motsvarar tio 
procent af den summn, som förmyndarekammaren har hos sig 
innestående till omedelbar förvaltning för sterbhus, omyndige 
samt frånvarande eller okända arfvingar, fonden icke må der
öfver ökas, utan dess ränteafkastning ingå bland förmyndare
kammarens öfriga vinstmedel. 

Det mest genomgripande i reformen bestod i indragning af 
åtskilliga befattningar och beredande af bättre löneförmåner för 
de återstående. En jemförelse mellan den gamla och den nya 
lönestaten företer nemligen följande resultat: 

Förmyndarekammaren. 
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f) Handels- och ekonomikollegii indragning. Stockholms ma
gistrat har under femårsperioden 1876—1880 varit föremål för 
jemväl en annan vigtigare förändring i sin organisation, i det 
nemligen en af dess afdelningar, handels- och ekonomikollegium, 
blifvit indragen. Sagda tidrymd är således den sista, som skå
dat qvarlefvorna af en öfver två hundra år gammal embetsmyn-
dighet, hvilken, om ock mot slutet af sin tillvaro föråldrad och 
i sin verksamhet temligen begränsad, likväl länge bildade en 
betydande länk i hufvudstadens förvaltning. Vördnadsbjudande 
alltså icke blott för sin ålder utan ock för hvad den verkat i 
utvecklingen af hufvudstadens samhällslif, bör icke den nu för
svunna institutionen alldeles öfverlemnas åt den framtida glöm
skan, och Ofverståthållareembetet har derför funnit sig manadt 
att uppbevara dess minne genom att här redogöra för kollegii 
uppkomst, organisation och verksamhetsfält, orsakerna till dess 
indragning och deraf föranledda nya anordningar. 

Efter det redan år 1636 dåvarande överståthållaren be
stämt, att af Stockholms fyra borgmästare en skulle hafva be
fattning med »justitien» och rättegångsväsendet, en med köpen
skapen och handeln, en med »embetena» och handtverkerierna 
samt en med stadens uppbörd och öfriga inkomster, så stadgades 
vidare i den af Konung Karl den XI:s förmyndareregering den 
12 december 1672 utfärdade förordning om Stockholms stads 
styrelse, att de till magistratens domsrätt hörande ekonomiska 
ärenden, likasom åtskilliga tvistemål, skulle fördelas mellan fyra 
kollegier, benämnda justitiekollegium, politikollegium, ernbets-
och byggningskollegium samt handelskollegium. De fyra borg-
inästarne skulle vara ordförande i hvar sitt af dessa kollegier 
med titel justitieborgmästare, politiborgmästare, embetsborgmästare 
och handelsborgmästare. Såsom bisittare skulle i hvartdera kol
legiet fungera tre rådmän. Justitiekollegium skulle hafva tillsyn 
öfver rättegångsväsendet. Politikollegium fick på sin andel icke 
allenast det egentliga polisväsendet utan äfveu åtskillig annan 
mer eller mindre dermed sammanhängande förvaltning, såsom 
fattigvården, brandväsendet, inqvarteringen, tillsynen öfver kyrkor 

och skolor m. m. Ät embets- och byggningskollegium anförtrodde» 
byggnadsväsendet och manufakturierna med till de senare hö
rande skråinrättning, tillsynen öfver stadens publika verk och 
fastigheter m. in. Handelskollegium tilldelades befattning med 
bland annat köpenskapen och inseendet öfver stadens uppbörd. 
Till en början hade kollegierna endast att bereda ärendena, 
och beslutanderätten låg hos magistraten; men så småningom 
inträdde det förändrade förhållande, att hvarje kollegium sjelft 
afgjorde de ärenden, som, enligt nyss antydda indelning, tillhörde 
dess pröfniug, hvarefter ändring i beslutet kunde sökas, i vissa 
fall hos magistraten, i andra hos rådstufvurätten. Bland den 
mängd olika ekonomiska ärenden, som genom 1672 års förord
ning och föregående stadganden lagts under magistraten, blefvo 
efter hand flera vigtiga angelägenheter helt och hållet eller del
vis derifrån skilda och till andra myndigheter öfverflyttade. Så
lunda t. ex, gjorde redan ett kungl. bref af den 16 januari 1751 
slut på politikollegii inseende öfver fattigvården, som förut del
vis öfvergått på de särskilda församlingarna och nu af dem full
ständigt omhändertogs. Vidare förordnade Kungl. Maj:t den 13 
februari 1776, att politikollegii befattning med polisväsendet 
skulle upphöra och öfvergå på öfverståthållaren, biträdd af en 
polismästare. Slutligen befriades magistraten och dess afdel
ningar genom drätselkommissionens inrättande år 1813 från en 
betydlig del af stadens ekonomiska förvaltning och andra ålig
ganden af kommunal natur. Genom dessa med flera dylika för
ändringar blef kollegiernas verksamhet småningom så pass in
skränkt, att deras antal kunde bestämmas till 3, i hvilket af-
seende kungl. brefvet den 19 juni 1821 föreskref, att från och 
med år 1822 politikollegium skulle förenas med embets- och 
byggningskollegium under benämning politi-, embets- och bygg-
nadskollegium, i hvilket politiborgmästaren blef ordförande. I 
sammanhang härmed indrogs embetsborgmästarebefattningen. Till 
förminskning af instantiernas antal förordnades sedermera genom 
kungl. kungörelsen den 12 december 1845, att de tre kollegierna, 
med bibehållande af sina benämningar och dåvarande åligganden, 
skulle utgöra afdelningar af stadens rådstufvurätt och magistrat, 
en förändring, som bland annat hade till följd att närmaste in
stansen öfver handelskoiiegium samt politi-, embets- och bygg
nadskollegium blef Ofverståthållareembetet, hvarifrån besvären 
kunde fullföljas hos Kungl. Maj:t. Kort härpå nemligen genom 
kungl. brefvet den 22 december 1846 bestämdes i anledning af 
de samtidigt utfärdade handels- samt fabriks- och handtverks-
ordningarna, att de ärenden, som enligt dessa ordningar tillhörde 
magistrats handläggning, skulle i Stockholm behandlas, handels
ärenden af handelskollegium samt fabriks- och handtverksärenden 
af politi-, embets- och byggnadskollegium. Slutligen föreskrefs 
genom nådiga brefvet den 21 december 1849, att med 1850 års 
ingång handelskoiiegium skulle med politi-, embets- och bygg
nadskollegium sammanslås till ett kollegium under namn af 
handels- och ekonomikollegium, hvarvid jemväl förordnades, att 
politiborgmästareembetet skulle indragas. 

Den organisation och befogenhet, handels- och ekonomikol
legium härmed erhöll, voro i väsentligaste delar följande: 

Kollegii ledamöter voro desamme som i rådstufvurättens 
andra afdelning och utgjordes af handelsborgmästaren såsom ord
förande samt två lagfarne och två icke lagfarne rådmän såsom 
bisittare. Till biträden voro anstälde tre notarier, hvaraf en, 
som hade befattning med kronouppbördsärendena, var uppförd 
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på kronans stat. Till kollegii åligganden hörde hufvudsakligast: 
att meddela burskap och annan handelsrätt samt afdöma mål 
om olaga handel och tvister mellan handlande och deras betje-
ning; att behandla ärenden, som enligt fabriks- och handtverks-
ordningen ankomnio på magistraten ; att handlägga frågor an
gående mångleri och den mindre båtfarten; att, under överståt
hållarens inseende, utöfva närmaste tillsyn öfver kronouppbörds-
verket i Stockholm; att afgöra mål, som förut hörde under hall
rätten, äfvensom frågor om manufakturstämpelverket; att hafva 
närmaste uppsigten öfver stadens indelning, tomtreglering och 
bebyggande samt döma öfver hithörande tvister och förbrytelser; 
att handhafva vissa delar af hamnväsendet; att hålla rullor öfver 
borgerskapets militärkårer samt hafva befattning med åtskilliga 
andra, dessa kårer rörande angelägenheter; att utfärda taxor 
för och hålla rullor öfver hyrkuskar och åkare; att afgöra stri
digheter om gatuläggning; att uppbära vissa afgifter, såsom 
tretiondepemiingen, en del af »rasp- och spinnlmsafgiften» m. m.; 
samt att meddela rättighet till minutering af bräuvin. 

Vid den utredning, som föregick den genom 1849 års kungl. 
bref införda förändring, hade magistraten uttalat såsom sin åsigt, 
att de rådmansbefattningar, som innehades af icke lagfarna per
soner, borde indragas. Vid sagda omorganisation blefvo dock, 
såsom ofvan synes, två af de illiterate rådmännen bibehållne. 
Nästa gång magistraten sökte göra gällande sin mening om de 
illiterata rådmansbefattningarnas afskaffande, lyckades 2iiagistraten 
genomdrifva sin önskan; och ehuru icke framstäld i någon afsigt 
att ställa i tvifvel nyttan eller nödvändigheten af handels- och 
ekonomikollegii framtida bestånd, synes upprepandet af denna 
önskan icke desto mindre hafva framkallat första tanken på hela 
kollegii indragning. 

Den 4 mars 1864 nedsatte Ofverståthållareembetet en komité, 
hvars då och den 17 januari 1865 ytterligare gifna uppdrag var, 
bland annat, att taga i öfvervägande, om och hvilka förändringar 
inozn stadens förvaltningsmyndigheter, sammansättningen af råd-
stufvurättens afdelningar samt i fråga om tjenstemanspersonalen 
och betjeute på magistratens och stadens stat i öfrigt kunde, 
till förenkling och lättnad i arbetets gång, vara af omständig
heterna påkallade, samt derom afgifva utlåtande och förslag, 
hvarjemte komiterade skulle yttra sig öfver inkomna ansök
ningar om löneförhöjning för åtskillige af magistratens och råd-
stufvurättens tjenstemän och betjente m. fl. Bland en mängd 
andra handlingar, som i sådant afseende öfverlemnades till ko-
mitén, var ett af magistraten den 4 december 1863 på över
ståthållarens anmodan afgifvet yttrande om de två illiterata 
rådmansbefattningarnas indragning, i hvilken fråga magistraten 
hufvudsakligen anförde, att de vid nämnda organisation bibe
hållne två illiterate rådmännen sedermera tjenstgjort såsom leda
möter i handels- och ekonomikollegium samt biträdt med de 
syner och värderingar, som det enligt gällande arbetsordning 
tillkomme rådstufvurättens andra afdelning att förrätta, hvar-
förutom de deltagit i magistratens pleniförhandlingar; samt att, 
ehuru de ifrågavarande två rådmännens göromål, hvilka, med 
undantag af de hos kollegium förekommande tvistemål, vore af 
rent ekonomisk natur, icke utan svårighet och hinder för öfrige 
ledamöters tjenstgöring kunde af dem helt och hållet öfvertagas, 
magistraten likväl ansåg denna omständighet icke böra utgöra 
hinder för den ifrågasatta indragningen, så framt i sammanhang 
dermed någon lämplig del af de besparade rådmaiislönerna an-

sloges till arvoden åt kollegii två assistenter, samt desse tjenste
män, hvilkas göromål dittills varit inskränkt till befattning med 
stadens brandväsende, erhölle förordnande att såsom adjungerade 
ledamöter biträda kollegium dels vid förfall för någon af de 
ordinarie ledamöterne och dels vid de kollegium åliggande syner, 
besigtningar och värderingar; hvarjemte en af assistenterne borde, 
efter särskildt förordnande af öfverståthållaren, deltaga i till
synen öfver uppbörds verket. 

Komitén afgaf sitt betänkande den 29 juni 1867 och till
styrkte dervid, i sammanhang med ny lönestat för magistraten 
och rådstufvurätten, en genomgripande reform i deras organisa
tion, innefattande, bland annat, icke allenast att de illiterata 
rådmansbeställningarna skulle upphöra och dertill hörande göro
mål ' på angifvet sätt öfvertagas af tjenstemän i handels- och 
ekonomikollegium, utan äfven att, så framt tillräckligt rymliga 
lokaler blefve att tillgå, kollegii göromål måtte i en icke aflägscn 
framtid öfvertagas af rådstufvurättens andra afdelning med bi
träde af notarierne hos kollegium. Såsom skäl för det senare 
förslaget erinrades om den inskränkning, kollegii göromål redan 
undergått eller inom den närmaste framtiden komme att undergå. 
Sålunda hade genom kungl. förordningarna den 23 maj 1862 
angående kommunalstyrelse i Stockholm, den 13 juni samma 
år angående upphörande af stämpling af inhemska fabriks- och 
handtverksvaror, den 18 juni 1864 angående utvidgad närings
frihet och den 7 december 1866 angående försäljning af vin, öl 
o. d. kollegium befriats från flerfaldiga bestyr, och de återstående 
komme sannolikt i följd af de förändringsförslag, som inom kom-
munalstyrelsen blifvit väckta, att med det snaraste upphöra eller 
väsentligen förminskas. Komiterades förslag bief föremål för 
en vidlyftig pröfning af åtskilliga myndigheter och förekom icke 
till slutlig behandling hos stadsfullmägtige förrän den 2 juni 
1874, då fullmägtige uttalade sig för vissa förändringar i magi
stratens sammansättning, af hvilka de, som närmast afsågo att 
undanröja hindren för handels- och ekonomikollegii upphörande, 
voro: dels att handelsborgmästareembetet vid dåvarande inne-
hafvarens afgâng skulle indragas och utbytas mot en rådmans
beställning, hvars innehafvare blefve ordförande å rådstufvurät
tens andra afdelning och i handelskollegiiim; dels att de två 
illiterata rådmansbefattningarna1) jemväl skulle indragas; och 
dels att, när ledighet inträffade bland handels- och ekonomikol
legii notarier, den lediga platsen icke skulle återbesättas. I 
sammanhang härmed upptogo stadsfullmägtige i en särskild öfver-
gångsstat, bland annat, lön åt en handelsborgmästare, att utgå 
till den dåvarande innehafvarens afgång, samt aflöningar för två 
stadstjenare i kollegium, att utbetalas till dess kollegium upp
hörde, hvarjemte i öfvergångsstaten uppfördes ett belopp att, 
intill dess handels- och ekonomikollegium indroges, utgå såsom 
ersättning åt de personer, som komme att verkställa förut på 
de illiterate rådmännen ankommande syner, värderingar och be
sigtningar2). Stadsfullmägtiges, i enlighet med nu anförda beslut, 

') I anseende till magistratens redan före 1849 års omorganisation uttalade 
åsigt om de illiterata rådmansbi-fattningarnas obehöllighef, hade den ena af dem 
varit otillsatt allt sedan innehafvarens Sr 1863 timade död. Den andra illiterate 
rådmannen afled i april 1874, således kort innan stadsfullmägtige behandlade för
slaget om tjensternas indragande. 

2) Dessa förrättningar Ofrergingo frän de illiterate rådmännen l>â de tvSi hos 
kollegium ursprungligen fur brandviisendet .instable s. k. assistenter. De sista 
ordinarie assistenterne afledo begge år 1877, den ena i januari och den andra i 
december. Dereftcr och till dess "kollegium indrogs sköttes ifrågavarande göro
mål af tillförordnade assistenter. 
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hos Eders Kungl. Maj:t gjorda underdåniga framställning blef i 
nåder bifallen den 12 februari 1875, vid hvilken tidpunkt han-
delsborgmästaretjenstens senaste innehafvare redan undfått afsked. 

Under det handels- och ekonomikollegii indragning sålunda 
förbereddes i sammanhang med andra magistraten rörande or
ganisationsfrågor, var sjelfva hufvudsaken sedan länge föremål 
för särskild pröfning. Redan den 3 december 1867 nedsatte 
nemligen stadsfullmägtige en komité för undersökning, huruvida 
icke kollegium kunde upphöra. Denna komité afgaf sitt be
tänkande den 7 december 1874. Deri uppräknades samtliga 
ärenden, tillhörande kollegii behandling, jemte de stadganden som 
bestämde eller af kollegium antagits bestämma dess befogenhet 
att handlägga samma ärenden. Komitén anförde vidare åtskilliga 
bestyr, som, utom de förut nämnda, på senare tider frångått kolle
gium, såsom: åkare-och hyrkusktaxors uppgörande, åkares till— 
och afsättande med flera hithörande göromål, hvarifrån kolle
gium befriats genom ordningsstadgan för rikets städer den 24 mars 
1868; domsrätten i byggnadsfrågor, upphörd genom byggnadsord
ningen den 12 maj 1870; gatuläggningsärendena, hvarmed kollegii 
befattning upphört genom den af Eders Kungl. Maj:t samma dag 
utfärdade gatuläggningsordning för Stockholms stad o. s. v. Fram
för allt fäste sig komitén dervid, att icke allenast byggnadsären
dena, d. v. s. de som afsåge den administrativa tillämpningen 
af byggnadsordningens föreskrifter, hvilka ärenden tagit kollegii 
mesta tid och uppmärksamhet i anspråk, utan äfven den åter
stående befattningen med brandväsendet komme, på grund af 
de nådiga byggnads- och brandstadgorna den 8 maj 1874, att 
frångå kollegium vid samma års utgång. Hvad beträffade kol
legii öfriga göromål, så vore, enligt komiténs förmenande, dessa 
antingen grundade på föråldrade stadganden, hvilka alltså saklöst 
kunde upphäfvas, eller ock af beskaffenhet att de borde af andra 
uppgifna myndigheter öfvertagas. 

Efter denna utredning beslöto stadsfullmägtige den 1 februari 
1875 att hos Eders Kungl. Maj:t anhålla, det handels- och 
ekonomikollegium måtte varda indraget samt de bland kollegii 
bestyr, som voro af beskaffenhet att böra öfvertagas af andra 
offentliga myndigheter eller af personer, förordnade af sådana 
myndigheter, fördelas på uppgifvet sätt mellan Ofverståthållare-
embetet, magistraten, Stockholms stads byggnadsnämnd, drätsel
nämndens första afdelning och af Ofverståthållareembetet för-
ordnade besigtningsmän. Stadsfullmägtiges till Eders Kungl. 
Maj:t stälda skrifvelse, innefattande nu omförmälda hemställan, 
lemnades till Ofverståthållareembetet, med begäran att den måtte 
varda befordrad till sin bestämmelse; och sedan härpå det ofvan 
omtalade vidlyftiga arbetet med uppgörande af förslag till den 
omorganisation af kronouppbördsverket, som af kollegii indragning 
nödvändiggjordes, fullbordats, blef ärendet den 9 september 1878 
öfverlenmadt till Eders Kungl. Maj:ts nådiga pröfning, hvarvid 
Ofverståthållareembetet förordade stadsfullmägtiges anhållan i dess 
väsentligaste delar och derjemte hemstälde om nådig fastställelse 
på organisationsförslaget beträffande uppbördsverket. Frågans 
slutliga lösning i temligen nära öfverensstämmelse med Ofver-
ståthållareembetets och stadsfullmägtiges önskningar skedde om
sider genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 15 oktober 
1880, hvars hufvudpunkter äro följande: 

Stockholms handels- och ekonomikollegium indrages från 
och med ingången af år 1881. 

Öfverståthållareembetet öfvertager kollegii bestyr med 
l:o) ärenden rörande kronouppbörden; 
2:o) frågor angående idkande af handels- och fabriksrörelse, 

handtverk eller annan handtering; 
3:o) ärenden angående vård och försäljning af arsenik samt 

andra giftiga ämnen och varor; 
4:o) insamlandet och ordnandet af de årliga uppgifterna till 

kommerskollegium ; 
5:o) infordrande från hamnkaptenen af uppgifter rörande 

Stockholms invånare tillhöriga, i Stockholm trafikerande ång
fartyg. 

Stockholms stads byggnadsnämnd öfvertager kollegii skyl
dighet att meddela yttrande i frågor om rättighet till minut
handel med krut. 

Stockholms stads drätselnämnds första afdelning öfvertager 
kollegii bestyr i afseende å uppbörd och redovisning af trettionde-
penningsafgiften och de fattiges andel af öfriga tomter, då de 
gå i köp. 

Stockholms magistrat öfvertager kollegii bestyr med: 
l:o) ansökningar om burskaps vinnande och uppsägning; 
2:o) förvaltning af vissa testamentsfonder; 
3:o) ärenden hvilka kunna ifrågakomma i anledning af stad

gandet i § 2 af kungl. förordningen den 25 februari 1846 an
gående hallrätternas upphörande. 

Den befattning med förlagsinteckningar, med frågor angående 
bränvins tillverkning och försäljning samt med insändandet af 
priskuranter för markegångssättningen, som enligt författningarna 
åligger magistrat och af kollegium handhafts, skall i Stockholm 
tillhöra magistraten, som jemväl skall handlägga kollegii öfriga 
nu ej särskildt nämnda ärenden. 

Vissa i den nådiga skrifvelsen angifna besigtningar och in
venteringar, hvilka åligga magistratsperson och i Stockholm för
rättats af tjenstemän i handels- och ekonomikollegium, skola i 
stället ega rum i närvaro af den person, Ofverståthållareembetet 
dertill utser. 

I omförmälda nådiga bref den 15 oktober 1880 faststälde 
Eders Kungl. Maj:t jemväl, såsom redan förut är nämndt, grun
der för organisationen af stadens uppbördsverk m. m. samt ut
färdade samma dag — förutom det äfven förut omförmälda nya 
reglementet för uppbördsverket — af handels- och ekonomi
kollegii indragning påkallade författningar om ändringar i 1846 
års förordning rörande hallrätternas upphörande, 1864 års närings
frihetsförordning och 1876 års kungörelse om vård och försälj
ning af arsenik m. ni. 

g) Handelskemist. I femårsberättelsen för åren 1871—1875 
har Ofverståthållareembetet framhållit behofvet deraf, att en 
kunnig och pålitlig kemist ständigt stode till allmänhetens tjenst 
för att mot skälig, taxbestämd ersättning verkställa kemisk un
dersökning af varor, som för sådant ändamål till honom aflem-
nades. Från och med 1877 års början har en sådan af Ofver
ståthållareembetet förordnad handelskemist varit i Stockholm 
anstäld, med skyldighet att å bestämda timmar vara för all
mänheten tillgänglig; och eger han för sina arbeten i nämnda 
egenskap åtnjuta ersättning enligt en af Ofverståthållareembetet 
faststäld taxa. 

Denna taxa grundar sig på timberäkning, så att arvodet 
för kemiska analyser är 2 kronor för den första samt 1 krona 
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50 öre för hvar efterföljande arbetstimme. För konsultationer, 
proftagning, besök och andra arbeten utom handelskemistens 
laboratorium betalas 5 kronor för den första timmen och 2 kro
nor för hvarje efterföljande. 

Handelskemisten har beträffande sin verksamhet till 1880 
års utgång afgifvit följande redogörelse: 

Särskildt har handelskemistens verksamhet i hög grad ta
gits i anspråk för arsenikanalyser å tapeter, tyger m. m.; och 
huru angeläget det är att i detta afseende hafva lätt tillfälle till 
erhållande af upplysningar, framgår bland annat deraf, att af 
12,732 dylika analyser, som under åren 1877—1880 blifvit af 
handelskemisten verkstälda, omkring 25 procent utfallit så, att 
arsenik befunnits närvarande. 

B) Undervisningsväsendet. 

a) De allmänna läroverken. Pen femårsperiod, föreliggande 
berättelse omfattar, bildar ett betydelsefullt skede i de all
männa läroverkens historia. Den länge förberedda planen för 
ordnandet af dessa läroverk i hufvudstaden har blifvit fullstän
digt genomförd och den genomgripande reform, som från åtta 
skilda kyrkosamfund till det gemensamma kommunala verksam
hetsområdet öfverflyttat den så ytterst vigtiga omsorgen att åt 
läroverken bereda tidsenliga lokaler, har bland andra frukter 
burit den, att staden kommit i besittning af två nya läroverkshus, 
hvaraf det ena med fog torde kunna göra anspråk på att få 
räknas till de förnämsta i landet. Bet har derför synts Ofver-
ståthållareembetet vara på sin plats att i denna femårsberättelse 
redogöra för hufvudpunkterna i den utveckling, som ledt till 
berörda resultat, och något närmare omförmäla, hvari samma 
resultat består. 

Det numera indragna Stockholms gymnasium, som utgjorde 
en för hufvudstadens alla lägre läroverk gemensam högre af-
delning, var under hela sin tillvaro hyresfriit inrymdt i hus, som 
staden egde och underhöll. För nya elementarskolan åter hafva, 
antagligen med hänsyn till detta fullständiga läroverks alldeles 
speciela egenskap af en försöksanstalt, lokalerna från början, lika
som ännu är fallet, tillhandahållits af staten. Hvad deremot 
angår hufvudstadens öfriga offentliga läroverk, så anskaffades 
och bekostades tillförene icke allenast undervisningslokalerna 

utan äfven rektorsboställena af de kyrkliga territoriela försam
lingarna, hvar för sin särskilda skola. 

Under framhållande af åtskilliga med denna sistberörda 
anordning förenade olägenheter, anhöll Kungl. Direktionen öfver 
Stockholms stad undervisningsverk i skrifvelse den 10 juni 1864 
om Ofverståthåliareembetets medverkan till att få ifrågavarande 
åliggande öfveiflyttadt på Stockholms kommun i dess helhet. 
Efter församlingarnas och kyrkofullmägtiges hörande samt sedan 
en af de sistnämnde nedsatt komité afgifvit yttrande i frågan, 
förelades densamma stadsfullmägtige och beslöto desse för sin 
del, på sammanträde den 1 februari 1867, att skyldigheten att 
bekosta läroverkshus och rektorsboställen skulle af Stockholms 
kommun öfvertagas, i den mån staden genom öfverenskommelse 
med församlingarna eller på annat sätt kunde förskaffa sig er
forderliga lägenheter. Detta beslut, understäldt Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga pröfning, täcktes Eders Kungl. Maj:t den 24 maj 
1857 fastställa. 

Ett af de vigtigaste skälen för den framställning, som ledde 
till genomförandet af nu omtalade reform, var det trängande 
behofvet af ytterligare ett läroverk i Stockholm samt svårig
heten eller åtminstone olämpligheten att bringa ett sådant till 
stånd, så länge dessa läroverk måste ordnas församlingsvis. För 
afhjelpande af denna brist hade stadsfullmägtige redan den 
2 oktober 1865 åtagit sig anskaffa tomt och erforderliga bygg
nader för ett nytt fullständigt högre läroverk, beräknadt för 
300 lärjungar; och sedan detta stadsfullmägtiges beslut blifvit 
hos Eders Kungl. Maj:t anmäldt, gjorde Eders Kungl. Maj:t till 
1865—1866 års Riksdag framställning om årligt anslag för ett 
nytt allmänt femklassigt läroverk i hufvudstaden af samma 
omfång som öfriga dervarande läroverk af detta slag eller med 
rektor och sju kolleger, hvarvid emellertid Eders Kungl. Maj:t 
förbehöll sig att efter framdeles skeende pröfning bestämma, 
huruvida det nya läroverket skulle blifva fristående eller förenas 
med gymnasium till ett fullständigt läroverk. Med bifall till 
den nådiga framställningen beviljade Riksdagen för ändamålet 
ett årsanslag af 10,500 rdr rmt, med vilkor att Stockholms kom
mun, på sätt den åtagit sig, bestrede kostnaden för undervis
ningslokalernas och rektorsboställets anskaffande och underhåll. 

Kungl. skoldirektionen blef härefter i nådig skrifvelse den 
29 juni 1866 anbefald att till Eders Kungl. Maj:t inkomma 
med underdånigt yttrande, huruvida hinder mötte för den nya 
femklassiga skolans förening med gymnasium till ett i öfverens-
stämmelse med skolstadgans föreskrift fullständigt läroverk, 
samt att, om en sådan förening befunnes verkställbar, afgifva 
förslag om tid och sätt för de nya klassernas organisering. I 
anledning häraf och sedan det visat sig, att antalet lärjun
gar vid gymnasium alltjemt var i stigande, hvarigenom dess 
vid Riddarholmen belägna lokaler blifvit alldeles otillräckliga 
äfven för en fristående högre afdelning af flera lägre undervis
ningsanstalter, aflät kungl. direktionen den 8 november 1867 en 
skrifvelse till stadsfullmägtige, hvari kungl. direktionen föreslog, 
att en ny gymnasieafdelning skulle inrättas och förenas med 
Klara femklassiga skola samt anhöll, att fullmägtige ville bekosta 
lämplig lokal för detta fullständiga högre läroverk. 

Kort dessförinnan, nemligen den 17 oktober 1867, hade 
stadsfullmägtiges beredningsutskott, i anledning af en tidigare 
skrifvelse från kungl. direktionen, nedsatt en komité af fem 
personer att afgifva förslag till ordnande af hufvudstadens läro-

Fördelning af samtliga analyser i grupper. 
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verk i ett sammanhang samt att särskildt yttra sig öfver det 
sätt, hvarpå det beviljade anslaget for ett nytt femklassigt läro
verk kunde komma kommunen till godo, intill dess en allmän 
plan för läroverkens ordnande hunne sättas i verket. Efter en 
grundlig utredning af detta vigtiga och omfattande ämne afgaf 
komitén sitt betänkande den 26 september 1868; och det var 
i nära öfverensstämmelse med detta betänkande som stadsfull-
mägtige på sammankomst den 1 december samma år beslöto att 
hos Eders Kungl. Maj:t anhålla om nådig fastställelse på en för 
läroverkens ordnande uppgjord plan, hvars hufvudgnmder voro: 
att de tvåklassiga skolorna skulle indragas, men Jakobs och 
Katarina femklassiga läroverk bibehållas; att två på båda linierna 
fullständiga läroverk skulle inrättas, ett på Norrmalm och ett 
på Södermalm, hvilka läroverk skulle bildas, det förra genom 
gymnasii förening med Klara femklassiga läroverk och det senare 
genom att till Maria femklassiga läroverk foga en gymnasieafdel-
ning; samt att ett nytt femklassigt läroverk skulle inrättas och 
förläggas på eller i närheten af Ladugårdslandet, hvilken sist
nämnda skolas lärare skulle alönas med det af 1865—1866 års 
riksdag beviljade anslag. Vid underdånig föredragning af detta 
ärende den 29 april 1869 förordnade Eders Kongl. Maj:t att, 
så snart ett ändamålsenligt lärohus jemte bostad åt rektor blifvit 
genom stadsfullmägtiges åtgärd tillgängligt, ett fullständigt läro
verk skulle inrättas pa Norrmalm. Hvad anginge det fullstän
diga läroverket på Södermalm, så ville Eders Kungl. Maj:t derom 
fatta beslut framdeles, när erforderliga medel blefve att tillgå. 
Den föreslagna anordningen af de femklassiga läroverken blef 
af Eders Kungl. Maj:t faststäld, och medgaf Eders Kungl. Maj:t, 
att förenämnda anslag finge tillsvidare användas för Ladugårds
lands nya femklassiga läroverk. 

I de delar, nu omförmälda organisationsplan för hufvudsta-
dens allmänna läroverk sålunda vann Eders Kungl. Maj:ts nådiga 
godkännande, började densamma genast ställas i verket, i hvad 
på kommunalmyndigheten berodde; men innan Ofverståthållare-
embetet redogör för de åtgärder, som i sådant afseende vidtogos 
af stadsfullmägtige, vill Ofverståthållareembetet erinra om det 
väsentligen förändrade öde, nämnda organisationsplan slutligen 
erhöll. 

Enär det ifrågastälda fullständiga läroverket å Södermalm 
icke kunde bildas, med mindre Riksdagen niedgåfve, att de ur
sprungligen för andra läroverks behof anslagna medel finge för 
den nya läroanstalten användas, föreslog Eders Kungl. Maj:t i 
nådig proposition till 1870 års Riksdag, att löner för rektor, sju 
lektorer och sju adjunkter vid ett nytt läroverk i hufvudstaden 
skulle på stat uppföras, sedan läroverkshus och rektorsboställe 
blifvit anskaffade genom Stockholms kommuns försorg; äfvensom 
att de för stadens tvåklassiga skolor anslagna löner jemte rek
torslönerna för två af dervarande femklassiga läroverk skulle få 
användas till bestridande af det nya läroverkets utgifter. Riks
dagen biföll visserligen denna framställning, men, i anledning af 
de betänkligheter Riksdagen dervid uttalade i fråga om lämplig
heten af de klassiska och de reala liniernas sammanblandning, 
anbefalde Eders Kungl. Maj:t genom nådig remiss den 20 maj 
1870 kungl. skoldirektionen att afgifva det yttrande och förslag, 
hvartill dessa betänkligheter kunde föranleda; och sedan kungl. 
direktionens yttrande inkommit, lät Eders Kungl. Maj:t höra 
stadsfullmägtige, hvilka i underdånig skrifvelse den 1 februari 

1872 på uppgifna skäl förklarade sig vidblifva sitt beslut den 
1 december 1868. 

I det förslag till ny normalstat för statens läroverk, som 
förelades 1873 års riksdag, behagade Eders Kungl. Maj:t emel
lertid upptaga tre fullständiga läroverk för Stockholm, hvaraf 
två på den klassiska och ett på den reala linien. Läroverks
frågan blef visserligen icke afgjord vid 1873 års riksdag 
och den vann icke heller vid riksdagen 1874 sin fullständiga 
lösning, men Eders Kungl. Maj:t hade särskildt begärt medel 
för den föreslagna normalstatens successiva genomförande, och 
bland de anslag, som sistnämnda Riksdag för detta ändamål be
viljade, var ett belopp af 6,900 kronor för upprättande af de 
tre lägsta klasserna af ett på reallinien fullständigt läroverk 
i Stockholm. Härvid fastade likväl Riksdagen det vilkor, att 
Stockholms kommun skulle förbinda sig att kostnadsfritt till
handahålla lämplig lokal ej blott för ifrågavarande tre klasser 
utan äfven för läroverkets småningom skeende utveckling till 
fullständigt å reala linien äfvensom att förse rektor med bo
ställe eller deremot svarande hyresersättning. Ofver detta vilkor 
lät Eders Kungl. Maj:t i nådig skrifvelse den 29 maj 1874 in
fordra yttrande af stadsfullmägtige; och deras den 1 oktober 

1874 afgifna svar blef, att staden för det dåvarande icke ville 
underkasta sig det framstälda anspråket. Frågan fick dock snart 
ett nytt uppslag derigenom, att Eders Kungl. Maj:t den 12 mars 
1875 fann för godt gilla en delvis ny plan för ordnande af de 
allmänna läroverken i Stockholm att, utan hinder af nådiga be
slutet den 29 april 1869, träda i verkställighet, i den mån under
visningslokaler blefve för ändamålet tillgängliga och omständig
heterna i öfrigt, utan kränkning af bestående rättsförhållanden, 
det medgåfve. Enär det erfordrades, att Stockholms stad åtog 
sig anskaffa de för denna plans genomförande nödiga undervis
ningslokaler och rektorsboställen, lät Eders Kungl. Maj:t infordra 
stadsfullmägtiges yttrande härutinnan; och i anledning häraf 
förklarade fullmägtige i underdånig skrifvelse den 9 november 
1875 att, jemte det staden vidhölle sitt en gång gjorda åtagande 
att till två fullständiga och tre femklassiga läroverk bekosta 
lärohus och rektorsboställen, staden tillika vore villig att till 
ett ifrågasatt på reala linien fullständigt läroverk upplåta an
tingen stadshuset eller ock den byggnad å Riddarholmen, som 
användes till gymnasium, så snart det nya läroverkshuset å 
Norrmalm blifvit för sitt ändamål upplåtet; samt att staden 
förbunde sig att, intill dess sådant hunnit ske, förhyra lärorum 
för de klasser af realläroverket, hvilka under tiden kunde komma 
att inrättas. 

Sålunda kom slutligen den plan till stånd, som sannolikt 
skall för en lång framtid ligga till grund för anordningen af 
hufvudstadens allmänna läroverk. Denna plan omfattar: 

l:o) ett å klassiska linien fullständigt läroverk å Norrmalm; 

2:o) ett dylikt läroverk å Södermalm; 

3:o) ett fullständigt realläroverk; 

4:o) tre femklassiga läroverk. 

Gymnasiam äfvensom Klara och Maria femklassiga läroverk 
användas till bildande af de begge fullständiga latinläroverken. 
Realläroverkets tre lägsta klasser anordnas, så snart provisoriska 
lokaler hunnit anskaffas och de öfriga klasserna, i den mån riks
dagen dertill beviljar medel. Det å Ladugårdslandet inrättade 
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nya femklassiga läroverket1) samt Katarina ocli Jakobs fem
klassiga läroverk bibehållas, hvaremot de tvåklassiga läroverken 
indragas. 

Öfverståthållareembetet öfvergår nu till redogörelse för de 
verkställighetsåtgärder, som intill femårsperiodens utgång blifvit 
efter hand vidtagna för utförande af de ofvan omnämnda nådiga 
besluten af den 29 april 1869 och den 12 Mars 1875, hvarvid 
Öfverståthållareembetet tager livart läroverk för sig. 

Ladugårdslands femklassiga läroverk.' I sammanhang med 
sitt förut omförmälda beslut den 1 december 1868 om anta
gande af en plan för ordnande af luifvudstadens läroverk upp-
drogo stadsfullmäktige åt drätselnämnden att skyndsamt gå i 
författning om förhyrande af lämplig lokal för det nya fem
klassiga läroverk, som enligt planen skulle förläggas på eller 
i närheten af Ladugårdslandet. I följd häraf förhyrde nämn
den för en tid af nio och ett hälft år, räknadt från och med 
den 1 april 1869, ett hus å tomten N:o 10 i qvarteret Ru-
dan med adress N:o 27 C vid Nybrogatan inom Ladugårds
lands församling, och sedan undervisningslokaler blifvit i detta 
hus iordningstälda samt nödig inredningsmateriel anskaffad, öpp
nade skolan derstädes sin verksamhet med början af hösttermi
nen 1869. Då hyresaftalet nalkades sitt slut, och de vilkor, 
fastighetsegaren erbjöd för dess förlängning, befunnos oantagliga, 
beslöto stadsfulhnägtige den 1 augusti 1877 att låta för skolan 
uppföra en byggnad på stadens tomt N:o 2 i qvarteret Brand
röret större med adressnummer 52 vid Qvarngatan (den s. k. 
Bianchs malmgård). Innan årets slut var huset uppfördt till 
sina yttermurar och yttertak pålagdt. Under år 1878 verk-
stäldes husets ut- och invändiga afputsning, infördes gas-, vatten-
och afloppsledning, inreddes och möblerades skollokalerna, upp
sattes gymnastikapparelj och fullgjordes åtskilliga andra arbeten, 
hvilket allt fortskred med den skyndsamhet att skolan redan 
den 18 september 1878 anmäldes vara att tillträda. Fredagen 
den 20 i samma månad invigdes läroverket högtidligen af dess 
inspektor, kyrkoherden i Ladugårdslandet Pehr Lindsten, och 
följande dag, eller lördagen den 21 september, tog undervisningen 
sin början. Hvad angår rektorsboställe, var det visserligen i 
början meningen, att sådant skulle i den nya byggnaden inrym
mas, och der funnos äfven lägenheter, afsedda för detta ändamål; 
men för att bereda tillämpning af den genom Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga cirkulär den 1 november 1878 föreskrifna nya 
metoden för undervisning i teckning vid statens läroverk måste 
dessa lägenheter tagas i anspråk till ritlokaler och blefvo år 
1879 härtill anordnade, hvadan rektor tillsvidare anvisades bo
stad i ett närbeläget hus. 

Det nya lärohuset, hvartill arkitekten J. F. Abom uppgjort 
ritningen, är byggdt i form af ett T med framsidan mot Qvam-
gatan. Det består af bottenvåning och 2 våningar samt inne
håller 17 större rum, af hvilka 12 användas till klassrum, 1 för 
den botanisk-zoologiska undervisningen med derför erforderliga 
samlingar, 1 för den fysisk-kemiska undervisningen med dertill 
hörande apparater, 1 till hön- och samlingsrum, 1 till gymna
stiksal, 1 till biblioteksrum, som tillika är lärarnes samlingsrum, 
samt dessutom 1 mindre rum pir rektors expedition. Derjemte 

') Se nedan. 

finnas inom byggnaden den förut omförmälda, ursprungligen till 
rektorsboställe afsedda, men i stället till ritrum delvis använda 
lägenheten, bestående af 6 rum och kök, samt för en vaktmästare 
3 rum och kök. Lärorummen äro ljusa oeh luftiga. Trapp
uppgångarna leda till korridorer, som i hvarje våning bilda ett 
sammanhängande helt, hvari lärorummen hvart och ett med sin 
särskilda utgång utmynna. Dessa korridorer äro så rymliga, 
att lärjungarne vid oblid väderlek kunna uppehålla sig der un
der Iofstunderna. Lärorummen uppvärmas genom ventilerande 
kakelugnar; bönrum, gymnastiksal och korridorer genom jern-
kaminer och trappuppgångarna af en i nedra förstugan uppstäld 
s. k. Gumeys ugn. För luftvexlingen är sörjdt så väl genom 
luftrörledningar till kakelugnar och kaminer som genom flera 
fönsterventiler i hvarje rum. Till skolhuset hör en pä södra 
sidan om detsamma belägen öppen och planerad tomt af om
kring 3,427 qvadratmeter; och när Qvarngatan blir utvidgad till 
sin bestämda bredd af 60 fot, kommer en fri plats af 20 fots 
bredd längs utmed skolhusets framsida att inhägnas, beläggas 
med gräsmattor och planteras med buskväxter. 

Kommunens kostnader för den nu beskrifna byggnaden, in-
beräknadt utgifterna för några under åren 1879 och 1880 verk-
stälda kompletteringsarbeten, uppgingo till 167,841 kronor 40 öre. 

Katarina femklassiga läroverk. I skrifvelse den 21 maj 1872 
anmodades drätselnämnden af Katarina församlings kyrkoråd 
att af medel från elementarläroverkens byggnadsfond, om hvilken 
närmare kommer att förmälas längre fram, bekosta åtskilliga 
nödvändiga reparationer å Katarina läroverks byggnad, belägen 
på tomten N:o 1 i qvarteret Sturen större med adress N:o 4 
vid Katarina Vestra Kyrkogata; och då drätselnämnden på 
anförda skäl förklarade denna framställning för det dåvarande 
icke föranleda till någon åtgärd från dess sida, aflät kyrkorådet 
den 29 januari 1873 till Eders Kungl. Maj:t en underdånig skrif
velse, hvari kyrkorådet anhöll, det staden måtte anbefallas icke 
allenast att med byggnadsfondens för sådant ändamål afsedda 
medel bestrida utgifterna för ifrågavarande reparationer, utan 
ock att inom viss förelagd tid afsluta köp om läroverkshuset till 
det pris, som blefve bestämdt genom åsämjande eller gode mäns 
beslut. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t genom nådig remiss infordrat 
stadsfullmägtiges yttrande öfver förra delen af denna framställ
ning samt ärendet blifvit öfverlemnadt till förberedande behand
ling af drätselnämnden, fann nämnden det vara för staden för
delaktigt att inköpa egendomen, innan några större på köpevil-
koren tyngande kostnader blefve å dess iståndsättande nedlagda. 
Nämnden inledde derför underhandlingar med församlingen, hvilka 
förde derhän, att församlingen förklarade sig villig sälja skolhuset 
jemte tillhörande tomt och den af församlingen bekostade iiirod-
ningsmaterielen för ett pris af 105,000 rdr rmt. Ett af drätsel
nämnden, under förbehåll af stadsfullmägtiges bifall, med för-
samligen uppgjordt kontrakt om egendomens försäljning till staden 
för denna köpeskilling blef af stadsfulhnägtige godkändt den 1 
december 1873, och detta beslut anmäldes hos Eders Kungl. 
Maj:t såsom svar på den nådiga remissen. Den 30 i sistnämnda 
månad tillträdde staden fastigheten. 

Jakobs femklasgiga läroverk. På kyrkostämma den 9 juli 
1877 bemyndigade Jakobs och Johannis församling sitt kyrko
råd att hos drätselnämnden anmäla det församlingen önskade 
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till staden sälja sitt skolhus N:ris 1, 15 och 16 i qvarteret Väder-
qvarnen med adressnummer 79 och 81 vid Regeringsgatan samt 
22 vid Brunnsgatan, i hvilken egendom läroanstalten varit in
rymd sedan den 9 oktober 1851. Delgifven denna framställning, 
upprättade drätselnämnden, under förutsättning af stadsfullmäg-
tiges bifall, kontrakt med församlingen om fastighetens inköp af 
staden för en köpeskilling af 120,000 kronor, och detta aftal 
blef den 6 december 1877 af stadsfullmägtige godkändt, hvarefter 
staden tillträdde egendomen den l januari 1878. 

Oaktadt en under år 1878 företagen utvidgning af under
visningslokalerna, befanns redan år 1879 utrymmet vara alldeles 
för knappt, hvarför stadsfullmägtige vid bestämmande af 1879 
och 1880 årens utgiftsstater anslogo hvardera gången 33,000 kro
nor, utgörande beräknad kostnad för en föreslagen påbyggnad, 
genom hvilken skalle kunna vid läroverket beredas plats för 
300 lärjungar. Detta arbete, hvars utförande skulle ske under 
mellanterminerna, var icke fullbordadt vid femårsperiodens utgång. 

Bealliiroyerket. Efter att hafva mottagit det af stadsfull
mägtige den 9 november 1875 afgifna, här ofvan omförmälda 
underdåniga svar med förbindelse att bekosta lokaler for ett 
sjelfständigt realläroverk i hufvudstaden, anbefalde Eders Kungl. 
Maj:t i nådig skrifvelse den 19 i samma månad kungl. skol-
direktionen att vidtaga nödiga åtgärder, för att läroverkets tre 
lägsta klasser skulle kunna öppnas med början af höstterminen 
1876. På anmaning af kungl. direktionen och i enlighet med 
ett af densamma framlagdt program gick derefter drätselnämnden 
i författning om anskaffande af skollokal med nödiga möbler och 
inredningsmateriel. Sedan vidare skolans första lärarepersonal, 
utgörande en vikarierande rektor och två adjunkter, blifvit ut
sedd, började vid den bestämda tiden läroanstalten med de tre 
nedersta klasserna sin verksamhet inom det för ändamålet upp
låtna, kommunen tillhörande s. k. stadshuset med adress N:o 1 
vid Götgatan. Kort härpå, nemligen den 3 oktober 1876, an
slogo stadsfullmäktige åt rektor, som icke kunde beredas bostad 
i läroverkshuset, en hyresersättning att tills vidare utgå med 
600 kronor, hvilken hyresersättning sedermera höjdes till 1,500 
kronor. 

Genom särskilda nådiga förordnanden blef läroverket ut-
vidgadt med: en fjerde klass vid början af 1877 års hösttermin, 
en femte och en nedre sjette klass vid början af höstterminen 
1878, en öfre sjette och en nedre sjunde vid början af 1879 års 
hösttermin samt en öfre sjunde vid början af 1880 års höstter
min, då läroverket alltså, efter fyraårig tillvaro, blef fullständigt, 
så att det vid femte läsårets slut kunde hafva sin första afgångs-
examen. I mån af denna utvidgning har äfven skolans ordinarie 
lärarepersonal blifvit tillökad i den utsträckning, att densamma 
vid ingången af läsåret 1880—1881 utgjorde 4 lektorer och 6 
adjunkter jemte I gymnastiklärare. För den undervisning och 
öfning, hvartill ytterligare lärarekrafter erfordrats, hafva extra 
lärare varit anstälde. Afven skolans lokal i stadshuset, hvilken 
från början bestod af tre större och ett mindre rum, erhöll efter 
hand en mot läroverkets utvidgning svarande tillökning. Sålunda 
upplätos för skolans behof: vid början af 1877 års hösttermin 
två lärosalar; vid början af 1878 års hösttermin två lärosalar, 
en ritsal, ett kollegie- och ett expeditionsrum för rektor; vid 
början af höstterminen 1879 en bönesal, fyra lärosalar och två 
mindre rum; samt vid början af 1880 års hösttermin två läro

salar och två smärre rum. Till lekplats har från 1879 års vår
termin begagnats en framför läroverkets gård belägen, men genom 
jernvägen derifrån skild öppen plan. 

Att de nu omförmälda lokalerna icke i allo äro lämpliga 
för det ändamål, hvartill de användas, är naturligt, då huset 
icke är byggdt för ett läroverk. Också liar rektor i sina, senare 
arbetsredogörelser, med framhållande af åtskilliga bland olägen
heterna, lifligt uttalat den önskan, att inom en icke alltför af-
lägsen framtid ett lämpligt läroverkhus måtte för realläroverket 
uppföras. 

Det fullständiga latinliiroverket pä Södermalm. På sätt förut 
är vordet antydt, klagades redan år 1867 öfver, att läsrummen 
vid Stockholms gymnasium både till antal och storlek voro otill
räckliga. Antalet inskrifne lärjungar ökades sedermera år 
från år och endast få afgingo före mogenhetsexamen. Härigenom 
och då undervisning skulle meddelas på två bildningslinier, upp
kom jemväl ett stort missförhållande mellan antalet lärjungar 
och klasser å ena sidan samt antalet ordinarie lärare å den an
dra, hvilket hade till följd, att undervisningen till stor del måste 
upprätthållas af extra lärare, som ständigt ombyttes. Då ställ
ningen slutligen blef ohållbar, ingick lärarekollegiet den 8 no
vember 1871 med en skrifvelse till kungl. skoldirektionen, hvari 
kollegiet påvisade nämnda missförhållande och begärde dess 
skyndsamma afhjelpande. Sedan en af kungl. direktionen i an
ledning häraf gjord underdånig framställning remitterats till 
stadsfullmägtiges yttrande, tillstyrkte desse i underdånig skrif
velse den 1 februari 1872, att en provisorisk afdelning med un
dervisning endast på latinlinien skulle från gymnasium utbrytas 
och förläggas på Södermalm; och ville fuilmägtige i sådan hän
delse anslå medel ur stadskassan för skollokals anskaffande. Den 
8 mars 1872 afgjordes frågan af Eders Kungl. Maj:t, hvarvid i 
nåder förordnades, att under nästföljande läsår en afdelning af 
gymnasium, med undervisning enligt gällande bestämmelser för de 
högre elementarläroverkens sjette och sjunde klasser å klassiska 
linien, skulle förläggas i lämplig lokal på Södermalm, hvarjemte 
några närmare föreskrifter gåfvos i afseende å tillsynen och un
dervisningen. För den sålunda utbrutna delen af gymnasium 
hyrde drätselnämnden i egendomen N:o 4 i qvarteret Laxen med 
adressnummer 13 vid S:t Paulsgatan åtskilliga lägenheter för en 
tid af 7 år, räknadt från den 1 oktober 1872, samt anskaffade 
jemväl erforderlig undervisningsmateriel, hvarefter den nya gym-
nasieafdelningen i medlet af november sistnämnda år inflyttade 
i sagda lokal, som sedermera efter hand utvidgats med flera 
lägenheter. 

Det södra provisoriska gymnasiet fortgick såsom sådant till 
den 1 juli 1879 och betraktades som ett med riddarholmsafdel-
ningen gemensamt läroverk. För den dagliga tillsynen öfver ord
ningen och undervisningen samt bestridande af vissa andra rektors
åligganden, som ej lämpligen kunde af gymnasii rektor skötas, 
var likväl en af de vid södra afdelningen tjenstgörande ordinarie 
lektorerne förordnad till biträdande rektor mot särskildt arvode, 
men undervisningen sköttes af lärare vid riddarholmsafdelningen 
med biträde af extra lärare, bland hvilka senare fyra hade titel 
af extra ordinarie lektorer. 

Emellertid hade Maria Magdalena församlings kyrkoråd re
dan den 10 april 1875 hos drätselnämnden hemstält, att Stock
holms stad måtte antingen inköpa eller ock mot hyra tills-
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vidare öfvertaga församlingens läroverksbyggnad å tomten N:o 
8 i qvarteret S:ta Maria med adressnummer 1 vid Qvarngrän-
den, hvilken byggnad är belägen i hörnet af denna gränd och 
S:t Paulsgatan, midt emot det provisoriska gymnasiehuset. I 
anledning häraf beslöto stadsfullmägtige den 2 augusti 1875 att 
tillsvidare lemna församlingen ett visst årligt hyresbelopp, mot 
att staden finge oinskränkt dispositionsrätt till de för lärover
kets behof erforderliga delarna af nyssnämnda och två vidlig-
gande, jemväl församlingen tillhörande fastigheter. 

Sedan staden sålunda kommit i besittning af två hvarandra 
närliggande läroverkshus inom Maria församling, ansågs tiden vara 
inne för genomförande af den faststälda läroverksplanen, i hvad 
den afsåg- inrättande af ett å klassiska linien fullständigt läro
verk på Södermalm, hvarför stadsfullmägtige i underdånig skrif-
velse den 1 april 1878 anhöllo, att medel måtte beredas till af-
löning åt det beräknade antalet lärare vid ifrågavarande läroverk. 
I anledning af denna framställning behagade Eders Kungl. Maj:t 
den 1 november 1878, med godkännande af de förhyrda lokalerna 
såsom provisoriska, förordna, att den 1 juli 1879 skulle genom 
Maria femklassiga läroverks förening med en del af Stockholms 
gymnasii sjette och sjunde klasser upprättas ett på latinlinien 
fullständigt högre läroverk på Södermalm, hvilket med början 
af samma års hösttermin skulle träda i verksamhet. I sam
manhang härmed meddelade Eders Kungl. Maj:t nådiga före
skrifter om beskaffenheten af det nya läroverkets lärarestat och 
den ordning, i hvilken läraretjensterna skulle tillsättas. Efter 
erhållen del af detta nådiga beslut lät kommunalmyndigheten un
der loppet af 1879 utvidga Järoverket genom förhyrande af flera 
lokaler inom egendomen N:o 13 vid S:t Paulsgatan samt anslog 
samma år 1,500 kronor i hyresersättning åt rektor. 

Genom Maria skolas sålunda skedda indragning såsom sjelf-
ständigt läroverk upphörde en undervisningsanstalt, som, om 
ock under olika organisationsformer, funnits till ända från medlet 
af 1600-talet och, såsom man tror, under nära hela sin tillvaro 
varit förlagd inom samma tomtområde. 

Kommunalmyndigheten, som ansåg staden icke böra inom 
den närmaste framtiden låta uppföra ny byggnad för det södra 
latinläroverket, fann likväl angeläget att tillse, det en för ända
målet passande byggnadstomt blefve i god tid anskaffad. Såsom 
tjenlig byggnadsplats hade redan den förut omförmälda, den 17 
oktober 1867 nedsatta läroverkskomitén anvisat tomterna N:ris 
8, 9, 10, 11 och 12 i qvarteret Laxen inom Maria församling 
jemte angränsande tomter i qvarteret Östergötland, der staden 
då egde en bergplats och en gatudessin. Som ifrågavarande 
område, beläget mellan Maria Qvarngata, Maria Högbergsgata 
och Skaraborgsgatan, utmärkte sig genom sitt sunda och för 
Södermalm centrala läge samt ej heller var synnerligen aflägset 
från staden inom broarna, så föranstaltade drätselnämnden år 
1874, att staden kom i besittning af tomterna N:ris 8 och 9 i qvar-
teret Laxen för en lösesumina af 6,422 kronor 22 öre och af 
den ofria delen af N:o 10 i samma qvarter för 709 kronor 27 
öre. Sedermera, när genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga beslut 
den 1 november 1878 det fullständiga latinläroverket på Söder
malm blifvit definitivt organiseradt, faun drätselnämnden tiden 
vara inne att åt staden förvärfva jemväl den återstående delen 
af N:o 10, dåmera N:o 13, i qvarteret Laxen, N:o 12 i samma 
qvarter samt N:ris 1 och 2 i qvarteret Östergötland. IM grund 
häraf uppgjorde nämnden, under förutsättning af stadsfullmäktiges 

bifall, kontrakt om dessa tomters inköp åt staden för ett pris 
af tillhopa 144,000 kronor. Detta köp blef af stadsfullmägtige 
godkändt den 3 november 1879 samt den 21 i samma månad af 
Öfverståthållareembetet faststäldt. Den sålunda för läroverket 
inköpta mark jemte dels den jord, staden sedan gammalt egt i 
qvarteret Östergötland, och dels tomten N:o 11 i qvarteret Laxen, 
som det vid femårsperiodens slut fortfarande återstod staden att 
för ändamålet förvärfva, innehåller 101,890 qvadratfot, oberäk-
nadt likväl tomterna N:ris 8 och 9 i qvarteret Laxen, af hvilka 
en så obetydlig del behöfves för skolan, att de icke kunna sägas 
ingå i byggnadsplanen. Förutom grundundersökningar och en 
del förberedande ritningar hade vid femårsperiodens utgång några 
arbeten för skolbyggnadens uppförande icke blifvit företagna. 

Det fullständiga latinläroverket på Norrmalm. Sedan 1868 
års läroverksplan blifvit genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref 
den 19 april 1869 faststäld i vissa delar, bland annat i fråga 
om inrättande af ett fullständigt allmänt läroverk på Norrmalm, 
aflät kungl. skoldirektionen den 21 maj 1869 en skrifvelse till 
stadsfullmägtige med begäran, att de ville, så fort sig göra läte, 
gå i författning om att tjenlig lokal för sagda läroverk blefve 
ordnad. Ärendet hänsköts till förberedande behandling af drät
selnämnden och på grund af det sålunda erhållna uppdraget af-
slöt nämnden, under förutsättning af stadsfullmägtiges bifall, ett 
kontrakt, hvarigenom staden för 300,000 kronor inköpte 208,775 
qvadratfot mark af den allmänna barnhusinrättningen tillhöriga 
tomten N:o 1 i qvarteret Barnhuskällaren, utgörande hela den 
del, som förut innehafts af svenska trädgårdsföreningen. Detta 
aftal godkändes af stadsfullmägtige den 11 mars 1872 och fast-
stäldes af Öfverståthållareembetet den 8 april samma ar, hvar-
efter staden tillträdde egendomen den 1 nästpåföljnnde oktober. 

Nästan samtidigt nedsattes på föranstaltande af drätsel
nämndens första afdelning en komité af sex sakkunniga per
soner med uppdrag att utarbeta program för det nya läroverket 
och dess inredning, hvilken komité den 27 januari 1873 afgaf 
sitt betänkande. Efter tagen del af kmniterades program, 
beslöt afdelningen för sin del den 17 december 1873, att läro
verket skulle inrättas för 500 lärjungar med reserveradt utrymme 
för ytterligare 100; samt att komiterades program, utom i 
vissa angifna punkter, skulle i hufvudsakliga delar lända till 
efterrättelse. På uppdrag af afdelningen och med ledning af de 
sålunda bestämda hufvudgrunderna uppgjordes af dåvarande 
stadskonduktören Axel Nyström ritningar och kostnadsförslag, 
men för att dels, om möjligt, bereda någon nedsättning i den af 
Nyström beräknade kostnad, dels äfven genom tall un mellan två 
arkitekter öka utsigterna att få den föreliggande byggmtdsfrågan 
löst på ett i allo tillfredsställande sätt, anmodade berednings
utskottet Nyström att omarbeta sitt förslag samt uppdrog tillika 
åt kungl. arkitekten Helgo Zettervall att uppgöra nytt byggnads-
förslag med ritningar och kostnadsberäkningar; och sedan de 
täflande ingifvit de sålunda, infordrade förslagen samt stadens 
byggnadschef jemte två tillkallade sakkunniga personer deröfver 
afgifvit yttrande, beslöto stadsfullmägtige på sammanträde den 
7 juni 1876 att antaga Zettervalls förslag, slutande pa 775,000 
kronor. 

Arbetet började genast härefter. Under år 1876 utstakades 
byggnadsplatsen, verkstäldes gräfningar och höggs en del af grå-
stenssoekeln; allt genom stadens byg«nadskontors försorg, (ie-
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nom entreprenadkontrakt den 16 januari 1877 öfvertogs bygg
nadens uppförande af byggmästaren Johan Möller för ett pris 
af 540,000 kronor, i hvilken, genom särskilda öfverenskommelser 
sedermera förhöjda ersättning, icke ingingo kostnaderna för hug
gen granit till sockeln, asfaltläggningar, golf i korridorer och 
bönesalen, värme-, gas-, vatten- och afloppsledningar, platsens 
planerande och ordnande m. fl. arbeten, som skulle utföras af 
staden eller annan. I följd af gräfningsarbetenas betydliga om
fattning kommo år 1877 de egentliga byggnadsarbetena icke 
längre än till stenfotens uppsättande. Ar 1878 uppfördes mu
rarna, så att byggnaden, i enlighet med entreprenadkontraktets 
föreskrift, var under tak den 1 november. Följande vinter fort
sattes arbetet till någon del och sommaren 1879 verkstäldes den 
ut- och invändiga kalkrappningen. En dryg del af inredningen 
försiggick under derpå följande vinter, då den redan färdiga 
värmeledningen var i verksamhet. Målning in. fl. andra likartade 
arbeten undangjordes på våren och en del af sommaren 1880 
och fortskred med den skyndsamhet, att huset i föreskrifven tid, 
den 1 juli samma år, kunde af entreprenören aflemnas till staden. 

Den tomt, hvarå den sålunda fullbordade byggnaden är upp
förd, begränsas i norr af Barnhusgatan, i söder af Barnhus-
trädgårdsgatan, i öster af Drottninggatan och i vester af Klara 
Strandgata med det nedom liggande Norra Bantorget. Af den 
för läroverket inköpta mark har staden användt en del för ut
vidgning af vidliggande gator, så att för läroverkets räkning 
blifvit öfrig en areal af 18,004-5 qvadratmeter, hvaraf byggnaden 
upptager 2,910 och den öppna plats, som bildar ingången från 
Drottninggatan, 1,388-5. Den för lärjungarnes lekar och exercis-
öfningar afsedda platsen nedanför och omkring byggnaden utgör 
vid pass 13,700 qvadratmeter. 

Läroverksbyggnaden med tre våningar, oberäknadt en jord
våning, är uppförd af tegel på fot af finhuggen granit. Den 
har ett fritt läge. Den åt öster vända hufvudfasaden med ett 
framspringande midtelparti är 69 meter lång samt den norra 
och södra hvardera 30-8 8 meter. Från midten af vestra fasaden, 
som har samma längd som den östra, utgår en 23-16 meter lång 
och 19-3 3 meter bred flygel, slutande med en s. k. apsis. 

Flygeln med tillhörande apsis jemte mellersta delen af 
hufvudbyggnadens vestra sida upptages i jordvåningen och första 
våningen af en gymnastiksal samt i andra och tredje våningarna 
af en högtids- och bönesal. Så väl gymnastiksalen som högtids
salen äro försedda med en läktare, begge anbragta i midten af 
hufvudbyggnadens vestra sida, gymnastiksalens i första och hög
tidssalens i tredje våningen. I ett särskildt utsprång vid flygelns 
vestliga ända i jordvåningen äro afträdena. Rummen i hufvud
byggnadens första, andra och tredje våningar äro förlagda om
kring ett af öppna korridorer omgifvet midtrum. Detta midtrum 
upptager i sin mellersta del en rymlig förplats jemte två, breda, 
öppna och med hvarandra korresponderande trappor samt, på 
hvardera af norra och södra sidorna härom, en glastäckt ljus
gård eller s. k. centralhall, hvilka två ljusgårdar hafva sin golf-
plan, den norra i jordvåningen och den södra i första våningen. 
Genom denna anordning hafva lärjungarne en rymlig, lagom varm 
och nästan från hvilken punkt som helst i korridorer och trappor 
öfverskådlig samlingsplats under de fristunder, då hårdt väder 
hindrar dem att vistas på lekplatsen utanför huset. Lokalerna 
i hufvudbyggnaden äro i öfrigt anordnade på följande sätt. Tredje 
våningen upptages af en musiksal, 8 klassrum, ett rum för den 

fysiska undervisningen, ett rum för de fysiska samlingarna, en 
ritsal, ett rum för den naturhistoriska undervisningen och ett 
rum för de naturhistoriska samlingarna. Med undantag af den 
del, som upptages af högtidssalens östliga ända, innehåller andra 
våningen allenast klassrum, 16 till antalet. Första våningen 
upptages af en förstuga, 8 klassrum, två kollegierum, tre biblio
teksrum, ett expeditionsrum för rektor samt sex till rektors
boställe upplåtna rum. I jordvåningen motsvaras till storre'delen 
de öfra våningarnas förplatser, hufvuduppgångar och korridorer 
äfvensom det södra ljusgårdsrummet af rum för värmeapparaten, 
ved- och kolkällare m. fl. dylika förvaringsrum. Der finnas i 
öfrigt två med bänkar, bord, disk och en mindre spis försedda 
rum, hvarest lärjungarne kunna intaga medförd eller på stället 
köpt frukost, kemiskt laboratorium, rum för gymnastikläraren, 
kökslägenheter till rektorsbostället, bostad för vaktmästare, ma
skinist och gårdskarl, tvättstuga m. m. Oberäknadt ljusgårdarna, 
boningsrummen samt diverse ekonomilägenheter och förvarings
rum, innehåller byggnaden ända till 56 rum. 

De flesta skolrummen uppvärmas genom en centralvärme
apparat för varmt vatten, konstruerad af ingeniören E. A. Wi-
man. Korridorer, trappuppgångar och ljusgårdarna värmas me
delst en kalorifer, hvarifrån varm luft utströmmar genom gjutna 
jerngaller. För gymnastiksalens och högtidssalens uppvärmning 
begagnas Wimans s. k. kaminkakelugnar. Den förskämda luf
tens utiedande åstadkommes derigenom, att kanaler af erforder
liga dimensioner äro i de inre väggarna neddragna från rummen 
till murade trummor under jordvåningens golfplan. Dessa trum
mor inmynna i två stora evakueringsskorstenar, hvilka i hän
delse af behof kunna särskildt uppvärmas. Frisk luft insläppes 
utifrån genom några på ytterväggarna anbragta öppningar, för
sedda med jalusigaller, samt ledes genom inmurade kanaler till 
kaminfötterna, hvarifrån luften framgår genom kaminernas inre 
cirklar. 

Kommunens kostnader för läroverksbyggnaden uppgingo 
till kr. 797,764-41 
hvartill kommo: köpeskillingen för tomten.-. » 300,000 
samt den af kommunen bekostade inrednings-

materiel » 42,614-71 

således tillhopa kr. 1,140,379-12 •). 

Det nya läroverket invigdes högtidligen fredagen den 3 sep
tember 1880 af h. h. erkebiskopen m. m. dr A. N. Sundberg i 
närvaro af H. M. Konungen, DD. KK. HH. Kronprinsen och 
Arffurstarne, öfverståthållaren, stadsfulhnägtige, hufvudstadens 
konsistorium och magistrat, rektorer och lärare vid stadens all
männa läroverk, lärjungarnes föräldrar och målsmän m. fl. 

Undervisningen tog omedelbart härefter sin början, och vid 
ingången af 1880 års hösttermin hade hufvudstaden således fått 
ytterligare ett fullständigt latinläroverk genom förening af gym
nasium och Klara skola, af hvilka två läroverk det förra, in
rättad t genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 14 juni 1820, 
öppnades den 4 oktober 1821 samt det senare, som erhöll sitt 
första privilegium af drottning Kristina den 28 juni 1649, alltså 
fick upplefva den vördnadsbjudande åldern af 231 år, hvarunder 
skolan nästan hela tiden utöfvat sin gagnande verksamhet på 
samma plats å Klara kyrkogård, der den slutade sina dagar. 

') Härifrån bör dock afdragaa värdet af den mark, som, på sätt ofvan är 
näinndt, användts till utvidgning af gator. 
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Största delen af dessa kostnader, i hvad de afse läroverks
byggnaderna, hafva blifvit bestridda med lånta medel. Särskildt 
är detta fallet med kostnaderna för uppförandet af Ladugårds
lands femklassiga och Norrmalms fullständiga latinläroverk. För 
de med skyldigheten att anskaffa och underhålla läroverkshusen 
förenade utgifter har kommunen likväl haft och på senare tiden 
jemväl anlitat en särskild tillgång i den s. k. elementarlärover
kens byggnadsfond, om hvilken Ofverståthållareembetet nu till
låter sig nämna några ord. 

På rikets ständers derom gjorda hemställan förordnade 
Kungl. Maj:t genom cirkulär den I I december 1863 att, för till
godoseende af det alltjemt växande behofvet af rymliga och tids
enliga skolor, en förhöjning af fem rdr i den terminliga afgiften 
för de lärjungar, som begagnade undervisningen vid rikets ele
mentarläroverk och icke såsom mindre bemedlade voro frän denna 
afgift befriade, skulle utgå från och med 1864 års vårtermin i 
ändamål att deraf skulle bildas en fond, hvilken icke utan Kungl. 
Maj:ts nådiga tillstånd finge användas för andra ändamål än, 
efter vederbörande konsistoriers hörande, byggnadsföretag och 
reparationer vid läroverken; och skulle denna fond kostnads
fritt förvaltas af rektor jemte tvä delegerade, utsedde den ena 
af läroverket och den andra af kommunalstyrelsen i den stad, 
der detsamma vore beläget. Tillika lemnades nådig föreskrift, 
att räkenskaperna öfver denna förvaltning skulle granskas af två 
revisorer, deraf konsistorierna egde utse den ena och kommunal-
styrelsen den andra. Hvad särskildt beträffar hufvudstaden, med-
gaf Kungl. Maj:t den 25 november 1864, pa underdånig fram
ställning af kungl. skoldirektionen, att, intill dess den redan då 
väckta frågan om kommunens skyldighet att öfvertaga bestyret 
med läroverkslokalerna blifvit afgjord, rektorerne skulle, under 
kungl. direktionens kontroll, hvarje termin redovisa ifrågavarande 
afgitter och insätta desamma i rikets ständers bank mot fast-
stäld ränta och på sex månaders uppsägning. Sedan det här
efter genom nådiga brefvet den 24 Maj 1867 blifvit bestämdt, 
att Stockholms kommun efter hand skulle öfvertaga förpligtelsen 
att tillhandahålla skollokalerna, förordnade Eders Kungl. Maj:t, 
bland annat: att fonden jemte blifvande bidrag till densamma 
skulle aflemnas till drätselnämnden för att af denna myndighet 

förvaltas och i ett särskildt konto bokföras ; att rektorerne skulle 
inom utgången af hvarje juli och december månad till nämnden 
aflemna då influtna afgifter; att stadsfullmägtige, efter kungl. 
skoldirektionens hörande, Snge bestämma om medlens användande 
till det afsedda ändamålet; samt att fondens förvaltning årligen 
skulle granskas af fyra revisorer, två utsedde af kungl. direk
tionen och två af stadsfullmägtige. Efter det Stockholms kom
mun, i anledning af detta nådiga beslut, öfvertagit byggnads
fonden, lemnades den ovidrörd ända till dess stadsfullmägtige 
den 1 oktober 1878 bestämde kommunens utgiftsstat för år 1879, 
då fullmägtige, i betraktande af de alltjemt ökade kostnaderna 
för skolhusen och deras inredning, upptogo bland inkomsterna 
ett så stort belopp af byggnadsfonden, som motsvarade de be
räknade utgifterna för läroverkshusens underhåll under sist
nämnda år, eller 20,000 kronor. Den sålunda beträdda vägen 
följdes äfven vid uppgörande af 1880 och 1881 års utgiftsstater, 
i det bidrag från fonden uppfördes bland inkomsterna med 48,000 
kronor i den förra och 95,700 kronor i den senare staten. 

Byggnadsfondens tillgångar, hvilka från det desamma öfver-
togos af staden och till 1875 års utgång vuxit från 49,140-23 
till 137,381 -5 3 kronor, utgjorde vid slutet af de till femårsperio
den hörande år: 

De vigtigaste förändringar i afseende å de allmänna lärover
ken, som, sedan skyldigheten att för dem tillhandahålla lokaler 
öfvergått på kommunen, blifvit af kommunalmyndigheten eller 
eljest i följd af denna reform samt 1869 och 1875 års läroverks
planer vidtagna till femårsperiodens slut, äro förutom de redan 
anförda, hufvudsakligen följande: 

De tvåklassiga elementarläroverken indrogos: Kungsholms 
år 1868, Ladugårdslands år 1869, Adolf Fredriks år 1872 och 
Nikolai är 1876. 

Förmånen af fri bostad eller lnjresersättning tillkom i äldre 
tider alla ordinarie lärare vid lmfvudstadens elementarläroverk 
och hölls dem tillhanda af de särskilda församlingarna. I följd 
af det växande lärareantalet blef det dock så småningom endast 
de äldre, som deraf kommo i åtnjutande. Enär det emellertid 
var af vigt att undanröja den svårighet för erhållande af skick
lige lärare vid elementarläroverken i Stockholm, som berodde 
på derstädes rådande, jemförelsevis höga hushyror, beslöto stads
fullmägtige den 1 februari 1870 — vid hvilken tidpunkt, för
utom elementarläroverkens samtlige rektorer, endast lärarne vid 
gymnasium jemte de femklassiga läroverkens äldste lärare hailc 
boställsväning eller hyresersättning, delvis bekostad af .staden — 
att från och med samma ar och tillsvidare kolleger och ad
junkter, som hade ordinarie anställning vid de under kungl. 
direktionen öfwr Stockholms stads undervisningsverk lydande 
fullständiga eller femklassiga läroverk eller vid ny.i elementar
skolan, skulle, så framt de vid tillfället uppbure lön i första 
lönegraden med 1,000 kronor, få sig tillagd en ärlig hyresersätt
ning af 200 rdr hvardera, hvarefter stadsfullmägtige den 1 ok
tober 1875 beviljade hyresbidrag att från 1876 års början och 

Kommunens bokförda utgifter för de allmänna läroverken 
från det staden öfvertog skyldigheten att bekosta läroverksloka
lerna, eller från och med år 1868, samt till femårsperiodens 
slut utgöra, oberäknadt dels köpeskillingen å de till nya skolhus 
inköpta tomter och dels den kostnad, som belöper sig å repara
tioner àf skolhusen : 
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tillsvidare utgå till lärarne vid gymnasium, de femklassiga ele
mentarläroverken och nya elementarskolan med 600 kronor till 
lektorer och 400 kronor till adjunkter och kolleger, så framt 
nemligen lämpligt boställe icke kunde- dem beredas. 

Kungl, direktionen öfver hufvudstadens undervisningsverk 
var enligt Kung!. Maj:ts nådiga bref den 29 januari 1819 sam
mansatt af öfverståthållaren, erkebiskopen, pastor primarius och 
justitieboigmästaren, tre af Stockholms pastorer, valde af kon
sistorium, två medlemmar af magistraten, utsedde af denna myn
dighet inom den literata klassen, två af borgerskapet, valde af 
dess femtio äldste, en af svenska akademien, en af vetenskaps
akademien och en af vitterhets-, historié- och autiqvitetsakade-
mien, desse tre sistnämnde utsedde af de resp. akademierna 
hvar för sig. När stadsfullmägtige, på sätt förut är berättadt, 
den 1 februari 1867 bestämde sig för att öfvertaga skyldigheten 
att bekosta läroverkshusen och rektorsboställena, beslöto, i sam
manhang härmed, fullmägti«e, dels med afseende å de nya för
hållanden, som genom berörda reform och andra förändringar 
inträdt, och dels för att åstadkomma större enhet och kraft i 
ärendenas behandling, att hos Eders Kungl. Maj:t göra under
dånig hemställan om vissa ändringar i kungl. direktionens sam
mansättning; och täcktes i anledning häraf Eders Kungl. Maj:t 
genom nådig skrifvelse den 1 november 1878 förordna, att i mån 
af afgång bland dem af kungl. direktionens ledamöter, som ut
setts af konsistorium, magistraten och borgerskapets äldste, 
kungl. direktionens sammansättning skulle så förändras, att den 
utgöres af öfverståthållaren såsom ordförande; erkebiskopen, 
hvilken, då öfverståthållaren icke är tillstädes, för ordet vid 
de direktionssammanträden, han bevistar; pastor primarius; en 
ledamot af svenska akademien, en af vetenskapsakademien och 
en af vitterhets-, historié- och antiqvitetsakademien, hvilka 
ledamöter hvar för sig utses af dessa akademier; en af huf
vudstadens kyrkoherdar, utsedd af stadens konsistorium; två 
af stadsfullmägtige valde ledamöter; den i tjensten äldste af 
rektorerne vid de på latinlinien fullständiga allmänna läro
verken i hufvudstaden och rektor vid Stockholms realläroverk. 
De ledamöter, stadsfullmägtige hade att välja, skulle ingå i mån 
af ledighet bland dem, som utsetts af borgerskapets äldste; 
och, i enlighet med bestämmelserna i kungl. brefvet den 18 mars 
1859, skulle samtlige icke sjelfskrifne ledamöter utses för tre år 
i sender med rätt till aterval, samt de myndigheter, som egde 
utse två eller flera ledamöter, icke något år välja mer än en, 
så framt ej särskildt val erfordrades för bibehållande af stad-
gadt antal direktionsledamöter. 

b) Folkskolorna. Då öfverstyrelsen tor Stockholms folkskolor 
årligen till Eders Kungl. Maj:t afgifver underdånig berättelse 
öfver sin verksamhet samt dessa berättelser innehålla fullstän
diga upplysningar om folkskoleväsendets tillstånd under femårs
perioden, inskränker sig Ofverståtlialiareembetet, med åberopande 
i ötrigt af nämnda berättelsers innehåll, till en kort sammanfatt
ning af femårsperiodens vigtigaste företeelser på det ifrågavarande 
verksamhetsområdet. 

Hufvudstadens folkskoleväsende har under femårsperioden 
icke undergått någon förändring i sin organisation. Väl är för
slag väckt om den vigtiga reform att skyldigheten att anskaffa 
och underhålla folkskolelokalerna skulle, från att åligga de terri-
loriela församlingarna hvar för sig, öfvergå på dem samfäldt 

och således blifva en deras gemensamma angelägenhet, men vid 
femårsperiodens utgång var denna fråga ännu beroende på Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga pröfning. 

Emellertid hafva under femårsperioden icke mindre än fyra 
nya folkskolehus tillkommit, nemligen ett i Jakobs, ett i Maria 
och två i Ladugårdslands församling. 

För det nya skolhuset i Jakobs församling inköpte försam
lingen år 1876 tomten N:ris 17 och 18 i qvarteret Kåkenhausen 
med adressnummer 14 vid Lutternsgatan, hvilken tomt innehåller 
i areal 29,980 qvadratfot. Byggnaden blef färdig 1879 och upp
låts vid samma års hösttermin till begagnande. Kostnaderna 
för densamma uppgingo till omkring 250,000 kronor, hvaraf 
100,000 belöpte sig på köpeskillingen för tomten. Skolhuset inne
håller 18 lärosalar, 1 gymnastiksal, 1 expeditionsrum och 1 
slöjdsal jemte tambur och vaktmästarebostad. Utrymmet är 
beräknadt för 700 à 800 barn. 

Maria församlings nya skolhus, färdigbygdt år 1876 och 
mot slutet af samma år för sitt ändamål upplåtet, är beläget å 
tomten N:ris 3, 4 och 5 i qvarteret Gripen med adressnummer 
28 vid Timmermansgatan och 16 vid Wollmaryxkullsgatan, eller 
samma tomt på hvilken församlingen år 1864 lät uppföra en 
större folkskolebyggnad, som fortfarande dertill begagnas jemte 
dels det nya huset och dels några rum inom en på samma tomt 
befintlig, jemväl församlingen tillhörande äldre byggnad. Det 
nya skolhuset innehåller — förutom tamburer och åtskilliga 
mindre rum samt i öfversta våningen en s. k. kyrksal, der natt
vardsungdom undervisas, kyrkostämmor hållas, terminsafslutningar 
försiggå o. s. v. — 16 skolsalar med ett beräknadt utrymme för 
omkring 900 barn. Kostnaden för husets uppförande utgjorde 
omkring 173,000 kronor. 

Af Ladugårdslands församlings två nya skolhus är det ena 
beläget å tomten N:ris 8 och 9 i qvarteret Brandmästaren med 
adressnummer 36 och 38 vid Qvartersgatan och det andra på 
Kungl. Djurgården. 

Det nya skolhuset N:ris 36 och 38 vid Qvartersgatan, hvilket 
utgör en tillbyggnad till ett skolhus, som församlingen år 1869 
lät uppföra å en af församlingen året förut inköpt tomt, var 
färdigbygdt och upptäts till begagnande år 1877. Det inne
håller 14 rum och är beräknadt för vid pass 550 barn. 

Det nya skolhuset på Djurgården, bygdt 1878 för en kost
nad af ungefärligen 32,600 kronor och till begagnande upplåtet 
vid början af samma års hösttermin, innehåller 8 lärosalar med 
ett beräknadt utrymme för 320 barn. 

Den betydliga tillökning i skollokalernas antal, dessa ny
byggnader medfört, är icke den enda under femårsperioden åstad
komna. Nya skollokaler hafva äfven annorledes blifvit anskaffade. 
Sålunda upplätos bland annat: dels för Kungsholius skola år 
1878 fem rum och år 1880 ytterligare fem rum, hvilka tio rum, 
beräknade att rymma tillhopa omkring 300 barn, blifvit af för
samlingen' hyrda inom egendomen N:ris 37 och 39 vid Handtver-
karegatan (Karlsvik); dels för Adolf Fredriks .skola år 1879 tre 
och år 1880 ytterligare åtta inom egendomen N:o 28 vid Norra 
Tullportsgatan förhyrda rum med ett beräknadt utrymme för 
vid pass 400 barn; dels slutligen för Katarina folkskola år 1880 
en i egendomen N:o 22 vid Stora Bondegatan förhyrd lägenhet 
med åtta rum, rymmande tillhopa omkring 300 barn. 

På grund af uppgifter i folkskoleöfverstyrelsens arbetsredo-
görelser, jemförda med dem, som förekomma i en, med anledning 
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För antalet barn, som under femårsperioden besökt de offent
liga folkskolorna, redovisas längre fram i sammanhang med dylik 
uppgift för öfriga läroverk. 

Sedan den på ett annat ställe i denna berättelse närmare 
omförmälda rotemansinstitutionen genom Eders Kungl. Maj:ts 
nådiga bref den 10 november 1876 blifvit inrättad ocli under 
loppet af år 1877 kommit i verksamhet, kan man hysa grundad 
förhoppning om att fa ett slut på det förut rådande beklagliga 
förhållande, att, ehuru gällande bestämmelser om folkskoleunder-
visningen ålägga skolrådet att upprätta noggranna förteckningar 
öfver skolpligtiga barn inom skoldistriktet samt tillse, att deras 
skolgång ej försummas, sådant ieke kunnat fullgöras i vidsträck
tare måtto än genom utöfvande af kontroll öfver de barns skol
gång, som föräldrar eller målsmän sjelfmant låtit i skolan in-
skrifva. För undanrödjande af detta missförhållande och då 
bland rotemännens skyldigheter hör att till församlingarnas skol
råd lemna förteckningar å de barn inom skolåldern, hvilka åt
njuta undervisning i hemmen samt å dem, hvilka icke komma i 
åtnjutande af undervisning, förordnade mantalsnämnden under 
den 22 april och den 25 september 1879, på förslag af folkskole
inspektören, att rotemännen, sedan de i början af juni månad 

från vederbörande erhållit uppgifter å alla i skolåldern varande 
barn (7—14 år), hvilka besöka hufvudstadens skolor, hafva att 
med ledning af dessa uppgifter göra nödiga anteckningar i maii-
talsböckerna; att de derefter skola uppgöra förteckningar å alla 
barn i skolåldern, hvilka icke besöka någon skola; att de efter 
vederbörlig undersökning skola anteckna, hvilka af dessa barn 
undervisas i hemmen eller icke åtnjuta någon undervisning, äfven-
som anledningen till det sistnämnda förhållandet (sjukdom, na
turfel m. m.); samt att dessa förteckningar med tillhörande an
teckningar skola af rotemännen före den 15 augusti hvarje år 
till vederbörande skolråd aflemnas. Derjemte lät mantulsnämn-
den anmoda styrelserna för de offentliga läroverken samt före-
ståndarne för privatskolorna att årligen i juni månad till man
talsnämndens kontrollasit insända uppgift å alla barn mellan 7 
och 14 år, som besöka de under deras vård stälda skolor. Do 
under femårsperioden sålunda påbörjade efterforskningar mod det 
menniskovänliga syfte att uppsöka och till undervisning befordra 
dem bland barn i skolåldern, som utan myndigheternas mellan-
komst antagligen skulle lemnas i okunnighetens mörker, torde 
komina att bereda material till värderika uppgifter för blifvande 
femårsberättelser. I denna måste Ofverståthållareembetet in
skränka sig till den fägnesamma upplysning, att antalet skol
pligtiga barn i hufvudstaden, som icke erhålla undervisning vare 
sig i skolan eller i hemmet, synes vara ganska ringa. Den första 
mera planmessigt genomförda undersökning härutinnan, den år 
1880 verkstälda, hvars noggrannhet dock torde lemna åtskilligt 
öfrigt att önska, gaf nemligen vid handen, att af de i skolåldern 
varande barn endast 91 saknade undervisning, och att af dessa 
91 barn 34 voro döfstumma, blinda eller idioter samt de öfriga 
57 ej kunnat anträffas. 

Folkskolebarnens medelålder var i skolor med daglig öfning 
omkring 10 samt i söndags- och aftonskolor omkring 13 år. 

Barnens uppförande i skolan har i allmänhet varit godt. 
Antalet försummade dagar, beräknadt i medeltal för hvarje 
barn, var: 

I skolor med daglig öfning: 

Den höga siffra, de giltiga försummelserna, i skolorna med 
daglig öfning förete år 1880, beror väsentligast på de då gängse 
smittosamma sjukdomarna skarlakansfeber och difteri, hvilka 
dels ökade sjukdoinsprocenten bland folkskolebarnen och dels 
gjorde, att man måste från skolan afhålla jemväl de barn, i 
hvilkas hem dylika sjukdomar förekommo. 

De särskilda låroämnen och öfningar, hvari undervisning 
meddelats och det antal barn, som deraf kommit, i titnjutandr, 
hafva under femårsperioden varit: 

af ofvan antydda reformförslag, gjord utredning angående folk
skolelokalerna, kan det antagas, att vid femårsperiodens slut för
samlingarna för sina folkskolor disponerade: 

Lärarepersonalen utgjorde vid slutet af de till femårsperio
den hörande år: 
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För beredande af undervisning i slöjd beviljade kyrkofull-
mägtige år 1876 ett årsanslag å 5,000 kronor och samma år 
erhöllo Nikolai, Klara, Ladugårdslands och Adolf Fredriks folk
skolor särskilda lokaler för denna undervisning, som år 1877 
tog sin början i dessa skolor och sedermera blifvit utsträckt 
derhän, att vid femårsperiodens utgång endast Kungsholms för
samlings folkskola var i saknad deraf. Slöjdundervisningen, af-
sedd blott för de äldre gossarne, har egt rum på eftermiddagarna, 
och hafva för densamma 9 till 15 manlige och qvinlige lärare 
varit anstälde. Arbetena hafva hufvudsakligen bestått i snickeri, 
svarfning, träsnideri, löfsågning och modellering i lera, hvartill 
kommit bokbinderi, skomakeri och skrädderi i Adolf Fredriks 
församling, der redan före femårsperioden fans en särskild 
arbetsskola för folkskolebarnen. Ehuru frivillig, har slöjdunder
visningen flitigt begagnats, och den har visat sig utöfva ett 
välgörande inflytande på lärjungarne icke allenast genom den 
handafärdighet, den medfört, utan fastmera genom den vana vid 
nyttig sysselsättning, den förmått bibringa ungdomen. Antalet 
gossar, som begagnade nu nämnda undervisning, var: 

är 1877 425 
» 1878 359 
» 1879 253 
» 1880 468 

För undervisning i ritning har användts den s. k. Stubl-
manska metoden, som synes hafva medfört ett god( resultat. 

Tillfälle till badning och simning har under sommarmånaderna 
beredts: 

Gymnastiköfningarna hafva skötts af skolornas lärare och 
lärarinnor under ledning af en för ändamålet anstäld instruktör. 
Som särskilda gymnastiklokaler funnits allenast för folkskolorna 
i Nikolai, Klara och Jakobs församlingar, hafva dessa öfningar 
med de öfriga skolornas lärjungar måst ske dels på skolgårdarna 
och dels i läsrummen. 

Vapenöfningarna hafva omfattat exercis, marscher och mål
skjutning med salongsgevär, och hafva äfven dessa öfuingar 

Kostnaderna för folkskoleväsendet, oberäknadt dem som 
församlingarna fått vidkännas för anskaffande och underhåll af 
skollokaler, voro: 

skötts af folkskolelärarne under ledning af en för ändamålet an
stäld instruktör. 

I qvinliga handarbeten hafva de äldre flickorna undervisats 
af särskilda, för detta ändamål austälda lärarinnor samt de yngre 
flickorna af de lärarinnor, som meddelat undervisning i öfriga 
läroämnen. De handarbeten, flickorna fått lära, hafva förnäm
ligast varit stickning och sömnad, delvis äfven spinning, väfnad 
och spetsknyppling. Af hela antalet flickor i folkskolorna med
delades ifrågavarande undervisning: 
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Bland de under femårsperioden tillkomna privatskolor har 
Ofverståthållareembetet ansett sig böra med några ord särskildt 
omnämna : 

Praktiska arbetsskolan för barn och ungdom. Denna läro
anstalt inrättades den 16 oktober 1876 af K. E. Palmgren, som 
fortfarande eger och förestår densamma. Skolan, som mottager 
så väl gossar som flickor ända från tre års ålder, började sin 
verksamhet i två förhyrda rum inom det s. k. Brunkebergs hotell. 
Första terminen uppgick elevernes antal till 83 och sysselsattes 
barnen uteslutande med dels teckning dels åtskilliga andra slag 
af handarbeten, såsom pappers- och korgflätning, svarfning, 
snickeri, bokbinderi och modellering. Efter två timmars arbete 
var lektionen slutad och rum lemnades för en ny upp-nittning af 
barn, som i sin ordning qvarstanuade i två timmar. Under an
dra terminen, som började i januari 1877, räknade skolan 111 
lärjungar. Med samma års hösttermin öppnades en särskild 
afdelning, der undervisning meddelades äfven i läsning och skrif-
ning, och var lärjungarnes antal i denna afdelning 12, under det 
arbetsafdelningen hade 81 barn. 

Från denna jemförelsevis ringa begynnelse fick skolan den 
raska utveckling, att vid femårsperiodens slut densamma, som 
då flyttats till en rymlig lokal i huset N:o 18 vid Hamngatan 
(f. d. enkehuset), hade 16 lärare och lärarinnor samt innefattade: 
en arbetsafdelning, der endast förekom handarbete, hvari alla 
barnen deltogo, en af småskola och elementarskola bestående 
läs- och arbetsafdelning, en seminarieafdelning för utbildande af 
lärare och lärarinnor i slöjd samt en »arbetskurs för damer och 
herrar». 

Det sålunda alltjemt ökade elevantalet torde bevisa, att 
skolan omfattas med växande förtroende af allmänheten. Att 
skolan äfven är föremål för ett ovanligare intresse, derom vittna 
de inånga besök, den fått mottaga af sä väl svenske som utländske 
fackmän, hvilka på stället velat göra sig underkunnige om sko
lans plan och arbeten. Då skolan, som med sina arbeten deltog 
vid slöjd- och industriutställningen i Eskilstuna år 1878 oeh i 
den af Kungl. Landtbruksakademien under februari 1880 för
anstaltade utställning af hemslöjdalster, vid begge dessa tillfällen 
hedrades med första priset, silfvermedalj, torde man jemvfll 
kunna antaga, att hvarken förtioendet eller intresset är oförtjent. 

d) Skolungdomens antal. A nästföljande sida stående tabla 
utvisar antalet af dels de lärjungar, som under femårsperiodens 
särskilda år besökt hufvudstadens allmänna läroverk, med dem 
likstälda läroanstalter samt de offentliga folkskolorna, dels äfven 
— för åren 1879 och 1880 — de med folkskolebarnen i afseende 
å ålder jemförlige eleverne i privata skolor1). 

e) Stockholms högskola. Den 19 december 1865 beslöto 
stadsfullmägtige att låta till stadens invånare utgå en upp
maning till samfäld medverkan för samlande af en fond för 
upprättande i hufvudstaden af en högre bildningsanstalt, hvilken, 
»under den hufvudsakliga formen af en akademi», skulle »utöfva 
en för det stora samhället ej mindre än för kommunen välsig
nelserik verksamhet», hvarjemte fullmägtige såsom bidrag till 
denna fond anslogo 30,000 kronor att från stadskassan utgå 
med 10,000 kronor under tre år. I den mån de subskriberade, 
anslagna eller annorledes anskaffade medlen inflöto, omhändertogs 
deras förvaltning af drätselnämnden och bokfördes under be
nämning decemberfonden, om hvars användande för det afsedda 
ändamålet stadsfullmägtige förbehöllo sig att längre fram med
dela närmare föreskrifter. 

Den härmed gjorda begynnelsen till åvägabringande af en 
högskola i landets hufvudstad dröjde icke att gifva upphof till 
ett ytterligare och bestämdare steg i samma riktning, i det 75 
i Stockholm boende personer af olika samhällsklasser den 14 
oktober 1869 öppnade en subskription till förmån för ett af dem 
kort förut bildadt sällskap, hvilket skulle hafva till ändamål att 
upprätta en högskola i Stockholm och icke skulle upplösa sig 
förr, än en sådan läroanstalt kommit till stånd och nått den 
utveckling, att dess framtid kunde anses tryggad. Ifrågavarande 
sällskap, som kallade sig Högskoleföreningen i Stockholm, ansåg, 
i likhet med decemberfondens stiftare, lämpligast att i början 
låta sina tillgångar förvaltas af kommunalmyndigheten, hvadan, 
på framställning af föreningens styrelse, stadsfullmägtige genom 
beslut den 1 december 1869 bestämde: att de till högskolans 

') Beräkningen i denna tablå afser dock icke så alldeles samma tidpunkt för 
alla skolorna, enär de allmänna läroverkens elevantal måst upptagas sådant det var 
vid höstterminernas början, men de öfriga läroanstalternas sådant det var vid 
höstterminernas siat. 

c) Enskilda skolor. Antalet af hufvudstadens, för Ofverståt
hållareembetet kända, med de allmänna läroverken eller folksko
lorna jemförliga privatskolor, med undantag likväl af de med 
dimissiousrätt försedda läroverken, men inberäknade sådana sko
lor, som stå under allmänna fattigvården och åtskilliga andra 
välgörenhetsinrättningar, har under femårsperiodens två sista år 
— för åren 1876—1878 saknar Ofverståthållareembetet uppgifter— 
utgjort: 

De tillgångar, hvarmed dessa utgifter blifvit bestridda, hafva 
till största delen utgjorts af dels det bidrag, som lemnats af stats
medel jemlikt Eders Kungl. Majrts nådiga kungörelse den 22 
juni 1871 angående lönetillskott till lärare vid folkskolor och 
småskolor, och dels den folkskoleafgift af 55 öre för bevillnings-
krona, som enligt bevillningsstadgans andra artikel blifvit på 
hufvudstadens invånare uttaxerad. Dessa två inkomster hafva 
nemligen utgjort: 

Lärjungarnes antal utgjorde, enligt Ofverståthållareembetet 
af skolans föreståndare meddelad uppgift: 
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grundfond inflytande tillgångar t i l lsvidare skulle af drätselnämn
den förvaltas och förräntas för högskoleföreningens räkning; a t t 
så väl den af föreningen utsedda styrelsens som äfven drätsel 
nämndens åtgärder i afseende på grundfondens förvaltning år l i 
gen skulle granskas af drätselnämndens revisorer j emte två af 
föreningen utsedda personer; samt a t t stadsfullmägtige ville af-
göra frågan om ansvarsfrihet för förvaltningen. 

A r 1877, vid hvars början de af högskoleföreningen samlade 
medel, inberäknadt två till högskolan donerade, men då ännu icke 
influtna belopp å tillhopa 80,000 kronor, uppgingo ti l l öfver en 
half million kronor, ansågs tiden vara inne a t t skr ida till å t 
gärder för högskolans konsti tuerande. Föreningen antog derför 
den 25 maj »grundstadgar för Stockholms högskola», innehållande, 
bland annat , följande bestämmelser: 

Stockholms högakola har till ändamål att främja vetenskapernas 
utveckling och meddela vetenskaplig undervisning. Högsta värden 
om högskolan och öfverinseendet öfver henne utöfvas af högskolans 
styrelse, som jemväl förvaltar högskolans fonder och öfriga egendom. 
Styrelsen utgöres af sju ledamöter, af hvilka svenska akademien utser 
en, kuugl. vetenskapsakademien två och Stockholms stadsfullmägtige 
två, hvarjemte högskolans rektor till följd af sitt embête är medlem 
af styrelsen; dessa sex välja den sjuude. Styrelsens ledamöter, med 
undantag af rektor, utses för fyra är i sender. Styrelsen väljer inom 
sig för ett år i sender dels ordförande och andre ordförande, dels 
en ledamot att såsom inspektor särskildt följa högskolan med sin 
uppmärksamhet. Närmaste vården om högskolan tillkommer lärarne. 
De lärare, som innehafva professorsembete och äro i utöfning af sin 
tjenst, samt de, som på förordnande förestå sådant embête, bilda 
lärarerådet, hvilket gemensamt handlägger större och allmänna frågor. 

Lärarerådet utser inom sig för två år i sender högskolans rektor, 
hvilken är ordförande i lärarerådet. För behandling af mindre 
frågor och löpande ärenden, hvartill oek räknas öfvervakandet af ord
ningen bland de studerande, utser lärarerådet inom sig för två år 
i sender fyra medlemmar att, jemte rektor såsom ordförande, utgöra 
rektorsnämnden. Styrelsen bestämmer, hvilka embeten och tjenster 
skola finnas vid högskolan. Embeten och tjenster vid högskolan till
sättas af styrelsen, hvilken jemväl meddelar förordnande att dem 
förestå. Professorsembeten eger styrelsen tillsätta med fast anställ
ning. Andra embeten och tjenster må ej tillsättas annorlunda än 
genom förordnande tillsvidare eller på viss tid. Lärare, som upp
nått sextiofem års ålder o'ch minst trettio år varit i sådan egenskap 
anstäld vid högskolan, är berättigad att erhålla afsked -med åtnju
tande för sin återstående lefnad af en årlig pension, som ej under
stiger fyra femtedelar af den lön, han vid afskedstagandet innehade. 

Läsåret vid högskolan börjar den 1 september och indelas i tvä 
lästerminer, den ena från och med nämnda dag till och med den 15 
december, oeh deu andra från och med den 15 januari till och med 
den 15 juni.! Den, som förestår professorsembete, skall hålla tvä 
offentliga föreläsningar i veckan. Han skall, såsom i ordningsstadgan 
närmare bestämmes, utan särskild godtgörelse meddela den under
visning och handledning, som för lärjungarnes studier äro af nöden. 
Välfrejdad man eller qvinna, som fyllt 16 år samt, på sätt i ord
ningsstadgan föreskrifves, visar sig hafva nöjaktig underbyggnad i 
något af högskolans läroämnen och betalar stadgad afgift, eger vinna 
inträde såsom lärjunge vid högskolan. Inom omfånget för statsuni
versitetens filosofiska och juridiska fakulteter bereder högskolan genom 
sin undervisning åt de lärjungar, hvilka sådant önska, tillfälle att 
genomgå de akademiska prof, som fordras för rätt att vinna inträde 
och befordran i statens tjenst. Dessa prof afläggas i den ordning, 
som från statens sida bestämmes. Det åligger lärjunge att, då han 
inskrifves vid högskolan samt för hvarje lästermin, han sedermera 

Tablå öfver skolungdomens antal. 
(Jfr föreg. sida.) 

') Stockholms atenenm och Beskowska skolan. 
2) Gymnasium och Klara femklcssiga skola förenades vid början af höstterminen 1880 till ett gemensamt högre läroverk pä Norrmalm. För undvikande af 

en ny kolumn äro här detta gemensamma läroverks samtlige elever upptagne i gymnasiekolumnen. 
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der vistas, så ock vid afläggande af prof betala afgifter till belopp, 
som i ordningsstadgan bestämmas, såvida han ej i överensstämmelse 
med nämnda stadga för fattigdom derifrån befrias. Till de föreläs
ningar, som vid högskolan hållas, skola, i mån af utrymme, äfven 
andra än de vid skolan inskrifne lärjungar ega tillträde. I ordiiiugs-
stadgan bestämmes, om och till hvilka belopp afgifter härför skola 
erläggas. 

Högskolan skall hafva en allmän fond, hvars afkastning använ
des till bestridande af årliga utgifter för högskolan, samt en särskild 
fond, hvars ränta skall oafkortad läggas till kapitalet, till dess fonden 
uppgår till visst, genom tillägg till grundstadgarna bestämdt belopp, 
hvarefter räntan skall uteslutande användas till att upprätthålla och öka 
allmänna fonden. De fonder, som härförutom komma att finnas på 
grund af gäfvobref eller andra förordnanden, skola hvar för sig bok
föras och redovisas. Styrelsens ekonomiska förvaltning granskas år
ligen af fem revisorer, utsedde två af vetenskapsakademien och tre 
af Stockholms stadsfullmägtige. Revisorernes berättelse öfverlemnas 
af dem till Stockholms stadsfullmägtige, som åtgöra, huruvida an
svarsfrihet skall meddelas eller ej. 

De bestyr i afseende å högskolan, hvilka enligt dess nu i 
väsentligaste punkter anförda «rundstadgar ankomma på Stock
holms stadsfullmägtige, beslöto desse den 1 oktober 1877 att 
sig åtaga, och vid samma tillfälle medgåfvo fullmägtige, på fram
ställning af högskoleföreningen, att räntan af decemberfondei:, 
hvilken fond vid denna tidpunkt vuxit till omkring 116,000 
kronor, skulle få begagnas till bestridande af utgifter för Stock
holms högskola. 

Den i grundstadgarna förutsatta ordningsstadga antogs af 
högskoleföreningen den 4 juni 1878. Deri meddelas närmare 
föreskrifter angående inspektor, lärarerådet,-• rektor och rektors-
nämnden, afdelningar och läroämnen, undervisningen, profven, 
lärjungar och åhörare samt afgifter. Afdelningarna skola, i den 
mån lärare förordnas, \ara : den historisk-filosofiska, den språk
vetenskapliga, den matematisk-naturvetenskapliga och den rätts-
vetenskapliga. I afseende å undervisningen stadgas, att denna 
skall meddelas dels genom offentliga föreläsningar, dels äfven 
genom lärjungarnes enskilda handläggning, på sätt hvarje ämnes 
art fordrar. Afgifterna, från hvilka befrielse delvis kan vinnas 
på grund af fattigdom, äro: inskrifuingsafgift 25 kronor, termins-
afgift 100 kronor, afgift för prof till vinnande af inträde vid 
högskolan 25 kronor, afgift för profs undergående vid högskolan 
25 à 50 kronor samt afgift för dem, som, utan att vara inskrifne 
såsom lärjungar, vilja åhöra föreläsningarna, 15 kronor i ter
minen för hvarje ämne. 

Stockholms stadsfullmägtige, som, genom att gifva första 
väckelsen till förverkligandet af tanken på en högre bildnings
anstalt i Stockholm likasom ock genom sedermera ådagalagdt 
tillmötesgående mot högskoleföreningen, visat sig hafva blicken 
öppen för den stora vinst i intellektuelt och moraliskt afseende, 
ett universitet i hufvudstaden otvifvelaktigt måste medföra, gàfvo 
den 3 oktober 1878 ett nytt ojäfaktigt vittnesbörd om sin nit
älskan för denna sak och kommunens stora offervillighet för 
dess främjande. Fullmägtige beslöto nemligen, med bifall till 
högskoleföreningens derom framstälda begäran, att för hvait af 
de sex åren 1879—1884 till Stockholms högskola anslå ett be
lopp, motsvarande hälften af högskolans kontanta årsutgift för 
lärares aflönande; dock att bidraget icke finge för något år 
uppgå till högre summa än 40,000 kronor. 

Sedan högskolans närmaste framtid sålunda blifvit i eko
nomiskt afseende någorlunda betryggad, utsågs i föreskriften 
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ordning dess första styrelse och inträdde den I maj 1879 i 
utöfning af sitt kall. 

Emellertid hade föreläsningarna redan den 14 oktober 1878 
tagit sin början; och hafva från denna tid till femårsperiodens 
utgång sådana blifvit af provisoriskt anstälda lärare hållna i mate
matik, fy.-ik, kemi, geologi, botanik och zoologi, hvarjemte, från 
början af 1879 års hösttermin, piaktiska öfningar egt rum i 
botanik. Det antal åhörare, som bevistat föreläsningarna under 
hela terminen eller största delen deraf, kan uppskattas till i 
medeltal 170 personer för termin. 

Högskolans medel, hvilka den 31 maj 1879 af kommunal
styrelsen öfverlemnades till högskolans styieh-e, \oio vid 1880 
års utgång följande: 

Johan Michaélsons fond till uppehållande af en professur i all
män biologi eller i någon till dess område hörande särskild vetenskap 121^35)-iiB 

Fonden till minne af Wagener Smitt till uppehållande af un
dervisningen i kemi l"2(V,iyfj-:iG 

Lars Johan I/jertas fond till uppehållande af en professur i 
nationalekonomi ll'.l,l.iS-si 

Lars Moniéns, C. D. Ströms och J. ti. Törners förenade fonder 
till uppehållande af en fri professur i något af de till matematisk-
naturvetenakapliga grupperna hörande ämnen yo,y-il'3s 

Öfverste O. J. Hagelstams och dess fru .Eva Fredrika Hagel
stams, född Burenstam, douation till uppehållande af en fri professur 84,721'SS 

Lifränlefonden, från hvilken styrelsen har att, i den mån lifråu-
torna enligt gåfVobrefven skola upphöra att utgå, öfvertlvtta niotsva-
rande kapital till allmänna fonden 40,408-33 

Fonden för docentstipendium i politisk ekonomi 10,0(j0 
Allmänna fonden för bestridande af högskolans utgifter i all

mänhet t'W,7Ä)-3S, 
hvartill kom decemberfonden, som fortfarande förvaltas af drätsel
nämnden, men hvars årliga räntor, enligt stadsfullmägtiges förut om-
förmälda beslut den 2 oktober 1877, få användas lika med räntorna 

af den allmänna fonden 144,425 70 

Summa kronor 1)89,090'19. 

Beträffande ofvan uppräknade s. k. professurfonder har hög
skoleföreningen beslutat, att räntan från någon af dem icke far 
användas för högskolans behof, förrän fonden uppgår till 150,000 
kronor, och att sedermera endast fyra femtedelar af ärliga räntan 
må begagnas, så att minst en femtedel af räntan å det kapital, 
hvartill fonden vid hvarje års början uppgått, skall vid årets 
slut läggas till kapitalet för detsammas upprätthållande och 
förökande. 

Bland högskolans egodelar må, jemte åtskilliga värderika 
instrument för den fysiska och botaniska undervisningen samt 
annan dylik undervisningsmateriel, nämnas ett till öfver 13,500 
band uppgående bibliotek, hvartill grunden lades förnämligast 
derigenom, att Svenska akademien under år 1873 till högskole
föreningen såsom gåfva öfverleiunade största delen af sin värde-
rika utländska boksamling. 

C) Mantalsskrifningens ordnande. Rotemän. 
I sammanhang med ett den 1 juni 1805 afgifvet underdå

nigt utlåtande öfver väckt förslag uni folkräkning i hufvudstaden 
vid nämuda års slut hemstälde Stockholms stadsfullmägtige, 
huruvida icke Eders Kungl. Maj:t skulle vilja förordna om en 
närmare utredning af förhållandena rörande mantalsskrifningen 
i Stockholm samt härefter föreskrifva de ändringar deri, som 
kunde befinnas erforderliga för vinnande af tillförlitligare känne
dom om befolkningen, än som med dittills gällande anordning 

K. M:ts ISefatlningshafvandes femärsieräetelser 1870—ItfsO. tituct/ioliu siad. y 
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af denna förrättning stått att erhålla. Sedan Öfverståthållare-
embetet i anledning häraf undfått nådig befallning att till Eders 
Kungl. Maj:t inkomma med underdånigt förslag i omförmälda 
afseende, nedsatte Ofverståthållarecmbetet den 17 mars 1866 
en komité för ärendets behandling, men som denna komités 
den 27 juli 1867 afgifna betänkande rönte starkt motstånd från 
Stockholms stads konsistorii sida och jemväl af stadsfuilmägtiges 
beredningsutskott ansågs mindre tillfredsställande, utsåg detta 
utskott en ny komité för frågans utredning. 

Under fortgången af denna sistnämnda komités arbeten 
hade Stockholms stads fattigvårdsnämnd, i anledning af åtskil
liga yppade olägenheter, hvilka antagits härleda af det sätt, 
hvarpå ordningsmansinrättningen i hufvudstaden var ordnad, åt 
en komité lemnat uppdrag att utarbeta och till nämnden af-
gifva förslag till de af behofvet påkallade förändringar i bestäm
melserna angående ordningsmännens verksamhet, hvilken för
nämligast bestod i dels att inhemta upplysningar om understöds-
tagares och hjelpsökandes omständigheter och behof samt der-
öfver meddela intyg, dels äfven att vara tillstädes vid fattig
vårdsstyrelsernas sammanträden för anmälande af fattigvårds-
behof samt meddelande af upplysningar om understödssökande 
och understödstagare. Denna komité afgaf sitt yttrande den 
13 februari 1873, och, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med 
hvad deri blifvit hemstäldt, föreslog fattigvårdsnämnden hos 
stadsfullmägtige, att ordningsmännens bestyr skulle öfvertagas af 
sju tillsyningsmân, de der icke, såsom förhållandet var med ord
ningsmännen, skulle vara oaflönade förtroendemän utan anställas 
i kommunens tjenst och uppbära aflöning från stadskassan, samt 
att dessa tjenster skulle förenas med de sju tillsyningsmansbe-
fattningar, hvilkas innehafvare allt från den 1 november 1871 
utöfvat den genom samma års fattigvårdsförordning införda sär
skilda uppsigt å bettlare. Som emellertid, vid komitébehand-
lingen af otvan omförmälda förslag angående förändradt sätt 
för mantalsskrifningen, det blifvit ifrågasatt, att för denna sist
nämnda förrättning skulle tillsättas nya tjenstemän, hvilka jem
väl borde gå fattigvårdsmyndigheten tillhanda med de göroraål, 
som dittills varit åt ordningsmännen anförtrodda och derjemte 
handhafva uppsigten å bettlare, så ville stadsfullmägtige, i af-
vaktan på utlåtandet från den af beredningsutskottet nedsatta 
komité, icke ingå i pröfning af den föreslagna nya tillsynings-
mansinrättningens organisation, utan inskränkte sig stadsfull
mägtige till att, på sammanträde den 26 juni 1873, för de före
slagna nya tillsyningsiuanstjensterna anslå lönemedel att utgå, i 
händelse dessa tjenster icke komme att med de ifrågastälda 
mantalsskrifningsbefattningarna förenas. 

Sedan det sålunda blifvit bestämdt, att så väl ordnings
mannen som tillsyningsmännen för bettlare skulle fortfara med 
sina befattningar, till dess frågan om mantalsskrifningens ord
nande blifvit afgjord, afgaf den af beredningsutskottet nedsatta 
komité sitt förslag i mars månad år 1874, och blef detsamma 
i hufvudsakliga punkter godkändt af stadsfullmägtige den I 
februari 1875, hvaruppå och efter det jemväl Öfverståthållare-
enibetet biträdt förslaget samt Statistiska Centralbyrån och 
Stockholms stads konsistorium deröfver blifvit hörda, Eders 
Kungl. Maj:t med några i förslaget vidtagna ändringar, åsyftande 
förnämligast att tillsvidare undvika rubbningar i presterskapets 
hithörande åligganden, täcktes i nådigt bref till Ofverståthållare-
embetet den 10 november 1876 föreskrifva, att ifrågavarande 

angelägenhet skulle ordnas på de grunder, Öfverståthållareembetet 
nu går att i väsentligaste delar angifva. 

Till grundval och rättesnöre för mantals- och skattskrifnin-
gen i Stockholms stad samt till ledning jemväl för fattigvården, 
sundhetsvården och undervisningsväsendet, införes en, så vidt 
möjligt är, fullständig och tillförlitlig fortlöpande bokföring af 
hufvudstadens invånare. Denna bokföring, som bör omfatta alla 
för det borgerliga samhället nödiga anteckningar och upplysnin
gar om befolkningen, otnbesörjes af särskilda, af kommunen lönade 
personer, benämnda rotemän, hvilka, lydande i afseende å man
tals- och skattskrifningen under Stockholms stads mantalsnämnd 
(se nedan), i fattigvårdsfrågor under fattigvårdsnämnden och i 
helsovårdsfrågor under helsovårdsnämnden, hafva hvar och en ett 
särskildt område af hufvudstaden sig anvisadt. För detta än
damål indelas staden i sexton s. k. rotar, af hvilka 

Storkyrkoförsamlingen bildar 1 

Klara församling..- » 2 

Knngsholms » » 1 

Jakobs o. Johannis » » 2 

Adolf Fredrik» » » 2 

Ladugårdslands församling med Djurgården. » B 

Maria församling » 2 

Katarina » » 3 . 

Rotemannen, hvilken är berättigad till bostad och tjenste-
rum inom roten, skall upplägga en efter qvarter, egendomar och 
hushåll ordnad mantalsbok, innehållande för de i roten boende 
personer uppgift å namn, embête, yrke eller näringsfång, födel
seår, månad och dag, födelseort, kön, civilstånd, kyrkoskrifnings-
ort, nationalitet (för utländingar), adligt stånd, frejd, vaccination, 
hvarest undervisning åtnjutes (för vissa åldersklasser), befrielse 
från personliga afgifter med grunden derför, när och för huru 
lång tid fattigunderstöd beviljats och när det upphört, flyttning 
till och inom roten och utflyttning derifrån, dödsfall, mantals-
skrifningsort (för medlemmar af kommunen, som äro annorstädes 
mantalsskrifhe) samt särskilda anteckningar. Efter hand som 
förändringar inträffa och blifva för rotemännen" bekanta, skall 
mantalsboken fullständigas och rättas. För att kunna fullgöra 
nu nämnda skyldighet skola rotemännen, i den ordning som kan 
blifva bestämd, från vederbörande erhålla uppgift å födelser, 
dödsfall, ingångna och upplösta äktenskap, öfvergång från en 
till annan trosbekännelse, utfärdade skiljobref, häktningar och 
frigifningar ur häkte, frejd, utslag om ovärdighet att föra annans 
talan, konkursers början och slut, omyndighetsförklaringar och 
omyndighetstillstånds upphörande, lagfarter, in- och utskrifningar 
vid sjukhus, arbets- och välgörenhetsinrättningar samt sjömans
huset, barn i folkskolan m. m. 

Rotemannen skola föra särskilda anteckningar öfver in- och 
utflyttade samt födda och döda och meddela Statistiska Cen
tralbyrån summariska uppgifter om folkmängden. De anmärk
ningar om in- och utflyttningar, som förut gjorts hos prester-
skapet, skola i stället verkställas hos rotemännen, hvilka hafva 
att till presterskapet insända de anmälandes prestbetyg för verk
ställande af den kyrkliga inskrifningen. Jemväl vid flyttning 
från en till annan inom samma territoriela församling belägen 
rote äfvensom vid flyttning från en till annan egendom inom 
roten skall anmälan derom göras hos rotemannen inom den tid 
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och vid det äfventyr, som äro stadgade för anmälningar hos 
presterskapet om flyttning från en till annan församling. 

Uppgifter angående skyddskoppympningen skola af vaccin-
depotföreståndarne meddelas ej blott presterskapet utan ock 
rotemännen. 

Rotemännen skola till församlingens skolråd lemna förteck
ningar å de barn inom skolåldern, hvilka åtnjuta undervisning 
i hemmen, samt å dem som icke komma i åtnjutande af under
visning. 

Mantalsskrifhingarna skola ske på följande sätt: 
Mantalsuppgifterna, upptagande förhållandena sådana de 

befinnas den 1 januari det år, för livilket förrättningen eger 
rum, skola i tre exemplar vara färdiga, af husegarne, hvar för 
sin egendom, insamlade samt efter den för egendomen af dess 
égare upprättade hufvudförteckning ordnade till den 4 januari, 
inom hvilken tid äfven de i §§ 6, 7 och 8 af kungl. förordningen 
den 31 augusti 1814 om mantals- och skattskrifningen i Stock
holm omförmälda uppgifter skola vara insända till Ofverståt-
hållareembetet. Mantalsuppgifterna afhemtas hos husegaren och 
öfverlemnas till rotemannen af polispersonalen. Rotemannen 
granskar uppgifterna, jeraför dem med mantalsboken, antecknar 
å ett af exemplaren sina anmärkningar och söker under hand 
anskaffa de för rättelsers åstadkommande nödiga upplysningar. 
Derefter börjar den egentliga mantalsskrifningsförrättningen, hvar-
vid rotemannen, åtföljd af en af Ofverståthållareembetet förordnad 
kontrollant jemte polisman eller annat tjenligt biträde, infinner 
sig i hvarje bebodd egendom för att med mantalsuppgifterna 
jemföra dels mantalsboken, hvilken delvis medföres, dels hyres-
och arrendekontrakten samt, för vissa åldersklasser, prestbetygen, 
hvilka handlingar skola, genom husegarens försorg, hållas till 
hända. Sedan dessa besök afslutats, ombesörjer rotemannen 
uppgifternas rättande och fullständigande, deraf föranledda an
teckningars införande i mantalsboken, nödiga meddelanden samt 
upprättande af register öfver personerna i mantalsboken, hvar-
uppå, med ledning af mantalsuppgifterna, det utdrag af mantals
boken genom rotemannens försorg utskrifves, hvilket skall, tillika 
med registret, senast den sista mars ingå till kronouppbörds-
verket för ledning vid beskattningen. 

Rotemännen upprätta och aflemna inom föreskrifven tid till 
Ofverståthållareembetet listor å ynglingar inom beväringsåldern 
och öfrige beväringsskyldige. De skola i stället för de förut
varande ordnings- och tillsyningsmännen gå fattigvårdsstyrelserna 
tillhanda samt biträda helsovårdsnämnden vid tillsynen å de 
allmänna helsovårdsförhållandena samt hvad i öfrigt till sund
hetspolisens utöfvande hör. 

En särskild nämnd tillsättes under benämning Stockholms 
stads mantalsnämnd, hvars instruktion på förslag af stadsfull-
mägtige, fastställes af Eders Kungl. Maj:t. Denna nämnd består 
af: öfverståthållaren eller, i hans frånvaro, underståthållaren 
såsom ordförande med rätt att deltaga i besluten, polismästaren 
eller, i hans frånvaro, polisintendenten, förste stadsläkaren eller, 
i hans frånvaro, andre stadsläkaren, två af stadsfullmägtige valde 
ledamöter samt vice ordföranden i fattigvårdsnämnden, ordföran
den i helsovårdsnämnden och folkskoleinspektören, hvarförutom 
stadsfullmägtige samt fattigvårdsnämnden, helsovårdsnämnden och 
folkskoleöfverstyreisen utse, de förstnämnde två och hvar af de 
öfrige en suppleant att inträda vid förfall för motsvarande ordi
narie ledamot. Mantalsnämnden tillsätter rotemännen, genom 

förordnande tillsvidare, utfärdar för dem instruktion och öfver-
vakar deras verksamhet. Till nämndens förfogande ställes en 
person, som, af nämnden tillsatt på förordnande, har att på 
dess vägnar kontrollera rotemännens göromål äfvensom att föra 
protokoll vid nämndens sammanträden och ombesörja nämndens 
expeditioner. 

De nuvarande mantalskommissarietjensterna indragas efter 
hand. 

Efter nu lemnade upplysningar om rotemansinrättningens 
tillkomst och hufvuddragen af dess organisation, tillåter sig Ofver
ståthållareembetet underdånigst att i korthet redogöra för de 
vigtigaste bland åtgärderna för den nya institutionens igångsät
tande. De äro följande: 

Sedan stadsfullmägtige den 1 juni 1877 utsett sina med
lemmar och suppleanter i mantalsnämnden samt anvisat medel 
för nämndens utgifter under årets återstående del, biel' nämnden 
sammankallad af Öfverståthållaren och höll sitt första samman
träde den 11 i nyssnämnda månad. Den 20 september 1877 
tillsatte mantalsnämnden det bestämda antalet rotemän och den 
28 i samma månad faststälde nämnden formulär ej mindre för 
mantalsboken än för in- och utflyttningslängderna samt verk-
stälde stadens nya roteindelning. Häruppå och efter det stads
fullmägtige den 1 oktober 1877 faststält mantalsnämndens å 
85,000 kronor slutande stat för år 1878 samt nämnden den 22 
i samma månad afgifvit förslag till den instruktion för nämnden, 
som, af stadsfullmägtige med några ändringar antagen och under-
stäld Eders Kungl. Majrts nådiga pröfning, blef af Eders Kungl. 
Maj:t i hufvudsakligaste delar faststäld genom nådig kungörelse 
den 24 maj 1878; så inträdde rotemannen den 1 november 1877 
i utöfningen af den verksamhet, hvari de lyda under mantals
nämnden. 

Beträffande rotemännens befattning med fattigvården, med
delade fattigvårdsnämnden den 15 oktober 1877 instruktion att 
gälla tillsvidare; och den 20 november samma år faststälde 
nämnden formulär dels för de betyg, rotemännen hade att af-
gifva i fattigvårdshänseende, och dels för de böcker, de skulle 
föra för fattigvårdens räkning, hvarefter rotemännen med 1878 
års ingång öfvertogo jemväl de bestyr, som dittills ålegat ord
ningsmannen och tillsyningsmännen för bettlare. 

Emellertid hade Ofverståthållareembetet i underdånig skrif-
velse den 4 september 1877 hemstält att, i afvaktan â ny nian-
talsskrifningsförfattning, dertill förslag uppgjorts, särskilda pro
visoriska bestämmelser om anmälning af flyttningar till, från 
och inom hufvudstaden måtte utfärdas att gälla från och med 
1878 års början, hvarjemte Ofverståthållareembetet föreslog, att 
de stadganden i fattigvårdsnämndens instruktion, som anginge 
ordningsmannen och deras verksamhet, skulle med rotemännens 
inträdande i tjenstgöring upphöra att vara gällande; och blefvo 
dessa Ofverståthållareembetets framställningar gillade genom nå
digt bref den 6 oktober 1877, af Öfverståtlmllareembetet all-
männeligen kungjordt den 12 i samma månad. Det nyssnämnda 
förslaget till ny mantalsskrifningsförordning blef under loppet 
af år 1878 af Ofverståthållareembetet inlemnadt till Eders Kungl. 
Maj:t, men som Eders Kungl. Maj:t icke fattat något beslut i 
ärendet vid den tid, 1879 års mantalsskrivning tillstundade, så 
täcktes, på derom af Ofverståthållareembetet gjord underdånig 
framställning, Eders Kungl. Maj:t i nådig skrifvelse den 11 ok
tober 1878 meddela nya provisoriska föreskrifter att för mantals-
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skrifuingen gälla icke blott för år 1879 utan jemväl sedermera, 
till dess den nya författningen kunde blifva utfärdad eller annor-
lerles förordnats. Ifrågavarande nådiga bref, sora tillämpades 
jemväl vid 1880 års mantalsskrifning, är temligen nära över
ensstämmande med hithörande del af det ofvan omförmälda nå
diga brefvet den 10 november 1876. De punkter, hvari det förra 
skiljer sig från eller utgör tillägg till det senare, äro hufvudsak-
ligast: att mantalsuppgi'terna icke behöfde upprättas i flera än 
två exemplar; att dessa skulle vara till husegaren eller hans 
ombud aflemnade den 2 januari och af polispersonalen till rote
männen aflemnade den 11 i samma månad; samt att den egent
liga mantalsskrifningen skulle börja den 25 januari och sluta 
den 8 februari. I öfrigt föreskrifves i 1878 års nådiga bref, att 
kungl. förordningarna den 31 augusti 1814 om mantals- och 
skattskrifningen i Stockholms stad samt den 20 juli 1861 an
gående mantals- och skattskrifningarnas förrättande i riket skulle 
i icke upphäfda eller eljest tillämpliga delar lända till efter
rättelse. 

Enligt mantalsnämndens år 1880 bestämda utgiftsstat för 
år 1881 uppgår kommunens kostnad för rotemansinrättningen 
till 88.850 kronor, h vara f utgå för löner och arvoden — kon
trollantens lön är 3,000 kronor och hvarje roteman åtnjuter i 
lön och skrifvarehjelp 3,"200 kronor jemte fri bostad eller hyres-
ersättning — 63,900 kronor; för inventariers inköp och under
håll 500 kronor; för skrif- och tryckningskostnader, böcker oeh 
dylikt 2,500 kronor; för hyror och arrenden 14,550 kronor samt 
för kostnader af flera slag 7,400 kronor. 

Enligt beräkning i ofvan oniförmälda, år 1874 afgifna ko-
mitébetänkande antogs den tillökning i kommunens kostnader 
för mantalsskrifning och fattigvård m. m., som skulle blifva en 
följd af rotemansinrättningens införande, komma att stanna vid 
23,280 kronor. Om ock tillökningen i kommunens skatte
börda i verkligheten visat sig vara något högre, än sålunda be
räknats, torde kostnaden likväl få anses ringa i jemförelse med 
de högst betydande fördelar, synnerligast i beskattnings- och 
fattigvårdshänseende, den nya institutionen otvifvelaktigt måste 
vara esnad att tillskynda kommunen; förmåner som säkerligen 
skola till sitt fulla värde uppskattas jemväl af allmänheten, när 
densamma i högre grad, än hvad hittills varit och kunnat vara 
fallet, hunnit vänja sig vid och öfvervinna obenägenheten mot 
de skärpta anmälningsförpligtelser och strängare undersöknings-
åtgärder, som en fullständig kännedom om befolkningsförhållan
dena med nödvändighet förutsätter och som derför blifvit genom 
reformen införda. 

D) Brandväsendet. 

Af flera föregående femårsberättelser behagade Eders 
Kungl. Maj:t finna, att Ofverståthållareembetet icke lemnat 
obemärkt det föråldrade och bristfälliga skick, hvari hufvud-
stadens brandväsende med den organisation, som deråt gafs 
genom Eders Kungl. Maj:ts den 1 oktober 1828 förnyade 
nådiga brandreglemente för Stockholms stad, småningom råkat 
försjunka, utan tvärtom allt från 1850-talet ständigt egnat sin 
uppmärksamhet åt hithörande anstalter och oaflåtligt sträfvat 
bringa dem till öfverensstämmelse med tidens billiga fordringar. 
Då emellertid dessa anspråk, icke kunde tillfredsställas utan 
brandväsendets fullständiga omgestaltning samt de af Ofverståt
hållareembetet oberoende hindren härför kräfde för sitt undan-

rödjande stora ekonomiska uppoffringar från kommunens sida, 
må man icke allt för mycket förvånas deröfver, att frågan fick 
bida på sin lösning till dess vådorna af de bestående förhållan
denas fartvaro fått tillfälle att för en hvar rätt klart framträda. 
En mer än vanligt allvarlig väckelse i berörda afseende erhöll 
Stockholms allmänhet genom den brand, som natten mellan den 
11 och den 12 november 1873 utbröt i det s. k. Palinska huset 
(Inteckningsgaranti-aktiebolagets nuvarande egendom) vid Gustaf 
Adolfs torg. Vid detta tillfälle spildes nemligen tyvärr flera ruen-
niskolif, af hvilka åtminstone några antagligen kunnat frälsas, om 
lämplig anstalt varit vidtagen för brandmanskapets snabba ti!l-
kallande och utryckning samt än mer, i fall icke tillgång på 
ändamålsenlig räddningsredskap så godt som alldeles saknats. 
Åfven brandväsendets öfriga brister sprungo vid denna eldsvåda 
så bjert i dagen för den stora allmänheten och kommunens för
troendemän, att den gamla institutionen från den stunden var 
oåterkalleligt utdömd. Den sålunda uppkomna stämningens gyn-
samnia verkningar hafva redan i senaste femårsberättelsen blifvit 
i en niagtpåliggande del vidrörda, i det Ofverståthållareembetet 
omnämnt, hurusom stadsfullmägtige, efter förberedande åtgärder, 
den 1 oktober 1875 antogo samt Ofverståthållareembetet den 30 
i samma månad faststälde och kungjorde en brandordning, in
nehållande grunderna för en ny organisation af stadens brand
väsende. Denna omorganisering, redan dessförinnan delvis stäld 
i verket, fullkomnades i den mån omständigheterna medgåfvo, 
och det kan icke vara annat än för Ofverståthållareembetet 
glädjande att nu kunna inför Eders Kungl. Maj:t vitsorda, att 
under den jemförelsevis korta tidrymd, föreliggande underdåniga 
berättelse omfattar, Stockholm, hvad eldsläckningsväsendet be
träffar, fortskridit till en ståndpunkt, fullt jemförlig med den, 
utlandets större samhällen uppnått. 

Hufvudpunkterna i 1875 års brandordning äro redan angifna 
i femårsberättelsen för 1871—75 och, med hänvisning dertill, 
vill Ofverståthållareembetet nu redogöra för det nya brandvä
sendets ordnande, dess utveckling och verksamhet till 1880 års 
utgång samt härmed sammanhängande vigtigare omständigheter, 

o) Personalen. När det gäller skyndsamhet med en orga
nisations genomförande, är det otvifvelaktigt bäst att låta för
beredelserna dertill starkt påverkas af det lefvande nit för de
sammas snara afslutande, som måste förutsättas hos den nya 
institutionens tillämnade chef. Då det såväl ur denna som ur 
andra synpunkter var af vigt, att den blifvande nye brandchefen 
så tidigt som möjligt sattes i tillfälle deltaga i organisations
arbetet, samt i öfrigt eldsläckningsväsendet i sitt gamla skick 
gjorde kraf på en lämplig ledare; så blef nämnda befattnings 
tillsättande en bland de första verkställighetsåtgärder, kommunal
myndigheten vidtog efter fattadt beslut om brand väsendets om
organisation. Sedan nemligen stadsfullmägtige den 1 december 
1874, under vissa förutsättningar, godkänt grunder för den nya 
organisationen, men innan ärendet ännu hunnit genomgå de ytter
ligare stadier af behandling, som erfordrades för dess definitiva 
afgörande genom ny brandordnings antagande af fullmägtige, 
gåfvo desse på sammanträde den 26 april 1875 bemyndigande 
åt drätselnämnden att på viss ömsesidig uppsägningstid antaga 
en brandchef, hvilket beslut af Ofverståthållareembetet fast-
stäldes den 14 maj samma år; och efter det ansökningar genom 
offentlig kungörelse infordrats samt åtta sådana inkommit, till
sattes platsen den 11 juni 1875. 



Brandväsendet. Stockholms stad. 37 

Vice brandehef med titel af löjtnant antog drätselnämnden 
den 22 december 1875 bland åtta sökande. 

Vid sistnämnda års utgång hade rekryteringen, som började 
kort efter brandchefens tillsättning, fortskridit derhän att brand
kåren, oberäknadt chefen och löjtnanten, utgjordes af 1 verk
mästare och maskinist, ] fanjunkare, 2 sergeanter samt 83 brand-
korporaler och brandkarlar. 

I januari 1876 antogs en tredje sergeant och den 14 februari 
samma år kompletterades officerarnes antal genom anställning 
af en underlöjtnant, som af drätselnämnden utsågs bland nio 
sökande. 

Det för kåren, oberäknadt befäl och underbefäl, i brand
ordningen bestämda minimeantal af 100 man var vid 1877 års 
utgång i det allra närmaste nppnådf, men då redan dessförinnan 
detta antal, hvarför aflöning blifvit af stadsfullmäktige anslagen, 
visat sig otillräckligt för bestridande af all på kåren ankom
mande tjenstgöring, beslöto fullmägtige den l oktober sistnämnda 
år att bekosta aflöning åt ytterligare 25 korporaler och brand
karlar. 

Sedan stadsfullmäktige vidare den 1 december 1880 beslutat 
öka kårens underbefäl med en sergeant, hvilken tillika skulle 
tjenstgöra såsom maskinist, blefvo, enligt samtidigt härmed an
tagen utgiftsstat — den sista under femårsperioden fiststälda — 
brandkårens numrär och aflöning bestämda som följer: 

enlighet med sagda order samt några deri gjorda ändringar och 
tillägg iakttages bland annat följande: 

Biträde vid eldsläckning lemnas: af kungl. infanterilifgardes-
regementet med 1 subalternofticer, 1 underofficer, 4 korporaler 
och 60 man; af kungl. norska gardet med 1 underofficer, 1 
korporal och 25 man; af kungl. svea artilleriregementet med 1 
underofficer, 1 konstapel och 30 man; s:imt af kungl. pontonier-
bataljonen med 1 subalternofficer, 1 underofficer, 2 korporaler 
och 55 man. Vid reqvisition, på sätt nedan kommer att när
mare sägas, afgå dessa afdelningar genast till brandstället i den 
tur sins emellan, som är af öfverkommen lanten särskildt be
stämd. Någon sprutmateriel medföres dock icke, så fram t ej 
reqvisitionen innehåller begäran härom. Nu omförmähla manskap 
utgör naturligtvis endast den reserv, som enkom för ändamålet 
hålles i beredskap och alltså i regeln städse är att påräkna. 
Att, i händelse af behof och tillgång, ytterligare förstärkning 
från garnisonen erhålles, är sjelfklart, och hvad i detta hänseende 
särskildt angår kungl. flottan, hvars biträde vid eldsläcknings
arbetena icke är förutsatt i brandordningen, så har, på Ofver-
ståthållareemhetets enligt stadsfullmägtiges begäran gjorda un
derdåniga framställning, Eders Kungl. Mnj:t den 10 februari 
1876 täckts utfärda nådig befallning derom, att på polismyndig
hetens reqvisition såväl handräckiiingsmanskap som eldsläeknings-
materiel skall i utomordentliga fall lemnas från kungl. (lottans 
härvarande station, så långt stationens tillgångar och omtanken 
om dess egen säkerhet medgifva. 

För att med ordningshållningen vid eldsvåda biträda polisen 
tillhandahåller garnisonen två s. k. piketer, en mindre och en 
större. Så snart underrättelse om utbruten eldfara ingår, ut
sändes såsom mindre piket: vid eldsvåda i staden inom broarna 
och Norrmalm, utom Ladugårdslandet, 1 korporal och 12 man 
från högvakten vid Kungl. Slottet; vid eldsvåda a Ladugår Is
landet 1 konstapel och 12 man från kungl. svea artillerirege
mentets kasern; vid eldsvåda å Ladugårdsgärdet eller den söder 
derom belägna delen af Kungl. Djurgården 1 korporal och 12 
man, den ena månaden från kungl. svea och den andra från 
kungl. andra ^gardesregementets kasern; vid eldsvåda å Söder
malm 1 korporal och 5 man från Södermalmstorgsvakten; samt 
vid eldsvåda å Kungsholmen 1 korporal och 12 man från kungl. 
pontonierbataljonens kasern. Om den mindre piketen icke blifvit 
hemförlofvad före den större piketens ankomst, återvänder den 
alltid när den senare anländt och öfvertagit ordningsliållningen. 
Den större piketen utgöres af 1 subalternofficer, 1 underofficer, 
2 korporaler och 40 man till fots samt 1 korporal och 4 man af 
kungl. lifgardet till häst. Den utrycker dels vid särskild reqvi
sition och dels när eldsvåda signaleras genom klämtning. För 
Kungsholmen lemnas fotfolket till den större piketen frän kungl. 
pontonierbataljonen samt för öfriga stadsdelar af det regemente, 
öfverkommendanten särskildt bestämmer. Det till större piketen 
hörande hästmanskap infinner sig vid alla tillfällen, ila denna 
piket är skyldig utrycka. När eldsvåda i staden inom broarna 
signaleras genom klämtning, kommenderas dessutom från kungl. 
svea lifgardet 1 subalternofficer, 1 underofficer, 2 korporaler och 
28 man samt från kungl. andra lifgardet en lika stor styrka att 
hålla vakt, den förra afdelningen vid riksbanken och den senare 
vid riksgiildskontoret. 

Hvad beträffar den ordningshållning vid eldsvådor, som om-
besörjes af polisen, så har en betydlig förbättring härutinnan 

Allt såväl befäl som underbefäl erhåller dessutom fri bostad 
och vedbrand samt manskapet, som är kasernerad t, fri mat och 
beklädnad. 

Under femårsperioden har korporalernes och brandkarlarnes 
faktiska medelstyrka årligen utgjort: 

b) Reserv. Ordningshållning. I senaste femårsberättelse har 
Ofverståthållareembetet redogjort för de stadganden i brand
ordningen, genom hvilka man sökt bereda tillgång på reserv
manskap för hjelp med eldsläckningen vid utomordentliga till
fällen. I detta afseende har det hittills endast varit militärens 
biträde, som kommit till någon praktisk användning. Bestäm
melserna om sättet för denna militära handräcknings fullgörande 
äro gifna i en af öfverkommendanten den 13 april 1877 utfärdad 
order, innehållande föreskrifter jemväl i fråga om garnisonens 
biträdande med ordningens upprätthållande vid eldsvådor, I 
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inträdt genom den extra och delvis jemväl den ordinarie polis
personalens förut i denna berättelse närmare otnförmälda kaser-
nering, hvilken åstadkommit tillförene saknad tillgång på en 
samlad styrka, beredd att vid första signal aftåga till branden, 
dit den i de flesta fall hinner anlända nog tidigt och mangrant 
för att redan i början kunna förebygga en skådelysten folkmassas 
tillträde till platsen med deraf orsakad allmän förvirring och 
hinder i brandkårens operationer. 

c) Materielen. Då, såsom förut är antydt, den nästan full
ständiga saknaden af lämplig räddningsredskap samt eldsläck-
ningsmaterielens otidsenliga skick utgjorde en af det äldre brand
väsendets svagaste sidor, kunde allraminst den del af omorga
nisationen, som afsåg nödiga förbättringar härutinnan, tåla något 
uppskof. Inseende sanningen häraf, ville stadsfullrnägtige icke 
göra afhjelpandet af sagda brist beroende af organisationens genom
förande i öfrigt, hvarför ock fullmägtige redan den 1 december 
1874, i sammanhang med det under då ännu ovissa förutsättningar 
fattade, ofvan omförmälda, preliminärbeslutet angående det nya 
brandväsendets hufvudgrunder, bemyndigade drätselnämnden att 
till inköp af en ångspruta, fyra sprutor för 10 man samt en 
större slang- och redskapsvagn använda 25,000 kronor, hvilken 
tillgång kort derpå fick en värderik tillökning derigenom att 
försäkringsaktiebolaget Skandia till staden skänkte 5,000 kronor 
för anskaffande af god brandredskap. Efter erhållen del af det 
gifna bemyndigandet uppdrog drätselnämnden den 17 december 

1874 åt sakkunnig person att yttra sig om lämpligaste konstruk
tionen å en ångspruta, och sedan detta utlåtande i början af 
1875 kommit nämnden tillhanda, infordrades leveransanbud å 
en dylik spruta, i följd hvaraf anbud iukommo till ett antal af 
sex. Företrädet mellan de två i anbuden afsedda ångsprutsmo-
deller, som befunnits antagliga, nemligen i London bosatta fir
morna Shand Mason & komp:s och Merryweather & Sons kon
struktioner, blef sedermera, enligt drätselnämndens begäran, 
pröfvadt af sakkunnig man, hvarpå nämnden den 19 april 1875 
godkände det anbud, som afsåg leverans å en ångspruta af 
Merryweather & Sons' fabrik jemte slangar och öfriga tillbehör 
för ett pris af sammanlagdt 12,221 kronor 78 öre. Denna Stock
holms första ångspruta, gifvande 350 gallons vatten i minuten 
till en höjd af 160 fot, levererades under sommaren 1875 och 
godkändes vid afsyningeu. Ar 1875 inköptes vidare två sexton
mans sprutor af Shand Mason & comp:s fabrik, en slangvagn 
till ångsprutan jemte åtskillig mindre släcknings- och räddnings
redskap, bland hvilken sistnämnda en räddningslina tillstäldes 
hvarje polisvaktkontor. 

Af större materiel, anskaffad under åren 1876—80, må näm
nas följande: 

Ar 1876 inköptes två redskapsvagnar, en tretiomansspruta 
af Merryweather & Sons, en sextonmans Wienerspruta af Kem-
reuters samt två tiomanssprutor af Holmgrens fabrik. 

Ar 1877 inköptes en femhundra-gallons ångspruta af Merry
weather & Sons' tillverkning för ett pris af 13,786 kronor; en 
tjngutvåmans spruta af Shand Mason & comp:s fabrik, en slang-
och kolvagn samt två mekaniska räddningsstegar. Dessa sist
nämnda, en ny patenterad uppfinning af f. d. underlöjtnanten 
vid brandkåren Th. Een, äro af en särdeles sinnrik konstruktion 
och kunna förlängas öfver stadens högsta hustak. Vid en elds
våda vid Osterlånggatan den 10 januari 1877, då trappnedgången 

var stängd af rök, förhjelptes med dem ej mindre än 21 per
soner ut genom fönstren. Också har det förtjenstfulla i sagda 
uppfinning tillvunnit sig allmänt erkännande, bland hvars uttryck 
må anföras att drätselnämnden kort efter nyssnämnda brand 
tilldelade herr Een en gratifikation å 1,000 kronor. 

Ar 1879 inköptes en sug- och tryckspruta af Holmgrens 
fabrik. 

Ar 1880 inköptes två vattenvagnar, rymmande hvardera 
400 kannor, och afsedda att bereda den vattentillgång, som kan 
erfordras innan vattenledningens brandposter hinna klargöras 
eller slangar utläggas till närmaste vattendrag. Under samma 
år fick eldsläckningsmaterielen jemväl en annan särdeles värde
full tillökning i en sjöångspruta, till hvars bekostande Stockholms 
stads brandförsäkringskontor välvilligt bidrog med 25,000 kronor, 
utgörande hela anskaffningskostnaden med undantag af den, som 
belöper sig å slangarna. Sprutan, tillverkad vid Ljusne me
kaniska verkstad, har form af en vanlig ångslup, som, genom 
en propellermaskin om 103 ind. hästkrafter, efter 10 minuters 
påeldning framdrifves med nio knops hastighet. Sjelfva sprut-
apparaten verkar genom en särskild ångpump om 209 ind. häst
krafter, gifvande en vattenmängd af 2,000 kannor i minuten. 
Ifrågavarande sjöspruta, af synnerlig nytta i en stad med Stock
holms belägenhet, afsynades och profvades i september 1880. 
Den bär namnet S:t Erik. 

Förutom nu nämnda större eldsläcknings- och räddnings-
materiel har en mängd ny mindre sådan anskaffats, såsom: 
pytssprutor, slangkärror, förlängnings-, gesims-, tak- och hak-
stegar, språngsegel, räddningstrummor och räddningssäckar m. m., 
hvarjemte ett betydligt förråd nya slangar af läder och hampa 
blifvit inköpt. Såsom en vigtig förändring i afseende å slan
garna må nämnas, att deras förskrufningar äro lika, så att samt
liga stycken passa in i hvarandra; en anordning, hvars saknad 
föranledde mycken olägenhet och förtret under det gamla brand
väsendets tider. 

Tack vare ofvan omförmälda nyanskaffningar i förening med 
dels gåfvor af Stockholms stads brandförsäkringskontor och dels 
iståndsättning elier förändring af äldre redskap, egde staden vid 
femårsperiodens slut ändamålsenlig eldsläcknings- och räddnings-
materiel till ett värde, som, efter behöriga afskrifningar, var i 
räkenskaperna upptaget till 127,459 kronor 76 öre. 

De större sprutverken äfvensom de mekaniska räddnings
stegarna jemte redskapsvagnar, medhafvande, bland annat, åt
skilliga räddningsapparater, framföras med hästar, som, efter 
det tre inköpts år 1875, redan vid 1876 års utgång uppgingo 
till sitt vid femårsperiodens slut befintliga antal af tolf. Dessa 
hästars och stallinventariers bokförda värde var vid utgången 
af femårsperioden 12,075 kronor 30 öre. 

Reaervmaterielen, hufvudsakligast bestående af äldre sprut-
verk, är förlagd i garnisonskasernerna och serveras af det der 
förlagda militärmanskap. Från kungl. lifgardets till häst, kungl. 
svea artilleriregementets och kungl. pontonierbataljonens kaserner 
framföres ifrågavarande materiel med hästar, tillhörande armén. 

d) Brandstationerna. Enligt brandordningen skall det finnas 
sju brandstationer: en invid Johannis plan, en inom Katarina 
församling, en inom Kungsholms eller Klara församling, en i 
närhpten af Ladugårdslandstorg, en i Djurgårdsstaden, en i sta
den inom broarna och en inom Maria församling. Dessa statio-
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ner, af hvilka stadsfullmäktige i sitt ofvan anförda preliminär
beslut den I december 1874 bestämde de två förstnämnda till 
hufvudstationer med bostäder för befälet och manskapet samt 
de öfriga fem till mindre stationer, voro samtliga iordningstälda 
och till begagnande upplåtna vid femårsperiodens utgång. 

Enligt den under femårsperioden senast iakttagna fördelning 
äro brandehefen, underlöjtnanten, fanjunkaren, 1 verkmästare 
och maskinist, 2 sergeanter jemte 85 korporaler och brandkarlar 
förlagde å Johannis station samt den öfriga personalen, eller 
löjtnanten, 1 sergeant och 40 korporaler och brandkarlar å Ka
tarina station. För vakthållningen å de mindre stationerna, der 
befälet föres af en korporal, kommenderas manskap från de 
större, nemligen från Johannis station 7 man för stationen i 
staden inom broarna, 6 man för Ladugårdslands station, 6 man 
för Kungsholms station och 4 man för Djurgårdsstationen samt 
från Katarina station 6 man för Maria station. I Johannis, 
Katarina och Kungsholms stationer bo vid stadens vattenledning 
anstälde serviser, hvarigenom brandpersonalen nattetid kan på
räkna ett företrädesvis då ofta behöfligt biträde med att i största 
hast taga reda på vattenposterna. 

Hästarna, jemte den eldsläcknings- och räddningsmateriel, 
som med dem framföres, äro fördelade mellan Johannis och 
Katarina stationer. 

Af de fem mindre stationerna öppnades fyra år 1876. De 
äro inrymda: en i rådhuset inom den lokal, som förut begagnats 
till vakt för stadens numera upplösta militärkompani ; en i en 
liten, staden tillhörig och tillförene till våghus använd byggnad 
vid Adolf Fredriks torg i Maria församling; en i Ladugårdslands 
församlings f. d. likvagnsbod vid Ladugårdslands torg, hvilken 
lägenhet staden för ändamålet hyrt af församlingen; samt en i 
ett hus, som kommunen eger i Djurgårdsstaden vid infarten från 
Allmänna gränden till jernvågen. Kostnaden för dessa fyra 
stationers ordnande uppgick till 15,142 kronor 20 öre. 

För Katarina brandstation begagnas lokaler, som staden 
låtit för ändamålet inreda i sin egendom N:ris 9 och 11 vid 
Tjärhofsgatan (s. k. Sieverska kasernen). Stationen blef färdig 
i juli månad 1876 och der förlades då brandkårens hufvudstyrka, 
som dessförinnan varit provisoriskt inrymd i ett staden tillhörigt 
hus vid Hötorget. Anordnad i byggnadens vestra del och en åt 
gården utspringande flygel, innehåller stationen bottenvåning och 
deröfver två våningar. Nedra botten upptages af matsal, tvätt
stuga, kök, telegrafrum, underofficersrum, vaktrum och ett sprut-
hus m. m. I våningen en trappa upp äro två logementer jemte 
en för underofficer afsedd mindre bostadslägenhet. Två trappor 
upp bo löjtnanten och en underofficer, hvarjemte samma våning 
innehåller ett sjukrum och ett förvaringsrum. Vinden är inredd 
till förrådsrum. Härförutom finnas inom stationen stall, verk
stads- och badrum, exercisgafvel m. in. Kostnaden för statio
nens iordningställande, inberäknad den, som belöper sig på åt
skilliga under år 1877 utförda planerings- och kompletterings
arbeten, utgjorde 59,378 kronor 75 öre. 

Johannis brandstation är nyuppförd på den förut med ett 
fattighus bebyggda tomt, staden eger i hörnet af Johannis plan 
och Johannis kyrkogård, hvilken tomt erbjuder ett godt utrymme 
jemte fördelen af belägenhet på en höjd med gena utfartsvägar 
till Klara, Adolf Fredriks, Jakobs och Johannis samt Ladugårds
lands församlingar. 

Sedan denna egendom blifvit af fattigvårdsnämnden öfver-
lemnad till sin nya bestämmelse, hvilket skedde under senare 
hälften af år 1875, börjades redan samma år de för dess läm
pande dertill nödiga arbeten, och år 1878 var stationen så färdig, 
att allt för densamma afsedt manskap kunde der inrymmas den 
1 augusti. Kort härpå, nemligen den 9 oktober, blef den nya 
stationen högtidligeu invigd af öfverståthållaren i stadsfullmäg-
tiges närvaro. 

Ifrågavarande brandstation är en ganska storartad anlägg
ning, hvartill hofintendenten Axel Nyström uppgjort ritningen. 
Hufvudbyggnaden, uppförd af sten, består af två delar. Den 
ena med tre våningar jemte bottenvåning bildar hufvudfasaden 
åt Johannis plan, den andre är belägen åt Johannis kyrkogård 
samt har bottenvåning och deröfver två våningar. Sistnämnda 
del af huset slutar i öster med en tornbyggnad, inrymmande 
en utkikslanternin, hvaritrån man har vidsträckt utsigt öfver 
staden och dess närmaste omgifningar. Förutom den trappa, 
som leder till denna lanternin, innehåller tornbyggnaden ett litet 
rum i hvarje våning, nemligen i bottenvåningen ett rum, försedt 
med kar för rengöring af slangarna, hvilka inom tornbyggnaden 
kunna till torkning upphängas i hela sin längd; i första våningen 
ett badrum och i den andra mottagningsrum för läkaren. Bygg
naden åt kyrkogården inrymmer vidare: på nedra botten kök, 
mangelbod, tvättstuga och två stora spruthus; i första vå
ningen en matsal och två logementer för brandmanskapet, hvilka 
tre lägenheter ligga innanför hvar sin åt gårdssidan belägen 
korridor; samt i andra våningen, likaledes inom dylika motsva
rande korridorer, ett badrum, ett sjukrum, ett mindre logement 
för stallbetjeningen och två större logementer för brandmanskapet. 
Ät Johannis plan innehåller byggnaden, i bottenvåningen, ett 
vaktrum, ett korporalsrum, ett telegrafrum, ett expeditionsrum 
för chefen, ett expeditionsrum för fanjunkaren jemte några andra 
mindre lägenheter; en trappa upp är chefens boställsvåning, två 
trappor upp boningslägenheter för underlöjtnanten och fanjun
karen samt tre trappor upp förvaringsrum för beklädnads- och 
andra förråd. Från Johannis plan till gården leder en stor, 
vid byggnadens södra ända belägen inkörsport, hvarifrån en 
mindre trappa för till en korridor med ingång till korporals-, 
vakt- och telegrafrummen äfvensom till fanjunkarens expedition. 
Öfriga ingångar till byggnaden så väl åt Johannis plan som åt 
Johannis kyrkogård äro från gården. På gårdens södra sida, 
midt emot spruthusen, är en särskild byggnad för stallet och 
längst fram på gården, d. v. s. österut, ligga ett gymnastikhus, 
innehållande jemväl några verkstäder, samt en äldre byggnad 
med dels verkstäder och dels boställslägenheter för underbefäl. 
Vid tomtens nordöstra hörn är uppförd en fyra våningar hög 
exercisgafvel. 

Kostnaden för den nu beskrifna hufvudstationens uppförande 
och inredning uppgingo till 182,962 kronor 65 öre, hvartill an-
vändts lånta medel. 

Kungaholms brandstation. Till plats härför utsågs till en 
början sydvestra hörnet af Kungsholms församlings kyrkogård, 
der ett staden tillhörigt spruthus förut var beläget. Efter det 
församlingens kyrkostämma medgifvit stationens förläggande pä 
detta ställe, väcktes emellertid af Öfverståthållareembetet förslag 
derom, att stationsbyggnaden skulle inrättas sa, att derinom 
kunde beredas utrymme jemväl för Kungsholms polisvaktkontor, 
och äfven till den sålunda ifrågastälda förändrade anordning, 
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som förutsatte en del af kyrkogårdsområdets afstående dels för 
Parramätaregrändens utvidgning och dels till plats för den till-
ämnade brand- och polisstationsbyggnaden, ärnad att uppföras 
längs den nyssnämnda grändens genom utvidgningen uppkom
mande nya gränslinie, gaf församlingen sitt samtycke. Men se
dan detta församlingens beslut och deröfver anförda, af Öfver-
ståthållareembetet ogillade besvär, blifvit Eders Kungl. Maj:t 
understälda, behagade Eders Kungl. Maj-.t i nådig skrifvelse till 
Ofverståthållareembetet den 21 september 1877 förklara, att 
med afseende å den korta tid, som förflutit sedan jordfästning 
å ifrågavarande del af kyrkogården senast egt rum, dess upp
låtande för ändamålet icke kunde för det dåvarande medgifvas. 
Enär planen att få till brandstation för Kungsholmen använda 
ky:kogårdens mark sålunda gått om intet, och staden inom för
samlingen icke egde någon lämplig byggnadsplats, måste en så
dan genom köp forvärfvas; och stadsfullmägtige beslöto derför 
den 1 februari 1878 att godkänna ett af drätselnämnden vilkor-
ligt uppgjordt aftal om inköp af den midt emot kyrkogården 
belägna tomten N:ris 5 och 6 i qvarteret Vindrufvan med adress 
N:ris 7 och 9 vid Parmmätaregränden. På denna tomt upp
fördes stationsbyggnaden under loppet af år 1879 samt bief mot 
slutet af samma år i det närmaste fullbordad och för sitt ända
mål tagen i anspråk. 

Byggnaden, uppförd af steu och med två våningar, oberäk-
nadt bottenvåningen, inrymmer icke allenast nödiga lokaler dels 
för en mindre brandstation och dels för poiisvaktkontor, utan 
ock expedition och bostad för rotemannen i Kungsholms rote 
samt boningsrum för en polisöfverkonstapel, flera ogifte polis
konstaplar, en brandkorporal och en tillsyningsman vid stadens 
vattenledning. Den sålunda för första gången i Stockholm 
vidtagna men i utlandets större städer redan länge temligen 
allmänt tillämpade anordning att i en gemensam, kommunen 
tillhörig byggnad hopföra tjenstelokalerna för dem bland de 
kommunala inrättningarnas särskilda afdelningar, hvilka, förlagda 
i ett samfäldt distrikt, ofta behöfva i sin verksamhet anlita 
hvarandras bistånd, samt att inom samma byggnad upplåta bo
städer åt den personal, som städse måste vara till hands, har 
visat sig vara särdeles ändamålsenlig; en erfarenhet som manar 
till fortgående på denna väg, i den mån omständigheterna det 
tillstädja. 

Den nu onmämr.da byggnaden kostade kommunen 59,672 
kronor 23 öre, hvaraf å köpeskillingen för tomten belöpa sig 18,000 
kronor. Utgifterna hafva blifvit bestridda med lånta medel. 

e) Eldsvådors Signalering. En signalinrättning, i stånd att 
lemna räddningsmanskapet snabb undei rättelse om utbruten eld
fara, är naturligtvis en af de grundpelare, hvarpå en god brand
organisation hvilar; och då den under gamla ordningen i sådant 
afseende brukliga klämtning i kyrktornen, med nödvändighet 
betingad deraf att det manskap, som hade att skaffa med eld
släckningen, till stor del icke var kaserneradt, visat sig, om ock 
i ett eller annat mindre vigtigt hänseende fördelaktig, likväl ej 
på långt när förmå uppfylla nyssberörda oeftergifliga fordran 
samt vara förenad med öfvervägande olägenheter; så bestämdes 
i 1875 års brandordning, att eldsvåda i regeln skulle tillkänna-
gifvas medelst telegraf, och det på grund häraf i Stockholm in
förda brandtelegrafsystem utvecklade sig så raskt, att detsamma 
vid 1879 års slut omfattade hela den »egentliga staden» i den 

bemärkelse, som är åt detta begrepp gifvet genom Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga ordningsstadga för rikets städer, jemförd med 
Ofverståthåliareembetets särskilda ordningsföreskrifter för Stock
holm af den 11 januari 1869. 

För att sätta hvilken som helst bland allmänheten i tillfälle 
att utan omgångar alarmera brandkåren, äro på lämpliga ställen 
vid gatorna anbragta s. k. brandskåp, fästa på husmurarna, 
och hvartill nyckeln förvaras inom en liten å skåpet befintlig 
glasruta, som för nyckelns åtkommande måste sönderslås eller 
ur ett par falsar upplyftas. Innanför detta skåp, som, med ut
seende af en större brefpostlåda, är af jern, finnes ett annat af 
trä och glas sammansatt, oläst skåp, innehållande signalappa-
îaten. Denna, af den i Berlin bosatta firman Siemsen & Hal-
skes uppfinning och tillvrrkniug, sättes i gång genom sakta 
dragande på ett snöre, hvarvid till närmaste brandstation fram
kommer en signal, som genom olika tecken för hvarje särskiidt 
brandskåp angifver skåpets med ett nummer utmärkta plats. I 
händelse eldskenet ej är synligt, bör den signalerande eller an
nan person i lians ställe qvarstå vid skåpet för att, när brand
kåren dit anländer, lemna närmare besked om brandstället. Att 
signalapparaten verkar ordentligt, derom kan den signalerande 
sjelf öfvertyga sig genom en i skåpet befintlig pendels sväng
ningar. Hvarje brandskåp innehåller derjemte en liten vanlig 
s. k. morsetelegraf, hvarmed man till brandstationen kan tele
grafera livad som helst, dock utan att kunna erhålla annat med
delande derifrån än det besked om apparatens tjenstbarhet, 
som angifves af nyssnämnda pendelsvängningar. Oaktadt nu 
påpekade brist är naturligtvis ifrågavarande morsetelegraf af 
ovärderligt gagn, enär med dess tillhjelp förstärkning i manskap 
och materiel kan reqvireras, hvarjemte den kommer till använd
ning när det gäller att varsko stationen om sådana signaler, 
som endast afse apparatens profuing o. s. v.1). I ändamål att 
för allmänheten underlätta brandskåpens skyndsamma anlitande, 
har ett tryckt anslag sedan 1879 års början varit uppsatt å 
lämpligt ställe inom hvarje hus, hvilket anslag lemnar upplys
ning om platsen för näi måste brandskåp tillika med några an
visningar om sättet för signalapparatens begagnande. Vid den 
nya brandorganisationens införande ifrågasatte mången lämplig
heten af att, på sätt som skedde, göra brandtelegrafen omedel
bart tillgänglig för en hvar, och huruvida man ej hellre borde, 
såsom i Göteborg, inskränka sig till att lemna brandskåpsnycklar 
åt polispersonalen, förvara sådana på vissa angifna lokaler o. s. v. 
Denna farhåga, som på de flesta ställen i utlandet gjort sig 
gällande i den grad, att man i allmänhet ej vågat uppsätta 
brandskåp annorstädes, än der polis-, militär- eller annan der-
med jemförlig vakt är posterad, har emellertid, hvad Stockholm 
angår, visat sig temligen ogrundad. Väl hafva, såsom längre 
tram kan ses, missbruk inträffat, men på långt när icke i den 
skala, man först förestälde sig, och i allt fall ej så att någon 
svårare olägenhet deraf uppkommit. 

') Äfven för polisens behof är brandskåpens morsetelegraf till nytta. Enligt 
en order af den 12 augusti 1877 eger nemligen polisman,- hvilken i och for 
tjensten är i behof af handräckning från polisvaktkontor, att, der så lämpligen 
kan ske, reqvirera dylik bjelp genom att med ifrågavarande apparat gifva en i 
sådant afseende bestämd signal samt derefter draga i snöret, det senare för att 
angifva stället, hvarifrån signalen kommer. Från den brandstation, som mottagit 
dylik handräckningssignal, underrättas sedermera på telegrafisk väg närmaste 
poiisvaktkontor om den ingångna reqyisitionen. 
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Blott eldsignal inlupit till en brandstation, är det seder
mera nästan ett ögonblicks verk att fortbringa signalen icke 
allenast till öfriga brandstationer och polisvaktkontoren, utan 
äfven till militärkaserner och militärvakter, den förut omför-
mälda poliskasernen vid Myntgatan, vattenledningschefens bostad 
och gasverket. Alla dessa med flera lokaler äro nemligen ome
delbart eller medelbart sins emellan förenade genom s. k. visare
telegrafer. 

Brandskåpens uppsättning började ar 1876, då i februari 
månad 4 stycken i staden inom broarna upplätos till begag
nande. Vid slutet af samma år funnos redan, förutom dessa fyra, 
11 i Katarina församling, 9 i Maria församling, 12 å Blasie-
holmen och i Ladugårdslands församling samt 22 inom Klara, 
Adolf Fredriks samt Jakobs och Johannis församlingar, således 
tillhopa 58. Är 1878 tillkom i staden inom broarna 1 brand
skåp och 1879 uppsattes dels inom Kungsholms församling, som, 
efter hvad ofvan synes, då först fick sin brandstation färdig, 5 
brandskåp samt dels inom Katarina församling 1 och inom 
Ladugårdslands församling 1. Detta antal af sammanlagdt 66 
brandskåp är det högsta under femårsperioden befintliga, för så 
vidt menas af staden bekostade och för allmänt bruk afsedda. 
Men äfven enskilda personer samt industriela och andra in
rättningar hafva brandskåp, af hvilka en del äro anbragta vid 
gatorna och således kunna göra samma tjenst som stadens. 
Bland dessa enskilda brandskåp, utgörande vid femårsperiodens 
slut tillhopa 26, förtjenar att särskildt omnämnas ett, som år 
1879 anbragtes å scenen till Kungl. stora teatern, på livars 
yttermur åt Gustaf Adolfs torg staden dessutom låtit uppsätta 
ett af sina allmänna brandskåp, likasom ett dylikt finnes jem-
väl på eller helt nära intill öfriga teaterhus.1) Slutligen bör 
det icke med tystnad förbigås, att Johannis brandstation år 1880 
bief satt i förbindelse med den längre fram i föreliggande berät
telse närmare omförmälda telefoninrättning, hvarigenom den snab
baste eldsignal kan gifvas från hundratals olika ställen inom hus. 

Sammanlagda längden af brandtelegrafens yttre ledningar 
uppgick vid femårsperiodens utgång till ej mindre än 63 kilo
meter och telegrafapparaternas med ledningarnas beräknade 
värde var vid samma tidpunkt 56,600 kronor. 

Klämtningen, afskaffad efter hand som brandtelegrafen hann 
utsträckas, upphörde fullständigt år 1877, och som Kungshol
men då ännu var i saknad af brandskåp och brandstation, sat
tes kyrktornet i telegrafisk förbindelse med Johannis brandsta
tion, hvilken förbindelse underhölls till dess brandväsendet blef 
för ifrågavarande stadsdel definitivt ordnadt. Det är emellertid 
allenast såsom regel klämtningen blifvit afskaffad, ty, på sätt 
redan i femårsberättelsen för 1871—1875 är vordet antydt, eger, 
enligt brandordningen, brandchefen derom förordna när han, med 
hänsyn till eldsvådas utsträckning eller andra omständigheter, 
finner sådant nödigt; hvarförutom, på begäran af fullmägtige i 
riksbanken, drätselnämnden den 29 november 1876 förstäudi-
gade brandchefen att låta klämta för sådan nattetid utbruten 
eldsvåda i sydöstra delen af staden inom broarna, som han an
ser kunna medföra fara för banken. 

Såsom bevis för huru brandtelegrafen öfverträffat de för
väntningar, man vid den nya brandordningens uppgörande fäste 

') De flesta af dem hafva efter femårsperiodens utgång blifvit försedda med 
brandskåp äfven inne på scenen. 

vid dess af mången betvinade förmåga att ersätta både klämt
ningen och tornvakterna, må anföras, dels att, efter klämtnin-
gens fullständiga afskaffande för vanliga fall, detta signalerings-
i-ätt endast en gång varit användt, nemligen vid tyska kyrkans 
nedan närmare omlörmälda brand, och då icke i följd af något 
behof för eldsläckningen utan blott emedan det ansågs mindre 
lämpligt att hufvudstadens invånare skulle lemnas försänkte i sömn 
under en fara, hvars utsträckning man i början icke kunde med 
säkerhet beräkna; och dels att det i brandordningen först stad
gade antal af tre tornvakter kunnat, utan hittills erfaren olä
genhet, inskränkas till två; en förändring i brandordningen, den 
Ofverståthållareembetet, efter stadsfullmägtiges hörande, påbjöd 
genom kungörelse den 5 januari 1880, innehållande föreskrift 
att tornvakt, som dittills funnits i Katarina, Nikolai och Klara 
kyrktorn, dädanefter skulle finnas endast i det förstnämnda tor
net samt det till Johannis brandstation hörande, förut omför
mälda. På begge dessa ställen bestrides vakten af brandman
skapet och stå de i telegrafisk förbindelse, Katarina kyrktorn 
med Katarina brandstation samt Johannis stations torn med 
stationens telegrafrum. 

f) Brandkårens tjenstgöring. Förutom med eldsläckning och 
den vakthållning, som ofvan är omtalad, sysselsattes brandkåren 
hufvudsakligast dels med öfningar i eldsläcknings- och rädd-
ningsmaterielens begagnande jemte annan exercis och gymnastik; 
dels med arbeten i de inom de större stationerna befintliga 
smeds-, snickeri- och sadelmakeriverkstäderna; dels äfven med 
instruktionsläsning, sång o. d. Femårsperiodens årliga värde af 
verkstadsarbetena, hvilka ske för brandväsendets eget behof, 
har, från den tidpunkt och för så vidt det lämpligen kunnat 
bokföras, utgjort lägst 1,528 kronor 10 öre, högst 2,234 kronor 
52 öre. 

Från 1879 års höst har brandkåren med 1 korporal och 3 
man hållit vakt å Kungl. stora teaterns scen under pågående 
representation. ') 

g) Eldsvådestatistik. Brandförsäkringsinrättningarnas verk-
samhet. Antalet eldsvådor eller signalerade sådana utgjorde: 

I dessa tal ingå dels soteldar, utgörande: 

dels äfven falska alarmer och vilseledande uppgifter, som 
förekommit följande antal gånger: 

K. M:ts Befallningsliafoandes femiïrtbtrâttelser 1870—W8Û. Stockholms stad. ' ' 

') Dylik brandvakt har efter femårsperiodens utgång anordnats jemviil fur 

de flesta andra teatrar. 
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I medeltal för hela femårsperioden utgjorde följaktligen an
talet verkliga eller föregifna eldsvådor, eldsvådstillbud och skor
stenseldar tillhopa 165-60, och af dem voro 9-40, eller 5-68 pro
cent, föregifna, men 156-20, eller 94-32 procent, verkliga. Hvad 
dessa senare angår, voro 66-40, eller 42-51 procent, skorstens
eldar samt 89-80, eller 57-4 9 procent, egentliga eldsvådor eller elds
vådstillbud, och i 121 fall, eller 77-46 procent, påkallades, men i 
35-20 fall,eller 22-54 procent,påkallades icke brandkårens biträde. 

Om man fortsätter med nyss angifna medeltalsberäkning 
och vid procentberäkningen icke utesluter skorstenseldarna, vi
sar sig, beträffande öfriga eller de egentliga eldsvådorna och 
eldsvådstillbuden, bland annat: 

dels att, i fråga om de lägenheter, der eld oftast utbrutit, 
bostäder, kök och dermed jemförliga lokaler förete den högsta 
siffran, nemligen 45 20, utgörande 28 94 procent, hvarefter i ord
ningen komma: handelslokaler med ett antal af 6-so, eller 4-35 
procent; uthus, magasin, stall, höskullar o. d. med ett antal af 
5-20, eller 3-33 procent; källare med ett antal af 4, eller 2-56 
procent; snickeriverkstäder med ett antal af 3, eller 1-92 pro
cent o. s. v.; 

dels äfven att eldsvådornas orsak i 30-8o fall, utgörande 
19-72 procent, förblef obekant; och att de oftast förekommande 
kända anledningarna voro: i 12 fall, utgörande 7-69 procent, bar 
eld, som kommit i beröring med gardiner, kläder eller andra 
bränbara ämnen; i 10-60 fall, utgörande 6-79 procent, eldfar
liga oljor; i 8-so fall, utgörande 5-63 procent, felaktig bygg
nadskonstruktion; i 6-4 0 fall, utgörande 4-09 procent, bristande 
tillsyn vid eldning o. s. v. 

Hela brandförsäkringsvärdet af den egendom, som till större 
eller mindre del led skada genom eldsvåda, utgjorde: 

år 1876 kronor 2,318,441-co 
» 1877 , 1,866,805 

» 1878 » 3,805,715 

» 1879 » 1,871,745 

» 1880 » 2,205,112 

samt de deraf utbetalda ersättningsbelopp: 
ir 1876 kronor 251,493 99 

» 1877 217,119-61 

» 1878 - 1,100,382-02 

» 1879 » 54,592-77 

« 1880 » 65,640-n 

så att ersättningens procent af försäkringssumman, från att år 
1876 hafva varit 10-85, år 1877 steg till 11-63 samt år 1878 
ända till 28-91, men år 1879 föll så lågt som till 2-92 för att 
år 1880 stanna vid 2-9 8. 

Beträffande de i Stockholm befintliga brandförsäkringsin
rättningarnas verksamhet i allmänhet hänvisas till tabell N:0 4 
bland bilagorna. 

h) Ändringar i brandordningen. Förutom den ofvan om
nämnda ändringen i 1875 års brandordning hafva två sådana 
blifvit under femårsperioden vidtagna, i det Ofverståthållare-
embetet dels medelst kungörelse den 20 april 1878, efter stads-
fullmägtiges hörande, föreskrifvit braudsynedistriktens ökande 
från 3 till 4, hvilket föranledt höjning jemväl i synemännens 
antal, dels genom kungörelse den 24 februari 1879, på begäran 
af stadsfullmägtige, ålagt stadsarkitekten att på biandchefens 
kallelse vara närvarande vid eldsvådor och dervid tillhandagå 
med upplysningar. 

i) Kostnaderna för brandväsendet. Såsom förut är berät-
tadt, uppsattes en del af den nya brandkåren redan under se
nare hälften af år 1875, ehuru någon utgiftsstat för densamma 
då ännu icke var faststäld. För bestridande af kårens under-
derhåll intill dess 1876 års utgiftsstat kunde tillämpas, måste 
derför särskild åtgärd vidtagas, och i sådant afseende träffades 
anstalt derom, att för ändamålet finge användas de medel, som 
hufvudsakligast från Stockholms stads brandförsäkringskontor 
voro anslagna till underhåll af en vid den nya kårens uppsätt
ning indragen mindre brandkår, hvilken, när polisen år 1850 
öfvertog nattbevakningen, blifvit utbruten ur stadens militär
kår samt genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 30 november 
1869 förvandlats till civil. Från det detta öfvergångsstadium 
med 1876 års början upphörde och till 1880 års utgång hafva 
kostnaderna för brand väsendet utgjort: 

För hela femårsperioden sammanlagdt utgör alltså försäk
ringsvärdet 12,067,868 kronor 66 öre, det deraf utbetalda er
sättningsbeloppet 1,689,228 kronor 50 öre samt den senare sum
mans procent af den förra 14. 

Om dessa slutsummor fördelas på vederbörande försäkrings-
gifvare, uppkommer följande resultat: De egentliga eldsvådornas eller tillbuden antal utgjorde 

således : 

Dessa utgifter, innefattande jemväl organisationskostnaderna, 
ej undantagna de som belöpa sig å brandstationernas uppförande 
och inredning, hafva emellertid icke helt och hållet drabbat 
kommunens kassa, ty, såsom af senaste femårsberättelsen synes, 
erhåller staden årligen af Stockholms stads brandförsäkrings
kontor 30,000 och af Stockholms stads brandstodsbolag till för-
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k) Märkligare eldsvådor. Bland de eldsvådor, som under 
femårsperioden inträffat i Stockholm, anser Ofverståthållare-
embetet följande vara af beskaffenhet att här böra med några 
ord omnämnas. 

Tyska kyrktornets brand. Omkring kloekan 2-20 på mor
gonen måndagen den 7 oktober 1878 förmärkte en person, som 
uppehöll sig i närheten af tyska kyrkan, att eld glimmade i 
tornet. Brandkåren alarmerades ögonblickligen och anlände 
till platsen med största skyndsamhet, men vid dess framkomst 
voro gallerportarna till kyrkogården stängda, och det dröjde 
derför en stund innan brandmanskapet kunde inkomma på kyrko
gården, hvarifrån uppgången var till tornet. Sedan detta hin
der blifvit undanröjdt, infördes slangar i torntrappan, som till 
sin nedra del var af sten, men manskapet kunde icke komma 
ofvanför denna del af trappan enär dess fortsättning, som var 
byggd af trä, redan fattat eld. Branden fick således till en 
början ohejdadt gripa omkring sig, och det dröjde icke länge 
innan den vackra tornspiran var omhvärfd af lågor, som med 
sitt sken belyste icke allenast hela staden utan äfven mera af-
lägset liggande ställen vid saltsjöns och Mälarens stränder, er
bjudande en på samma gång hemsk och storartad anblick för 
den talrika folkskara, som, väckt af klämtningen, från alla håll 
tillströmmade. Vid pass klockan y24 på morgonen började den 
ståtliga spiran att svigta och ungefär en qvarts timme derefter 
sjönk densamma med ett väldigt dån ned öfver kyrkans tak 
och de närmaste delarna af kyrkogården och Tyska brinken. 
Dessförinnan hade ringklockorna redan nedstörtat och återfun-
nos efter brandens slut liggande, till en del nedsmälta, på 
hvalfvet ofvanför orgelläktaren. Efter spirans fall fick branden 
i kyrkans höga takresning fritt lopp och det såg en stund gan
ska hotande ut för de närmast kyrkan liggande husen. Ett af 
dem, beläget på norra sidan af Tyska brinken, midt emot kyr
kan, antändes också flera gånger, men denna eld släcktes genast, 

likasom de öfriga byggnadernas antändning förekoms genom 
ymnig pågjutning af vatten. Vid %6-tiden på morgonen var 
elden begränsad och hade då inskränkt sig till tornet och kyr
kans takresning, hvaremot kyrkans inre, tack vare de gamla 
takhvalfvens fasthet, icke tagit annan skada än den jemförelse-
vis obetydliga, som förorsakades af vattnets nedsipprande. De 
tunga messingskronorna hade dock nedfallit och sönderkrossats 
mot golfvet, hvarjemte orgelverket blifvit mycket skadadt. 

Genast vid brandens utbrott väcktes genom polisens försorg 
invånarne i närliggande qvarter, och de närmast intill kyrkan 
belägna husen blefvo delvis utrymda. Nämnvärdt blef ingen 
person skadad. 

Rörande eldens utbrott kunde vid polisförhöret intet utrö
nas. Fastigheten var brandförsäkrad för 528,050 kronor och 
den lösa egendomen för 11,000 kronor, och utbetaltcs brand
skadeersättning med 188,719 kronor 25 öre för den förra samt 
1,700 kronor för den senare. 

Grunden till det numera nedbrunna tornet lades redan af 
konung Johan III, men tornbyggnaden företogs först 1613 och 
fullbordades 1618, då tornet erhöll en höjd af 111 alnar. Ar 
1705 undergick detsamma en grundlig reparation, h varvid de 
småtorn eller pyramider, som funnos i hörnen, uppfördes och 
försågos med konung Karl XII:s namnchiffer. I tornet funnos 
fem klockor, af hvilka den största vägde 27 skeppund 18 lis— 
pund och 11 skålpund. Till tornets märkvärdigheter hörde ett 
klockspel, det enda af sitt slag i Sverige. Förfärdigadt i Am
sterdam år 1663 af en hamburgare vid namn Frantz Hemony, 
inköptes detta klockspel af tyska församlingen för 3,534 riks
daler specie, och derpå spelades första gången den 18 juli 1666. 
I början spelades livar dag, men senare, i regeln, blott tisdagar 
och fredagar klockan V2I2—12 f. ni. Fredagen den 4 oktober 
1878 lät det för alla stockholmare så väl bekanta »tyska klock
spelet» höra sig för sista gången. 

Efter undergången reparation kunde kyrkan juldagen år 
1878 åter upplåtas för allmän gudstjenst, men beträffande det 
nedbrunna tornets ersättande med ett nytt, hvartill församlingen 
anslagit medel, hade man vid femårsperiodens utgång icke kom
mit längre än till förberedelser. 

Eldqvarnens brand. Denna var, om icke till sin utsträck
ning, så i anseende till eldens häftiga utbrott och våldsamma 
framfart samt vidden af den fara, hvarmed den hotade, en af 
de svåraste eldsvådor, som på senare tider timat i Stockholm. 

Före branden utgjordes ifrågavarande storartade cjvaru-
etablissement af en mot Handtverkaregatan under adressimninier 
1 uppförd större stenhusbyggnad med två flyglar, af hvilka den 
östra jemte hufvudpartiets närmast derintill belägna del inrymde 
mjölqvarn och maskinhus tillika med magasiner för förvaring af 
spanmål och mjöl. Den vestra delen af hufvudbyggnaden inne
höll kontor och bostadslägenheter, och den vestra flygeln, betyd
ligt lägre än den östra, var inredd till stall, vagnshus o. d. 

Af anledning, som var och förblifvit okänd, utbröt plöts
ligt torsdagen den 31 oktober 1878, klockan 5 eftermiddagen, eld 
i byggnadens nordöstra hörn, och detta med sådan häftighet, 
att de inom lokalerna sysselsatte arbetare med knapp nöd hunno 
rädda sig, och lågorna, inom ett par ögonblick från det faran 
varsnades, slogo ut genom flera fönster samt med förfärande 
hastighet spredo sig dels i huvudbyggnadens östra parti och 
dels i östra flygeln. I flygeln hejdades elden en stund af en från 

säkring af lösegendom 10,000 kronor såsom bidrag till ifråga
varande utgifters bestridande, hvarjemte staden" har några tusen 
kronors inkomst dels genom att mot betalning upplåta gymna
stiken vid Johannis brandstation åt skolungdom m. fl. och dels 
genom försäljning af kasserad materiel m. m. d. 

Under femårsperioden senast faststälda utgiftsstaten för 
brandväsendet, den nemligen, som tillämpats år 1881, upptager, 
när man icke afdrager nyssnämnda inkomster, följande kost
nader: 
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källaren till taket uppförd mur, men framträngde snart genom 
vinden, hvaröfver muren icke sträckte sig, och inom kort stod 
hela flygeln, likasom hufvudbyggnadens östra del, i ljusan låga. 
Elden hade således redan från början erhållit en sådan utsträck
ning åt detta håll, att hvarje försök att derstädes qväfva den 
måste öfvergifvas. Man rigtade derför sina ansträngningar på 
att hindra eldens spridning till hufvudbyggnadens vestra parti 
och den vestra flygeln. I det förstnämnda af dessa voro bo
stads- och kontorslägenheterna skilda från den egentliga qvarn-
byggnaden genom en mur, som dock ej sträckte sig högre upp 
än till brandbottnen. Genom den sålunda bildade öppningen i 
vinden framträngde lågorna och antände boningshusets tak, men 
här hejdades elden, i det slangar drogos uppför trapporna, och 
brandkarlarne, med tillhjelp af räddningsstegar, klättrade upp på 
taket, hvarifrån de öfveröste taklaget med vatten. Af östra 
hufv-udpartiet och östra flygeln deremot återstod vid brandens 
slut intet annat än nakna murar. 

Branden antog således icke fullt så stora dimensioner, som 
man i början, särdeles i betraktande af den ganska starka blå
sten, hade orsak antaga. Lyckligtvis låg vinden åt sjön; eljest 
hade sannolikt Kungl. seraflmerlasarettet sväfvat i fara. Men 
äfven åt sjösidan funnos föremål, som derför voro utsatta. Vid 
etablissementets lastbrygga utanför östra flygeln låg en ångbåt 
med spanmålslast, och hade icke fartyget hastigt bogserats till 
annat ställe, skulle det säkert blifvit lågornas rof, likasom ock 
andra i närheten förtöjda farkoster, dem man lyckades skynd
samt aflägsna från det farliga granskapet. 

Eldqvarnens brand erbjöd ett nära nog lika hemskt prakt
fullt skådespel som tyska kyrktornets. Braket af de nedrasande 
bjelklagen och trossbottnarna hördes på långt afstånd, eldgni
stor uppfylde luften samt fördes af blåsten långt ut på sjön, 
och skenet från den väldiga eldmassan var så starkt, att man 
på långt afstånd kunde urskilja visare och siffror på kyrktor
nens urtaflor. 

Vid 1 O-tiden på qvällen var faran så pass öfverstånden, att 
en del af brandkåren kunde hemsändas, men, såsom vanligt är 
vid brand i mjölqvarnar och mjölupplag, kunde elden icke förrän 
efter längre tids förlopp fullständigt släckas, utan den s. k. 
eftersläckningen fortgick flera veckor, hvarunder lukten af bränd 
spanmål kändes nästan i hela staden. 

Fastigheten var brandförsäkrad för 360,250 och lösegendo
men för 555.500 kronor. Brandskadeersättningen utgick för 
den förra med 256,570 kronor 83 öre och för den senare med 
454,809 kronor 92 öre. Mot slutet af år 1879 var qvarnetab-
lissementet återuppbygdt och i verksamhet. 

E) Bränvinshandelns ordnande. 

Bränvinsminuteringens och bränvinsutskänkningens öfverlå-
tande på ett bolag, hvilket lemnade säkerhet derför, att försälj
ningen icke, vare sig omedelbart eller medelbart, beredde bola
gets delegare annan vinst än skälig ränta på deras i företaget 
nedlagda kapital, har i Stockholm utgjort ett allmänt önsknings-
mål, för hvars uppnående man redan för länge sedan börjat 
vidtaga förberedelser, hvilka, på sätt i berättelsen för femårs
perioden 1871—1875 antydes, fortgingo vid samma periods ut
gång. Denna angelägenhet har nu blifvit ordnad, och dess vigt 
för kommunen manar Ofverståtliållareembetet att här lemua en 

närmare redogörelse för ifrågavarande reform och dermed sam
manhängande förhållanden. 

På sammanträde den 3 april 1865, vid hvilken tidpunkt i 
hufvudstnden funnos — förutom 40 minuteringsrättigbeter och 
103 bortauktionerade utskänkningsrättigheter — 135 på burskap 
grundade utskänkningsrättigheter samt 232 andra äldre utskänk
ningsrättigheter, af hvilka sistnämnda 10 voro förlänade till ut-
öfning i viss lokal, uppdrogo stadsfullmägtige åt en komité dels 
att utreda, huruvida samtliga de uppgifna burskapsrättigheterna 
verkligen voro af denna egenskap, och dels att jemväl undersöka 
den rättsliga grunden för de andra äldre rättigheterna, hvarför-
utom komitén skulle uppgöra förslag till ändamålsenligt ord
nande af hufvudstadens bränvinsutskänkningsväsende. Då bolags
systemets vigtigaste och nödvändigaste förutsättning naturligtvis 
är att kommunen eger fritt förfoga öfver all rättighet att der-
inom minuterings- och utskänkningsvis försälja spirituösa, kan 
stadsfullmägtiges omförmälda beslut den 3 april 1865, i hvad 
det afser utredning om de äldre, vid enskilda händer eller sär
skilda lokaler bundna försäljningsrättigheternas ursprung och 
laglighet, betraktas såsom det första steget till nämnda systems 
införande. Kort härefter inkommo till Ofverståtliållareembetet 
åtskillige innehafvare af äldre utskänkningsrättigheter med an
bud att mot lösen frånträda sin försäljningsrätt, hvarför Ofver-
ståthållareembetet, som antog att härigenom erbjudit sig ett 
lämpligt tillfälle för kommunen att underlätta och påskynda ut-
skänkningsrörelsens ändamålsenliga ordnande, i skrifvelse den 29 
juni 1865 anmodade drätselnämnden att taga under ompröfning, 
huruvida det icke vore med stadens fördel förenligt att åt de 
innehafvare af äldre utskäukningsrätt, som ville från densamma 
afstå, erbjuda någon viss årlig ersättning för lifstiden. I anled
ning häraf beslöto stadsfullmägtige på sammanträde den 1 augu
sti 1866 att, om innehafvare af bränvinsutskänkningsrättigbet, 
som grundades på erhållet burskap, ville mot ersättning afstå 
från dess utöfvande, drätselnämnden skulle, der sådant an-
såges tjenligt och utskänkningsrättigheten befunnes till sitt 
fortfarande bestånd klar och ostridig, ega att å stadens väg
nar inlösa densamma genom att tillförsäkra innehafvaren att 
årligen i sin lifstid lå af stadens kassa uppbära det skäliga 
belopp, hvarom med innehafvaren kunde öfverenskommas, dock 
icke öfver 500 kronor lör hvarje helt år. På särskild framställ
ning beslöto stadsfullmägtige derjemte att uppdraga åt den ned
satta komitén att inkomma med uppgift å alla utskänknings-
rörelser, som icke grundade sig på burskap eller auktionsinrop, 
och om den rätt, hvarmed dessa utöfvades. 

Sedan komiterades härtill begränsade arbete afslutats, af-
gåfvo de sitt betänkande den 6 april 1867, och upplystes deri 
beträffande tillkomsten af och tidsbestämmelserna om de äldre 
rättigheter, som hvarken voro att hänföra till burskapsrättighe-
ter eller blifvit fästa vid vissa lokaler: att de äldsta qvarva-
rande rättigheterna ursprungligen varit grundade på s. k. krog
sedlar, hvilka, utfärdade under åberopande af nådiga brefvet den 
27 oktober 1813, medförde en särskild försäljningsrätt, under
kastad åtskilliga inskränkningar, bestående bland annat deri, 
att krogsedeln, för att bibehålla sin gällande kraft, skulle för
nyas hvart tredje år; att, enligt de förändrade bestämmelser 
angående bränvinsförsäljningen i hufvudstaden, som, med stöd 
af Kungl. Maj:ts nådiga bref den 6 juli 1849, blefvo af Ofver
ståtliållareembetet, genom kungörelse den 24 augusti samma 
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år, meddelade till efterrättelse frän 1850 års ingång, de på 
krogsedlar grundade rättigheterna skulle betraktas såsom gifna 
för allenast ett år i sender, hvadan det ålåge innehafvame att, 
inom en månad efter kungörelsens trädande i kraft, anmäla sig 
till yrkets fortsättande och uttaga nya tillståndsbevis; samt att 
den reglering, hufvudstadens utskänkningsförhållauden under-
gingo genom 1849 års författningar, haft till följd att en del af 
de ifrågavarande rättigheterna förfallit, enär deras innehafvare 
ej velat underkasta sig de nya afgifterna, och att de qvarvaran-
des gamla tillståndsbref, hvilka förut genom särskilda påskrif
ter erhållit förlängd giltighet, utbytts mot nya, uttryckligen gäl
lande för blott 3 år. Vid nu anförda förhållanden och då se
dermera den allmänna förordningen af den 18 januari 1855 före-
skrifvit, hvad städerna angår, att utskänkningsrätt, förlänad för 
tid, hvilken icke utlupit före år 1855, finge fortfarande utöfvas 
till den 1 oktober samma år, men att derefter den allmänna 
förordningen skulle tillämpas, så voro komiterade af den me
ning, att samtliga de utskänkningsrättigheter, hvarom nu är tal, 
med sistnämnda dag förlorat sin giltighet. Som emellertid en 
motsatt uppfattning förut varit allmänt rådande, i det man före
stält sig, att de ursprunglige innehafvame, så fram t de icke upp
sagt eller förverkat sina rättigheter, egde att för lifstiden der-
vid bibehållas, ansågo komiterade billigheten fordra att dessa 
näringsidkare, i fall deras rättigheter indroges, erhölle ett årligt 
lifstidsunderhåll af kommunen. "Vidkommande dem bland de 
äldre rättigheterna, som voro fästa vid vissa lokaler, så funno 
komiterade äfven dessa kunna lagligen indragas, och detta utan 
moralisk förpligtelse för kommunen att lemna utöfvarne någon 
godtgörelse. 

Komiterades nu omförmälda uppfattning delades af bered
ningsutskottet, som äfven i utlåtande den 31 oktober 1867 hos 
stadsfullmägtige tillstyrkte en skrifvelses aflåtande till Ofver-
ståthållareembetet med tillkännagifvande, att fullmägtige ansåge 
samtliga äldre, på burskap icke grundade rättigheter hafva upp
hört att gälla och derför borde med den 1 oktober 1868 indra
gas, dock att fullmägtige, af billighetsskäl, skulle åtaga sig hålla 
de ursprungliga, vid viss lokal ej bundna rättigheternas innehaf
vare skadeslöse genom ett årligt lifstidsunderhåll af 400 kronor 
från stadskassan. Mot denna beredningsutskottets hemställan 
hade dock en ledamot anmält reservation, hvars bevisföring gick 
ut på att ådagalägga: att bestämmelsen om krogsedlarnas för
nyande ingalunda afsett att till vissa år begränsa rörelsens id
kande, en inskränkning, som var främmande för den tid, då 
dessa tillståndsbevis utgåfvos, utan måste stadgandet, som till
kom redan år 1731 och tillämpades jemväl på burskapsrättig-
heterna, betraktas blott såsom en ordningsföreskrift, föranledd 
af bebofvet att inom loppet af vissa tider närmare undersöka, 
huru näringen blifvit handhafd och dymedelst bereda tillfälle till 
en uppsigt dera, som eljest skulle varit förenad med ofta öfver-
klagade svårigheter; att tidsbegränsningen i de tillståndsresolu
tioner, som utfärdades på grund af 1849 års föi fattningar, be
rodde uteslutande derpå att den faststälda minimeafgiften var 
bestämd för tre år i sender och att åtagandet deraf måste vara 
ett vilkor för redan befintlig utskänkningsrätts tillvaro, hvadan 
detta vilkor var gällande äfven för de genom burskap förvärf-
vade rättigheterna; samt att den af komiterade åberopade be
stämmelsen i 1855 års förordning endast åsyftade tiden för den 
genom samma författning införda nya beskattningens tillämp

ning på de äldre rättigheterna. I överensstämmelse med reser
vantens på denna uppfattning fotade förslag utföll stadsfullmäg-
tiges den 2 december 1867 i ärendet fattade beslut på det sätt, 
att fullmägtige, i fråga om de rättigheter, som icke voro fä
sta vid viss lokal, åtogo sig deras inlösen under enahanda 
förbehåll som de för burskapsrättigheterna bestämda, dock att 
det årliga lifstidsunderhållet faststäldes till allenast 450 kronor; 
samt att, vidkommande de vid viss lokal bundna rättigheterna, 
fullmägtige skulle anhålla att öfverståthållareembetet ville pröfva, 
huruvida samma rättigheter fortfarande egde lagligt bestånd och, 
der så icke vore fallet, förordna om deras upphörande. 

Förutom dels tillämpningen af stadsfullmägtiges nu omför
mälda två beslut om de gamla utskänkningsrättigheternas inlö
sen, hvarigenom och i följd af andra indragningar samtliga ut-
skänkningsrättigheters antal från den 1 oktober 1866 till den 1 
oktober 1874 minskats med 95, dels äfven tid efter annan 
skärpta polisföreskrifter för krogrörelsen, förekommo inga an
märkningsvärdare åtgöranden för bränvinshandelns ordnande, förr 
än den 8 maj 1875, då beredningsutskottet, i anledning af on 
hos stadsfullmägtige väckt motion, nedsatte en komité för af-
gifvande af förslag till en dylik reform. 

Sedan denna komité, hvilken genast började sina arbeten, 
låtit för åren 1851—1874 uppgöra en beräkning öfver fylleri
förseelsernas antal, jemfördt med folkmängden, samt dervid och 
genom andra iakttagelser kommit till det resultat, att superiet 
i hufvudstaden åtminstone icke aftagit, så fann komitén nöd
vändigt att från kommunens sida något åtgjordes för åstadkom
mande af en förbättring härutinnan; och komiterade tvekade så 
mycket mindre att förorda det enda dittills i Stockholm opröf-
vade korrektivet mot fylleriets öfverhandtagande, nemligen brän
vinshandelns öfverlåtande till ett oegennyttigt bolag, som komi
terade ansågo det vara alldeles klart, att då lystnaden efter 
starka drycker och förmågan att tillfredsställa denna, å ena si
dan, samt vinstbegäret, a den andra, voro de faktorer, som yt
terst betingade bränvinskonsumtionen, denna konsumtion skulle 
aftaga i samma mån en af dessa faktorer upphörde att verka. 
Men äfven om detta, mot all sannolikhet, icke blefvo händelsen, 
skulle berörda åtgärd medföra så stora fördelar i andra hänse
enden, att man endast för deras skull borde vidtaga den. Dy
lika påtagliga fördelar, som endast ofullständigt kunde ernås 
genom polisföreskrifter eller polistillsyn, vore bland annat: att 
spirituösas utlemnande åt barn, åt redan berusade och åt dem, 
som gjorde krogen till sitt dagliga tillhåll, kunde förebyggas; 
att krogföreståndarne komme att hafva ekonomiskt intresse af 
att uppdrifva mathållningen; att garantier funnes för lämplige 
föreståndares anställande och de försumliges afskedande; att 
befogade anspråk på utskänkningsställenas beskaffenhet, läge och 
fördelning öfver staden blefve tillgodosedda; samt att den för
säljningsskatt, hvartill kommunen egde rätt, komme att till fullo 
inflyta. 

Sedan komiterade sålunda stadgat sin öfvertygelse om nyt
tan och nödvändigheten af bolagssystemets införande, gälde det 
att undanröja det hinder derför, som låg i konkurrensen med de 
gamla utskänkningsrättigheterna. Dessas antal hade visserligen 
dels genom dödsfall och dels genom inlösen nedgått ganska be
tydligt, men ännu qvarstodo 77 burskapsrättigheter och 69 an
dra, eller sammanlagdt ända till 146 rättigheter, som alla eller 
åtminstone de allra flesta måste åt kommunen förvärfvas innan 
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reformens ställande i verket kunde ifrågakomma. Då det dit
tills i sådant afseende följda förfarandet att hafva på förhand 
bestämda gemensamma inlösningspris och låta inlösningen bero 
på anmälan af rättighetsinnehafvaren visat sig icke kunna förr 
än i en alltför aflägsen framtid föra till det önskade målet, och 
då det kunde antagas, att kommunens inkomst af en i ett bolags 
hand monopoliserad bränvinshandel skulle blifva så stor, att ett 
betydande öfverskott komme att uppstå, äfven om kommunen på 
en gång inlöste alla rättigheterna för temligen dryga årsbelopp; 
så ansågo komiterade den enda praktiska utvägen till ändamå
lets vinnande vara den att öppna underhandling med hvar och 
en utskänkare särskildt, låta honom sjelf uppgifva sitt pris, obe
roende af de öfriges anbud, samt godkänna detta pris, om det
samma, i och för sig betraktadt, ej vore alldeles orimligt. Till 
förekommande af sainraanrotningar för inlösningsprisens oskä
liga uppjagande var det emellertid af största vigt att underhand
lingarna skedde raskt och något så när samtidigt, hvarför komi
terade genast skredo till verket och underhandlade liktidigt på 
flera olika håll med den lyckliga utgång att af de 146 ifråga
varande utskänkarne ej mindre än 133 inom några veckors för
lopp skriftligen förbundit sig att, derest vederbörande myndig
het å stadens vägnar före den 1 oktober 1876 beslöte att in
lösa deras rättigheter, afstå från dessas utöfvande från och med 
den 1 oktober 1877, mot erhållande från stadskassan af en viss 
årlig godtgörelse under rättighetsinnehafvarnes och, hvad man
lige burskapsegare beträffade, jeinväl deras enkors lifstid. De 
sålunda betingade årliga ersättningarna utgjorde: 500 kronor för 
en, 600 kronor för tio, 700 kronor för åtta, 800 kronor för 
fyratiofem, 900 kronor för sexton, 15000 kronor för tretioen, 
1,200 kronor för fjorton, 1,500 kronor för fyra, 1,800 kronor 
för en och 2,000 kronor för tre, således tillhopa ett årligt er
sättningsbelopp af 124,100 kronor. 

Vid handläggningen af komiténs under december månad 
1875 afgifna förslag beslöto stadsfullmägtige den 7 april 1876, 
i nära öfverensstämmelse med hvad komiterade hemstält, att 
på de erbjudna vilkoren inlösa omförmäida 133 till staden hem-
bjudna rättigheter; att söka på ett bolag för viss tid öfver-
låta all den minuthandel med och all den utskänkning af spiri
tuösa, som eljest skolat på auktion utbjudas från och med 
den 1 oktober 1877 med förbehållen rätt för stadsfullmägtige 
att dels på förhand granska de vilkor, hvarunder ett sådant 
öfvertagande kunde komma i fråga, och dels utse ett ombud, 
som skulle vara tillstädes vid bolagsstyrelsens sammanträden 
med rätt att deltaga i öfverläggningarna men ej i besluten. 

P å inbjudning af Ofverståthållaren förenade sig härefter 
åtskillige bland hufvudstadens mest framstående invånare till 
ett bolag under benämning Stockholms utskänkningsahtiebolag, 
och antog Ofverståthållareembetet, genom resolution den 28 
december 1876, ett af detta bolag gjordt anbud att för tre år 
från och med den 1 oktober 1877 öfvertaga all nu ifrågava
rande minuterings- och utskänkningsrörelse med vilkor att bo
laget i årlig försäljningsafgift erlade 300 kronor för hvarje mi
nuthandelsrätt och 480 kronor för hvarje utskänkningsrätt samt 
derjemte till kommunen afstode sin nettobehållning på sätt bo
lagsordningen närmare föreskrefve. Denna koncession förnyades 
sedermera för försäljningsåret 1 oktober 1880—1 oktober 1881. 

Ofverståthållareembetet öfvergår nu till redogörelse för ut-
skänkning8bolagets verksamhet och densammas resultat under 

1) Benämningen krogar är så till vid» oegentlig, som lokalerna i allmänhet 
bestå af två afdelningar, hvaraf den ena är upplåten för sådan servering och så
dana kunder, att rörelsen derstädes kan anses bänförlig till hvad man kallar käl
lare- eller värdshusrörelse. Också äro i bolagsstyrelsens årsberättelser de ifråga
varande etablissementen benämuda ntskänkningsställen, hvilken beteckning emel
lertid här undvikits för att skilja dem från andra ställen, som, på sätt längre 
fram synes, bolaget begagnar jeinväl för utskänkning i den bemärkelse, detta ord 
förekommer i bränvinsförsiljningsförordningen. 

2) Motsvarande siffra för försäljningsåret 1 8 8 0 - 8 1 var kronor 1,506,132'38. 

de inom femårsperioden liggande försäljningsår och förutskickar 
i sådant afseende följande tabellariska öfversigt: 

De åt bolaget upplåtna minuteringsrättigheter användes på. 
följande sätt: 

Af de utskänkningsmttigheter, som voro åt bolaget upp
låtna, öfverlät bolaget åt enskilda personer: 

Bolagets af sättning af spirituösa var, räknadt i kannor: 
på krogarna: 
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När utskänkningsbolaget den 1 oktober 1877 började sin 
verksamhet, hade af de 13 återstående gamla rättigheterna 11 
under hand blifvit af staden inlösta, så att endast två qvar-
stodo. Den enas innehafvare hade dock, mot en årlig ersätt
ningssumma, förbundit sig att icke sälja spirituösa annat än 
till afhemtning, och äfven denna del af rättigheten blef honom 
sedermera frånlöst. Med den andra rättighetens innehafvare 
hade bolagets styrelse träffat aftal att rättigheten icke skulle 
utöfvas under bolagets första oktrojtid, hvilken öfverenskommelse 
förlängdes vid oktrojens förnyande. Bolaget var alltså genast 
från början fritt från nästan all konkurrens, för så vidt den be
rodde på enskilda personers rättighet till spirituosaförsäljning 
inom hufvudstaden. Men i stället fick bolaget under den första 
tiden utstå en ganska svår täflan från ett annat håll. På 
Reymersholm — således utanför staden men alldeles invid dess 
gräns — utöfvades nemligen af ett bolag, i sammanhang med 
spritförädlingsrörelse, en rättighet till bränvinsminutering, och på 
grund af denna rättighet såldes derstädes bränvin åt allmänhe
ten till lägre pris än stockholmsbolagets. Detta i förening med 
dels reymersholmsvarans påstådda renare beskaffenhet, dels de 
utomordentliga och energiska åtgärder, som vidtogos för att 
draga kunder till Reymersholm, såsom kostnadsfri färd dit och 
derifrån ined särskilda ångslupar o. d., gjorde att allmänheten, 
synnerligast den arbetande befolkningen, i massor strömmade 
till Reymersholm och der inköpte sina bränvinsförråd i par
tier om en half kanna eller derutöfver. Den nu omförmälda 
täflingen, känd under benämningen »bränvinskriget», och en der-
med sammanhängande fråga om den sanitära fördelen af att på 
Stockholms spirituosaförsäljningsställen tillhandahålla ute-lutande 
s. k. »tiodubbelt renadt» eller »absolut rent» bränvin af Reymers-
holms tillverkning, hvilken vara förmenades i oskadlighet för 
helsan öfverträffa livarje annan känd bränvinssort, togo på det 
lifligaste allmänhetens och pressens uppmärksamhet i anspråk 
till dess leveransförhållandena mellan stockholmsbolaget och ett 
nybildadt reymersholmsbolag, på sätt nedan kommer att när
mare berättas, blefvo ordnade i början af år 1879, då ifrågava
rande konkurrens och de af densamma föranledda svåra olägen
heter upphörde. 

Af förestående tabellariska öfversigt framgår, att om man 
frånser det särskilda ändamål, hvarför bolaget för egen räkning 
användt en minuteringsrättighet, äfvensom den till en kortare 
tid af året begränsade marketenterirörelsen å Ladugårdsgärdet, 
så utöfvades den försäljningsrätt, bolaget icke öfverlåtit till an
nan, på dels krogar, dels bränvinsmagasiner och dels s. k. aptit-
supställen. 

Krogarnas antal uppgick den 30 september 1877 till 193, 
men utgjorde, då bolaget dagen derefter började sin verksamhet, 
allenast 87. Denna på en gång verkstälda reduktion af icke 
mindre än 106 krogar försiggick utan något förnimbart spår af 
missnöje från den arbetande befolkningens sida. 

Såsom ofvan synes, har under femårsperioden krogarnas an
tal utgjort högst 89. Då till läge och beskaffenhet lämpliga 
lokaler icke genast och på en gång kunde erhållas till erforder
lig mängd, nödgades bolaget i början använda åtskilliga af de 
gamla, i berörda hänseenden mer eller mindre otjenliga krog
ställena; men genom dessas småningom skeende indragning eller 
förändring samt nya lokalers öppnande, till en del i särskilda 

af bolaget inköpta eller uppförda byggnader, hade bolaget vid 
femårsperiodens slut bragt det derhän, att krogarnas beskaffen
het och fördelning öfver staden, i allmänhet taget, icke lemnade 
något öfrigt att önska. Ej få af dem kunna till och med sä
gas öfverträffa äfven de mest anspråksfulla fordringar på en ut-
skänknings- och spislokal för arbetsklassen. 

För hvarje krog finnes en manlig eller qvinlig föreståndare, 
anstäld i bolagets tjenst mot lön, vexlande mellan 1,500 och 
2,100 kronor, för år räknadt. Denne föreståndares rättigheter 
och skyldigheter samt bolagets och hans ömsesidiga förhållan
den i öfrigt äro bestämda genom kontrakt, af hvars innehåll må 
anföras: att all utskänkning af spirituösa, viner och likörer 
verkställes för bolagets räkning utan att föreståndaren deraf får 
draga någon vinst; att föreståndaren deremot får för egen räk
ning idka all försäljning af mat, kaffe, té, chokolad, maltdryc
ker, sodavatten, cigarrer o. d.; att föreståndaren är skyldig att 
mot skäligt pris tillhandahålla god och väl lagad mat, så väl 
varm som kall; att viner, likörer eller spirituösa drycker icke 
må af föreståndaren säljas på kredit eller mot pant eller bor
gen; att föreståndaren skall tillse det rusgifvande drycker, vare 
sig till afhemtning eller till förtäring på stället, icke utlemnas 
åt personer under 18 år eller åt redan berusade; att bolaget 
efter reqvisition låter utlemna viner, likörer och spirituösa till 
föreståndaren, som under ingen förevändning får, ej ens för eget 
behof, inköpa eller mottaga dylik vara af annan än bolaget; 
att lokal för hela rörelsen, så väl bolagets som föreståndarens, 
tillhandahålles af bolaget, som ock på vissa vilkor åt honom 
och nödig betjening upplåter bostad; att föreståndaren ovilkor-
ligen är pligtig att vid utskänkning af viner, likörer och spiri
tuösa drycker följa den taxa, som bolaget faststält och som 
skall finnas anslagen å utskänkningsstället; att föreståndaren, 
på samma gång han från bolagets kontor reqvirerar varor, skall, 
utan något som helst afdrag, betala dem efter det å nyssnämnda 
taxa upptagna pris med skyldighet derjemte att hvarannan 
vecka till bolaget aflemna förteckning å öfverblifna varor; samt 
att föreståndaren visserligen är anstäld på två månaders ömse
sidig uppsägning, men att bolagsstyrelsen dock eger rätt att 
när som helst, äfven utan uppgifven anledning, skilja honom 
från befattningen med skyldighet likväl för bolaget att i så fall 
gifva honom ersättning för två månaders hyra och kost med en 
i kontraktet bestämd kontant penningesumma. Af nu omnämnda 
kontrakt framgår derjemte bland annat: att bolaget af de för 
rörelsen erforderliga inventarier bekostar möbler i serverings
rummen, träkärl till förvarande af spirituösa samt glas för ser
veringen af viner och spritdrycker, hvaremot öfrig materiel till
handahålles af föreståndaren; äfvensom att bolaget och före
ståndaren, enligt tid efter annan bestämd grund, gemensamt be
kosta utskänkningsställets belysning, uppvärmning och rengöring 
samt aflöning åt de der anstälda biträden. 

Krogarna hållas öppna söckendagar från kl. 6 f. m. till kl. 
10 e. m. och helgdagar kl. 6—729 f. m., 1—4 samt 7—10 
e. m. 

Vid inrättandet af de för försäljning till afhemtning af-
sedda brånvinsmagasinerna, hvilkas antal, efter hvad förut är 
nämndt, under femårsperioden ej öfverstigit 28, ville bolaget så 
litet som möjligt bryta med de förhållanden, hvarvid befolknin
gen under årtionden vant sig. De lokaler, hvilka af gammalt 
varit för sådan rörelse begagnade, hafva derför, i den mån det 
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kunnat ske, bibehållits. Emedan vidare de flesta af de gamla 
bränvinsmagasinerna tillhandahöllo allmänheten så små qvanti-
teter som helst, så utöfvar bolaget sin ifrågavarande afhemtnings-
försäljning icke på minuteringsrättigheter utan på utskänknings-
rättigheter för att dymedelst kunna sälja i mindre partier än 
en half kanna. Den med sistnämnda slag af rättighet förenade 
frihet att sälja under denna qvantitet begagnas dock icke i hela 
dess vidd, utan har bolaget bestämt ett visst minimum och satt 
detta till en fjerdedels kanna. Vid det förhållande att magasi-
nernas försäljningspris är och måste vara vida lägre än krogar-
nas, skulle nemligen saknaden af ett dylikt minimum eller ett 
allt för lågt sådant leda derhän att konsumenten, i stället för 
att intaga sin sup på krogen, köpte motsvarande qvantum på 
magasinet och förtärde det derutanför. Till förebyggande att 
varan skall kunna alltför beqvämt fördelas mellan flera, iaktta-
ges tillika att den ej utlemnas på kärl om mindre rymd än en 
fjerdedels kanna. 

Två af bolagets magasiner hafva från den 1 april 1879 
utgjort undantag från de öfriga, i det nemligen bränvin der säljes 
till något billigare pris, än det å de andra magasinerna gällande, 
men varan deremot icke utlemnas i ringare poster än 15 kannor 
eller i kärl om mindre rymd än 7 kannor. Denna endast på 
försök vidtagna anordning har tillkommit för att vid hufvud-
staden qvarhålla den bränvinsforsäljning åt landtbor, hvilken, i 
anseende till det jemförelsevis höga magasinspriset, kunde an
tagas vilja draga sig till andra orter, samt för att derjemte be
reda de personer, åt hvilka bolaget mot dryga afgifter öfver-
låtit rättighet till idkande af källarerörelse, tillfälle att få in
köpa sina bränvinsbehof till billigare pris, än de direkte kon-
sumenterne måste betala. 

Likasom för krogarna finnes för hvarje magasin en i bola
gets tjenst tillsvidare anstäld manlig eller qvinlig föreståndare. 
Lönen för desse föreståndare är lägst 900, högst 1,200 kronor. 

När reqvisition af bränvin jemte full liqvid, beräknad efter 
den för magasinerna gällande och der anslagna prislista, ingår 
till magasinet, antecknar föreståndaren så väl det reqvirerade 
som liqvidens belopp dels på en i kolumner indelad kontroll
lista och dels å en för ändamålet inrättad, af två delar bestå
ende blankett. Den ena delen af denna blankett stämplas af 
föreståndaren och tillställes köparen, som mot dess öfverlem-
nande till en å magasinet anstäld, af leverantören aflönad s. k. 
utmätare, erhåller det reqvirerade. Vid stängningstiden hvarje 
dag afhemtas kassan af leverantören, som derefter å vissa tider, 
med ledning af de qvarvarande blanketterna och kontrollboken, 
uppgör räkning med bolaget. 

Bränvinsmagasinerna hafva hållits öppna från kl. 7 f. m. 
till kl. 9 e. m. under månaderna maj—oktober samt från kl. 8 
f. m. till kl. 8 e. m. under återstoden af året, helgdagsqvällarna 
dock till kl. 9. 

De två s. k. aptitsupställena, af hvilka det ena, beläget i 
Klara församling, öppnades år 1878, och det andra, beläget inom 
Storkyrkoförsamlingen, öppnades under år 1879, utgöra begyn
nelsen till förverkligande af bolagets program i en icke ovigtig 
del, hvars utförande skulle bero på bolagets ekonomiska ställ
ning. I detta program ingick nemligen planen att, när bolagets 
tillgångar sådant medgåfve, inrätta större, företrädesvis för arbets
klassen afsedda spisanstalter, der god och billig mat skulle till
handahållas, men spirituösa blott till måltiderna serveras. Denna 

metod följes nu på ifrågavarande aptitsupställen, hvilka skötas 
af hvar sin föreståndare med ungefär samma ställning till bo
laget som krogföreståndarnes. God mat serveras till så billiga 
pris, som omständigheterna medgifva; någon annan spirituosa-
utskänkning än aptitsupen till måltid är icke tillåten; vin lem-
nas endast åt måltidsgäster; och ej heller maltdrycker kunna 
fås med mindre smörgås eller annan mat reqvireras. Efter hvad 
Ofverståtbållareembetet erfarit, är det bolagsstyrelsens afsigt att 
efter hand öka antalet aptitsupställen, om det, såsom man hop
pas skola blifva fallet, visar sig att anordningen tillvinner sig 
förtroende af den allmänhet, för hvars gagn den är afsedd. 

Ordningen å de olika slags försäljningsställen, hvarest, en
ligt hvad af nu lemnade redogörelse framgår, rörelse utöfvas för 
bolagets omedelbara räkning, öfvervakas af en i bolagets tjenst 
anstäld kontrollör, hvarjemte Ofverståthållareembetet, på fram
ställning af styrelsen, medgifvit att stadens tio poliskommissarier 
må, en hvar för de utskänkningsställen Ofverståthållareembetet 
bestämmer, ntöfva särskild tillsyn dera att föreståndarne upp
fylla sina skyldigheter. 

De för bolagets egen rörelse erforderliga qvantiteter viner 
samt bättre spirituösa (punsch, konjak, likörer o. d.) inköpas, 
till på förhand bestämda priser, på leverans af enskilde vin
handlare. Desse åligger att, i mån af reqvisition, leverera va
rorna direkt till bolagets försäljningsställen. Genom nu omför-
mälda anordning är bolaget oberördt af de under leveransåret 
inträffande prisfluktuationer, hvarjemte bolaget, då det icke be-
höfver förse sig med några större partier på en gång, undviker 
de dryga kostnaderna med varornas magasinering och expedie
rande till utförsäljningsställena. 

Inköpet af bränvin sker äfven på leverans, som af nyss 
angifna skäl jemväl fullgöres genom varans successiva lemnande 
omedelbart till bolagets försäljningsställen. För förhållandena 
med denna bränvinsleverans vill Ofverståthållareembetet, enär 
frågan härom mycket varit föremål för den allmänna uppmärk
samheten, här i möjligaste korthet redogöra. 

Då bolaget började sin verksamhet, var det åtskilligt, som 
talade för att leveransen borde anförtros åt hufvudstadens de-
stillatorer. I sådant afseende må nämnas, att i regeln Stock
holms befolkning dittills köpt sitt bränvin på deras magasiner; 
och då allmänheten sålunda under åratal vant sig vid den ena 
eller andra destillatorns vara, ansågs det icke lämpligt att i en 
handvändning påtvinga konsumenterne en helt annan tillverk
ning. Härtill kom i öfrigt att, om man utestängt destillatorerne 
från bränvinsleverans till bolaget, deras industriela yrke, som 
var baseradt på afsättningen å stadens bränvinsförsäljningsställen, 
skulle blifvit så lönlöst att de, måhända med ett eller annat 
undantag, nödgats nedlägga sin rörelse; något som de myndig
heter, hvilka beslutat omorganisationen af hufvudstadens brän-
vinshandel, icke kunde antagas velat se såsom följd af denna 
förändring, så mycket mindre som under en följd af år icke 
någon bland destillatorerne varit åtalad för underhaltig vara. 
I följd af nu anförda förhållanden och sedan ett af det ofvan 
omförmälda på Reymersholm etablerade bolaget, benämndt »Vin-
och spirituosabolaget», ingifvit anbud att, ined andras uteslutande, 
leverera utskänkningsbolagets hela bränvinsbehof blifvit dels på 
nyss angifna skäl och dels i anseende till den för inköpspri
sens bestämmande erbjudna grundens oantaglighet förkastadt, 
samt inledda underhandlingar om en del af leveransens öfver-
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låtande å reymersholmsbolaget ej heller ledt till något resultat; 
så afslöts med destillatorerne aftal om ifrågavarande leverans. 
På hösten 1878 inträdde emellertid leveransfrågan i ett nytt 
skede. Reymersholmsbolaget öfverlät nemligen då sin affär till 
en nybildad association af destillatorer, benämnd Reymersholms 
spritförädlingsaktiebolag; och med detta bojag afslöts den 20 
januari 1879 ett sedermera förlängdt kontrakt, på grund hvaraf 
bolaget allt sedan den 10 februari samma år levererat och vid 
femårsperiodens utgång fortfarande levererade allt det för ut-
skänkningsbolaget behöfliga bränvin. I det utskänkningsbolaget 
genom detta nya leveransaftal gjort sig beroende af en enda 
leverantör har bolaget frångått en princip, hvars fasthållande 
bolaget förut ansett af betydande vigt, och som derför äfven af 
bolaget åberopades bland de öfriga skälen mot godkännande af 
det äldre reymersholmsbolagets leveransanbud. Också hade ett 
afsteg från nämnda grundsats, oaktadt personalförändringen i 
reymersholmsbolaget och dess styrelse, sannolikt icke ifråga-
kommit, derest ej dermed vunnits en fördel af oskattbart värde 
för kommunen. I det nya leveransaftalet ingick nemligen skyl
dighet för reymersholmsbolaget att nedlägga den förut omför-
mälda konkurrens med utskänkningsbolaget, hvilken allt sedan 
den 1 oktober 1877 egt rum på Reymersholm, och hvilken, oaf-
sedt dess olägenhet i ekonomiskt hänseende, utöfvade ett skad
ligt inflytande på sedligheten i Stockholm, i ty att befolkningen 
af det lägre bränvinspriset på Reymersholm lockades att inköpa 
och förtära större qvantiteter än eljest skulle varit fallet. 

Ett annat ej heller ovigtigt skäl för den vidtagna åtgärden 
förtjenar äfven att framhållas. Bland de af det äldre reymers
holmsbolaget åberopade motiv för önskvärdheten af bränvins-
leveransens anförtroende åt detta bolag betonades skarpast den 
omständighet, att bolaget ensamt mägtade åstadkomma s. k. 
»tiodubbelt renadt» eller »absolut rent» bränvin, hvilket, såsom 
redan förut är vordet antydt, förmenades vara af alla kända 
bränvinssorter det i helsoafseende oskadligaste. Den fördelak
tiga opinion, man sålunda sökte göra gällande i fråga om det 
absolut rena bränvinet, ansågs af mången berättigad, och i så 
väl det offentliga som det enskilda höjde sig många röster, för att 
endast detta bränvin borde af utskänkningsbolaget tillhandahållas 
allmänheten i stället för kolrenadt, hvilket, innan bolaget började 
sin verksamhet, var det bränvinsslag, som hufvudsakligast, ja nä
stan uteslutande, försålts å Stockholms krogar och bränvinsmaga-
siner. De vetenskapliga uttalanden, som dittills förnummits i af-
seende å det absolut renas sanitära företräde, hade likväl varit 
hvarandra temligen motsägande, och hvad särskildt angår de 
svenska vetenskapsmännens, hade dessa mest inskränkt sig der-
till att frågan, i brist på tillräckliga materialier för dess belys
ning, tillsvidare måste lemnas obesvarad. Under sådana om
ständigheter ansågs det äldre reymersholmsbolagets enastående 
förmåga att tillverka absolut rent bränvin icke böra medföra 
sjelfskrifvenhet för detta bolag att öfvertaga den ifrågavarande 
leveransen, då, såsom sagdt är, bolagets anbud af andra skäl var 
oantagligt. Men utskänkningsbolagets styrelse fann det emeller
tid af vigt att en utredning om mängden och beskaffenheten af 
de i kolrenadt bränvin förekommande ämnen samt om detta 
bränvins sanitära skadlighet, i jemförelse med det absolut rena 
bränvinets, blefve bragt till stånd genom analyser, företagna af 
en dertill kompetent svensk vetenskapsman ; och styrelsen upp
drog derför under loppet af 1877 års höst åt professoren vid 

tekniska högskolan doktor F. L. Ekman att anställa en sådan 
undersökning. Härförutom och då utskänkningsbolagets styrelse 
icke ville förneka befogenheten af deras anspråk, som önskade 
att, oberoende af vetenskapens blifvande domslut i nyssberörda 
hänseende, det bränvin, bolaget tillhandahölle allmänheten, borde 
vara så rent, som omständigheterna medgåfve, samt bolagets 
affär redan de första månaderna af bolagets verksamhet visat 
sig gifva en behållning, nog stor att tillåta anskaffande af dy
rare bränvin än det enkelrenade, så afskaffade styrelsen i med
let af december 1877 denna bränvinssort och lät den efterträdas 
af s. k. dubbelrenadt bränvin, d. v. s. af så hög renhetsgrad, som 
Stockholms destillatorer kunde med sina apparater åstadkomma. 
Styrelsen ansåg sig till och med böra gå ändå längre och foga 
anstalt om att absolut rent bränvin, vid sidan af det kolrenade, 
funnes att tillgå, till en början på bränvinsmagasinerna. Men, en
ligt hvad styrelsen i sin arbetsredogörelse för försäljningsåret 1 
oktober 1877—1 oktober 1878 förmäler, uppstod för genomfö
randet af denna anordning ett oväntadt hinder, i det den enda 
fabrik, som då kunde producera absolut rent bränvin, nemligen 
Reymersholms, vägrade utskänkningsbolaget eller dess bränvins-
leverantörer att derstädes tillhandla sig dylik vara. Frågan om 
den tilltänkta reformens genomförande måste således för tillfäl
let förfalla. Vid den tid då underhandlingarna med det nya 
reymersholmsbolaget pågingo, blef det emellertid kändt, att den 
komité, åt hvilken Eders Kungl. Maj:t uppdragit att revidera 
gällande författningar angående tillverkning och försäljning 
af bränvin, ansett renhetsgraden hos det bränvin, som skall ut
minuteras eller utskänkas, böra bestämmas så hög, som prak
tiskt vore möjligt. Efter detta uttalande af en sådan auktori
tet var det naturligt att utskänkningsbolagets styrelse skulle 
fästa större vigt än förut vid tillgången på absolut rent brän
vin, hvilket slag obestridligen var det enda, som uppfylde den 
af komitén föreslagna fordran, och då det nya reymersholms
bolaget erbjöd sig att lemna dylikt bränvin, fann styrelsen sii 
mycket mera skäl att begagna sig af detta tillfälle, som det vi
sat sig att bolagets förutvarande leverantörer icke ville eller för
mådde åtaga sig en sådan leverans. Som emellertid de ofvan-
nämnda vetenskapliga analyserna ännu icke voro afslutade — 
det var ej fallet ens vid femårsperiodens utgång — samt frå
gan om det inflytande, bränvinets föroreningar kunna hafva på 
dess fysiologiska verkningar, således fortfarande var outredd, 
ville styrelsen icke gå ända derhän att vägra sälja kolrenadt 
bränvin åt dem, som föredrogo detta framför det absolut rena, 
utan beslöt att tillhandahålla begge sorterna, och, på det kun
derna ej af ett billigare pris på den kolrenade varan skulle loc
kas att köpa denna, bestämdes ett gemensamt pris för begge 
slagen. 

Från och med den 10 februari 1879, då den nu omförmälda 
anordningen trädde i verket, till slutet af samma år försåld»; ut
skänkningsbolaget 1,200,000 kannor absolut rent och, under hela 
året, 200,000 kannor kolrenadt bränvin, samt år 1880 resp. 
1,400,000 och 40,000 kannor, allt ungefärligen räknadt. 

Enligt hvad ofvanstående tabellariska öfversigt visar, är 
det tre särskilda ändamål, för hvilka bolaget å annan öfverlå-
ter försäljningsrätt, nemligen: 

dels för att bereda sina leverantörer tillfälle leverera i min
dre partier; 

dels för källare- och schweitzerirörelse; 

K. M:la Befallnittgshafvandet femåraberättelser 1876—1880. Stockholms stad. ' 
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och dels för spirituösas försäljning afhemtningsvis, hvilken 
sistnämnda rörelse Öfverståthållareembetet för korthetens skull 
tillåter sig här beteckna med den visserligen oegentliga men i 
dagligt tal brukligaste benämningen vinhandel. 

De bolagets leverantörer., som endast för leveransens skull 
fått försäljningsrätt på sig öfverlåten, få ej till annan än bola
get sälja spirituösa i mindre partier än 100 kannor. 

Källare- och schweitzeriidkarne få icke utöfva sådan hand
tering, som kan hänföras till krogrörelse, och dem är äfven för
bjudet att till afhemtning försälja bränvin eller dermed jemför-
lig vara. 

Vinhandlarne få icke i sin försäljningslokal eller i dess 
granskap afyttra bränvin eller dermed jemförlig dryck; och 
annorstädes inom Stockholms område få de icke sälja dylik 
vara i mindre qvantitet än 100 kannor. Hvad särskildt beträf
far de vinhandlare, som af bolaget fått utskänkningsrättighet på 
sig öfverlåten, så är för dem, jemväl i fråga om annan spiri
tuösa än bränvin, den eljest med dylik rättighet förenade behö
righet inskränkt äfven så tillvida, som de icke få sälja vare 
sig till förtäring på stället eller i mindre qvantiteter än 10 
kubiktum. 

Afgifterna till bolaget för de öfverlåtna rättigheterna äro 
bestämda med hänsyn icke allenast till den spirituosaqvantitet, 
rättighetsinnehafvaren kan anses afyttra, utau ock till den in
komst af hela rörelsen, rättigheten att sälja spirituösa antages 
böra inbringa honom. Högsta årliga afgiften, som under fem
årsperioden påförts någon af de ifrågavarande personerna, har 
varit 11,000 kronor och den lägsta 100 kronor. 

F) Nya kommunikationsanstalter. 
a) Stockholm—Vesterås—Bergslagens jernväg. Den utomor

dentliga vigten för Stockholm att genom en jernbana ej långt 
från norra mälarestranden erhålla en så gen förbindelse som 
möjligt med bergslagerna samt Upplands och Vestmanlands 
sädesbygder har länge varit klart insedd af hufvudstadens in
vånare och kommunalmyndighet. Redan i underdånig skrif-
velse den 1 februari 1868 fäste stadsfullmägtige Kungl. Maj:ts 
nådiga uppmärksamhet på denna sak; och Kungl. Maj:t be
hagade äfven i sin proposition till 1870 års riksdag, beträf
fande norra stambanans anläggning, förorda denna banas sträc
kande öfver Almarestäket, Sevalla och Norbergstrakten till 
Storvik. Riksdagen beslöt emellertid att draga banan öfver Sala. 

Vid underrättelsen härom väcktes tanken hos framstående 
kommunal- och affärsmän i hufvudstaden och landsorten att 
mälarebanan skulle bringas till stånd på enskild väg; och sedan 
undersökning försiggått samt ritningar och kostnadsförslag blif-
vit färdiga, utfärdades den 26 november 1870 inbjudning till 
allmänheten att teckna aktier i företaget. Denna inbjudning 
rönte ett gynsamt mottagande. Hufvudstadens förnämsta köp-
mansfirmor och en mängd andra personer tecknade betydliga 
belopp, och inom de landsorter, som jernvägen skulle genomgå, 
beslöto de flesta kommuner, främst bland dem VesteVås, att 
med större eller mindre summor medverka till det gagnande 
företagets framgång. Sålunda blef det för ett bolags bildande 
förutsatta belopp, 2,000,000 kronor, inom två månader mer än 
fulltecknadt; och redan den 28 januari 1871 konstituerade sig 
bolaget under benämning Stockholm— Vesterås—Bergslagens jern-
vägsaktiebdag samt antog bolagsordning, som blef af Kungl. 

Maj:t faststäld, och enligt hvilken bolaget grundades på minst 
20,000, högst 40,000 aktier å 100 kronor hvardera. 

Sedan, på begäran af bolagets styrelse, Stockholms stads
fullmägtige iklädt staden räntegaranti för ett lån å de 5,000,000 
kronor, som utöfver aktiekapitalet erfordrades, samt kontrakt 
upprättats med kaptenen Erik Sandell och ingeniören Jonas 
Vessel om banvallens byggande, började arbetena i augusti 1872, 
och den 15 november samma år öfvertogo Stockholms enskilda 
bank, Skandinaviska kreditaktiebolaget, Stockholms handelsbank 
samt bankirfirmorna Guilletmot & Weylandt och C. Gr. Cervin 
det garanterade obligationslånet med en femtedel hvardera och 
efter en kurs af 99 procent. 

Emellertid hade priset både på materialier och arbete se
dan kostnadsförslaget uppgjordes stigit till en dittills oerhörd 
höjd. Detta, i förening med åtskilliga af bolaget beslutade än
dringar i den ursprungliga planen och den vidtagna åtgärden 
att öka skenvigten, vållade, att bolagets tillgångar snart visade 
sig otillräckliga för arbetets fullbordande. I anledning häraf 
vände sig bolagsstyrelsen till stadsfullmägtige med begäran, att 
staden skulle utbyta sin räntegaranti mot aktieteckning till be
lopp af 3,500,000 kronor; och ville bolaget, i händelse af bifall 
härtill, föröka banans nytta för staden genom att utsträcka den
samma å ena sidan till Ludvika i södra Dalarna och å den 
andra till saltsjöhamn vid Stockholm. Denna framställning bi
fölls af stadsfullmägtige den 14 november 1874 under vilkor 
bland annat, att ' nya aktier med lika rätt som de äldre skulle 
i bolaget tecknas till ett belopp af minst 1,500,000 kronor samt 
minst 30 procent af det sålunda tecknade beloppet jemte viss 
ränta dera gäldas innan staden gjorde någon inbetalning å sin 
aktieteckning. Stora ansträngningar gjordes för att åstadkomma 
den teckning, som sålunda utgjorde första vilkoret för stadens 
betalningsskyldighet. Stämningen var dock nu en helt annan 
än då den första inbjudningen utfärdades och bolaget lyckades 
icke få den erforderliga summan tecknad. Emellertid blefvo 
bolagets tillgångar allt mer och mer uttömda, så att den tid 
syntes omedelbart förestående då byggnadsarbetet i brist på 
medel måste afstanna. Bolaget erbjöd då staden att öfvertaga 
banan, och stadsfullmägtige beslöto ock på sammanträde den 
28 juni 1875 att bemyndiga drätselnämnden med bolaget upp
göra kontrakt, enligt hvilket bolaget skulle under full egande-
rätt till staden öfverlåta banan med rörlig materiel och öfriga 
tillhörigheter och rättigheter. De vilkor, fullmägtige härvid upp-
stälde, blefvo emellertid icke antagna af bolaget. 

Under dessa brydsamma förhållanden inträdde frågan i ett 
nytt skede, i det ett s. k. trafikbolag bildades och erbjöd sig 
att fullborda och trafikera banan, mot att det äldre bolaget till 
trafikbolaget utfärdade förbindelse att ansvara för återbetalnin
gen af hvad trafikbolaget i följd af sitt gjorda åtagande måste 
utgifva, och skulle trafikbolaget såsom arrende för banans be
gagnande, från och med den dag då denna blifvit färdigbyggd, 
erlägga annuiteterna å det äldre bolagets räntegaranterade 
obligationslån jemte 2,000 kronor årligen till betäckande af sist
nämnda bolags förvaltningskostnader. Anbudet antogs den 30 
augusti 1875, hvarefter trafikbolaget, hvars aktiekapital utgjorde 
2,000,000 kronor, erhöll lån dels af Stockholms stad, 1,500,000 
kronor, enligt stadsfullmägtiges den 9 oktober 1875 fattade be
slut, samt dels af Mälareprovinsernas enskilda bank 500,000 
kronor. 
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Arbetena bedrefvos sedermera af trafikbolaget med sådan 
skyndsamhet och kraft, att linierna Köping—Vesterås och Ve-
sterås—Tillberga redan den 7 december 1875 kunde öppnas för 
allmän trafik samt linien Tillberga—Engelsberg för godstrafik d.17 
juli och för persontrafik den 31 augusti 1876. Banan invigdes hög
tidligen den 12 december 1876 i Vesterås af Hans Maj:t Konungen. 

Den nya bredspåriga jernvägens persontåg utgå från stats
banans centralstation, godstågen åter från det vid s. k. Vinter
vägen, på vestra sidan om statsbanan mellan vägöfvergången af 
Gamla Knngsholmsbrogatan och norra stationen, uppförda gods
magasinet. I närheten af detta magasin ansluter sig bergslags
banan till norra stambanan samt fortlöper parallelt med denna 
förbi Karlberg och egendomen »Ingenting», hvarefter bergslags
banan skiljer sig från stambanan och framgår vesterut öfver 
Almarestäket, Ekolsund och Enköping till Tillberga, hvarest den 
sammanlöper med Tillberga—Sala-banan, hvars trafikerande i 
januari 1877 öfvertogs af bergslagsbanans trafikbolag. Från Till
berga går en arm af bergslagsbanan i sydvestlig rigtning till 
Vesterås och vidare öfver Kolbäck, der den ansluter sig till 
Flen—Oxelsunds-jernvägen, fram till Köping, hvarest den för
enas med Köping—Hults- och Köping—Uttersberg—Riddar-
hyttansbanor. En annan arm af bergslagsbanan utgår likale
des från Tillberga och är dragen i nordvestlig rigtning öfver 
Skultuua, Svanå och Ramnäs bruk till Engelsberg, der banan 
Engelsberg—Kärrgrufvan, numera jemväl trafikerad af bergs
lagsbanans trafikbolag, vidtager. 

Afståndet mellan Stockholm och Tillberga är 9-5, mellan Till
berga och Köping 4-2 och mellan Tillberga och Engelsberg 4'7 mil. 

Stationerna äro uppförda i enkel stil och ändamålsenligt 
inredda. De mindre innehålla livar och en två väntsalar, ett 
expeditionsrum samt bostadslägenhet, bestående af två rum och 
kök, för stationsinspektoren jemte vindsrum för stationsbokhål-
larne. De större stationernas inredning är lämpad efter de be-
hof, en mera ansenlig trafik kräfver. Banvaktsstugorna äro af 
samma konstruktion som statsbanornas. Lokomotiverna hafva 
utgått från Sharps & Stewarts verkstad i Manchester. Person
vagnarna äro tillverkade vid Atlas mekaniska verkstad, last
vagnarna delvis vid Atlas, delvis i Norrköping och delvis i Ve-
nersborg. Hjul och axlar äro af Surahammars tillverkning. Den 
rullande materielen utgöres för närvarande af 16 lokomotiv, 

43 personvagnar, 4 postvagnar och 359 godsvagnar, allt mot
svarande ett kapitalvärde af 1,799,836 kronor. 

En jemförelse mellan bergslagsbanans och öfriga svenska 
jernvägars ekonomiska ställning visar bland annat, att år 1880 
den förstnämnda jernvägen, i fråga om nettobehållningen, d. v. s. 
skilnaden mellan inkomster och driftkostnader, intog det tionde 
samt, beträffande nettobehållningens förhållande till byggnads
kapitalet, det femtonde rummet bland landets samtliga jernbanor. 
Att banans trafik och inkomster jemväl äro stadda i jemn till
växt synes af följande tablåer: 

Uppgift å Stockholm—Vesterås—Bergslagens jernvågs j>crsmi~ 
och varurörelse vid Stockholms bangårdar åren 1877—188D. 

Uppgift öfver trafikinkomsterna på Stockholm—Vesterås—Bergslagens jernväg åren 1877—1880. 
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b) Spårvägar. Den lifligare kommunalanda i Stockholm, 
hvartill Kungl. Maj:ts nådiga förordning den 23 maj 1862 om 
kommunalstyrelse derstädes gaf den första mera verksamma 
väckelsen, har, såsom bekant, uppenbarat sig i många olika 
rigtningar, och en af dess yttringar är den snabbhet, hvarmed 
hufvudstadens befolkning och dess förtroendemän numera inför-
lifvas med tanken på att tillgodogöra sitt samhälle de nya upp
finningar, hvilka, tillämpade i utländska städer, befunnits gagne
rika; en företeelse så mycket mera hugnesam, som det visat sig 
att, om äfven planernas förverkligande blifvit, i följd af om
ständigheternas magt, väl länge fördröjdt, anstalterna, blott de 
kommit till stånd, inom helt kort tid nått den utveckling, att de 
i de flesta fall kunnat fullt ut mäta sig med utlandets, under
stundom öfverträffat dem. 

Om denna vakenhet i sinnet, denna raskhet i framåtskri
dandet vittnar bland annat den spårvägstrafik, som under fem
årsperioden öppnats i hufvudstaden. 

Redan i början af januari månad år 1870 ingingo två 
enskilda personer till Kungl. Maj:t med underdånig ansö
kan om nådigt tillstånd att i Stockholm anlägga spårvägar å 
fyra särskilda linier, men företaget kom icke denna gång till 
stånd, förnämligast derför att koncession icke kunde erhållas 
för spårs nedläggande i Drottninggatan, på hvars trafikerande 
förhoppningen om vinst hufvudsakligast var grundad. Att detta 
och några ändra senare gjorda försök till åstadkommande af 
spårvägar i Stockholm icke omedelbart ledde till åsyftadt resul
tat, berodde ingalunda på bristande öfverensstämmelse i åsig-
terna om behofvet och nyttan för hufvudstaden af att tillegna 
sig detta kommunikationsmedel. Kommunalrepresentationeus öf-
veflaggningar jemte de upprepade önskningar, som i allmänna 
tidningar läto sig förspörjas, ådagalade tvärtom otvetydigt, att 
företagets snara utförande lifligt och enstämmigt påfordrades af 
den allmänna meningen. Hvad som förlänade allt starkare och 
starkare eftertryck åt denna opinion var hufvudsakligast nöd
vändigheten att uppbjuda hvarje medel för att råda bot för den 
här nedan närmare omförmälda bostadsbrist, som alltjemt tilltog 
i oroväckande grad. En underlättad kommunikation till stadens 
aflägsna delar kunde nemligen icke annat än ytterligare öka den 
på senare tider framträdda benägenheten att för bostäders upp
förande använda dervarande vidsträckta byggnadstomter. Före
tagets tillkomst och bestånd förutsatte emellertid att detsamma 
förmådde bereda delegarne skälig vinst och icke korome att 
medföra alltför stora hinder och olägenheter för den öfriga tra
fiken; men huruvida detla under Stockholms klimat- och ter
rängförhållanden kunde antagas blifva fallet, derom saknades 
ännu en grundligare utredning. 

Det var för att åstadkomma en sådan utredning, som Öf-
verståthållaren, på sätt redan i senaste femårsberättelsen är 
omnämndt, den 30 september 1875 uppdrog åt en komité af 
sakkunnige män att uppgöra och till Ofverståthållareembetet 
inkomma med fullständig plan för spårvägars anläggande i huf
vudstaden. Denna komité afgaf sitt betänkande redan den 24 
januari 1876 och deri hemstäldes att man, i betraktande af de 
svåra terrängförhållandena å Södermalm, tillsvidare skulle afstå 
från tanken att anlägga spårvägar i denna stadsdel, hvaremot, i 
fråga om staden inom broarna och Norrmalm, komiterade före-
slogo flera spårvägslinier i två särskilda system, det primära, 
hvilket, afsedt att genast utföras, omfattade de reglerade och 

mera bebyggda stadsdelarna jemte Kungl. Djurgården, samt det 
sekundära, som senare skulle genomföras så småningom samt 
omfattade de yttre, mindre bebyggda stadsdelarna tillika med 
en del af deras närmaste omgifningar. 

De upplysningar, som genom komitébetänkandet vunnos, 
voro så lofvande för det tilltänkta företagets framgång, att in
bjudning till bildande af ett aktiebolag med ändamål att bringa 
komiterades plan till utförande ansågs böra utgå; och denna in
bjudning omfattades med sådant intresse, att det icke dröjde 
länge innan ett dylikt bolag kom till stånd under benämning 
Stockholms nya spårvägsaktiebolag, hvilket, sedan Eders Kungl. 
Maj:t den 12 april 1876 i nåder faststält dess bolagsordning, 
samt af aktiekapitalet, som skulle utgöra minst 500,000, högst 
2,000,000 kronor, tecknats ett belopp, vida öfverstigande minime-
kapitalet, af stadsfullmägtige den 10 juli 1876 undfick tillstånd 
att anlägga och trafikera spårvägar i följande fyra sträckningar 
nemligen : 

l:o) En linie från Slussplanen längs Skeppsbron, platsen 
nedanför östra Lejonbacken, Norrbro, Gustaf Adolfs torg, Ström
gatan, Rosenbad, Röda Bodarnes torg, Nya Kungsholmsbrogatan, 
Tegelbacken, Nya Kungsholmsbron, Handtverkaregatan, Kungs-
holmstorg och Trädgårdsgatan till Reparebansgatan. 

2:o) En linie från Tegelbacken utefter Klara Strandgata 
och den beslutade fortsättningen deraf genom qvarteret Lager
bärsträdet till Barnhusgatan, denna gata fram till Drottning
gatan, vidare öfver denna gata och utefter Adolf Fredriks södra 
kyrkogata, Stora Badstugatan, Trebackarlånggatan, den öppna 
platsen vid södra ändan af Roslagstullsgatan, Roslagstorg och 
Stora Träskgatan till Södra Humlegårdsgatan, der linien skulle 
sammanbindas med den nästföljande. 

3:o) En linie med utgångspunkt å Gustaf Adolfs torg från 
den under l:o) angifna linien samt derifrån sträckande sig ne
danför Kungl. stora teatern förbi södra delen af Kungsträdgår
den samt vidare utefter Östra Trädgårdsgatan, Hamngatan, 
Norrmalmstorg, Norrmalmsgatan, Södra Humlegårdsgatan, Sture
gatan och Norra Humlegårdsgatan till Nybrogatan. 

4:o) En linie, utgående från den sistnämnda å Norrmalms
torg samt sträckande sig utefter Hamngatan, Nybrohamnen och 
Ladugårdslands Strandgata till Djurgårdsbron för att, derest 
Eders Kungl. Maj:t dertill lemnade sitt nådiga tillstånd, fort
sättas öfver nämnda bro samt längs stora vägen förbi Alkärret 
och öfver Djurgårdsslätten fram till backen nedanför Bell-
mans byst. 

Under en tid af fyratio år från den dag stadsfullmägtiges 
ifrågavarande beslut vunne Eders Kungl. Maj:ts nådiga faststäl-
lelse, skulle bolaget ega att, med andras uteslutande, begagna 
förestående spårvägslinier för trafik med för ändamålet särskildt 
konstruerade person- och transportvagnar. När under vinter
tiden den för spårvägens bruk nödiga rengöring af spåren kunde 
verka hinderligt genom att förstöra slädföret eller eljest vara 
till men för den allmänna gatutrafiken, skulle spårvagnarna, en
ligt den närmare föreskrift Ofverståthållareembetet egde att i 
sådant hänseende meddela, utbytas mot andra lämpliga åkdon. 
I händelse, utan Öfverståthållareembetets på förhand gifna sär
skilda tillstånd, rörelsen på hela eller en del af spårvägen af-
brötes under mer än fyra dygn och bolaget icke förmådde visa 
att sådant härrört af orsaker, som ej kunde läggas bolaget till 
last, skulle stadsfullmägtige ega rätt förklara koncessionen för-
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verkad. När tillståndstiden utginge, tillståndet förverkades, eller 
detsamma af bolaget på annan öfverlätes, hvilket sistnämnda 
icke finge ske utan stadsfullmägtiges medgifvande, skulle staden 
vara berättigad att till sig lösa spårvägsanläggningen med der-
till hörande redskap och dragare m. m. efter det värde, som 
bestämdes af fem gode män, af hvilka drätselnämnden och bo
laget skulle utse hvardera två och dessa fyra den femte. I öf-
rigt skulle bolaget vara underkastadt åtskilliga förpligtelser, dem 
Ofverståthållareembetet, enär de dels äro af jemförelsevis ovig-
tig beskaffenhet och dels afse temligen sjelfskrifna förhållanden, 
anser sig här kunna lemna ovidrörda. 

Stadsfullmägtiges nu omförmälda beslut, understäldt Eders 
Kungl. Maj:ts pröfning, blef den 30 december 1876 i nåder fast-
stäldt, och hvad särskildt angår Kungl. Djurgården meddelade 
Eders Kungl. Maj:t den 25 juni 1877 nådigt tillstånd för bola
get att framdraga spårvägen till planen utanför dervarande 
äldre skolhus. 

Spårvägsaktiebolaget vidtog oförtöfvadt förberedelser för 
spårens nedläggning, och begyntes detta arbete den 3 maj 1877 
på den del af Ladugårdslands Strandgata, som benämnes Gref-
bron, samt den 7 i samma månad dels vid Slussen och dels på 
Roslagstullsgatan utanför en af bolaget under år 1876 för sta
tion med stall m. m. inköpt egendom. Arbetet fortgick seder
mera i den utsträckning att spårvägens längd var: 

25,293 fot vid alntet af år 1877, 

, 26,600 » » » 1878, 

31,000 » » » 1879, 

33,800 » » » 1880. 

Ar 1877 inköpte bolaget: 18 täckta vagnar, 8 slädar och 
89 hästar; år 1878: 12 täckta och 3 öppna vagnar samt 30 
hästar; år 1879: 4 öppna vagnar och 10 hästar samt år 1880: 
4 öppna vagnar och 57 hästar, så att bolaget vid femårsperio
dens slut egde: 

30 täckta vagnar, 
11 öppna vagnar, 
8 slädar och 
186 hästar. 

I den mån spåren hunno nedläggas och materiel anskaffas 
samt förhållandena i öfrigt medgåfvo trafikens öppnande, tog 
densamma nedannämnda dagar sin början å följande linier och 
liniedelar, nemligen : 

( Slussen — Norrbro. 

Norrbro—Grefbron. 

j Norrbro - Roslagstorg (östra norrmalms-
| linien). 

1877 den 25 augusti, Gustaf Adolfs torg—Kungsholmstorg. 

1877 den 12 oktober, Grefbron—Allmänna gränden (ä Kungl. 
Djurgården). 

1878 den 21 april, Roslagsforg—Grefbron. 

1878 den 22 j»ni, Roslagstorg—Drottninggatan. 1 Vestra 

1879 den 1 december, Drottninggatan— Tegelbacken. > "","" 

1880 den 14 juli, Tegelbacken—Slussen. ') J linien. 

Nu uppräknade sträckor, med undantag af de två sistnämnda, 
utgjorde till en början hvar sitt särskilda betalningsdistrikt, så 
att ny afgift måste erläggas så snart någon af ändpunkterna 

passerades. Men med ingången af maj månad år 1879 samman-
slogs linien Grefbron—Allmänna gränden dels med linien Norrbro 
—Grefbron och dels med linien Roslagstorg—Grefbron, h varigenom 
af tre linier bildades två, nemligen Norrbro—Allmänna gränden och 
Roslagstorg —Allmänna gränden. Sedermera, efter det liniedelarna 
Brottninggatan -Tegelbacken och Tegelbacken—Slussen blifvit 
öppnade,förenades dessa med linierna Roslagstorg—Drottninggatan, 
Norrbro—Roslagstorg och Slussen—Nofrbro, genom hvilken sam
manslagning af den vestra och den östra norrmalmslinien bilda
des en fullständig ringlinie. Vid femårsperiodens utgång, då den 
blott under sommartiden upplåtna linien Roslagstorg-Allmänna 
gränden jemväl upphört att trafikeras såsom sjelfständig linie, 
voro följaktligen de särskilda betalningslinierna allenast tre, nem
ligen : 

Slussen—Norrmalm (ringlinien). 

Gustaf Adolfs torg--Kungsholmstorg. 

Norrbro—Allmänna gränden. 

A hvarje af dessa tre linier, de må befaras helt och hållet 
eller blott till en del, är afgiften 10 öre, och ny afgift ifrâga-
kommer alltså icke vidare, så framt ej vagnombyte sker, såsom 
t. ex. vid Norrbro för passagerare, som från Slussen vill färdas 
till Kungl. Djurgården och i sådan afsigt går med en ringlinie-
vagn från Slussen till Norrbro, eller ock vid Norrmalmstorg för 
passagerare, som ämnar sig från Roslagstorg till Djurgården 
och derför begagnar ringlinievagn från Roslagstorg till Norr
malmstorg. 

Enligt den under femårsperioden senast af Ofverståthållare
embetet utfärdade turlista trafikeras linien Slussen—Norrmalm 
(ringlinien) söckendagar från kl. 8 f. m. till kl. 11 e. m. samt 
helgdagar från kl. 9 f. m. till kl. 11 e. ni., hvarunder två vag
nar samtidigt afgå från Slussen hvar femte minut, den ena öf-
ver Norrbro och den andra öfver Vasabron. Linien Gustaf 
Adolfs torg—Kungsholms torg befares hvar tionde minut med 
en vagn från hvardera ändpunkten; första vagnen afgår från 
Gustaf Adolfs torg hvardagar kl. 8 f. m. och helgdagar kl. 9 
f. ni. samt från Kungsholmstorg hvardagar kl. 8-14 f. m. och helg
dagar kl. 9-14 f. m.; den sista afgår från Gustaf Adolfs torg 
kl. 11 e. m. och från Kungsholmstorg kl. 11-14 e. m. A linien 
Norrbro—Allmänna gränden, som äfven trafikeras hvar 10 mi
nut, afgår första vagnen från Norrbro hvardagar kl. 12-32 e. 
m. och helgdagar kl. 9-02 f. m. samt från Allmänna gränden 
hvardagar kl. 1 e. m. och helgdagar kl. 9 f. m.; sista vagnen 
afgår från Norrbro kl. 10-3 2 e. m. och från Allmänna gränden 
kl. 11 e. m. Under femårsperioden har trafiken, sådan den 
blifvit i turlistan bestämd, icke behöft i någon nämnvärd mån 
afbrytas eller inställas i följd af suöhinder och den har icke 
någon gång måst besörjas med släddon. 

En af Ofverståthållareembetets första och vigtigaste omsor
ger vid spårvägstrafikens öppnande var naturligtvis att tillse det 
denna trafik sköttes på ett sätt, som beredde största möjliga 
trygghet och beqvämlighet för allmänheten. För att bedöma, 
hvilka bestämmelser i detta hänseende kunde anses såsom de 
efter våra förhållanden lämpligaste, måste man emellertid bygga 
på en praktisk erfarenhet, som då ännu saknades, och Ofver
ståthållareembetet inskränkte sig derför, att börja med, till 
några få ordningsföreskrifter, som befunnos under alla omstän
digheter vara af behofvet påkallade. Dessa föreskrifter medde
lades i kungörelse den 4 juli 1877 och skulle gälla till den 1 

') A denna liniedel, som framgår utefter Vasabron, Kiddarhusgränden, Rid
darhustorget, Munkbron, Lilla Nygatan och Kornhamnstorg, erhöll bolaget sär
skild koncession i april 1880. 
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G) Hamn- och vattenbyggnader. 
Om nian endast håller sig till dem af dessa byggnader, 

som under femårsperioden nått sin fullbordan, och således från
ser de storartade arbetena med Stadsgårdshamnens ordnande, 
hamnanläggningen vid Lilla Vårtan samt den nya bron öfver 
Barnhusviken {Kungsbron), af hvilka arbeten det sistnämnda 
icke var afslutadt vid femårsperiodens utgång samt de två först
nämnda ännu äro i gång, så äro de förnämsta byggnader af 
ifrågavarande slag följande: 

a) Mindre byggnader. Vid Tegelbacken mellan jernvägs- och 
den nedan närmare omförmälda Vasabron samt framför det s. k. 
Keyserska huset har en kaj blifvit murad af huggen granit. Ar
betet, som började på hösten 1876 och afslutades år 1878, så 
att den nya kajen kunde för allmänheten upplåtas samtidigt 
ined Vasabron, medförde en kostnad af 77,149 kronor 62 öre. 

En annan kaj, likaledes af huggen granit, byggdes under 
åren 1876—1878 invid Riddarlwlmskanalen från Riddarholms-
bron och förbi Riddarhuset. Från denna kaj leder dels en vid 
Riddarholmsbron inmurad stentrappa för nedgång till Munkbro
kajen och dels en jerntrappa upp till Riddarholmsbron. Arbe
tet kostade 102,932 kronor 24 öre. 

Den gamla kajen vid Munkbron har blifvit ersatt med en 
ny. Dess 558 fot långa mur är, jemte tillhörande fyra hvalf, 

uppförd på en två fot hög betongrund. Muren är byggd med 
släthuggna granitytor och hvalfven med råa koppytor. Hvalfven 
äro täckta med ett lager af cement samt försedda med cement
golf och träportar; de upplåtas åt torghandlarne för förvaring 
af matvaror m. m. Från Munkbrotorget leda tre stentrappor 
ned till kajen. Samtidigt med kajens omläggande belades Munk
brotorget med asfalt samt blef genom i asfalten inmurade tegel 
indeladt i fyrkantiga numrerade platser, hvilka mot betalning 
upplåtas till torghandlare ' ) . Arbetet, som, inberäknadt asfalt
läggning, stensättning och afloppsledning, kostade 151,455 kronor 
6 öre, börjades den 2 januari 1878 och utfördes med sådan 
skyndsamhet, att platsen åter kunde för allmän trafik upplåtas 
redan den 1 december samma år. 

Den östra stödmuren vid Slussen, som visat benägenhet att 
sätta sig, har i följd deraf blifvit ombyggd. För att erhålla 
galleri och bodar under gatan i likhet med och i fortsättning 
af de gamla, är den nya stödmuren inflyttad 22 fot samt den 
låga kajmuren framdragen till 8 fot från slusspiren, hvarigenom 
plats beredts för fyra bodar. Arbetet utfördes under loppet af 
1879 och 1880 samt föranledde en kostnad af 40,908 kronor 
63 öre. 

Afven stödmuren mot Mynttorget har blifvit ombyggd. Dag
liga observationer på den gamla muren visade nemligen att den 
var i fortgående rörelse utåt. I följd häraf afstängdes platsen 
och företogs ombyggnadsarbetet, som började den 29 juli 1878 
och slutade under loppet af år 1880. Kostnaden för detta ar
bete uppgick ända till 149,084 kronor. 

Samtidigt med ombyggandet af stödmuren mot Mynttorget 
borttogs den gamla gångbron öfver den så kallade stallkanalen 
(södra strömarmen) och ersattes af en ny, 24 fot bred körbro, 
hvarför hela kostnaden uppgick till 24,058 kronor 40 öre. Till 
bestridande af denna utgift har- Hans Maj:t Konungen bidragit 
med 12,000 kronor. 

b) Ladugårdslands Strandgata. Ett storartadt arbete i hamn-
byggnadsväg har under femårsperioden nått sin fullbordan, i det 
Ladugårdslands Strandgata, delvis tillkommen genom fyllning i 
Nybro- och Ladugårdslandsvikarna, blifvit utlagd på den sista 
återstående sträckan, nemligen mellan Grefmagnigatan och Djur-
gårdsbron. En sammanfattning af hufvuddragen i detta arbetes 
historia torde derför hafva sin rätta plats i denna femårsbe
rättelse. 

Med afseende på ej allenast den beqvämlighet och lättnad 
i allmänna rörelsen inom hufvudstaden, som skulle beredas genom 
anläggning af en strandgata längs Ladugårdslandsviken från 
Nybron till Djurgårdsbron, än äfven den prydnad för staden 
och den fördel för sundhetstillståndet m, m., som derigenom 
skulle vinnas, anbefalde Kungl, Maj:t i nådigt bref den 9 sep
tember 1859 Ofverståthållareembetet att, efter vederbörandes 
hörande, föranstalta om uppgörande af plan till en sådan an
läggning jemte förslag beträffande dess verkställighet. Stock
holms stads drätselkommission, till hvars åtgärd detta ärende 
öfverlemnades, remitterade detsamma till arbetschefen för stadens 
vattenbyggnader, numera professoren E. E. von Rothstein, hvilken 
uppgjorde en plan till dels ordnande af östra Blasiehol msstranden 
från nationalmuseum till Nybrokajen genom upptagande af en 
40 fot bred gata med kajmur och dels anläggande af en strand-

') Från den 10 jnli. 
') Detta är första g&ngen, som afgift för salaplatser â öppet torg ifråga-

kommit. 

april 1878, men förnyades genom en kungörelse den 16 mars 
sistnämnda år att tillsvidare lända till efterrättelse. De defini
tiva bestämmelserna i ämnet utfärdade Ofverståthållareembetet 
den 23 december 1880 i form af ett spårvägsreglemente, som 
trädde i gällande kraft den 1 januari 1881. Denna författning, 
som mindre afsåg att införa några nya ordningar än att stad
fästa dem, som redan blifvit under hand vidtagna, innehåller 
noggranna förhållningsregler ej mindre för bolaget och dess tra
fikpersonal än äfven för allmänheten. 

Att deras förhoppningar icke blifvit gäckade, som före
spådde snar framgång åt spårvägsföretaget i Stockholm, torde 
framgå af följande siffror: 

Trafiken på Stockholms spårvägar åren 1877—1880. 

Spårvägsbolagets nettobehållning utgjorde: 
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gata å Ladugårdslandet mellan Nybrokajen och Djurgårdsbron, 
så anordnad att utefter den blifvande husraden skulle läggas en 
11 fot bred gångbana, derefter en 30 fot bred körbana, sedan 
två med tre rader träd planterade gångvägar, hvardera af 17 fots 
bredd, derefter, för foitskaffning af de varor, som komine att 
lossas och lastas vid kajen, en 40 fot bred körbana samt när
mast vattnet en 25 fot bred lastbana; hvarföratom från hörnet af 
Blasieholmen vid Nybrokajen till Djurgårdsbron skulle byggas 
en kajmur af tuktad sten med huggen betäckning. Detta af 
Ofverslåthållareembetet förordade förslag blef af Kungl. Maj:t 
i hufvudsakliga delar gilladt den 26 april 1861. 

Samma år börjades arbetet genom fyllning i sjön vid 
Nybron samt nedanför Stallgatan, ocli sedan drätselkommis
sionen genom beslut den 2 aprii 1862 ändrat strandgatans 
bredd på Blasieholmssidan från 40 till 50 fot, fortgick arbe
tet med den skyndsamhet att en del muddringar och fyllningar 
voro verkstälda samt en stenbänk lagd tvärs öfver Nybroviken 
på omkring 120 fots afstånd från Nybrokajen, då i december 
månad 1863 fråga uppstod om en betydande ändring i den fast-
stälda byggnadsplanen. Hos stadsfullmägtige hade nemligen 
väckts en motion med hemställan att åt beredningsutskottet 
måtte uppdragas utse en komité för att taga i öfvervägande, 
bland annat, huruvida icke hamnplanet och gatan på ömse sidor 
om Nybroviken borde gifvas en större bredd än den förut fast-
stälda samt utfyllningen i inre delen af bugten fortsättas åt
minstone så långt ut, att rak väg kunde tagas från Stallgatan 
till Ladugårdslandet och erforderlig hamnplats derutanför beredas. 
Komitén blef nedsatt, och i enlighet med dess den 15 februari 
1864 afgifna förslag beslöto stadsfullmägtige på sammanträden 
den 31 mars och den 1 april samma år, att strandgatan och 
hamnplanet längs Ladugårdslandsviken skulle erhålla en bredd 
af 240 fot samt Nybroviken utfyllas så långt, att utanför fort
sättningen af Sillhofsgrändens (numera Hofslagaregatan) vestliga 
sida kunde läggas en 60 fot bred gata och derutanför ett kaj
område af 120 fots bredd. 

Sedan Kungl. Maj:t behagat den 15 juli 1864 fastställa 
jemväl detta beslut, bedrefvos arbetena med förökade kraf
ter. Fyllningen vid Stallgatan och Nybrohamnen fortsattes 
och sträckan mellan Skeppargatan och Styrmansgatan bör
jade utfyllas. Men år 1865 beslöt drätselnämnden att fyll
ningen i Nybroviken, hvilket arbete då endast obetydligt hunnit 
öfverskrida den först bestämda strandlinien, skulle tillsvidare 
inställas. Detta afbrott var en bland de första verkningarna 
af det klander, för hvilket företaget i sin senast beslutade ut
sträckning icke dröjde att blifva föremål. De anmärkningar, 
som offentligen och enskihit framstäldes i detta afseende, för
anledde bland annat att hos stadsfullmägtige väcktes två motio
ner, hvilka förde derhän, att fullmägtige den 25 februari 1867 
beslöto, att någon ändring i den af Kungl. Maj:t den 15 
juli 1864 faststälda plan visserligen icke skulle sökas men att 
beträffande samma plans utförande skulle iakttagas bland an
nat, att utfyllningen i Nybroviken för det dåvarande skulle ske 
endast till den utsträckning, som 1861 års plan alsåg, samt att 
stränderna vid nämnda vik, sedan de sålunda blifvit till sina 
gränser ordnade, skulle förses med skoning af trä, äfvensom att 
likaledes kajen vid Ladugårdslandsviken tillsvidare skulle gö
ras af trä. Detta beslut, anmäldt hos Kungl. Maj:t, blef i 
nåder faststäldt den 15 mars 1867 och har arbetet sedermera 

utförts i hufvudsaklig öfverensstämmelse dermed samt efter hand 
fullbordats i följande ordning. 

Strandskoningen i den inre delen af Nybroviken med en 60 
fot lång tilläggningsbrygga för ångslupar blef färdig 1868. Samma 
år var platsen mellan den gamla Nybrokajen och nämnda strand-
skoning, från 85 fot sydost om Stallgatan till Fyrverkaregatan, fyld 
och planerad samt upplåts den 30 maj till allmänt begagnande. Ar 
1868 fullbordades derjemte hamnskoningen mellan Skeppar- och 
Grefgatorna samt blef, med tillhörande hamnplats och ångslups-
trappa, upplåten för allmän trafik i november månad. Under 
åren 1869 och 1870 kom arbetet med den nya strandgatan der
hän, att deraf öppnades för allmän trafik: den 22 maj 1869 
nedanför Löjtnantsgatan 183 fot, den 1 juni 1869 nedanför Styr
mansgatan 209 fot och den 18 juni 1870 mellan Löjtnants- och 
Skeppargatorna 481 fot strandskoning. Ar 1871 fullbordades 
strandskoningen mellan Stallgatan och Hofslagaregatan samt 
uppläts till allmänt begagnande den 20 maj; samma år var strand
skoningen åt andra sidan färdig till Grefmagnigatan samt platsen 
derinnanför fyld och planerad. Under- loppet af år 1872 blef 
stenkajen nedanför Sillhofstomten närmast nationalmuseum fär
digbyggd samt fyllningen bakom densamma fullbordad. Ar 1873 
färdigbyggdes träkajen mellan sagda stenkaj och Hofslagaregatan. 
På våren år 1875 var strandgatan så till vida färdig som en 30 
fot bred körbana öppnades mellan Grefmagnigatan och Djurgårds
bron, hvarigenom gatan kunde i hela sin längd trafikeras, men 
fyllningen utanför berörda körbana, som påbörjades redan är 
1872, hade, derigenom att banken flera gånger än satt sig lodrätt 
nedåt än utskjutit i sjön, medfört sådan svårighet och tidsut-
drägt, att strandskoningen samt det deremellan och körbanan 
belägna hamnplanet icke kunde fullbordas förrän under loppet 
af år 1878, hvadan strandgatan då först kan sägas varit full
ständigt utlagd. Kort härefter flyttades till hamnen vid Ladu
gårdslands- och Nybrovikarna de vedskutor, som förut legat för
töjda vid vestra Blasieholmshamnen och jemte famnmått, ved
kärror m. m. missprydt kajen vid denna vackra plats, der nu
mera endast mindre ångbåtar tillägga. Under tiden hade den 
nya strandgatans trädalléer blifvit planterade, trottoar anbragt 
längs den blifvande husraden samt körbanan till en början grusad 
och sedan delvis makadamiserad. Några boningshus utmed gatan 
hade ännu vid femårsperiodens utgång icke böljat uppföras ), 
utan upptogos tomterna derinvid hufvudsakligast af provisoriska 
magasiner för olika konsumtionsartiklar. 

Kostnaderna för den nya strandgatans anläggning, beräk
nade från arbetets början till och med år 1878, utgjorde, niudd-
ringskostnaden inbegripen, 1,065,402 kronor 31 öre, hvartill 
kommo 82,305 kronor för inköp af tomter samt ersättning för 
nedrifna byggnader. 

c) Yasabron. Den lifliga samfärdseln mellan staden inom 
broarna och Norrmalm, i förening med den senare stadsdelens 
utbredda läge, har sedan lång tid tillbaka gjort kraf på trafikens 
underlättande och fördelning genom flera broar öfver Norrström. 
Allt sedan nuvarande Norrbro byggdes, kan frågan om ytterligare 
en bro öfver Norrström sägas hafva stått på dagordningen, ocli 
af de många förslag, som i sådant syfte tid efter annan fram
lagts, voro några nära att komma till utförande, men alla planer 
i hithörande afseende fingo slutligen förfalla ända till år 1866, 

') 1881 lades granden fil] itéra hus i qvarteret mellan Grefmajînigatan och 
Styrmansgatan. 
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då, dels med föranledande af ett uppkommet och kort derpå 
äfven utfördt förslag om en gångbro vid sidan af den beslutade 
jernvägsbron öfver Norrström och dels i anledning af en inom 
stadsfullmägtige väckt motion, fullmägtige på sammanträde den 
1 februari uppdrogo åt beredningsutskottet att inkomma med 
yttrande i fråga om anläggning af en ny körbro från Riddarhus-
gränden till Tegelbacken eller Röda bodarnes torg. Denna re
miss hade till följd en komités nedsättande för frågans utredning; 
och sedan komiterade afgifvit sitt betänkande, beslöto stadsfo.ll-
mägtige den 1 "augusti 1866, att en ny körbro skulle byggas från 
den utdragna Riddarhusgrändens förlängning rätt öfver till Te
gelbacken, hvarjemte stadsfullmägtige, utan att i öfrigt då be
stämma några verkställighetsåtgärder, uppdrogo åt drätselnämn
den att låta uppgöra ritningar och ombesörja de för kostnads
beräkningen erforderliga undersökningar. Efter det nämnden, 
på grund häraf, år 1868 inbjudit till pristäflan om en ritning 
till den sålunda beslutade bron och samma år jemväl fått mot
taga fyra olika broritningar, af hvilka visserligen ingen lyckades 
tillvinna sig något af fle utsatta prisen men två befunnos vara 
af beskaffenhet att med några ändringar kunna läggas till grund 
för den blifvande brobyggnaden samt derför blefvo af staden 
inlösta, så förekom ärendet ånyo till behandling hos stadsfull
mägtige den 1 juni 1872, hvarvid fullmägtige beslöto att den på 
sammanträdet den 1 augusti 1866 till sitt läge bestämda bron 
skulle med en bredd af 60 fot byggas af stål och sten i hufvud-
saklig öfverensstämmelse med ett af arbetschefen för stadens vat
tenbyggnader professoren E. E. von Rothstein uppgjordt förslag. 
Vid pröfning af detta beslut blef detsamma i hufvudsakliga de
lar faststäldt af Eders Kungl. Maj:t den 5 december 1873, dock 
gjordes sedermera med vederbörligt tillstånd några jemförelsevis 
mindre väsentliga förändringar i brons beslutade läge m. m. 

När man sålunda omsider kommit på det klara med bygg-
nadsplanen, blef frågan om sättet för arbetets utförande föremål 
för en mängd vidlyftiga öfverläggningar, underhandlingar och 
andra förberedelser, hvilka fortgingo till den 11 januari 1875, 
då drätselnämnden härutinnan fattade definitivt beslut, hvar-
igenom bestämdes, dels att grundläggnings- och stenarbetena 
skulle verkställas genom stadens egen försorg, och dels att aktie
bolaget Atlas, som jemte Motala mekaniska verkstads aktiebolag, 
»Union Aktiengesellschaft» i Dortmund och firman Schneider & 
Conip., såsom égare af de franska jernverken Creuzot, ingifvit 
de vid nämnda tidpunkt qvarstående anbuden å brobyggnads
arbetet eller viss del deraf, skulle få utföra samtliga jern- och 
stålarbeten för ett betingadt pris af 549,600 kronor och med 
vilkor, bland annat, att allenast svenska materialier finge an
vändas. Kontraktet härom afslutades mellan drätselnämnden 
och bolaget Atlas den 25 januari 1875. 

Den 1 näst derpå följande april börjades arbetet och den 
26 juni 1878 var detsamma så långt framskridet att brons af-
profning kunde taga sin början. Profbelastningen, som från 
sistnämnda dag fortsattes utan afbrott till den 16 juli och verk-
stäldes medelst påläggning af ett nära en fot tjockt lager grus, 
motsvarande en centner på qvadratfoten, utföll visserligen icke 
i allo tillfredsställande hvad öfverbyggnaden beträffar, i ty att 
brobågarna under belastningen visade en något större fjädring, 
än kontraktet medgaf, och efter belastningens borttagande icke, 
på sätt kontraktet föreskref, åtartogo sin förra form, men de 
felaktigheter, som i detta och några andra afseenden anmärktes, 

och hvilka delvis blifvit med lätthet afhnlpna, kunna, enligt 
besigtningsmännens utsago, icke medföra någon fara för brons 
framtida bestånd och befunnos ej vara af svårare beskaffenhet, 
än att en för anmärkningarnas pröfning nedsatt kompromiss för
klarat, att entreprenören, så vidt det kunnat utrönas, icke brustit 
mot kontraktets bestämmelser. 

Efter en verkstäld afprofning och sedan härpå jernstaket 
och gaskandelabrar blifvit uppsatta samt körbanan belagd med 
fasad sten1) och trottoarerna med asfalt, blef ifrågavarande bro, 
som genom stadsfullmägtiges beslut den 1 juni 1878, af Ôfver-
ståthållareembetet faststäldt och allmänneligen kungjordt den 20 
i samma månad, erhöll namnet Vasabron, sistnämnda dag upp
låten för allmän trafik; och härmed invigdes åt hufvudstaden 
icke allenast en af behofvet oundgängligen påkallad kommuni
kationsled utan äfven en vacker, angenäm och sund promenad
plats jemte ett byggnadsverk, det der jemväl kan anses såsom 
en prydnad för staden; allt fördelar, som, i förening med de 
mera medelbara verkningarna af brons tillkomst, såsom de an
gränsande platsernas ordnande och förskönande, trafikens under
lättande på andra håll m. m., torde kunna anses innefatta fullt 
vederlag för den på företaget nedlagda kostnad, hvilken, bestridd 
med lånta medel, uppgick till 1,213,333 kronor 4 öre. 

H) Hamnväsendet. 

a) Ny hamnordning m. m. Redan i Öfverståthållareembetets 
underdåniga femårsberättelse för perioden 1866—1870 är om-
förmäldt: att Ofverståthållareembetet nedsatt en komité för 
utarbetande af förslag till ny hamnordning i stället för den 
af Kungl. Maj:t den 5 juli 1856 i nåder faststälda; att, se
dan komiténs i sådant afseende uppgjorda förslag blifvit re-
mitteradt till yttrande af drätselnämnden, denna låtit utarbeta 
nytt förslag till hamnordning samt till instruktioner för hamn
kaptenen, hamnfogdarne och hamnlotsarne; samt att ärendet 

sedan fått -hos drätselnämnden hvila i afvaktan på uppgörande 
af ny taxa för hamnumgälderna och dertill hörande bestämmelser. 
Af den underdåniga femårsberättelsen för 1871—1875 synes, att, 
när samma berättelse afgafs, frågans behandling fortskridit der-
hän, att stadsfullmägtige den 11 december 1876 för sin del an
tagit förslag till ifrågavarande ordning och instruktioner. Sedan 
den sålunda föreslagna hamnordningen blifvit af stadsfullmägtige, 
för erhållande af fastställelse, till Ofverståthållareembetet insänd 
jemte omförmälda instruktioner, så har Ofverståthållareembetet 
dels, med godkännande af de understälda förslagen, den 6 februari 
1877 utfärdat kungörelse, innehållande ej mindre ny hamnord
ning för Stockholms stad utan äfven nya instruktioner för sta
dens hamnkapten, hamnfogdar och hamnlotsar; dels ock, i kun
görelse den 15 maj samma år, lemnat af den nya hamnordningen 
föranledd anvisning å de hamnplatser, som tillsvidare få begagnas 
för lossning af ved, plank och dylika trävaror, bränkol, stenkol, 
kokes, tjära och kalk samt bräder. 

b) Utsträckning af hamnområdet Vid behandlingen af nyss 
omförmälda fråga om ny hamnordning togs i betraktande an
gelägenheten deraf, att stadens hamnområde blefve så samman
hängande och i öfrigt till sina gränser så bestämdt, att fartyg, 

') För att minska tyngden har stenbeläggningen sedermera borttagita och 
ersatts med träbeläggning. 
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utan att behöfva föras öfver vatten, som icke tillhörde hamn
området, kunde flyttas mellan hvilka ställen som helst derinom; 
samt att, vid tillämpning af gällande ordningsföreskrifter, hamn
arbetens utförande och hamnafgiiters upptagande m. m. dylikt, 
tvekan icke uppstode, huruvida ett ställe läge inom hamnens om
råde eller icke. För att nöjaktigt uppfylla dessa i den gamla 
hamnordningen mindre väl tillgodosedda fordringar, befans det 
nödvändigt icke allenast att nogare utstaka hamnområdets gränser 
utan äfven att gifva dem en större utsträckning, öfverstigande 
stadens landområde. I underdånig skrifvelse den 17 januari 
1877 gjorde derför stadsfullmäktige framställning häroro hos 
Eders Kungl. Maj:t, och öfver denna framställning afgåfvos un
derdåniga utlåtanden af Kungl. Kommerskollegium och Kungl. 
Generaltullstyrelsen, af hvilka myndigheter den förra tillika öfver-
lemnade en från ett större antal i frågan intresserade égare och 
innehafvare af vatten, stränder och lägenheter inkommen skrif
velse med insaga mot hamnområdets utsträckning i vissa af de 
begärda delarna. 

Vid ärendets pröfning fann Eders Kungl. Maj:t ej skäl med-
gifva hamnområdets utsträckning till hela den vidd, stadsfull
mägtige önskat, utan täcktes genom nådigt bref den 27 september 
1878 förordna, att detta område skulle åt mälaresidan likasom i 
Årstaviken och Hammarbysjö utgöras af det vatten, som å topo
grafiska kårens år 1861 i IX blad utgifna karta öfver trakten 
omkring Stockholm är utmärkt såsom tillhörande staden, utan 
annan ändring än att, enär Karlbergs kanal af staden under-
hålles, äfven de delar af denna kanal och Karlbergssjön, hvilka 
höra till landet, inberäknas i hamnområdet, hvadan gränslinien 
mot vester och söder komme att från norra stranden af sagda 
kanals vestra mynning gå omkring Kungsholmslandet genom 
Ulfsundasjön till Tranebergsbro, derifrån omkring södra stranden 
af Kungsholmen mellan denna strand och Lilla Essingen, från 
sundet derstädes öfver sjön mot söder till Långholmens vestra 
udde, vidare utefter Långholmsstranden mot Långholmsbron, der
ifrån omkring stranden vid Bergsund till Liljeholmsbron, öfver 
denna bro och jernvägsbron omkring Södermalms södra strand, 
mellan denna strand och Årsta holmar till östra ändan af Årsta
viken mot Skans tull, och i Ilammarbysjö från nämnda tull förbi 
Barnängen till Danviken ; samt att åt saltsjösidan gränsen för 
hamnen skulle från Danviks qvarnränna, der stadens mark slutar, 
anses dragen efter strandlinien till Finboda f. d. beckbruk, der
ifrån i rät linie till norra udden af Hästholmen, vidare efter stran
den till östligaste udden af samma holme, derifrån i rät linie 
till vestra udden af Ångsholmen, samt vidare derifrån till södra 
udden af Tranholmen och till den punkt å norra stranden af 
kanalen vid Ålkistan, der denna utmynnar i Saltsjön, hvarjemte 
till hamnområdet skulle räknas hela sistnämnda kanal, stadens 
och Djurgårdens stränder vid Brunnsviken med dertill hörande 
vatten samt hamnplatsen vid Stallmästaregården. I sammanhang 
med denna bestämmelse behagade Eders Kungl. Maj:t i nåder 
föreskrifva: dels att den omständighet att vatten, gränsande till 
stränder, som icke tillhörde staden, kommit inom hamnområdet, 
ej föranledde dertill att inrättningar för fartygs förtöjande eller 
varors lossning finge å staden icke tillhörig strand anbringas 
utan strandegares medgifvande eller i laga ordning vunnen tillå
telse; dels att nyss omförmälda till hamnområdet hänförda vatten 
med dervid möjligen anlagda lastningsbryggor skulle, i hvad 
anginge tillämpniugen af hamnordningen och öfriga för hamnen 

K. M:tn Befallningthaframlei femårsberättelser 187H—18S0. Stockholms 

afsedda ordningsföreskrifter, lyda under stadens myndigheter; 
dels äfven att de vid den nådiga skrifvelsens datum befintliga, 
utanför stadens område belägna industriela inrättningar, loss
nings- och upplagsplatser, som lagts inom hamnområdet, skulle 
under tio år från samma datum vara befriade från hamnafgifr. 
för der lossade varon 

Förändringen i hamnområdets gränser kungjordes af Ofver-
ståthållareembetet den 4 november 1878 genom bestämmelsens 
införande i § I af den nya hamnordningen. 

c) Förbättrad hamnpoliS. Enligt gällande instruktion föl-
stadens hamnfogdar ingår det i deras åligganden att placera 
fartygen samt upprätthålla ordning och snygghet i hamnarna. 
Då emellertid hamnfogdarne, i följd af kontorsgöromåi, ej kunna 
hela dagen vistas på kajen, är det dem icke möjligt att ensamme 
fullgöra sagda bestyr på ett nöjaktigt sätt, helst der en hamn
fogdes distrikt omfattar flera hamnplatser. Den olägenhet, detta 
förhållande visat sig medföra, har, på hamnkaptenens förslag, 
blifvit under femårsperioden afhulpen, i det från och med år 
1878 sju särskilde hamnbetjenter varit anstälde med skyldighet 
att bevaka hvar sitt bestämda område samt derinom handhafva 
ordningen i hvad angår lastning och lossning, varors uppläggande 
med flera likartade göromål, som ej tillkomma den allmänna 
polisen. En hvar af desse hamnbetjenter uppbär af stadskassan 
675 kronor i aflöning och 75 kronor i beklädnadsersättning om året. 

d) Ålkista kanal. Under februari månad år 1861 hölls här 
i hufvudstaden ett möte för öfverläggning om sänkning af Brunns
viken och densammas förenande med Saltsjön genom anläggning 
af en kanal vid lägenheten Ålkistan i Solna socken. Brunns
viken hade nemligen sommartiden ofta sjunkit ända till nio tum 
under den genom berg, sten och grus af naturen bildade för
dämning vid Ålkistan. Vid dessa tillfällen saknade viken allt 
utlopp, och dess stillastående vatten i förening med ruttnade 
sjöväxter förorsakade utdunstningar, som inverkade menligt på 
helsotillståndet i trakten. Dessa olägenheter ansågos kunna 
nästan fullständigt afhjelpas genom dea ifrågastälda kanalanlägg
ningen, hvilken antogs skola medföra jemväl andra fördelar, sär-
skildt för Stockholms kommun, såsom att vissa sänka delar af 
Adolf Fredriks, Ladugårdslands och Johannis församlingar lätte-
ligen kunde torrläggas; att en ny sjökommunikation från staden 
till Saltsjön skulle bildas m. m. 

I betraktande af det gagn, som sålunda var af arbetsföre
taget att förvänta, valde mötet tre komiterade med uppdrag att 
söka bringa detsamma till stånd. Den af komiterade på grund 
liäraf begärda koncession för kanalens anläggande lemnadcs 
under juni månad 1861 af Kungl. Maj:ts befallningshafvanûV 
i Stockholms län och i november 1863 var kanalen med dertill 
hörande landfästen och rörliga bro färdig samt Brunnsviken 
derinvid uppmuddrad till erforderligt segeldjup. Utgifterna 
för dessa arbeten bestriddes dels med enskilda penningebidrag, 
som komiterade för ändamålet insamlat, och dels med anslag 
från stadskassan, djurgårdskassan samt handels- och sjöfarts
fonden. 

Sedan företaget sålunda blifvit fullbordadt, gjorde ofvan-
nämnde komiterade, hvilka hade kanalen under sin vård, flera 
gånger framställning hos Eders Kungl. Maj:t att underhållet 
deraf måtte öfverflyttas på Stockholms kommun, men någon 
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förändring i sådant syfte kom icke till utförande förrän — i 
anledning af det för stadsfullmägtiges bifall uppstälda vilkor att, 
utan någon särskild kostnad för kommunen, ett utmål af 20 fot 
på ömse sidor om kanalen skulle med full egande- eller disposi
tionsrätt upplåtas åt staden — komiterade företett en af veder
börande jordinnehafvare utgifven förbindelse att, i händelse af 
bifall till framställningen, upplåta till stadens förfogande 12 fot 
mark på hvardera sidan af kanalen; då, efter förnyad nådig 
remiss, stadsfullmägtige på sammanträde den 1 december 1877 
härmed förklarade sig nöjde, hvaruppå staden den 25 januari 
1878 af Eders Kungl. Maj:t förpligtades att, på sätt stadsfull
mägtige medgifvit, öfvertaga vården af ifrågavarande kanal med 
tillhörande bro samt för underhållet deraf ansvara så länge sta
den egde fritt förfoga öfver det nyss omförmälda jordområdet 
samt med rättighet för staden att uppbära kanalafgifter enligt 
af Eders Kungl. Maj:t faststäld taxa, men med skyldighet att 
vara underkastad den tillsyn öfver kanalens och brons underhåll, 
som Eders Kungl. Maj:ts styrelse för allmänna väg- och vatten
byggnader hade att utöfva. 

I) Gatureglerings-, byggnads- och bostadsförhållanden. 

a) Gatureglering. I skrifvelse den 16 februari 1863 till 
handels- och ekonomikollegium, som vid denna tid hade be
fattning med stadens byggnadsväsende, fäste Ofverståthållare-
embetet kollegii uppmärksamhet på »vigten och behofvet af en 
plan för reglering af öppna platser och byggnadstomter i vissa 
trakter af hufvudstaden, äfvensom af undersöknings företagande 
i fråga om sättet att, genom utsträckning och utvidgning af 
redan befintliga gator, i sanitärt hänseende bereda förbättring 
och tillfredställa den växande trafikens behof»; och förständigades 
kollegium, att till Ofverståthållareembetet inkomma med förslag 
eller yttrande i detta ämne. Denna anmaning blef den första 
förberedelsen till den stora gatureglering, som nu pågår i hufvud
staden. 

Att planen för sagda reglering lyckats tillvinna sig Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga stadfästelse under femårsperioden 1876— 
1880, är otvifvelaktigt en af de betydelsefullaste och hugnesammaste 
tilldragelser, Ofverståthållareembetet har att i denna sin under
dåniga berättelse anteckna. Ty en ny tidsenlig stadsplan för 
Stockholm var utan gensägelse denna kommuns mest oafvisliga 
behof, blott allt för sent tillgodosedt. Härför kräfvas inga an
dra bevis än det för trafiken obeqväma och för sundheten men
liga sätt, hvarpå vidsträckta trakter äfven i jemförelsevis yngre 
stadsdelar äro bebyggda, samt de ofantliga utgifter, kommunen 
nu får vidkännas för marks anskaffande till gators utvidgning 
eller nyanläggning inom områden, der tomter för ett eller annat 
tiotal af år tillbaka kunde förvärfvas mot en köpeskilling, som, 
sammanstäld med senare tiders pris, kan betraktas såsom en 
obetydlighet. 

Den väckelse, Ofverståthållareembetet genom sin ofvan om-
förmälda skrifvelse gaf till en reform i det ifrågavarande syftet, 
ledde visserligen icke omedelbart till uppgörande af den regle-
ringsplan, som nu är gällande, men åstadkom emellertid vigtiga 
förarbeten till densamma. Härmed förhåller sig nemligen som 
följer. 

Handels- och ekonomikollegium, som icke var i stånd att 
med sina egna arbetskrafter uppgöra det infordrade förslaget, 

anhöll derför hos dåvarande drätselkommissionen, att särskilda 
medel ur stadskassan måtte för ändamålet ställas till kollegii 
förfogande. Magistraten och borgerskapets äldste, till hvilka 
framställningen med förord blef af kommissionen öfverlemnad, 
beslöto emellertid den 27 mars 1863 att icke taga någon be
fattning med ärendet utan hänskjuta detsamma till den nya 
kommunalrepresentation, som redan den 1 april samma år skulle 
träda i verksamhet; och frågan fick sedermera den utgång, att 
stadsfullmägtige på sammanträde den 2 juni 1863 beviljade det 
äskade anslaget med 10,000 kronor. Handels- och ekonomi-
kollegium uppdrog härefter åt stadsingeniören A. W. Wallström 
och byggmästaren A. E. Rudberg att utarbeta plan till reglering 
af hufvudstadens gator och öppna platser. Det förslag, hvarmed 
bemälda personer inkommo till kollegium, öfverlemnades derifrån 
till drätselnämnden, hvarefter detsamma hänsköts till granskning 
och yttrande af en komité. 

Denna komités den 20 december 1866 afgifha utlåtande, 
som på sin tid väckte stort uppseende, stannade icke vid en 
granskning af eller ett yttrande öfver Wallströms och Rudbergs 
förslag, utan innefattade en visserligen till någon del på det 
sistberörda förslaget byggd men i öfrigt sjelfständig och i detalj 
genomförd plan för hela hufvudstadens reglering, med undantag 
blott af staden inom broarna. Den omständighet att denna plans 
genomförande var beräknadt för en mycket lång framtid förlänade 
deråt en prägel af storslagenhet, hvari mången skönjde ett ho
tande förebud till outhärdliga kostnader för kommunen; och vare 
sig af denna anledning eller derför att behofvet af skyndsamhet 
med stadsplanens genomförande ännu icke var nog fullt eller 
allmänt insedt för att kunna med tillbörlig kraft göra sig gäl
lande, blef komiterades förslag icke gjordt till föremål för stads
fullmägtiges pröfning. Det dera nedlagda arbete bör dock in
galunda betraktas såsom förspildt, ty det bildar i många och 
vigtiga afseenden grundvalen för den reglering, som senare kom 
till stånd. 

Et t annat närmare och mera omedelbart resultat af den 
utredning, regleringsförhållandena vunno genom komitébetänkandet, 
blef att kommunalmyndigheten började att åt dessa förhållanden 
egna en uppmärksamhet, som icke dröjde att frammana en lifli-
gare och stadigare verksamhet i regleringshänseende. Tiden för 
komitéförslagets tillkomst anknyter sig nemligen till begynnelsen 
af en fortgående mindre reglering, företagen på spridda håll i 
mån af yppade gynnande tillfällen; men frågan om en reglering 
i stort fick bida på sin lösning till dess en sammanhängande 
regleringsplan blef obligatorisk genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga 
byggnadsstadga för rikets städer den 8 maj 1874. 

Att här, om ock i sammanträngd form, beskrifva gången 
af det mödosamma och invecklade arbete, som nu följde, skulle 
leda till allt för mycken vidlyftighet. Nog af, förslag till sär
skilda regleringsplaner för olika stadsdelar uppgjordes af stadens 
byggnadschef majoren C. J. Knös och stadsingeniören J. R. 
Brodin samt blefvo derefter föremål för en mängd granskningar, 
öfverläggningar, beslut, utlåtanden och återförvisningar m. ni. 
till dess ändtligen det resultat uppnåddes, som nu föreligger i 
åtskilliga nådiga bref, hvaraf de vigtigaste äro: 

l:o) Den 10 mars 1876 »angående sökt fastställelse af plan 
till reglering utaf nordöstra delen af Ladugårdslandet». 

2:o) Den 6 juli 1877 »angående faststäld plan för reglering 
utaf nordöstra delen af Ladugårdslandet, så vidt angår vissa 
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söder om norra Humlegårdsgatan belägna qvarter och gator 
in. ni.» 

3:o) Den 17 oktober 1879 »angående understäld stadsplan 
tor ännu oreglerade delar af Ladugårdslandet samt öfriga delar 
af Norrmalm». 

4:o) Den 13 april 1880 »angående understäld regleringsplan 
för Södermalm» och 

5:o) Den 10 december 1880 »angående stadsplan för Kungs
holmen och tillägg till stadsplanen för Norrmalm». 

Dessa stadsplaner, som från regleringen undantaga kronan 
tillhörig mark, öfverensstämma så till vida med den ofvannämnda 
af Wallström och Rudberg föreslagna, som de icke annat än 
undantagsvis beröra trakter, hvilka redan äro tätt bebyggda. 
Det sätt, hvarpå regleringen i öfrigt blifvit genom de nya stads
planerna bestämd, skall ÖfVerståthållareembetet nu i hufvud-
dragen söka angifva. 

Staden inom broarna. Såsom man ser, har ingen af de fem 
ofvan omförmälda regleringsplanerna afseende på denna stadsdel. 
Genom en fristående regleringsåtgärd, nemligen utvidgning af 
Benickebrinkarna och Osierlånggatans vidliggande del, bar emel
lertid olägenheten af den ringa tillgången på ljus och luft i 
förening med brist på erforderligt utrymme för trafiken i staden 
inom broarna blifvit under femårsperioden i någon om ock jem-
förelsevis ringa mån afhulpen. För åstadkommande af ifråga
varande reglering beslöto stadsfullmägtige den 6 juni 1876, att 
den staden tillhöriga låga byggnaden med adress N:o 32 vid 
Osterlånggatan, hvilken byggnad af ålder varit uthyrd till kläd-
mäkleribodar och andra dylika försäljningslokaler, skulle ned-
rifvas, hvarjemte stadsfullmägtige godkände ett af drätselnämn
den, under förutsättning af fullmägtiges bifall, uppgjordt kontrakt 
om inköp af huset N:o 30 vid samma gata. I hvad det afsâg 
tomtinköpet, blef detta beslut den 28 juli 1876 af Ofverståt-
hållareembetet och i fråga om regleringen den 11 augusti samma 
år af Eders Kungl. Maj:t faststäldt. Arbetet utfördes år 1877, 
hvarvid de begge byggnaderna refvos och ersattes med en prydlig 
appareljmur, inneslutande källare. Härigenom hafva Benicke
brinkarna blifvit anordnade i temligen nära öfverensstäuimelse 
med Köpmanbrinkarna. Kostnaden uppgick till 54,357 kronor 
74 öre utom köpeskillingen för egendomen N:o 30, utgörande 
35,000 kronor. 

Ladugårdslandet. Norra Humlegårdsgatan är vidgad och 
utdragen, så att den bildar en 42 meter bred esplanad, som, 
utgående från en ungefär vid Ladugårdslands tull belägen rund 
plats, derifrån sträcker sig till den punkt, hvarest Norra och 
Vostra Ilumlegårdsgatorna nu mötas. Esplanaden utgör således 
Humlegårdens norra gräns, upptager på sin norra sida de i den 
s. k. villastaden nyanlagda Villa- och Biblioteksgatorna samt 
skares af Sturegatan och församlingens öfriga dernied parallela 
gator, vidgade och till Djurgårdsgränsen utdragna. De af stads
planen berörda förnämsta gatorna, parallelt med esplanaden, 
äro Östermalms-, Kommendörs- och Nya Qvartersgatorna'), 
hvardera utlagd till 18 meters bredd. Nu omförmälda reglering 
var till stor del genomförd vid femårsperiodens utgång. Be
träffande den särskildt verkstälda regleringen af Ladugårdslands-
och Nybrovikarnas stränder, hänvisar Ofverståthållareembetet 

') Den sistnämnda numera kallad Linnégatan. 

till hvad ofvan, under afdelningen hamn- och vattenbyggnader, 
derom är berättadt1). 

Klara, Jakobs och Joliannis samt Adolf Fredriks församlingar. 
Längs Klara sjös östra strand finnes utlagd en ny gata, som på 
smalaste stället är 27 meter bred. En annan ny, redan delvis 
färdig gata, benämnd Kungsgatan, bildas derigenom att Hötorgs
gatan förlänges åt vester med 18 meters bredd mellan Hötorget 
och Klara Strandgata samt vidare med 27 meters bredd til 
Barnhusviken, hvaröfver den medelst en ny bro (Kungsbron) 
leder till Kungsholmen. För denna gatas framdragande har en 
bro blifvit byggd öfver jernvägen och måste det stora s. k. Pilil.ska 
huset vid Drottninggatan genombrytas2). Klara Strandgata är 
vidgad till 24 meter och utdragen till Rörstrandsgatan. 

Från hörnet af Hamngatan och Nybrogatan, således det 
ställe vid Nybroplanen, der Hammerska trähuset nu står, gäl
en ny trafikled i sned rigtning till Roslagstorg, hvarifrån den 
vidare fortsätter, något öster om och på största sträckan paral
lelt med Roslagstullsgatan, ända fram till Roslags tull. Denna 
långa kommunikationsled, som på sträckan närmast norr om 
Roslagstorg vidgar sig till en öppen plats af 76 meters bredd 
men i öfrigt är 30 meter bred, skär Norrmalmsgatan på snodden 
samt upptager på sidorna åtskilliga nya eller förlängda gator, Ii vari
bland må nämnas dels Sturegatan, som vid föreningspunkten bildar 
en öppen plats; dels äfven en ny gata, hvilken, 30 meter bred, 
utgör fortsättning af esplanaden i Norra Humlegårdsgatan och, 
något söder om Stora Surbrunnsgatans östra ända, sammanträffar 
med den sneda trafikleden på ett sätt, att en triangelformig 
öppen plats uppkommer. 

Den öfriga regleringen inom nu ifrågavarande församlingar 
afser hufvudsakligast de trakter, som ligga norr och nordvest 
om Kammakaregatan, utdragen till förutnämnda öppna plats 
strax norr om Roslagstorg. Detta regleringsområde är till be
tydligaste delen så planlagdt, att från norr till söder gående ga
tor skäras vinkelrätt af andra, som följaktligen äro dragna från 
öster till vester, hvarigenom alltså bildas regelbundna qvarter, 
här och der omvexlande med öppna, delvis planterade platser 
af olika storlek och form. De från norr till söder gående ga
torna inmynna nästan alla i en gemensam väg, dragen i en nå
got bruten linie längs efter stadens norra gräns från det s. k. 
Ormträsket i trakten af Bellevue till Karlberg; och några af 
samma gator sträcka sig ända ned till Kammakaregatan, hvilket 
särskildt är fallet med den förnämsta bland dem, en 48 meter 
bred esplanad, som, utgående från en vid Ormträsket förlagd 
cirkelrund plats med 75 meters radie, sammanfaller med Stora 
Badstugatan. Bland de nya från vester till öster gående gatorna, 
hvaraf de flesta inmynna i och några skära den nyss omförmälda 
esplanaden, är det en, som framför de andra förtjenar uppmärk
samhet för sin betydliga längd. Denna 30 meter breda gata, 
den nordligaste af de söder om Stora Surbrunnsgatan belägna, 
sträcker sig nemligen från Djurgårdsgränsen ända till Rörstrands-
vägen vid Atlas, således tvärs öfver hela Norrmalm. En annan 

') I stadsfullmägtiges förslag till regleringsplan ingick, bland annat, en 21 
meter bred, med 12 meter breda förgårdar försedd ny gata friiti ofvamiiimmla 
runda plats till strandgatan, midt för Djurgårdsbron. Enär den sålunda ifräga-
stälda gatan berörde kronans mark, blef den icke fnstsliild, men förslag om dess 
upptagande i stadsplanen är ånyo väckt. 

2) Kifningen deraf var redan verksiäld dä denna berättelse expedieras. 
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af de från vester till öster gående gatorna, hvilken norr om sist
nämnd» långa kommunikationsled är dragen från esplanaden i 
Stora Badstugatan vesterut fram till Bomsjön vid Karlberg, 
utmärker sig genom en särskild anordning, i det densamma på 
största delen af sin sträckning framgår med en bredd af 18 
meter mellan 12 meter breda planterade förgårdar. Dylika för
gårdar äro äfven utlagda på ömse sidor om Kalbergsallén, hvil
ken jemväl i öfrigt, enär den fått behålla sin nuvarande dragning 
åt nordvest och sålunda bildar sneda vinklar mot tillstötande 
gator, gör ett för ögat behagligt afbrott mot den regelbundenhet, 
som eljest är betecknande för trakten. 

Kungsholmen. Ora man tänker sig en linie, dragen från 
Mälaren vid Rålambshof norrut till Karlbergssjön vid Hummers
berg, så blir denna linie betecknande för den ungefärliga grän
sen mellan två regleringspartier af temligen olika karaktär. 

Trakten öster om sagda linie, d. v. s. det område, som inne
sluter holmens nu tätare bebyggda delar jemte de närmast der-
intill belägna, har icke genom regleringen erhållit någon synner
ligen förändrad prägel. Sålunda återfinner man såsom traktens 
från öster till vester gående hufvudgator de gamla trafiklederna: 
Reparebansgatan, vidgad till 24 meter och framdragen vesterut 
till en ny gränsgata mot Stadshagen; Stora Kungsholmsgatan, 
på största sträckan vidgad till 18 meter och likaledes framdra
gen till nämnda gränsgata; Bergsgatan, med en å största delen 
till 18 meter ökad bredd framdragen till nuvarande Kronqvarns-
grändens förlängning; samt Handtverkaregatan, vidgad till en 
bredd, vexlande mellan 13'4 och 18 meter. De flesta nuvarande 
tvärgator äro äfvenledes bibehållna och deribland de förnämsta, 
nemligen: dels Trädgårdsgatan, vidgad till 18 meter, jemte dess 
fortsättning i Kungsholmstorg, förändradt så, att torgets midtel-
linie sammanfaller med Trädgårdsgatans; dels Pilgatan, vidgad 
till 18 meter samt utsträckt till Reparebansgatan; dels äfven 
Arbetaregatan med oförändrad bredd (12 meter) och sin gamla 
sträckning från Reparebansgatan till Handtverkaregatan. 

Ehuru alltså stadsplanen för den del af Kungsholmen, hvarom 
nu är fråga, icke kan sägas införa gaturegleringen i annan rigtning, 
än den byggnadsverksamheten hittills deråt gifvit eller sträfvat 
gifva, företer den likväl ett och annat nytt, som torde böra 
särskildt framhållas. Sålunda har en ny strandgata blifvit ut
lagd längs Mälaren. Från strandhörnet vid den s. k. eldqvarnen, 
dit en ny bro i stället för nuvarande Nya Kungsholmsbron är 
ämnad att leda från Tegelbacken, sträcker sig denna strandgata 
med en bredd af 40 meter till Karlsvik, der den vidgar sig till 
en stor fyrkantig öppen plats, hvarifrån strandgatan vidare 
framgår med endast 30 meters bredd till Rålambshof. En annan 
strandgata, som kan betraktas såsom fortsättning af den förra, 
är dragen utmed Klara sjö från Nya Kungsholmsbron till ett 
stycke bortom Kungsbron, hvilken strandgata på delen närmast 
slutpunkten är 30 meter bred men i öfrigt endast 18. Parallelt 
med de gamla tvärgatorna äro utlagda några nya sådana, hvaraf 
en, 18 meter bred och dragen något öster om nuvarande Jakt-
varfsgränden, är den enda, som sträcker sig tvärs öfver hela 
holmen från Mälaren till Rörstrands viken. Vidare är en 
stor rektangulär park, i öster begränsad af sistnämnda långa 
tvärgata, utlagd i qvarteret Kronoberg, som nära på bildar det 
nu ifrågavarande regleringsområdets medelpunkt. En parkan
läggning finnes utstakad jemväl på höjden norr om kyrkan, mellan 

Pipers gränd och Kaplansbacken, hvarifrån man har vidsträckt 
utsigt öfver land och vatten. Slutligen må tilläggas att Arbe
taregatan är anordnad med 12 meter breda planterade förgårdar 
på ömse sidor. 

Vester om förenämnda grånslinie är Kungsholmen ännu så 
godt som en landsbygd. Vid denna trakts reglering för framtida 
bebyggande såsom stad har man följaktligen icke varit bunden 
af några äldre regleringsförhållanden, en frihet som också tyd
ligen röjer sig i den moderna och stilfulla anordningen. 

Områdets vigtigaste kommunikationsleder äro nuvarande 
Drottningholms vägen, vidgad till 24 meters bredd och framdra
gen österut ända till parken i qvarteret Kronoberg, samt en ny 
denna väg korsande gata, som med en bredd af 30 meter sned
dar tvärs öfver hela holmen, i det den nemligen utgår från den 
ofvannämnda öppna strandplatsen vid Karlsvik och sträcker sig 
i nordvestlig rigtning till Ulfsundasjön vid Stora Hornsberg. 

På hvardera sidan om den sistnämnda gatans sträckning 
mellan Drottningholmsvägen och Ulfsundasjön äro byggnads-
qvarter utlagda i en grupp, som vidgar sig i den mån den fram
skrider mot sjön, så att qvarterens begränsning åt detta håll 
utgöres af en bågformig strandgata utmed Karlbergskanalen och 
Ulfsundasjön, den senare räknad ungefär halfvägs till Tranebergs-
bro. Från Drottningholmsvägen sedt, begränsas samma qvarter 
på högra sidan af Stadshagen, förvandlad till park, samt på den 
venstra af Kristineberg jemte en nyutstakad park, som bildar 
holmens afslutning i vester och sydvest mot Ulfsundasjön och 
Mälaren. 

Söder ora och parallelt med Drottningholmsvägen går en 18 
meter bred gata, som, utgående från nordvestra hörnet af den 
öppna strandplatsen vid Karlsvik, sträcker sig åt vester och 
inmynnar i en lika bred gata, dragen från Mälaien till Drott
ningholmsvägen, vester om oreglerade egor, tillhörande Marieberg. 
I en triangel, som bildas af sistnämnda gatas norra hälft, Drott
ningholmsvägen och en gränsgata mot parkanläggningen vid 
Mälaren, äro några byggnadsqvarter utstakade. 

Af livad nu blifvit nämndt, finner man att vestra Kungs
holmens byggnadsplatser äro så att säga inbäddade mellan väl
diga parker, omflutna af stora vattendrag. Denna trakt bör 
alltså blifva en särdeles sund och angenäm boningsort, helst 
tomterna vid dess allra flesta gator och vägar, den långa Drott
ningholmsvägen ej undantagen, skola förses med planterade för
gårdar af 12 meters bredd. 

Södermalm. Omfluten af Saltsjön, Mälaren, Pålsundet, Lil
jeholms- och Arstavikarna samt Hammarbysjö, är denna stadsdel 
så godt som en ö; och när en gång den nya stadsplanen blir 
fullständigt utförd, kan man på en beqväm väg färdas rundt 
om hela malmen utan att i nämnvärd mån behöfva vika af från 
stranden. Från 18 till 55 meter breda strandgator, som fler
städes vidga sig till stora öppna hamnplatser, äro nemligen ut
lagda längs de omgifvande vattnen. Väl saknas egentlig strand
gata dels vid vestra udden och dels vid Arstaviksstranden när
mast vester om Skans tull, men dessa felande stycken äro ej 
långt från stranden försedda med kommunikationsvägar, hvilka, 
jemte gator öfver de smala näsen vid Danviken och Skans tull, 
bilda föreningslänkar mellan de särskilda strandgatorna. 

Utmed den strandväg, som sålunda omsluter malmen, är 
denna likasom bekransad af högt liggande, större och mindre 
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parkanläggningar, livaraf en är utstakad på Danviksbergen, en 
på bergplatsen något söder om Tegelvikstorget, en på berget 
mellan Stadsgårdshanmen och Katarina Östra Kyrkogata, eu 
något söder derom på bergplatsen i qvarteret Justitia, tre på 
bergsträckningen norr om Horns- och ïlornstullsgatorna, två på 
Zinkensdamshöjderna, en på de s. k. Kackarbergen vid Arsta-
viken, en vid egendomen Eriksdal, likaledes vid Arstaviken strax 
vester om vattenledningsverket, en något norr derom samt slut
ligen en på Hvita Bergen. 

Från strandgatorna, parkerna eller de senares gränsgator 
utgå de nya gatorna på sådant sätt, att de, här och der afbrutna 
af öppna, delvis planterade platser, i allmänhet bilda fortsättning 
af de gamla gatorna eller löpa parallelt med dessa; och de så
lunda förlängda eller på hela sträckan nya kommunikationsvä
garna skära gemenligen hela malmen, somliga på längden, andra 
på tvären. Bland gator med annan rigtning må särskildt näm
nas en, som från det ställe vid Skinnarviksbergen, der Yttersta 
Tvärgränden slutar, sträcker sig i en så vid båge ända fram till 
Tegelviken, att dess skärningspunkt med Götgatan ligger mellan 
Holländaregatan och Hammarbygatan. Denna långa rundgata 
är 24 meter bred och har på begge sidor 12 meter breda plan
terade förgårdar mot byggnadsqvarteren. 

För södra jernvägsstationens framtida utvidgning samt för 
allmänna anläggningar, hvilka stå i förbindelse med jernvägen, 
är på ömse sidor om den utdragna Pilgatan afsatt ett större 
område, hvilket skall ställas i förbindelse med en ny hamnplats 
vid Hammarbysjö genom en från hörnet af Fatburstvärgatan och 
Falkenbergsgatan utgående 33 meter bred gata, ämnad att förses 
med jernvägsspår, som kunna fortsättas längs Hammarbysjö 
mellan Skans tull och Stora Bondegatans östra ändpunkt; en 
anordning, som bör blifva till stort gagn, synnerligast i händelse 
den påtänkta planen att bereda vattenkommunikation mellan 
nämnda sjö och Saltsjön kommer till utförande. 

Slutligen och för erhållande af beqvämare infartsväg till 
Södermalm, än de backiga gator som nu leda dit, upptog den 
af stadsfullmäktige Eders Kungl. Maj:t understälda stadsplan 
jemväl två tunnlar, den ena utmed Timmermansgatan, från Mä
larens strandgata till Besvärsgatan, den andra från Stadsgården 
vid Peter Myndes backe snedt upp till Götgatan vid nedfarten 
till södra bangården, men i dessa delar lemnades planen tills 
vidare utan nådig fastställelse. 

Den genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga byggnadsstadga för 
rikets städer gifna bestämmelse att städernas ordnande och be
byggande skola ske efter på förhand faststälda planer, omfat
tande såväl byggnadsqvarter som gator, torg och andra allmänna 
platser, innebär naturligtvis hinder för byggnaders uppförande i 
strid mot stadfäst regleringsplan och till yttermera visso inne
håller också byggnadsstadgan ett uttryckligt förbud mot slikt 
för stadsplanernas genomförande hinderligt byggande. Det här
igenom uppkomna förhållandet mellan kommunen och den en
skilde tomtegaren har för Stockholm blifvit ordnadt medelst 
föreskrifter dels i de nådiga fastställelsebrefven å stadsplanerna 
och dels i den nya byggnadsordning, som här nedan skall när
mare omförmälas. Det vigtigaste af hvad i sådant hänseende 
blifvit till efterrättelse meddeladt är: att, då redan befintlig gata 
kall till bredden utvidgas, det åligger tomtegaren att vid ny

byggnad indraga huset i den nya tomtlinien; att staden icke är 
skyldig utföra regeringsplanen, hvad angår utvidgning af nu 
befintliga gator, annat än i den mån nybyggnader varda upp
förda vid en till utvidgning afsedd del samt, i öfriga fall, annat 
än i den mån staden, på antagliga vilkor, kan genom överens
kommelse förvärfva den för hvarje fall nödiga mark och bo-
byggandet vid gata fortskrider qvarter efter qvarter, räknadt 
från förut bebyggd gata, så att hus finnas vid den ifrågavarande 
gatudelen uppförda till en sammanlagd längd af minst tredje
delen af de vid samma gatudel å begge sidor befintliga tomt-
linier; att emellertid enskild rätt icke får genom planens utfö
rande förnärmas, i följd hvaraf det kommer att på särskild 
pröfning bero, huruvida en égare, som genom regleringen hindras 
att använda sin mark på lämpligt sätt, må vara berättigad att, 
om i öfrigt lagligt hinder derför ej möter, bebygga samma mark 
i strid mot stadsplanen, derest icke staden inom tre månader 
från bevisligen skedd tillsägelse förklarar sig vilja underkasta 
sig den för regleringens genomförande på ifrågavarande ställe 
nödiga lösen. 

Såsom redan förut är antydt, daterar gaturegleringens ut
förande sin begynnelse från en tidigare period än stadsplanens 
fastställande. Beträffande en del trakter kunde man nemligen 
på förhand veta, att och på hvad sätt de skulle komma att be
röras af en blifvande reglering, och i detta afseende fans således 
icke något hinder att vidtaga åtgärder för regleringens genom
förande derstädes. Den omständighet att stadsplanerna icke 
voro antagna afhöll derför icke stadsfullmägtige från att åt sta
den förvärfva erforderlig mark, der gynnande tillfälle sig erbjöd, 
och, om hänsyn tages till de för sådant ändamål gjorda inköp, 
kan man säga, att regleringens genomförande efter de nu fast
stälda stadsplanerna tog sin början åtminstone vid den tid, när 
Eders Kungl. Maj:t genom sin nådiga ordningsstadga för rikets 
städer gjorde stadens planläggning obligatorisk, eller år 1874. 
Att den regleringsverksamhet, som sedan dess och till femårs
periodens slut utvecklats, icke är obetydlig, torde framgå af föl
jande siffror. 

Stadens utgifter för gaturegleringar, hvilka utgifter till stör
sta delen bestridts med lånta medel, utgjorde, enligt bok: 

Af de för gaturegleringens genomförande förvärfvade fastig
heter utlades till gator eller öppna platser: 
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Oberäknadt nyss uppgifna värdebelopp, som blifvit å fastig
heterna afskrifna, utgjorde kostnaderna för nya gators och gatu-
delars utläggning samt förberedande arbeten för deras iordning
ställande: 

l>) Ny byggnadsordning. Redan vid de öfverläggningar, som 
år 1867 egde rum hos stadsfullmägtige rörande det förslag, 
hvilket, af fullmägtige antaget den 28 maj samma år, låg till 
grund för den af Kungl. Maj:t den 12 maj 1870 utfärdade 
förnyade byggnadsordning för Stockholms stad, höjde sig många 
röster för den meningen, att man borde eftergifva något af den 
soliditet, som dittills varit utmärkande för byggnadssättet i 
hufvudstaden, samt genom att såmedelst förminska byggnads
kostnaderna befrämja billiga bostäders uppförande, synnerligast 
i de aflfigsnare, af arbetarebefolkningen bebodda stadsdelarna. 
De yrkanden, som i berörda syfte framstäldes, ansågos emellertid 
allt för föga tillfredsställa skäliga anspråk på trygghet mot eld
fara, hvarför de lemnades utan afseende. Härigenom kom 1870 
års byggnadsordning att innehålla åtskilliga stränga bestämmel
ser, såsom att endast uthus och vissa andra dermed jemförliga 
byggnader finge uppföras af trä, att alla vindsgolf i hus med 
eldstäder skulle beläggas med brandbotten af tegel i bruk, att 
trappor i stenhus med eldstäder skulle byggas af sten eller jern, 
o.~s. v. Vid nu anförda förhållande och då dertill kom en del 
andra i sundhetens intresse gifna stadganden, som äfven förme
nades vara öfver höfvan stränga, såsom bland annat, att husens 
medelhöjd från gatan till taknocken i regeln icke finge öfverstiga, 
vid bredare gator, 65 fot eller gatans bredd, ökad med en fjer-
dedel, samt, vid trånga gator, 36 fot; så var det naturligt att 
skulden för den svåra bostadsbrist, som kort efter byggnadsord
ningens utfärdande framträdde, skulle tillskrifvas strängheten i 
denna författnings föreskrifter. Den alltjemt tilltagande bristen 
på billiga bostäder dröjde ej heller att framkalla förslag till 
ändringar i byggnadsordningens hithörande delar. 

Följden häraf blef att stadsfullmägtige i underdånig skrif-
velse den 28 februari 1874 hemstälde om åtskilliga uppgifna 
ändringar i byggnadsordningen. Dessa ändringar gingo hufvud-
sakligast ut på byggnadskostnadernas minskning i den mån det 
allmännas fordran på sundhet och säkerhet mot eldfara m. m. 
ansågs det tillstädja. Så skulle under vissa vilkor korsvirkeshus, 
d. v. s. byggnader af resvirke och tegel, medgifvas i stadens 
yttre delar, der ock åtskilliga lindringar skulle tillåtas i de stränga 
bestämmelserna om brandbotten, sten- och jerntrappor m. m. 
Den vigtigaste punkt, hvari ändring föreslogs, var den om husens 
medelhöjd, hvilken nemligen skulle bestämmas så att det blefve 
möjligt att vid de smalare gatorna uppföra trevånings- och vid 
de bredare fyravåningshus med tillräckligt höga rum. 

De sålunda föreslagna ändringarna blefvo emellertid icke 
föremål för Eders Kungl. Maj:ts nådiga pröfning. Ty enär bygg
nadsstadgan för rikets städer den 8 maj 1874, hvilken skulle 
gälla från och med år 1875, bestämde att Öfverståthållareem-
betet egde att efter stadsfullmägtiges förslag utfärda de före
skrifter, som utöfver byggnadsstadgan kunde vara behöfliga, fann 
Eders Kungl. Maj:t icke lämpligt att, på sätt stadsfullmägtige 
begärt, fastställa någon ny byggnadsordning; men då det dock 
vore af vigt att få de åsyftade lättnaderna utan dröjsmål tilläm
pade, så behagade Eders Kungl. Maj:t i nådig skrifvelse den 29 
maj 1875 bemyndiga Öfverståthållareembetet att pröfva de un-
derstälda ändringarna och, i den mån de befunnos ändamålsenliga, 
fastställa och kungöra dem till efterlefnad intill dess ny full
ständig byggnadsordning kunde enligt byggnadsstadgan varda 
utfärdad. I anledning häraf pröfvade Öfverståthållareembetet 
förslaget och godkände detsamma oförändradt, hvarefter de nya 
bestämmelserna den 19 juni 1874 blefvo af Öfverståthållare
embetet kungjorda till efterrättelse, på sätt Eders Kungl. Maj:t 
föreskrifvit. 

Samtidigt med denna kungörelses utfärdande anmodade 
Öfverståthållareembetet stadsfullmägtige att afgifva förslag till 
ny byggnadsordning, grundad på den allmänna byggnadsstadgan. 
I följd häraf och efter det fullmägtige den 1 december 1874 
beslutat att den byggnadsnämnd, som enligt byggnadsstadgan 
hade att från 1875 års ingång, i stället för handels- och ekonomi-
kollegium, utöfva inseendet öfver stadens bebyggande, skulle bestå 
af fem ledamöter med en aflöning af 2,500 kr. för ordföranden och 
2,000 kr. för hvar af de öfrige medlemmarne, samt stadsfullmägtige 
och magistraten, likaledes under december månad 1874, utsett, de 
förre tre och den senare två ledamöter i nämnden ; så lät bered
ningsutskottet utarbeta det infordrade förslaget, och sedan detta 
varit föremål för byggnadsnämndens yttrande, förekom ärendet till 
slutbehandling hos stadsfullmägtige den 6 juni 1876, hvarvid 
fullmägtige, i hvad på dem ankom, dels antogo den af utskottet 
föreslagna byggnadsordning med några ändringar, dels äfven be
stämde gränserna för det område, som enligt byggnadsstadgan 
borde hänföras till ny stadsdel. Beslutet i senare delen, under-
stäldt Eders Kungl. Maj:ts nådiga pröfning, täcktes Eders Kungl. 
Maj:t fastställa genom nådigt bref den 4 augusti 1876, och den 
till Öfverståthållareembetets pröfning hänskjutna byggnadsord
ningen blef af embetet stadfäst samt till efterrättelse påbjuden 
genom kungörelse den 20 oktober samma år, hvarvid nyssnämnda 
bestämmelse angående gränserna för ny stadsdel jemväl kun
gjordes i form af en särskild § i byggnadsordningen. 

Af de fastigheter, staden förvärfvat för gaturegleringens 
genomförande, hade den qvar: 

Ifrågavarande fastigheters afkastning har lemnat staden en 
nettovinst, som, beräknad i procent af fastigheternas medelvärden 
vid årens början och slut, uppgick till: 
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Genom 1876 års byggnadsordning har ytterligare en del 
lättnader beredts de byggande, synnerligast i hvad angår det 
till ny stadsdel hänförliga område. Den vigtigaste förändringen 
härutinnan är att icke allenast korsvirkeshus utan jemväl trähus 
få byggas i stadens ytterdelar. 

c) Byggnadsverksamheten. Af Öfverståthållareembetets två 
senaste femårsberättelser framgår, att perioden 1866—1870 och 
jemväl åtminstone början af perioden 1871—1875 utmärkte sig 
för en synnerlig brist på företagsamhet i byggnadsväg. Den 
femårsperiod åter, nu föreliggande berättelse omfattar, företer 
lyckligtvis ett alldeles motsatt förhållande. De derunder verk-
stälda gaturegleringar och i byggnadsreglementeringen vidtagna 
förändringar, hvarom ofvan talats, hafva nemligen gått hand i 
hand med en byggnadsverksamhet, hvars motstycke i liflighet 
aldrig tillförene torde varit i hufvudstaden skådad. 

Redan i femårsberättelsen för åren 1871—1875 omnämndes, 
hurusom början skett med Sturegatans bebyggande och den norr 
om Humlegården belägna s. k. villastadens anläggning. Sedan 
dess har, kan man säga, en hel stor stadsdel uppkommit i denna 
trakt, som blott för några år tillbaka låg så godt som alldeles 
öde. Så sträcka sig nu Sturegatan och villastaden nästan full-
byggda fram till Djurgårdens gräns; öster om Staregatan hafva 
flera vidsträckta qvarter blifvit bebyggda och äfven vester om 
Humlegården och villastaden begynna stora nya byggnader att 
resa sig. Husen hafva i allmänhet fyra till fem våningar, med 
undantag naturligtvis för villastaden, der likväl, i synnerhet på 
sista tiden, uppförts en del hus, alltför höga för att förtjena 
benämningen villor, ehuru de, likasom traktens verkliga villor, 
äro försedda med förgårdar åt gatan. De nya husens våningar, 
som hufvudsakligast bebos af förmöget folk, äro gemenligen stora 
och rymliga samt efter nutidens fordringar inredda. I följd af 
gatornas bredd och de stora gårdsutrymmena är jemväl tillgån
gen på ljus och luft riklig. I yttre afseende kunna emellertid 
icke alla de nya husen sägas tillfredsställa skönhetssinnets for
dringar, i det nemligen åtskilliga af dem förete något kasern
aktigt och lida af bristande stilfullhet i ornamenteringen. De 
byggnader, hvilka företrädesvis blifvit uppförda på spekulation, 
torde, jemväl hvad soliditeten beträffar, lemna ett eller annat 
öfrigt att önska. 

Den trakt, som näst Ladugårdslandet varit för byggnads-
ifvern mest begärlig, är den, som omgifver norra delen af Stora 
Gråbergsgatan i Adolf Fredriks församling. Afven här hafva 
flera qvarter blifvit under femårsperioden bebyggda med stora 
hus, till ej ringa del afsedda till bostäder åt arbetsklassen. 

I öfrigt hafva betydande ny- och ombyggnader egt rum på 
spridda ställen öfver allt i staden. 

Vexlingarna i byggnadshågen under de tre femårsperioderna 
1866—1880 kunna något så när bedömas af antalet byggnads
resolutioner, som under samma tid meddelats. Detta antal, af
seende ny-, om- och påbyggning äfvensom reparation och ändring 
af alla slags byggnader, utgjorde: 

Verkan af dessa tillståndsresolutioner, der de haft några 
byggnadsföretag till följd, framgår i viss mån af följande siffror, 
utvisande samtliga till bevillning uppförda egendomar: 

Vid slutet af perioden Antal. Taxeringsvärden.] Brandförsäkringsvärden. 

1866-1870 3,652 164,070,066 154,341,514 

1871—1875 3,680 176,888,615 175,405,693 

1876—1880 3,971 261,883,620 221,974,642 

Vid 1868 års folkräkning lemnade husegarne, enligt Kung!. 
Maj:ts nådiga förordnande, hvar för sin egendom uppgift på 
på antalet rum och kök. Genom dessa uppgifters bearbetande 
erhöll man kännedom om sagda antal för hela staden, men huru 
stor tillökning i lägenheternas numrär, som derefter årligen egt 
rum, härom finnes bestämd upplysning allenast för år 1880, enär 
dessförinnan några anteckningar icke fördes rörande de bygg
nadsresolutioner, som verkligen kommit till utförande. Vid så
dant förhållande och då det ur det allmännas synpunkt måste 
vara angeläget att tillgången på boningslägenheter blefve till
förlitligt känd, syntes det vara allt skäl att begagna sig af 1880 
års folkräkning för att erhålla en dylik kännedom, helst man 
sedan, med ledning af de anteckningar, som numera föras hos 
byggnadsnämnden, kunde följa utvecklingen i berörda hänseende. 
På grund häraf behagade, på stadsfullmägtiges begäran, Eders 
Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 10 december 1880 föro-
skrifva, att egendomarnas värdar eller vice värdar skulle, med 
begagnande af ett faststäldt formulär, lemna uppgift på bostads-
och andra lägenheter. Sålunda insamlades materialet till en 
numera uppgjord statistik, hvilken, jemförd med den motsvarande 
för år 1868, utvisar, bland annat, följande resultat: 

Vid slutet Vid slutet °k,?'"S 

af är 1868. af år 1880. mi^iag. 
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Dereraot hafva, enligt anmälan, 136 rum och 39 kök blifvit 
under år 1880 bortrifna, så att samma års tillökning inskränker 
sig till 3,728 boningsrum och 1,388 kök3). 

d) Bostadsföreningar. Den bostadsbrist, som framkallade nu 
angifna liflighet i byggnadsväg, yttrade sig företrädesvis i saknad 
af tillräckligt antal tjenliga bostäder för arbetsklassen, och vid 
sådant förhållande kan det icke vara annat än glädjande att 
byggnadsverksamheten i icke ringa grad haft arbetarebostäders 
uppförande till sitt föremål. Bland företeelserna på detta om
råde är det i synnerhet en, som förtjenar särskild uppmärk
samhet och som Ofverståthållareembetet derför ansett sig här 
böra något närmare beröra, nemligen de s. k. bostadsföreningarna. 

Af dylika föreningar finnes det två slag, nemligen dels så
dana, hvilka, till största delen bestående af kroppsarbetare, 
antingen redan förvärfvat fastigheter, afsedda att af föreningens 
egna medlemmar bebos, eller ock till hufvudsakligt syfte för sin 
verksamhet uppstält egendomars inköp för detta ändamål, samt 
dels aktiebolag, som, försedda med af Eders Kung]. Maj:t i nå
der faststälda bolagsordningar, uteslutande eller delvis hafva till 
ändamål att uppföra eller inköpa hus samt uthyra deri befint
liga lägenheter till arbetare eller annan dermed likstäld befolkning. 

') Bland boningsrummen medräknas, för år 1880, kasernlogetnent, sjuk
salar och fängelseceller, men deremot icke rnmmcn i Kungl. slottet, enligt 
uppgift utgörande 477. Huruvida no nämnda lokaler ingå i 1868 års statistik, 
är icke för Ofverståthållareembetet bekant. Såväl för 1880 som för 1868 med
räknas de lägenheter inom Knngl. Djurgårdens landsförsamling, som endast som
martiden äro bebodda. 

) Verkstadsrum, fabrikslokaler och magasiner äro räknade såsom nthns när 
de upptaga hela byggnaden. 

3) Den motsvarande tillökningen under år 1881 utgjorde 5,354 rum och 
1,772 kök. 

Med undantag af ett år 1850 bildadt sällskap af 15 per
soner, som å tomten N:o 33 vid Grefgatan åt sig uppförde ett 
stenhus, benämndt »arbetarehemmet», fans, Ofverståthållare
embetet veterligen, ingen förening af det forstberörda slaget förr 
än år 1873, då Gamla Arbetarebostadsföreningen kom till stånd. 
Sedermera hafva föreningar, tillhörande ifrågavarande kategori, 
år efter år uppstått i sådan mängd, att de för närvarande ut
göra vid pass 50 stycken med ett antal ledamöter, som sam-
manlagdt torde uppgå till mellan 7,000 och 8,000. Ungefärligen 
räknadt ega dessa föreningar 45 färdiga eller under byggnad 
varande stenhus, innehållande tillhopa 1,000 särskilda lägenheter 
om ett till fyra rum. Omkring hälften af byggnaderna äro be
lägna på Ladugårdslandet, företrädesvis i de nyreglerade delarna, 
samt ungefär fjerdedelen inom Adolf Fredriks församling, hufvud-
sakligast i trakten af Stora Gråbergsgatan, Rådmansgatan och 
Karlbergs allé; de öfriga äro uppförda på spridda ställen i 
Kungsholms, Johannis och Maria församlingar. Egendomarnas 
sammanlagda värden, inberäknadt de, som belöpa sig på ännu 
obebyggda tomter, kunna antagas för närvarande representera 
den betydliga summan af sex millioner kronor, hvaraf de kon
tanta bidrag, arbetarne sjelfva nedlagt på företagen, torde kunna 
beräknas till inemot två millioner. 

De nu nämnda byggnadsföreningarnas reglementen, af hvilka 
åtskilliga, på styrelsernas begäran, blifvit intagna i Öfverståt-
hållareembetets protokoll, äro för det allra mesta affattade i 
nära öfverensstämmelse med de två typer, som, hvad de vigti-
gaste bestämmelserna beträffar, Ofverståthållareembetet tager 
sig friheten nu angifva. 

§ 1. 
Mom. 1. Bostadsföreningen N. N. i Stockholm har till ända

mål att för sina ledamöters insatta kapital inköpa i Stockholms stad 
fördelaktigt och ändamålsenligt belägna byggnadstomter samt på 
dessa uppföra nybyggnader, i hvilka lägenheterna skola beslå af 
högst tre rum med kök, som åt föreningens ledamöter försäljas. Om 
sådant anses för föreningen fördelaktigt, kunna redan uppförda hus 
inköpas. 

Mom. 2. Till ledamot i föreningen antages hvarje person, som 
eger medborgerligt förtroende och förbinder sig att under loppet af 
fem år fullgöra de inbetalningar, som andra och tredje paragraferna 
stadga, räknadt från inträdesdagen. 

S 2. 
Mom. 1. Vid inträde i föreningen erlägger hvarje ledamot 2 

kronor till förvaltningsfonden och 5 kronor som första månadsinbe-
talning till byggnadsfonden. 

Mom. 2. Hvarje ledamot är förbunden att under loppet af 5 
år, räknadt från inträdesdagen, till föreningens byggnadsfond inbetala 
minst 300 kr., men eger äfven rätt att insätta större penningebelopp. 

S 3. 
Mom. 1. Inbetalningarna till föreningens byggnadsfond verk

ställas på uppbördsmöten, som hållas fjerde söndagen i hvarje må
nad från kl. 3 till kl. 5, då hvarje ledamot bör insätta 5 kr., men 
eger äfven rätt att, såsom förut är nämndt, insätta större belopp på 
en gång. Minst två uppbördsmän af styrelsens ledamöter skola 
dessutom vara tillgänglige en gång i veckan i föreningens lokal, på 
de tider, som styrelsen bestämmer, för att mottaga ledamöternes 
inbetalningar. 

Mom. 2. Ledamot, som uraktlåter att på två efter hvaraudra 
följande uppbördsmöten verkställa stadgade inbetalningar, erlägger i 
böter 25 öre; uraktlåter ledamot äfven betalning tredje gången, er
lägges då i böter ytterligare 50 öre, samt efter uraktlåtenhet för 
fjerde gången en krona derutöfver. Efter ytterligare sådan urakt
låtenhet varder den försumlige ledamoten från föreningen skiljd och 

Om boningsrummen och köken fördelas på den mantals-
skrifna folkmängden, som år 1868 utgjorde 129,339 och år 1880 
uppgick till 168,019, komma under det förra året 1-5 5 person på 
hvarje rum och 5-7 4 personer på hvarje kök samt under det se
nare 1'81 person på hvarje rum och 6-41 personer på hvarje kök. 
Antalet rum på hvarje kök var 3-69 år 1868 och 3-52 år 1880. 

Antalet under år 1880 nytillkomna rum och kök utgjorde 
inom : 
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eger ej återfå sitt insatta kapital förrän efter fem års förlopp, räk-
nadt frän den dag dä ledamoten blifvit frän föreningen skild; sådan 
ledamot eger doek rätt ånyo ingå i föreningen, men på nytt nummer. 

Mom. 3. Om ledamot genom sjukdom blifvit oförmögen att 
verkställa sina inbetalningar till föreningen, anmäles detta hos sty
relsen, som, sedan uppgiftens rigtighet blifvit undersökt och styrkt, 
kan bevilja uppskof tills vidare med de stadgade inbetalningarna. 

S 4. 
Mom. 1. Om, genom arf eller giftorätt, kapitalandel öfvergått 

till annan person utom föreningen, eger den nye innehafvaren, om 
den sä önskar, ingå i den förutvarande ledamotens ställe, med er
hållande af hans nummer med dess rättigheter och skyldigheter. 
Dock skall den nye egaren sig i föreningen anmäla och sin rätt 
styrka senast fyra månader efter den dag han (eller hon) blir del
aktig af nämnda eganderätt, vid äfventyr att ej återfå det insatta 
kapitalet förrän efter fem års förlopp, räknadt från den dag anmälan 
skedde. Afliden ledamots i föreningen insatta kapital kan af hans 
lagliga arfvingar återfås en månad efter skedd uppsägning, hvarefter 
numret i föreningen dödas. 

Mom. 2. Försäljer ledamot sin andel till annan person, skall 
den nye egaren till föreningen erlägga en transportafgift af två kronor. 

§ 13. 
Ledamöterne äro berättigade att på sitt i föreningen insatta 

kapital erhålla minst sex procent årlig ränta, som beräknas för hvarje 
fulla fem kronor från och med den första i hvarje månad näst efter 
den då beloppet blifvit insatt. Räntan lägges till ledamotens in
satta kapital. 

§ U . 
Mom. 1. Föreningen anskaffar byggnadstomter och låter dera 

uppföra nybyggnader på entreprenad, i den mån kapitalbildningen det 
medgifver, och vare styrelsen berättigad låta inteckna under byggnad 
varande hus intill -/3 af det blifvande värdet. 

Mom. 2. För handhafvande af alla byggnadsåtgärder utser för
eningen vid ordinarie sammankomsten i januari månad ett fyradub-
belt antal kandidater till byggnadsnämnd, dock icke ur styrelsen. 
Af desse väljas fem på sammankomsten i april. De sålunda valde 
fem ledamöterne utgöra en byggnadsnämnd, hvars bifall erfordras, 
innan styrelsen eger rätt att afsluta köp och byggnadskontrakt. 

S 15. 
Mom. 1. Då föreningen kommit i besittning af fast bostads

egendom, kunna ledamöterne till styrelsen inlemna ansökningar om 
att erhålla lägenhet i densamma. Lägenheterna skola utdelas efter 
tur och i den ordning att den eger företräde, som innehar lägsta 
numret. — — —- — — — I intet fall eger någon ledamot 
rättighet att erhålla mer än en lägenhet, förr än alla ledamöter, som 
det önska, erhållit livar sin. 

Mom.- 2. Styrelsen och byggnadsnämnden skola hafva värderat 
huset minst fyra månader före inflyttningen och bestämt köpesumman 
för hvarje ledamots lägenhet, i enlighet med lägenhetens storlek, 
läge och öfriga beqvämligheter efter hela husets kostnad. 

Mom. 3. Ledamot, som erhållit lägerdiet i föreningen tillhörigt 
hus, får densamma på sig, mot förut bestämdt pris, öfverlåtcn. hvar
efter köpekontrakt och köpebref upprättas och lagfart uttages. De 
nya egarne ikläda sig räntegodtgörelse för alla huset graverande 
inteckningar samt erlägga vid husets tillträde som handpenning 15 
procent af hela husets värde samt sedermera G procent årlig amor
tering, som erlägges qvartalsvis med l ' / 2 procent i qvartalet, förutom 
ränta à 6 procent per år på den resterande skulden. 

Mom. 4. Husets eller egendomens hela värde ökas med 2 pro
cent för bestridande af förvaltningskostnaderna. Af möjligen blif
vande öfverskott bildas en reservfond. 

Mom. 5. De inbetalningar, som till föreningens byggnadsfond 
blifvit erlagda på det nummer, hvarå ledamot erhållit lägenhet, kunna, 

§ 4. 
Delegare, som till fullo betalt sin lägenhet, är doek skyldig att 

derefter till bolagets styrelse årligen betala livad pil hans del kan 
komma af onera, renhållning, styrelsens aflöning m. ni., beroende af 
lägenhetens värde. 

§ 5. 
Mom. 1. Bolagets skuld å egendomen afamorteras årligen till 

så stort belopp, som bolagets skuldförbindelser och lånetransaktioner 
kräfva. Dessa afbetalningar uttaxeras på de lägenhetsdelegare, hvilka 
icke till fullo betalt sin lägenhet, i förhållande till lägenheten åsätt 
värde och dera gjorda afbetalningar, samt erläggas till styrelsen qvar
talsvis mot qvitto i den motbok, som skall utlemnas till hvarje del
egare. 

Mom. 2. Delegare eger rättighet att utöfver det taxerade be
loppet inbetala hur stor summa som helst tills hans lägenhet är till 
fullo betald. 

§ 7. 
Skulle någon af bolagets långifvare oförmodadt uppsäga något 

lån, skall styrelsen sammankalla delegarne till extra bolagsstämma 
för att, om lånet icke kan omsättas, utan oundvikligen måste betalas, 
besluta om uttaxering å delegarne för betäckande af det uppsagda 
beloppet, beroende af den kapitalandel hvarje lägenhet eger. 

S 8. 
Mom. 1. Skulle delegare försumma uttaxerad qvartals- eller 

annan hvilken som helst inbetalning före hvarje qvartals början, får 
respittiden ej öfverstiga 30 dagar, och skall bolaget godtgöras med 
5 procent per är ä det felande beloppet, dock får räntan ej räknas 
för kortare tid än en månad. 

Mom. 3. Delegare, som ej fullgjort sina inbetalningar men 
önskar öfverlåta sin bostadsandel till annan person, måste anmäla 
detta hos styrelsen, och bör denna öfverlåtelse ske skriftligen i sty
relsens närvaro, pä det att denna må kunna öfvervaka att bolaget 
blifver godtgjordt för den skuld jemte ränta, h vari öfverlätaren slår 
till bolaget. 

Mom. 3. Om den försumlige ej kan få köpare till sin andel i 
bolaget, så eger bolaget att genom styrelsens försorg sälja denna 
rätt till den mestbjudande, efter att den tre gånger i tvä af Stock
holms tidningar varit kungjord till försäljning, samt godtgöra bolaget 
för den fordran det eger och, om öfverskott vid försäljningen upp 
står, återlemna detsamma till den afträdande delegaren, som är skyl
dig att från lägenheten genast afflytta. 

Mom. 4. ' Skulle styrelsen ej kunna försälja den afträdda lägen
heten till ett pris, som betäcker lägcnhetsinnehaiVarens skuld till 

Bolagsordning för bostadssiilhhapet N. X. 

Detta bolag, utgånget frän byggnadsföreningen N. N., har till 
ändamål att medelst amortering inlösa nämnda förenings fasta egen
dom i Stockholm N:o 00 i qvarteret N. N. med adressniiuimer 00 
vid N. N. gata i N. N. församling, innehållande 23 lägenheter på 
1, 2 och 3 rum och kök jemte en handelslokal; varande sålunda 
dessa 23 lägenheters innehafvare delegare i bolaget till så stor del, som 
motsvarar innehafvande lägenhet. 

K. HfUs Befallntngshafeawhs femårsberällelser 1876—1880. Stockholms slml. '•' 

om ledamot så önskar, få afräknas på handpenningen, då ledamot 
fullgjort de inbetalningar, som g 1 mom. 2 stadgar. 

§ 16. 
Ledamot,* som på sitt nummer erhållit lägenhet, eger ej rätt 

att densamma uppsäga och på samma nummer söka lägenhet i annat 
föreningen tillhörigt hus; sak samma i hvems ego numret komma mû. 

§ 17. 
Ledamot, som gör sig ovärdig medborgerligt förtroende, varder 

efter fallet domslut från föreningen skild, men eger doek att till 
annan person öfverlåta sin andel i föreningen. 
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bolaget, sammankallas delegarne för att besluta om inköp af den 
afträdda lägenheten såsom bolagets gemensamma tillhörighet. 

§ 11. 
Delegare, som ordentligt fullgjort sina inbetalningar, eger rätt 

att sälja eller öfverlåta sin lägenhet åt annan välfrejdad person, och 
ingår den tillträdande i samma rättigheter och skyldigheter som den 
afgående delegaren. 

S 12. 
Mom. 1. Skulle delegare aflida utan kända arfvingar, föranstaltar 

styrelsen om kungörelses införande i Post- oeh Inrikes tidningar tre 
gånger x>m att möjligen varande arfvingar skola inom natt och år, 
räknadt från den dag, kungörelsen varit tredje gången införd, anmäla 
sig hos styrelsen och lagligen styrka sin rätt till lägenheten; i annat 
fall tillfaller densamma bolaget. 

Mom. 2. Skulle delegare från orten afresa eller afvika, utan 
att hafva befullmägtigat någon att omhändertaga eller svara för lä
genheten, sker efterlysning med dess följder, som i föregående mom. sägs. 

Mom. 3. Afreser delegare och har befullmägtigat annan person 
att i sitt ställe tala och svara i bolaget, inträder denne i delegares 
rättigheter och skyldigheter. Denna fullmagt gäller dock ej mer än 
för 5 år, efter hvilken tid ny fullmagt måste företes; sker ej detta, 
förfares såsom i föregående mom. sägs. 

§ 13. 
Bolagets egendom må ej i mät tagas för delegares enskilda skuld. 

Af hvad nu blifvit anfördt framgår, att föreningarnas regle
menten i allmänhet afse att bereda icke allenast föreningarna, 
såsom sådana, eganderätt till fastigheterna, utan ock lägenhets-
innehafvarne enahanda rätt, hvar till sin särskilda lägenhet. En 
dylik eganderätt till vissa rum i en egendom är emellertid full
komligt främmande för vår lagstiftning och vid sådant förhål
lande samt då jemväl andra anmärkningar så väl ur juridisk 
som ekonomisk synpunkt torde kunna göras mot reglementena, 
synas ifrågavarande föreningar och det sätt, hvarpå de ordnat 
sina medlemmars inbördes rättsförhållanden, lätteligen kunna 
gifva upphof till beklagliga förvecklingar, allrahelst som fastig
heterna äro graverade med inteckningar till icke obetydligt be
lopp, samt, i betraktande af de arbetande klassernas alltjemt 
växande bemödanden att tillvinna sig en mera betryggad ställ
ning, det med största sannolikhet kan antagas att än flera för
eningar skola inom kort uppstå. Med afseende härpå och då 
föreningarnas syfte ju förtjenar all uppmuntran, anser Ofver-
ståthållareeinbetet högeligen önskvärdt, att åtgärd med det sna
raste varder vidtagen för erhållande af lagliga bestämmelser i 
fråga om formen för föreningarnas tillvaro samt sättet och grän
serna för deras verksamhet1). 

Bland de ofvannämnda aktiebolagen är det egentligen endast 
två, som i det hänseende, hvarom här är fråga, utvecklat någon 
mera betydaude verksamhet, nemligen de, till hvilka Öfverståt-
hållareembetet nu öfvergår. 

Aktiebolaget Stockholms byggnadsförening, som bildades år 
1873 och under femårsperioden blifvit upplöst, inköpte nyss
nämnda år de då i det närmaste obebyggda qvarteren Grindvak-
taren och Kronoberg på Kungsholmen samt uppförde der åtskilliga 
små byggnader, afsedda för arbetarebefolkning. När bolaget 

sedermera utsträckte sin verksamhet till andra husaffärer, såldes 
efter hand dessa hus, äfvensom de obebyggda tomtdelarna, till 
enskilda personer, hvilka köpare hufvudsakligast utgjordes af 
arbetare, ensamme eller flera i kompani. Genom nyssnämnda 
arbetarebostäder samt dem, som i deras gran skåp blifvit upp
förda dels af omförmälde köpare och dels af flera arbetsgifvare, 
har ifrågavarande trakt af Kungsholmen så småningom kommit 
att antaga karaktären af en arbetarestad. 

Byggnadsaktiebolaget S:t Erik, som i Ofverståthållareembe-
tets underdåniga femårsberättelse 1871—75 blifvit helt flyktigt 
omnämndt, utgöres af framstående personer i samhället, hvilka 
år 1875 slöto sig tillsammans för att i sin mån bidraga till af-
hjelpande af den rådande bristen på bostäder för de mindre 
förmögna klasserna. Bolagets bemödanden att lösa denna sin 
uppgift hafva otvifvelaktigt krönts med mycken framgång. Ty 
under femårsperioden har bolaget låtit uppföra dels 13 trähus 
på staden tillhörig och åt bolaget kostnadsfritt upplåten mark, 
nemligen 2 vid vägen mellan Eeparebansgatan och Kungsholms tull, 
3 vid Ladugårdslands Tullgata, 3 vid Hornstullsgatan och 5 å 
Sabbatsbergs egor (qvarteret Röda Berget) i Adolf Fredriks 
församling, af hvilka sistnämnda byggnader två likväl numera 
äro försålda till aktiebolaget Atlas, som använder dem till bo
städer åt sina arbetare; dels äfven 9 stenhus, 3 vid Norrtulls
gatan och 6 vid Nya Gatan1) i Katarina församling. Stenhusen 
vid Norrtullsgatan innehålla 36 lägenheter om 1 till 4 rum med 
kök samt de 6 stenhusen vid Nya Gatan, hvartdera 8 lägen
heter om l,rum och kök samt 4 vindsrum eller tillhopa 72 lä
genheter. Sammanlagdt innehålla sten- och trähusen 190 lägen
heter, bestående af tillhopa 239 rum och 119 kök. Hyran, som 
nästan utan undantag ordentligt influtit, utgör i allmänhet, för 
år räknadt, 125 kronor för ett enkelrum, 200 kronor för ett 
rum med kök, och för lägenhet med större antal rum högst 800 
kronor. Att företaget, betraktadt såsom affär, icke varit för 
bolaget ogynsamt, framgår deraf, att vid femårsperiodens slut 
bolagets 

hvaraf på aktierna utdelades 5 procent med 15,195 kronor samt 
resten, 2,545 kronor 74 öre, lades till reservfonden, som derige-
nom ökades till 24,568 kronor 92 öre. 

I sammanhang med bostadsföreningarna förtjenar omnämnas 
den så kallade 

1878 års stiftelse. Under hösten 1877 stälde sig några af 
hufvudstadens damer i spetsen för ett företag, som hade till 

^ Bolaget har för afsigt att derstädes uppföra ytterligare 6 byggnader af sten. 

') Pä framställning af kangl. direktionen för Stockholms stads brandförsäk
ringskontor har Öfverståthållareembetet i underdånig skrifvelse den 31 januari 
1882 hos Eders Kungl. Maj:t hemstält om nedsättande af en komité med upp
drog att härutinnan afgifva förslag. 
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syfte att mot skälig hyra bereda bostäder åt välfrejdade fat
tiga mödrar. De vädjade till en välgörande och för likars 
nöd ömmande allmänhet med den lyckliga verkan, att i mars 
1878 en s. k. bazar kom till stånd, hvilken tillika med på an
nan väg sammanbragta medel lemnade en kontant behållning af 
49,241 kronor 33 öre. Med denna grundplåt började 1878 års 
stiftelse, såsom den för ifrågavarande ändamål bildade föreningen 
kallades, sin verksamhet, och på hösten samma år hade förenin
gen förvärfvat tomten N:o 20 vid Krukmakaregatan inom Maria 
församling och dera låtit uppföra ett tvåvånings stenhus med 
36 särskilda lägenheter. I detta omsorgsfullt och väl byggda 
hus kunde, förutom en vice värd, som disponerar 2 lägenheter, 
34 mödrar med sina barn den 1 april 1879 finna en sund och 
beqväm bostad mot den jemförelsevis billiga hyran af 10 kronor 
i månaden för en lägenhet om ett med kakelugn och spisel för-
sedt rum jemte tillhörande vindskontor, källare och skafferi. 
Rummen hafva, liksom kontoren och källarna, hvar sin särskilda 
ingång. Gården är rymlig och lemnar en särdeles lämplig lek
plats för barnen, hvilkas antal torde uppgå till öfver 100. 

e) Bostadsbristen. Den ofvan flera gånger antydda bostads
bristen, hvilken var rådande under största delen af femårsperio
derna 1871—1875 och 1876—1880, kan sägas vid utgången af 
sistberörda tidskifte hafva upphört eller åtminstone blifvit in
skränkt till det omfång, den hade innan den blef föremål för 
någon lifligare allmän uppmärksamhet, och då de hithörande 
förhållandena ingalunda äro blottade vare sig på intresse eller 
lärdomar, torde en återblick på den sålunda öfverståndna krisen 
i dess svåraste och bekymmersammaste form här vara på sin 
plats. I sådant afseende vill Ofverståthållareembetet nu redo
göra för de lidanden, bostadsbristen vållade den mindre bemed
lade befolkningen, och de åtgärder, som vidtogos för att lindra 
desamma. 

När man först började fästa sig vid bostadsbristen i den 
svåra bemärkelse, hvari detta begrepp här blifvit taget, hade 
tillgången på bostäder för den arbetande befolkningen redan 
länge varit mycket begränsad. Spekulationen i byggnadsväg 
hade dessförinnan icke visat någon särdeles benägenhet att vända 
sig åt detta håll, och de mer eller mindre tjenliga bostäder, 
som stodo till arbetsklassens förfogande, kommo derför små
ningom att betinga så dryga hyror, att en arbetarefamilj i re
geln icke hade råd hålla sig rum blott för eget behof, utan 
nödgades hos sig inhyra andra. Under detta tillstånd inträffade 
icke sällan, synnerligast vid höstflyttningarna, att bostäder med 
knapp nöd stodo att erhålla, men förlägenheten i detta hänse
ende var tillfällig och inskränkte sig gemenligen till en eller 
annan trakt af staden. Emellertid behöfdes det icke mycket 
för att göra måttet rågadt; och ställningen blef också ohållbar 
sedan den i slutet af 1860- och början af 1870-talen stigande 
välmågan, lifligare affärsverksamheten och ökade arbetsförtjensten 
alstrat större fordringar på utrymme så väl för bostäder som 
för handelslokaler. Då refvos nemligen flera hus, som förut be-
botts af arbetarefolk och ersattes af andra byggnader, afsedda 
för den mera bemedlade folkklassen; en mängd lägenheter, till-
förene använda till bostäder, togos i anspråk för handel och 
näringar; den nyss antydda benägenheten för inhysning minska
des och andra omständigheter bidrogo jemväl att förvärra det 
onda. 

Verkningarna häraf framträdde i hela sin styrka på hösten 
1872, då ett antal familjer, som vid anstäld undersökning be-
fans uppgå till 68, och af hvilka åtminstone 28 syntes hafva 
råd att betala sin hyra, voro utan tak öfver hufvudet. Härmed 
var början gjord till det sorgliga missförhållande, hvilket, om 
ock i någon mån afliulpet genom de åtgöranden, som nedan 
skola närmare omförmälas, likväl fortfor att råda ända till slutet 
af 1870-talet. I brist på bostad måste inånga ordentliga ar
betarefamiljer taga sin tillflykt till vindar eller uthuslägenheter, 
der de icke kunde bereda sig skydd mot kölden, och för en eller 
annan, som ej ens lyckades finna eller bibehålla ett så pass 
hyggligt herberge, stod ingen annan utväg öppen än att sia sig 
ned med sitt bohag i någon bergskrefva eller på någon aflägs-
nare allmän plats. Beklagligtvis drabbade detta hårda öde för
nämligast dem, som hade många barn, ty husvärdarnes obenä
genhet att uthyra sina lägenheter åt mindre bemedlade var stor 
i samma mån som barnantalet talrikt. Såsom vanligt vid 
dylika tillfallen, trodde man att polisen kunde och ville man att 
den skulle bereda hjelp. Anspråken härpå voro snart sagdt 
otaliga. Knappast någon dag förgick, utan att poliskammaren 
och polisvaktkontoren likasom belägrades af husvilla fäder och 
mödrar, hvilka, åtföljda af sina barn, bådo och stundom påfor
drade att blifva logerade; och då, oaktadt ifriga bemödanden, 
endast ett jemförelsevis ringa antal kunde af polismyndigheten 
dertill förhjelpas, uppstod en förtviflan, som ej sällan yttrade 
sig i önskan att blifva häktad, någon gång i sjelfmord, ja mord
försök på barnen. 

Ett sådant upprörande elände, hvarför icke fans någon 
annan fullt verksam bot än en af enskild företagsamhet beroende 
byggnadsverksamhet, om hvilken man icke på förhand kunde 
veta, huruvida och än mindre när och till livad utsträckning den 
komnie att sig yppa, kunde icke vara sen att framkalla anspråk 
på myndigheternas ingripande medelst provisoriska åtgärder för 
den värsta nödens afhjelpande. I sådant afseende fick också 
Eders Kungl. Maj:t på hösten 1872 från flera personer, som 
sade sig antingen sjelfva sakna husrum eller ock ömma för an
dras belägenhet, mottaga en underdånig skrifvelse med anhållan, 
att Eders Kungl. Maj:t täcktes anbefalla vederbörande myndig
heter att till provisionela bostäder åt fattiga husvilla upplåta 
de statens och kommunens byggnader, som voro lediga och for 
ändamålet passande; hvarjemte stadens kyrkoherdar i en skrif
velse fäste Ofverståthållareembitets uppmärksamhet på ange
lägenheten af åtgärders vidtagande i omförmälda hänseende. 
Begge dessa skrifvelser utstäldes till stadsfullmägtiges yttrande, 
och sedan fattigvårdsnämnden och drätselnämnden blifvit i frå
gan hörda, anmodade beredningsutskottet den 14 november 1872 
fattigvårdsnämnden att ofördröjligen till herbergen tor husvilla 
iordningställa och upplåta de lokaler i stadens hus, som kunde 
dertill användas, nemligen dels en större sal i den s. k. Siever-
ska kasernen N:o 9 vid Tjärhofsgatan, dels äfven 7 rum och kök. 
tillhörande förra gäldstuguhäktet inom egendomen X:o 45 vid 
Besvärsgatan; och hemstälde utskottet tillika, huruvida nämnden 
icke skulle finna skäl att till husvillas inhysande använda jemväl 
den af nämnden disponerade byggnad å Sabbatsberg, som kallades 
»Fåfängan». Hvad beredningsutskottet sålunda åtgjort, godkände 
stadsfullmägtige på sammanträde den 19 november 1872, hvar
jemte fullmägtige, vid den nådiga remissens besvarande, i un
derdånighet anhöllo, att, derest fattigvårdsnämnden skulle finna 
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sagda åtgärder icke vara tillfredsställande, det kronan tillhöriga 
s. k. Brandelska sockerbruket vid Ladugårdslands Tullgata, 
hvilken egendom är afsedd till provisoriskt kolerasjukhus för 
garnisonen, skulle få till herberge upplåtas. 

Sedan fattigvårdsnämnden mottagit berörda uppdrag och 
Eders Kungl. Maj:t behagat bifalla den underdåniga framställ
ningen, blefvo de fyra herbergena öppnade i december månad 
1872, och der intogos, i mån af utrymme, företrädesvis familjer 
med barn. Om dessa saknade medel att sjelfva skaffa sig bo
stad, fingo de begagna herberget afgiftsfritt, eljest fordrades en 
krona i veckan för hvarje familj att erläggas i förskott, vid 
äfventyr att den försumlige skulle skiljas från herberget. I 
andra rummet fingo ensamma personer tillträde, om de för
mådde betala sin plats med en krona i veckan, men i motsatt 
fall hänvisades de till de vanliga barackerna. För intagande 
fordrades dels prestbetyg med bevis att personen i fattigvårds-
hänseende tillhörde Stockholm, dels intyg af ordningsman om 
saknad af bostad, hvilket intyg skulle innehålla uppgift angående 
personens förmåga att gälda afgitten, samt dels remiss från ve
derbörande fattigvårdsstyrelse eller dess verkställande direktör 
med upplysning om personen åtnjöte hyreshjelp af fattigvården 
och huruvida han syntes böra intagas mot eller utan afgift; 
åtnjöts hyreshjelp, indrogs den så snart personen blifvit her-
bergerad. Ledamöter af fattigvårdsnämnden utöfvade öfverin-
seendet öfver hvar sitt. herberge, och vid hvartdera anstäldes en 
tillsyningsman for den närmare uppsigten. A herberget intagen 
person, som var öfverlastad af starka drycker, störde ordningen 
eller bröt mot gifna ordningsföreskrifter eller ej hörsammade 
tillsyningsmannens befallningar, kunde från herberget utvisas 
med förlust af erlagd afgift. 

Vid besluten om de åtgärder, för hvilka Ofverståthållare-
embetet nu redogjort, hade kommunalmyndigheten icke förbisett 
de stora betänkligheter, som ur principiel synpunkt kunde hysas 
mot det allmännas ingripande på ett område, hvarinom det i 
regeln är det enskildas uteslutande sak att verka. Tvärtom 
betonades skarpt i alla de yttranden, som i frågan afgåfvos, att 
nämnda åtgärder endast finge betraktas såsom en nödfallsutväg, 
som, betingad af ett undantagsförhållande, icke finge anlitas på 
ett sätt att den kunde åberopas såsom grund för anspråk på 
kommunens mellankomst vid andra likartade tillfällen, hvarför 
det ock vore af största vigt att hjelpen icke utsträcktes längre 
än behofvet oundgängligen kräfde. Det bestämdes derför på 
förband, att herbergena skulle tillslutas senast den sista mars 

1873. Men då vid denna tid endast få af de herbergerade för
skaffat sig annan bostad, tillätos de öfriga qvarstanna till den 1 
juni samma år. Emellertid hade ej heller vid den sålunda förlängda 
tidens utgång flertalet, oaktadt upprepade vänliga tillsägelser, 
kunnat förmås afflytta, utan uppgick den 9 juni de qvarboendes 
antal på de fyra herbergena till sammanlagdt 161 personer, 
hvaribland 98 barn. Vid sådant förhållande samt i betraktande 
dels af betänkligheten vid att kommunen jemväl under den varma 
årstiden droge försorg om fattigas herbergerande i vidsträcktare 
mån, än gällande föreskrifter bestämde, dels ock deraf att loka
lerna icke längre stodo till fattigvårdsnämndens förfogande, nöd
gades nämnden hos Ofverståthåilareembetets kansli begära hand
räckning för att få dem, som icke före den 18 juni frivilligt 

emuat herbergena, derifrån afhysta, livarvid likväl nämnden 
illika anhöll att, om detta bifölles, exekutionsbetjenterne måtte 

forständigas att på förhand i god tid meddela Ofverståthåilare
embetets beslut till dem, som för vräkningsåtgärden voro före
mål, hvarförutom nämnden beslöt att de bland de qvarvarande, 
som icke hade förskaffat sig liusrum, skulle af herbergenas till
syningsman hänvisas att anmäla sig hos vederbörande till in
tagning på arbets- eller försörjningsinrättning, hvarefter med 
barnen skulle förfaras efter omständigheterna. Sedan den be
gärda handräckningen blifvit meddelad, anhöllo några af de 
afhysta hos OfVerståthållareembetet att annan bostad måtte dem 
beredas, men denna ansökan, remitterad till fattigvårdsnämnden, 
ansågs af denna icke föranleda till någon dess åtgärd, hvilket 
äfven blef fallet med en till Eders Kungl. Maj:t stäld och lika
ledes till fattigvårdsnämnden remitterad underdånig begäran om 
uppskof med afhysningen till den 1 oktober; och ehuru på hösten 
1873 stor svårighet att erhålla nödtorftigt husrum fortfarande 
mötte äfven för ordentligt folk, som kunde betala sin hyra, höll 
nämnden likväl icke detta för alldeles omöjligt och fann derför 
omständigheterna icke vara sådana att kommunen ånyo borde 
anordna särskilda herbergen, utan anmodades fattigvårdsstyrel
serna att, derest några barn befunnos i brist på lämpliga bostäder 
sakna nödig omvårdnad, bereda dem sådan och behandla för
äldrarna efter gällande föreskrifter eller på sätt, deras belägenhet 
eljest påkallade. 

Det var under dessa brydsamma förhållanden, som allmänna 
skyddsföreningens aentralkomité tog sig an de arma husvillas 
sak; och under hela den långa tid bostadsnöden sedermera fort
for, tröttnade icke centralkomitén att, trots svårigheter och obehag 
af mångahanda slag, fullfölja detta kärleksfulla värf med ett nit, 
en ihärdighet och en omtanke, som äro höjda öfver allt beröm. 

Den, som gaf första väckelsen till tanken att allmänna 
skyddsföreningen vore rätta institutionen att åtaga sig den väl-
gerning, som kommunalmyndigheten icke vidare kunde omedelbart 
utöfva utan att bryta mot vigtiga grundsatser, var Hennes MajU 
Drottningen, föreningens höga ordförande. Högstdensamma lät 
nemligen kalla föreningens centralkomité till extra sammanträde 
den 22 november 1873 för att rådslå om ifrågavarande angelä
genhet, och resultatet af den dervid hållna öfverläggning blef, 
att centralkomitén bestämde sig för att söka, i den mån ske 
kunde, bidraga till lindring i de husvillas belägenhet genom att 
anskaffa en eller flera lämpliga lokaler, som mot skälig hyra 
kunde upplåtas för de nödstäldas inrymmande. I sådant af-
seende ansåg sig centralkomitén till en början böra utverka att 
lägenheter i de förut omförmäida två egendomarna vid Ladu
gårdslands Tullgata och Tjärhofsgatan blefve öfverlemnade till 
ceutralkomiténs kostnadsfria disposition, hvarför centralkomitén 
härom gjorde framställning, beträffande den förra egendomen, 
hos Eders Kungl. Maj:t och, vidkommande den senare, hos drät
selnämnden. Så väl den ena som den andra ansökningen bifölls, 
och redan den 1 december 1873 hade centralkomitén den till
fredsställelsen att kunna upplåta herbergen i de två nyssnämnda 
egendomarna, hvarjemte centralkomitén kort derpå lät öppna 
ett tredje herberge i ett på fabriksfattighusets tomt med adress 
N:o 13 vid Södermanlandsgatan beläget hus, som fabriksfattig
kassans direktion välvilligt stält till centralkomiténs förfo
gande. Antalet husvilla, som under närmaste tiden voro in
hysta i dessa herbergen, uppgick stundom ända till 212, hvaraf 
136 barn. Bland de föreskrifter, centralkomitén meddelade i 
fråga om samma herbergen och tillämpade jemväl vid dem, som 
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senare anordnades, må nämnas: att tvä ledamöter at central-
komitén skulle hafva öfverinseendet öfver herbergena, uppgöra 
ordningsreglor, antaga tillsyningsmän och bestämma desses arvo
den m. m.; att hyresafgilten skulle utgöra 1 krona 50 öre i 
veckan; samt att de till centralkomitén hörande damer skulle 
ega bestämma, hvilka familjer finge på herbergena intagas. 

Tiden, hvarunder centralkomitén skulle få använda de tre 
ifrågavarande lokalerna, var bestämd: för herberget vid Tjär-
hofsgatan till den 15 april, för herberget vid Ladugårdslands 
Tullgata till den 1 juni och för herberget vid Södermanlands
gatan till den 1 juli, allt år 1874. Med afseende härå och 
sedan drätselnämnden medgifvit, att herberget vid Tjärhofsgatan 
skulle få begagnas till den 1 juni, beslöt centralkomitén att 
samtliga herbergen skulle tillslutas sistnämnda dag; att der inne
boende personer skulle, jemte det de härom erhölle underrättelse, 
vänligen men allvarligen uppmanas att i god tid förskaffa sig 
annan bostad ; samt att endast i yttersta nödfall ny remiss till 
intagning skulle meddelas. Ehuru sagda uppmaning delgafs 
hvarje familj särskildt och oaktadt alla försök att skaffa enskilda 
bostäder åt de i herbergena inhysta, var likväl den 1 juni de 
qvarboendes antal så stort, att centralkomitén, som lyckats under 
hand utverka sig tillstånd att ännu någon tid disponera loka
lerna, fann sig nödsakad uppskjuta stängningstiden till den 1 
oktober 1874. 

När det led mot denna tid, visade det sig emellertid, att 
behofvet af herbergen skulle för den stundande vintern blifva 
vida större än under den nästföregångna, hvarför centralkomi
tén, jemte det den sökte tillstånd att för ändamålet få bibe
hålla samma lokaler som förut, gjorde hemställan om ytter
ligare lägenheters erhållande. Efter undfånget bifall härtill, 
öppnade centralkomitén i november månad dels flera lokaler i 
egendomarna vid Ladugårdslands Tullgata och Södermanlands
gatan, dels äfven de lägenheter inom huset N:o 45 vid Besvärs
gatan, som, enligt hvad ofvan är berättadt, användts till her-
berge under åren 1872—1873. Härigenom blef centralkomitén 
i tillfälle inhysa sammanlagd t omkring 450 personer, men ännu 
var behofvet icke tillfredsstäldt. Lyckligtvis var ej heller till
gången på användbara lokaler helt och hållet uttömd, utan 
centralkomitén fick mot 1874 års slut mottaga ännu en genom 
enskild persons frikostighet iordningstäld lägenhet inom herberget 
vid Södermanlandsgatau samt derjemte den under åren 1872— 
1873 för husvillas' herbergerande upplåtna s. k. Fåfängan vid 
Sabbatsberg. 

Ehuru under oktober månad år 1875 icke mindre än 571 
personer, hvaraf 375 barn, voro inrymda i de fem herbeigen, 
som sålunda höllos tillgängliga, anmäldes dock för centralkomitén 
att omkring 85 familjer då voro i saknad af tjenliga bostäder. 
Samtidigt hade visserligen fyra nya rum inom herberget vid 
Ladugårdslands Tullgata blifvit stälda till centralkomiténs för
fogande, men då i dem ej kunde inrymmas mera än 35 familjer, 
gjorde centralkomitén framstälning så väl hos drätselnämnden 
som hos sundhetsnämnden om ytterligare lokalers upplåtande. 
Emellertid kunde hvarken af dessa myndigheter eller på annat 
sätt några nya lägenheter erhållas för husvillas herbergerande, 
och centralkomitén blef alltså urståndsatt att vidare utsträcka 
sin verksamhet i denna rigtning. Genom strängt anlitande af 
utrymmet inom de tillgängliga lokalerna kunde likväl der beredas 
plats för så många personer, att de inhysta, i mars månad 1876, 

Bland de fem ifrågavarande herbergena var den s. k. Få
fängan vid Sabbatsberg det första som tillslöts. Så skedde den 
1 april 1876, då byggnaden måste rifvas, enär tomten var be-
höfiig för det nya sjukhuset. 

Kort härpå uppstod fråga om indragning jemväl af hörberget 
vid Ladugårdslands Tullgata. Med underdånig skrifvelse den 18 
maj 1876 öfverlemnade nemligen kungl. Arméförvaltningen till 
Eders Kungl. Maj:t en af besigtningsmän afgifven rapport, Ii vari 
förmäldes, att i egendomen voro inhysta ej mindre lin 410 perso
ner; samt att, oafsedt de vådor i sanitärt och moraliskt hänseende, 
som måste uppkomma af lokalernas öfverfyllning och Hora fa
miljers sammanboende i ett rum, byggnaden, som redan förut 
befunne sig i bristfälligt skick, inom kort skulle komma i ett 
tillstånd, som gjorde densamma alldeles oanvändbar för hvarje 
annat ändamål och särskildt för det, hvartill den vore afsedd, 
eller reservsjukhus för garnisonen; och hemstälde besigtningsmän-
nen fördenskull, att egendomen måtte med görligaste första och före 
början af den varma årstiden utrymmas, rengöras samt under
kastas desinfektion och reparation. I denna önskan instämde 
ock Eders Kungl. Maj:ts Ofverintendentsembete. Men Ofverståt-
hållareembetet, som i frågan hört centralkomitén samt dervid 
erfarit att, i anseende till den fortfarande bostadsbristen, någon 
utsigt icke funnes för de i herberget inhysta att kunna förskaffa 
sig andra tjenliga bostäder, hemstälde i underdånigt yttrande 
den 1 juli 1876, att den erforderliga reningen och reparationen 
måtte få ske efter hand, eller ock de husvilla under tiden in
rymmas i kronan tillhöriga tält. Eders Kungl. Maj:ts den 15 
i sistnämnda månad fattade nådiga beslut i ärendet blef, att de 
ifrågasatta renings- och reparationsåtgärderna oförtöfvadt skulle 
verkställas samt de husvillas herbergerande under tiden ske på 
sätt Öfverståthållareembetet föreslagit. I följd häraf blef hör
bergets befolkning i medlet af augusti månad 1876 inlogerad i 
tält, som till ett antal af 40 utlemnades från arméens förråd 
och uppslogos i närheten af hofjägarebostället Lill-Jans, der 
detta egendomliga läger omkring en månads tid var föremål för 
besök af en mängd skådelystna. Emellertid reparerades loka
lerna och genom nådigt bref «Ion 15 september 1876 behagade 
Eders Kungl. Maj:t bestämma de vilkur, hvarunder central
komitén kunde varda vid egendomens disposition bibehållen intill 
den 1 maj 1877. Som dessa vilkor voro strängare än de förut 
stadgade, hyste centralkomitén mycken tvekan att åtaga sig 
förbindelser, dem den visste sig endast med största svårighet 
och antagligen icke utan uppoffringar kunna fullgöra; men i 
betraktande af den nödstälda belägenhet, hvari en stor del af 
hufvudstadens fattigare befolkning i följd af bostadsbristen befann 
sig, ansåg likväl centralkomitén menniskokärlekens bud fordra, 
att den icke lemnade det erbjudna tillfallet obegagnadt; och 
herberget blef alltså efter reparationens fullbordande åter öpp-

vid hvilken tidpunkt deras numrär var den högsta som före
kommit, samtidigt utgjorde följande antal: 
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nadt. Dervid lät centralkomitén underrätta hvar och en, som 
inflyttade, om hans skyldighet att lemna herberget inom den 
bestämda tidens utgång, men denna tillsägelse hade ej heller nu 
åsyftad verkan, i ty att vid början af maj 1877 de inhystas 
antal var nästan oförminskadt. Detta förhållande anmälde cen
tralkomitén hos Ofverståthållareembetet med tillkännagifvande 
derjemte, att centralkomitén, med fast afseende å den allt-
jemt rådande bristen på bostäder för obemedlade, synnerligast 
dem som hade barn, samt i anseende till den oblida väderleken, 
ansåge ytterst betänkligt att då vidtaga någon åtgärd för de 
qvarboendes laga afhysande, hvarför centralkomitén ock vore 
villig att tillsvidare någon tid likasom förut hafva dem under 
sin omvårdnad. I anledning häraf hemstälde Ofverståthållare
embetet i underdånig skrifvelse den 26 maj 1877, att Eders 
Ktmgl. Maj:t täcktes i nåder medgifva centralkomitén att under 
dittills stadgade vilkor förfoga öfver ifrågavarande egendom till 
dess densamma hunnit utrymmas, vare sig godvilligt eller medelst 
afhysning, företagen i den ordning och på de tider, Ofverståt
hållareembetet i samråd med centralkomitén bestämde, dock att 
utrymningen skulle vara fullbordad senast den 1 juli 1878; och 
blef denna hemställan i nåder af Eders Kungl. Maj:t bifallen. 
Den 7 juni sistnämnda år lät centralkomitén genom särskilde 
för ärendets vidare behandling utsedde delegerade aflåta en 
skrifvelse till Ofverståthållareembetet, hvari delegerade, med 
öfverlemnande af bevis att samtlige qvarvarande blifvit behörigen 
förständigade att i föreskrifven tid från herberget afflytta, an-
höllo att Ofverståthållareembetet ville vidtaga åtgärd, hvarigenom 
de, som icke åtlydt detta förständigande, kunde blifva afhysta, 
helst i flera afdelningar. Härjemte stälde centralkomitén ett 
belopp af högst 300 kronor till vederbörande rotemans förfogande 
att användas till hyreshjelp åt de mest behöfvande. Detta allt 
oaktadt funnos ännu i början af oktober månad 1878 åtta fa
miljer qvar, och först i medlet af samma månad blef det möjligt 
att tillsluta det ifrågavarande herberget vid Ladugårdslands Tull
gata, hvilket då i fem år varit af centralkomitén användt till 
fattiga husvillas inhysande. 

Herberget vid Södermanlandsgatan blef, sedan det beslutats 
att egendomen skulle säljas, tillslutet den 1 april 1880. 

Hvad angår herbergena vid Tjärhofs- och Besvärsgatorna, 
så har äfven deras indragning flera gånger varit ifrågasatt, men, 
mindre i följd af någon numera förefintlig bostadsbrist af ovan
ligare beskaffenhet än på grund af andra ömmande omständig
heter, har denna åtgärd ännu ej blifvit vidtagen; dock torde 
den inom en icke aflägsen framtid vara att motse. 

Huru stora utgifter herbergena förorsakat skyddsförenin
gen intill utgången af femårsperiodens sista räkenskapsår, och i 
hvad mån dessa utgifter blifvit täckta af influtna afgifter, in-
hemtas af följande siffror: 

Förutom de herbergen, som nu äro omtalade, har för bo
stadsnödens afhjelpande ännu ett sådant blifvit inrättadt. När, 
på sätt längre fram i denna berättelse närmare skall nämnas, 
den s. k. militärförsörjningsinrättningen indrogs i slutet af år 
1878, väcktes förslag att den staden tillhöriga och af fattigvårds
nämnden disponerade egendomen N:ris 49 och 51 vid Södra 
Tullportsgatan, hvari militärförsörjningshjonen varit logerade och 
sedan gammalt en fattigbarack inrymd, skulle till tillfälligt lier-
berge för husvilla anordnas. För denna frågas behandling ned
satte fattigvårdsnämnden den 18 november 1878 en komité, och 
sedan denna inkommit med sitt yttrande, beslöt nämnden den 
16 december samma år, att en del af sagda egendom skulle 
ställas till polismästarens förfogande för att till herberge an
vändas; att å detta herberge finge, i mån af behof och utrymme 
samt på polismästarens remiss, mottagas, antingen afgiftsfritt 
eller mot en afgift af minst 6 kronor i månaden för hel familj 
eller ensam person, sådana Stockholms stad tillhörande mindre 
bemedlade personer, som saknade husrum; att herberget skulle 
tillses af en person, som polismästaren egde antaga; samt att, 
för den händelse hyresafgifterna icke försloge för kostnaderna, 
fattigvårdsnämnden ville täcka bristen. Ifrågavarande herberge 
iordningstäldes samt upplåts genast härefter, och detsamma hålles 
fortfarande öppet. Der voro vid 1880 års utgång boende 4 män, 
23 qvinnor och 61 barn, eller tillhopa 88 personer. De influtna 
hyrorna utgjorde 749 kronor 50 öre år 1879 och 706 kronor 75 
öre år 1880, under det att omkostnaderna endast uppgingo till 
410 kronor 39 öre för det förra och 752 kronor 68 öre för det 
senare året. 

Såsom ofvan synes, var det endast en nödfallsutväg som 
anlitades, då man för att afhjelpa den svåraste bostadsbristen 
lät inhysa en mängd familjer i gemensamma lokaler, och vådan 
deraf i sanitärt ej mindre än i moraliskt hänseende var allt för 
uppenbar för att kunna af någon förbises. Också var det en 
allmän önskan, uttalad så väl offentligt som enskildt, att man 
i stället för dessa herbergen skulle uppfora träbyggnader, visser
ligen provisionela, men dock så inrättade att hvarje familj finge 
sitt särskilda rum. Ett särdeles gynsamt tillfälle att förverkliga 
detta önskningsmål yppade sig år 1877, i det byggnadsaktiebo
laget S:t Eriks styrelse i oktober lät underrätta allmänna skydds
föreningens centralkomité, att, om denna kunde anskaffa de för 
ändamålet erforderliga medel, bolaget vore villigt att för förenin
gens räkning låta uppföra provisionela träbyggnader, hvardera 
om 20 rum och hvarje rum försedt med en spis, att begagnas 
både för matlagning och rummets uppvärmning; och skulle, un
der förutsättning att staden kostnadsfritt uppläte tomterna, kost
naden för hvart sådant hus belöpa sig till 10,000 kronor. Cen
tralkomitén mottog med tacksamhet detta anbud och lät redan 
i nyssnämnda oktober månad genom tidningarna utgå ett upprop 
till allmänheten att medelst penningebidrag sätta bolaget i stånd 
att företaga ifrågavarande byggnadsarbete. Denna uppmaning 
kröntes med den framgång, att i början af december influtit dels 
5,900 kronor, tecknade med förbehåll af andel i den årliga netto
behållningen, och dels 14,178 kronor 50 öre såsom gåfva till 
skyddsföreningens byggnadsfond, af hvilka sistberörda medel 
Hennes Maj:t Drottningen i nåder behagat tillskjuta 2,000 kro
nor. För de sålunda insamlade medlen uppfördes genom bolags-
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styrelsens försorg två till husvillas herbergerande afsedda barack
byggnader af trä, den ena i Stadslagen nära Igeldammarna på 
Kungsholmen och den andra på tomten N:o 10 vid Grindsgatan 
inom Katarina församling. Detta byggnadsföretag utfördes med 
sådan skyndsamhet, att den förra byggnaden redan vid jultiden 
1877 och den senare i början af februari 1878 kunde till be
gagnande upplåtas. Byggnaderna, hvartill tomtplats lemnats af 
staden mot en låg årlig hyra, inrymma tillhopa omkring 200 
personer. 

Sedermera uppfördes ytterligare en likadan barackbyggnad, 
för hvars tillkomst man uteslutande har att tacka Hennes Maj:t 
Drottningens menniskokärlek och frikostighet. Då Hennes Maj:t 
i september månad 1878 återkom från utlandet, behagade hon 
nemligen i nåder skänka 10,000 kronor till välgörande ändamål 
med uttalande af den önskan, att medlen mätte användas till 
uppförande af en provisionel träbyggnad, som genom central-
komiténs försorg borde uthyras åt mindre bemedlade personer, 
hvarjemte Hennes Maj:t föreskref att den nettobehållning, lägen
heterna kunde komma att inbringa, skulle tillfalla hemmet för 
frigifna qvinuor. I anledning häraf lät öfverståthållaren för
anstalta om den ifrågavarande byggnadens uppförande på en vid 
Gamla Prestgårdsgatan i Maria församling belägen tomt med 
adressnummer 28 och 32, hvilken tomt staden för en ringa års-
afgift stält till vederbörandes förfogande; och sedan byggnaden 
i december 1878 öfverleinnats i centralkomiténs vård, blef den 
vid jultiden samma år för sitt ändamål upplåten. 

De tre barack byggnadernas behållna afkastning utgjorde 
3,126 kronor 5 öre år 1879 och 2,483 kronor 18 öre år 1880. 

K) Afloppstrummor, gatläggning, lyshållning, vattenledning, ren-
hållning, planteringar m. m. 

a) Afloppstrummor. I Ofverstäthållareembetets underdåniga 
femårsberättelser för 1866—70 och 1871—75 hafva liufvudsta-
dens afloppstrummor, som då, synnerligast under den förra pe
rioden, ännu icke nått någon större utsträckning, visserligen blifvit 
omtalade, men blott helt flyktigt. Tillämpningen af det med 
dem införda nya system för vattnets afledande från gator, tomter 
och hus innefattar likväl en af de största och vigtigaste, der-
jemte en af de dyrköptaste kommunala förbättringar, som på 
senare tider åvägabragts i Stockholm; och då den femårsperiod, 
föreliggande berättelse afser, har att i hithörande hänseende 
uppvisa en storartad utveckling, framträdande icke allenast i 
rörnätets betydliga vidgning, utan ock i andra åtgärder, ögnade 
att låta allt det gagn, hvaraf dräneringen är mägtig, komma till 
sin fulla användning; så har Ofverståthållareembetet trott sig 
icke böra lemna jeraväl denna femårsberättelse i saknad af när
mare redogörelse för ifrågavarande magtpåliggande angelägenhet, 
hvadan embetet nu vill anföra, hvad derutinnan väsentligast före
kommit. 

Förberedande ätgärder. Vid den tid det nuvarande trum-
systemets antagande ifrågastäldes, var Stockholm icke alldeles 
utan afloppstrummor. Sådana funnos dock endast å de ställen, 
der, i följd af gatornas motlutning, aflopp icke kunde genom öppna 
rännstenar erhållas, i hvilket fall dessa aflopp oftast leddes ge
nom enskilda tomter, hvarest trummornas anläggning, underhåll 
och rengöring bekostades af tomtegaren. Men i öfrigt afleddes 
vatten och flytande orenlighet öfver allt i öppna rännstenar eller, 

hvad de aflägsnare trakterna vidkommer, i vanliga diken. Då 
rännstenar icke kunna göras så täta ajt smutsvattnets nedträn
gande i jorden och densammas inpregnerande med orenlighet förhin
dras, och då i allt fall vätskan obehindradt afdunstar och af luften 
upptages, inses lätt att den del af staden, der rännstenar voro 
förherrskande, och af den tätast bebyggda utgjorde denna del 
den ojemförligt största, var utsatt för stora sanitära vådor i 
förening med andra olägenheter och obehag, hvartill kommo de 
dryga kostnader, rännstenarnas frigörande från is måste medföra 
i ett klimat, der, under flera månader af året, vattnet tillfryser 
så godt som i samma stund det utrinner från husen; allt miss
förhållanden, dem tid efter annan utfärdade polisbestämmelser, 
förknippade med svårigheter i tillämpning och kontroll, väl kunde 
i någon mån förringa, men långt från alldeles upphäfva. livad 
åter beträffar nyssnämnda äldre afloppstrummor, hvaraf några 
ännu finnas qvar, så, förutom att de endast förekommo på jem-
förelsevis korta sträckor och i allmänhet voro förfallna, ledo de 
af ett svårt konstruktionsfel. Byggda af trä eller skroflig spräng-
sten och ined rektangulär genomloppsarea, var nemligen hvarken 
deras material eller deras form särdeles egnad att förekomma 
uppslamning af orenlighetens fasta beståndsdelar, hvadan ock 
ifrågavarande trummor oftast voro mera till olägenhet än till gagn. 

Det fel, hvarmed Stockholms äldre trumledningar sålunda 
voro behäftade, och som tillförene jemväl i utlandet vidlådit dy
lika anläggningar, berodde förnämligast derpå, att nian vid tiden 
för dessa trumbyggnaders tillkomst icke vetat eller kunnat tillgodo
göra sig den erfarenhet, att en något så när konstant vattenström 
är tillräcklig för en afloppstrummas fullständiga rensning, förut
satt att trumman, försedd med invändigt slät botten, uppfyller 
vissa vilkor i afseende å lutuingsförhållanden, form och dimen
sioner. Klart är att denna erfarenhet, sedermera gifven, skulle 
komma vattenledningarna att skingra det misstroende mot hela 
trumväsendets lämplighet, nyss antydda bristfällighet alstrat, 
samt att, så väl af detta som af andra lätt insedda skäl, aflopps-
trummornas framtid skulle blifva beroende af vattenledningarnas. 
Så inträffade också i Stockholm, i ty att endast helt kort efter 
vattenledningens anläggande derstädes den plan bragtes å banc, 
som, förverkligad, tillförde staden ett vidt utgrenadt nät af av
loppsledningar, anordnade efter det ofvanberörda s. k. sjeltren-
sande systemet. 

Första uppslaget härtill gafs i sammanhang med den ofvan 
omförmälda behandlingen af frågan om Nybrovikens fyllning och 
nuvarande Ladugårdslands Strandgatas anläggning. Sedan nem
ligen Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 26 april 1861 gillat, 
ett till denna strandgatas ordnande uppgjordt förslag, väck
tes på stadsfullmägtiges sammanträde den 3 december 18IÎ3 en 
motion, som, jemte att den afsåg åtskilliga ändringar i den fast-
stälda planen beträffande strandgatan, gick ut på att åvägabringa 
en undersökning, huruvida icke de invid Berzelii park och Hamn
gatan gående trätrummor med utlopp i Nybroviken borde ersät
tas med en gemensam kanal af sten. För att prötva sagda mo
tion, nedsatte beredningsutskottet en komité, som den 15 februari 
1864 afgaf sitt betänkande. Vidkommande den del af komite-
rades uppdrag, livarom här är fråga, eller vattnets afledning frän 
de ofvan Nybroviken belägna trakterna, inskränkte sig komite-
rade hufvudsakligast till uttalande af det omdöme, att vattnet 
från dessa trakter, hvilket dittills upptagits af den s. k. träskränn
ilen och utrunnit i Nybroviken, lämpligast skulleledas till Norrström 
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genom en trumma, som borde läggas under Karl XIII:s torg och 
fortsättas i dalgången mellan Regeringsgatan och Grefthurega-
tan. Efter tagen del af komitébetänkandet, gjorde stadsfullmäg-
tige i april 1864 underdånig framställning hos Kungl. Maj:t om 
vissa ändringar i ofvan omförmälda regleringsplan för den nya 
strandgatan, och täcktes Kungl. Maj:t den 15 juli samma år 
bifalla denna framställning med det af fullmägtige föreslagna 
vilkor, att de arbeten, som erfordrades för ändamålsenligt ord
nande af vattenafloppet från träskrännilen och densamma om-
gifvande trakter, skulle, omedelbarligen och så fort efter verk-
stäld afvägning fullständig plan hunnit dertill uppgöras, på stadens 
bekostnad bringas till utförande. 

Utarbetandet af en sådan plan anförtrodde drätselnämnden 
den 23 september 1864 åt samme man, som uppgjort den ej 
långt dessförinnan till utförande bragta planen för stadens vat
tenledning, nemligen dåvarande öfverstelöjtnanten W. Leijonancker, 
hvilken kort härpå begaf sig till England för att till en början 
inhemta kännedom om dervarande trnmanläggningar samt rådföra 
sig med i London bosatte ingeniören Thomas Hawskley, hvars 
medverkan påkallades bland annat af det skäl, att han leranat 
sitt biträde vid vattenledningens anläggning samt under sitt för 
detta ändamål gjorda besök i Stockholm haft tillfälle göra sig 
fullt förtrogen med denna stads terrängförhållanden. I augusti 
1865 afgaf öfverstelöjtnanten Leijonancker sitt förslag, och sedan 
detta blifvit granskadt af ingeniören Hawskley, inkommo hand
lingarna till beredningsutskottet den 15 november 1866. Med 
erkännande af den sålunda tillkomna planens ändamålsenlighet 
och de stora fördelar, som genom dess utförande skulle staden 
tillskyndas, ansåg beredningsutskottet likväl, att då företaget, 
som skulle omfatta hela Norrmalm — inberäknadt Ladugårds
landet men icke Kungsholmen — samt medföra en kostnad af 
2,998,504 kronor, afsåg tillämpning af ett för vårt land i det 
närmaste nytt system, för de flesta ännu främmande, man icke 
allt för mycket borde påskynda frågans definitiva afgörande utan 
leinna omdömet tillfälle att mogna. I öfverensstämmelse med 
denna åskådning och enär de svåraste olägenheterna af vatten
afloppet till Nybroviken kunde tillsvidare varda i någon mån 
afhulpna genom förbättrad anordning af dit ledande gamla 
trummor och rännstenar, hemstälde utskottet, att intet för det 
dåvarande skulle afgöras rörande öfverstelöjtnanten Leijonanckers 
förslag utan detsamma endast öfverlemnas till drätselnämndens 
tredje afdelning med förständigande att föreslå de provisoriska 
åtgärder, som i nyss omförmälda hänseende kunde finnas af be-
hofvet påkallade. Detta blef ock stadsfullmägtiges beslut vid 
ärendets behandling på sammanträde den 26 februari 1867. 

Sedermera har öfverstelöjtnanten Leijonanckers förslag i dess 
helhet icke varit föremål för vare sig stadsfullmägtiges eller dem 
underlydande styrelsers beslut, men, med några af en nyare er
farenhet, gaturegleringar och andra förhållanden påkallade ändrin
gar och jerakningar, har detta förslag icke desto mindre tjenat 
till rättesnöre vid dräneringssättets bestämmande för de trakter, 
som af förslaget beröras; och för de utanför detta område belägna 
stadsdelarna har stadens under drätselnämnden lydande bygg
nadskontor traktvis uppgjort dräneringsplaner, hvilka ej heller 
i hela sitt omfång blifvit på förhand faststälda af kommunal
myndigheten. Hvad åter angår arbetets utförande, hafva stads-
fullmägtige derom fattat beslut för hvarje särskild sträckning, 
vanligast i sammanhang med den årliga utgiftsstatens antagande. 

Afloppsområden, driineringssättet samt utförda och tillämnade 
trumarbeten. l:o) Ladugårdslandets östra del — eller den, som 
ligger mellan Ladugårdsgärdet på ena sidan samt Nybro- och Ladu
gårdslandsvikarna på den andra — äfvensom Blasieholmen och 
Berzelii park med närmaste trakten deromkring, dräneras genom 
i allmänhet enstaka ledningar, följande det naturliga fallet, som 
från Ladugårdslandets berörda del går till Ladugårdslands- och 
Nybrovikarna, från Berzelii park, dess omnejd och Blasieholmens 
norra sida till Nybroviken samt från Blasieholmens södra sida 
till Norrström. 

Är 1873 nedlades i Berzelii park och Nybrohamnen — från 
Näckströmsgatan till Nybroviken — en huggen granittrumma. 
Från Fyrverkaregatan rakt ned till Nybroviken anlades år 1874 
en likadan trumma, hvari inmynna tre glacerade lerrörledningar, 
en gående under Fyrverkaregatan till Ladugårdslandstorg, en till 
Artilleriplanen och en till Nybrogatan. Vid femårsperiodens 
utgång voro äfven andra delar af ifrågavarande dräneringsom
råde vester om Grefmagnigatan försedda med afloppsledningar, 
några af sprängsten ), täckt med plank eller stenhällar, men 
återstoden af glaceradt lergods. 

2:o) Östra Norrmalm — begränsad af Brunkebergsåsen i vester, 
Stora Surbrunnsgatan i norr samt den i föregående punkt om
förmälda delen af Ladugårdslandet jemte Berzelii park i öster — 
bildar ett dräneringsområde, som afbördar sitt vatten i Norrström 
nedanför Karl XIII:s torgs östra sida. Från denna utloppspunkt 
går hufvudtrumman rakt upp till det gatukors, som bildas af 
Hamngatan, Norrlandsgatan och Östra Trädgårdsgatan, der trum
man delar sig i två grenar. Den ena af dem viker af åt öster 
samt sträcker sig under Hamngatan, Norrmalmstorg och Norr
malmsgatan till Lästmakaregatan; den andra framgår under 
Norrlandsgatan till Lilla Bryggaregränden, hvarifrån en arm leder 
under denna gränd, Södra Humlegårdsgatan och Grefthuregatan 
till Kommendörsgatan, samt en annan under Norrlandsgatans 
fortsättning, Stora Träskgatan och Roslagstorg, vid hvars norra 
sida den vid femårsperiodens slut stannade för att framdeles 
dragas vidare norrut till Stora Surbrunnsgatans östra ända. 
Denna hufvudtruinma, i hela sin nu angifna utsträckning oeh för
grening byggd af huggen granit, fortsattes från ändpunkterna i 
Norrmalms- och Grefthuregatorna med glacerade lerrör samt 
upptager på sidorna en mängd ledningar, af hvilka dels några 
helt korta och dels en, som från Gustaf Adolfs torg, nära Malm-
torgsgatan, går under Arsenalsgatan och inmynnar i hufvudtrum
man vid Karl XIILs torg, äro af huggen granit, men de öfriga 
af glaceradt lergods. Så anordnadt, ökar Norrmalms östra drä
neringsområde i icke ringa grad de forna afloppen till Norrström ; 
ty det uppfångar största delen af det betydliga vattenflöde, som 
har naturligt fall till Nybroviken eller genom de gamla trum
morna ditfördes, hvarjemte området, på sätt nedan skall när
mare sägas, är ämnadt att framdeles omfatta äfven en del af 
den terräng, hvars naturliga aflopp går till Brunnsviken. 

Granittrummorna byggdes under åren 1868—1879 och de till 
dem hörande ledningar af glaceradt lergods voro till största de
len nedlagda vid femårsperiodens utgång, så att området söder 
om David Bagares gata och Norra Humlegårdsgatan, jemte den 
s. k. villastaden, då var temligen fullständigt dräneradt. 

') Spröngstenstrnmmorna äro nedlagda i Ladugårdslands Strandgata, der 
man, i anseende till markens pågående sättning, ej vågade använda lerrör. 
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3:o) Vestra Norrmalms dräneringsområde begränsas i öster 
af Brunkebergsåsen, i norr af Stora Surbrunnsgatan och i vester 
af en bugtig linie, som,' ungefärligen taget, söder om Gamla 
Kungsholmsbrogatan sammanfaller med jernvägen samt, norr om 
denna gata, med Stora Gråbergsgatan och dess förlängning. 
Afven detta dräneringsområde har sitt utlopp i Norrström, enär 
hufvudtrumman utmynnar vid Tegelbackens strand, strax öster 
om jernvägsbron. Derifrån går trumman under Klara Strand
gata och Barnhusträdgårdsgatan til! Stora Badstugatan samt 
fortsätter norrut med två armar, den ena under Drottninggatan 
till Rådmansgatan, den andra under Stora Badstugatan till Tre-
backarlånggatan. Från denna sin nuvarande slutpunkt skall sist
nämnda trumarm framdeles dragas vidare norrut till Stora Sur
brunnsgatan. Den sålunda lagda trumsträckningen är helt och 
hållet af huggen granit, hvilket material äfven användts för de 
närmast hufvudtrumman liggande delarna af biledningar i Kar-
duansmakaregatan och Lilla Vattugatan äfvensom för en dylik 
ledning, som från Klara Strandgata följer Stora Vattugatan, 
Klara Östra Kyrkogata och Klara Bergsgatan till Drottninggatan. 
De återstående biledningarna, jemte några omedelbart till Norr
ström förda småledningar, äro af glaceradt lergods. 

Samtliga granittrummor inom vestra Norrmalms aflopps-
område hafva tillkommit under tidrymden 1871—1879, och vid 
femårsperiodens utgång voro dessa trummors biledningar, tillika 
med sjelfständiga småledningar, nedlagda i den omfattning, att 
trakten söder om Kammakaregatan var nästan fullständigt drä-
nerad. 

4:o) Adolf Fredriks församling, norr och något nordvest om 
Stora Surbrunnsgatan, har naturligt fall åt Brunnsviken, hvilket 
äfven är händelsen med den mark, som ligger mellan Stora Sur
brunnsgatan och Trebackarlånggatan, utdragen åt öster. Östra 
och vestra Norrmalms trumsystem, sådana desamma ofvan äro 
utmärkta, komma alltså, när de hunnit fullständigt genomföras, 
att förminska Brunnsvikens naturliga afloppsområde med den 
del deraf, som ligger söder om Stora Surbrunnsgatan. Emel
lertid har någon bestämd dräneringsplan ännu icke blifvit upp
gjord för det afloppsområde, hvarom nu är fråga, och ej heller 
har dränering efter den nya metoden der utförts i annan nämn
värd mån, än att, för det osunda s. k. Ormträskets torrläggning, 
en huggen granittrumma nedlades derifrån till Brunnsviken år 1868. 

5:o) Klara och Adolf Fredriks församlingars vestligaste del, 
trakten närmast Karlbergs allé inberäknad, utgör, med hänsyn 
till det naturliga fallet, ett särskildt afloppsområde, livars vatten 
af bördas i det långa vattendrag, som bildas af Klara sjö, Barn-
husvikcn, Rörstrandsviken, Karlbergssjön och Karlbergskanalen. 
Någon sammanhängande dräneringsplan har hittills icke blifvit 
uppgjord för denna trakt, och man kan således ännu icke be-
stämdt veta, i livad mån en blifvande dränering kommer att 
ändra de naturliga afioppen. Det kan dock tagas för gitvet att 
man vid dräneringen skall fästa behörigt afseende på angelägen
heten deraf att berörda smala och föga djupa vattendrag ej 
varder i någon högre grad förorenadt; och för att hindra detta 
umgås man med afsigten att i den stora trafikled, som enligt 
faststäld stadsplan skall utläggas vester om Sabbatsberg, anbringa 
en trumma med fortsättning under Rörstrandsgatan till trumman 
i Klara Strandgata. 

Den dränering, som intill femårsperiodens utgång kommit 
till stånd inom här ifrågavarande afloppsområde, inskränker sig 

till att trakten mellan gasverket och norra jernbanstationen blif
vit försedd med några korta ledningar till Klara sjö och Barn
husviken. Dessa ledningar äro dels af glaceradt lergods och 
dels af granit. 

6:o) Kungsholmen har naturligt fall åt tre olika håll, nem-
ligen till Mälaren, Ulfsundasjön och det i nästföregående punkt 
omförmälda vattendraget Klara sjö— Karlbergskanalen. De hit
tills uppgjorda eller tilltänkta dräneringsplanerna afse allenast 
holmens östra del, den enda som ännu är i någon nämnvärd 
mån bebyggd. Sagda del sönderfaller i två dräneringsområden, 
ett större med aflopp till Mälaren samt ett mindre med aflopp 
till Barnhusviken och Klara sjö. 

Det senare området hade vid femårsperiodens utgång icke 
blifvit i vidsträcktare mån dräneradt, än att Reparebansgatan, 
öster om Trädgårdsgatan, var försedd med en alloppsledning af 
glaceradt lergods, utmynnande i Barnhusviken. 

Det större området försågs under åren 1876—1880 dels med 
en huggen granittrumma, som från Reparebansgatan sträcker sig 
under Trädgårdsgatan och Kungsholmstorg till Mälaren, dels 
med korta i denna hufvudtrumma inmynnande lorrörlcdninjSar 
under Stora Kungsholmsgatan, Bergsgatan, Handtverkaregatan 
och Garfvaregatan samt dels med en sjelfständig lerrörledning 
i Parmätaregränden, från brandstationen till Mälaren. 

7:o) Staden inom broarna dräneras uteslutande med ledningar 
af glaceradt lergods, hvilka, i allmänhet sammanfallande med de 
naturliga afloppsgångarna, föra genaste eller eljest lämpligaste 
vägen till Mälaren, Saltsjön eller Norrström. Denna dränering, 
som vid femårsperiodens början knappast hade börjat, var vid 
dess slut fullbordad ungefär till två tredjedelar. 

8:o) Den nordligaste långs Mälaren belägna delen af Maria 
församling, begränsad i söder af en linie, sammanfallande ungefär 
med Öfra Badstugatan och dess förlängning vesterut, är af na
turen så danad, att den afbördar sitt vatten i nämnda sjö, och 
detta aflopp torde icke komma att i någon väsentligare grad för
ändras genom traktens dränering, hvilken vid femårsperiodens 
slut icke utförts i större skala än att i Ragvaldsgatan, mel
lan Hornsgatan och Mälaren, var nedlagd en afloppsledning af 
glaceradt lergods, upptagande från Lilla Badstugatan en helt 
kort biledning af samma material. 

9:o) Maria församlings mellersta del — livarmed här förstns 
den, som i norr, vester och söder begränsas af den i nästföre
gående punkt omtalade strandremsa, Liljeholmsviken och bergs-
sträckan längs Arstaviken samt i öster af en linie svängande 
ungefär från hörnet af Öfra Badstugatan och BleektoriisgräiMVn 
till Ragvaldsgatans södra mynning, derifrån till en punkt nära 
jernvägsöfvergången vid Tantogatan och vidare till .södra ämhin 
af Fatelmrstvärgata — dräneras, för så vidt hittills kunnat be
stämmas, genom ett trumsystem, utmynnande i .Liljeholmsviken, 
dit större delen af ifrågavarande område jemväl har sitt natur
liga fall. Hufvudtrumman ligger i Krukmakan-gatan samt d<-t 
deremellan och Gamla Prestgårdsgatan belägna stycket al' Thn-
mermansgatan. [ Krukmakaregatan inmyiinar en gren, som leder 
under Stora Skinnarviksgatan och Hornsgatan vill nordöstra hör
net af Adolf Fredriks torg; från samma torgs sydöstra hörn föl
en annan gren under S:t Paulsgatan till Timmermansgatau. Från 
Krukmakaregatans vestra ända fortsätt.-r trumman ett stycke in 
på Zinkensdam, der densamma, som i hela sin hittills angifna 
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utsträckning och förgrening är af huggen granit, förenas med det 
öppna s. k. stadsdiket, hvilket framgår genom Jacobsbergs egor 
och, efter att tillförene hafva utmynnat i Arstaviken, strax öster 
om jernvägsbanken, numera afslutas med en kort trumma af 
huggen granit, ledande till bankens vestra sida, eller, såsom nyss 
är sagdt, i Liljeholmsviken. 

Den i Krukmakaregatan befintliga delen af nu omförmälda 
granittrumma är den äldsta, som i Stockholm blifvit byggd med 
tillämpning af det sjelfrensande systemet. Denna del nedlades 
nemligen redan år 1864, således före det Leijonanckerska för
slagets tillkomst. I trummans vidare framdragning gjordes seder
mera åtskilliga kortare och längre uppehåll, så att trumman i 
hela sin ofvan beskrifna sträckning blef färdig först år 1876. 
Hvad angår öfriga till ifrågavarande område hörande afloppsled-
ningar, så bestå dessa uteslutande af glacerade lerrör, hvilka vid 
femårsperiodens slut fortsatte granittrummans armar eller utgre
nade sig från dess sidor i den omfattning, att den tätast be
byggda trakten till större delen var dränerad. 

10:o) Maria församlings södra sida är ännu så godt som 
obfibyggd, hvadan det hittills icke ifrågakorauiit att för den
samma uppgöra något dräneringssystem, än mindre att der ned
lägga någon afloppsledning. Området har naturligt fall åt Arsta
viken, och en blifvande dränering torde knappast komma att 
härutinnan göra annan ändring än den, som påkallas af nöd
vändigheten att i möjligaste måtto hålla Arstaviken, derinvid 
stadens vattenledning har sitt uppfordringsverk, fri från orenlig-
het; en omsorg den man ock hade i sigte när nyss omförmälda 
flyttning af stadsdikets utlopp beslöts. 

ll:o) Södra hangården jemte trakten deromkring — härmed 
vill Ofverståthållareembetet beteckna en oregelbunden ytfigur 
med det ungefärliga läge i Maria och Katarina församlingar, 
att en linie, dragen något norr om och parallelt med den långa 
sträckan af hela Maria Högbergsgata och Katarina Högbergsgata, 
den senare mellan Götgatan och Katarina kyrka, bildar dess 
norra (jräns, men blott den korta Holländaregatan, mellan Tull
portsgatan och Fateburstvärgränd, dess södra — utgör i drä
neringshänseende ett område för sig. Hithörande mark dräneras 
genom ledningar till en tvåarmad hufvudtrumma. Den ena trum-
arnien ligger i Tjärhofsgatan, vester om Tullportsgatan; den andra 
i Fateburstvärgata, norr om Holländarevägen. De sammanlöpa 
i Södra Bantorget till en gemensam trumma, som genom ban
gårdsområdet for till jernvägstunneln. Derinom ledes vattnet af 
ett öppet dike till tunnelns mynning vid Peter Myndes backe, 
Ii varifrån detsamma genom en trumma under Stadsgården utrin
ner i Saltsjön, nära slussen. 

Denna under åren 1876—1878 anlagda trumsträckning, som 
öfverallt är af huggen granit, var vid femårsperiodens utgång 
förenad med ledningar af glacerade lerrör, nemligen en, som fort
sätter Tjärhofsgatans trumarm fram till Södermanlandsgatan, samt 
två, inmynnande på hvar sin sida om samma trumarm vid den 
punkt, der den når Södra Bantorget, hvarifrån den ena lednin
gen för under Götgatan och Katarina Högbergsgata till kyrkan 
samt den andra under Götgatan och Pilgatan till Tullports-
gatau. 

12:o) Katarina församlings sydöstra del — som bildar en 
vinkelformig figur med spetsen vid Kocksgatans och Söderman-
landsgatans skärningspunkt samt Haminarbysjö till bas — har 

naturligt fall åt denna sjö. Detta område var -vid femårsperio
dens utgång icke dräneradt eller något dräneringssystem för 
detsamma uppgjordt. Genom en blifvande dränering kunna af-
loppen ledas till Saltsjön; en anordning som dock är beroende 
på traktens profilering, hvarom ännu intet är bestämdt. 

13:o) Öfriga delar af Katarina och Maria församlingar — 
d. v. s. det område, som inneslutes af Saltsjön samt en linie, 
dragen ungefår från Danviken till Kocksgatans förening med 
Södermanlandsgatan, derifrån norrut längs sistnämnda gata och 
öfver Katarina kyrkogård till Lilla Fiskargränden, sedermera 
vesterut till Ragvaldsgatans södra mynning, vidare åt nordvest 
till hörnet af Besvärsgatan och Bellmansgatan samt slutligen 
derifrån till den forna södra slussgrafvens vestra mynning — 
dräneras, i överensstämmelse med det naturliga fallet, genom 
ledningar till Saltsjön. På största delen af strandsträckan äfven-
som på höjderna derinvid utföres dräneringen medelst enstaka 
eller förgrenade ledningar af glaceradt lergods; och med sådana 
voro Stadsgården samt åtskilliga ofVanför denna plats och Sö
dermalmstorg belägna gator och gatudelar försedda vid femårs
periodens utgång. Inom det öfriga nu ifrågavarande området 
sker dräneringen genom ett sammanhängande rörsystem, hvaraf 
den del, som vid femårsperiodens slut var kommen till stånd, 
består i en huggen granittrumma, nedlagd åren 1879 och 1880 
i Pilgatan och Tjärhofsgatan, från Renstjernas gränd till Tegel
vikstorget, der den inmynnar i en likadan trumma, hvilkeu år 
1876 anbragtes under detta torg till sjön. 

Det är tydligt att om icke en dränering, i stället för den 
sanitära våda, man genom densamma vill undvika, skall med
föra en annan, törhända ännu svårare, afloppstrummorna böra 
vara så anordnade, att de företrädesvis leda till djupt eller 
strömmande vatten. Undersöker man huru Stockholms trum-
system, sådant detsamma nu är beskrifvet, uppfyller detta vig
tiga vilkor, så visa sig afloppen genom naturligt fall eller verk-
stäld dränering för närvarande vara ungefärligen så fördelade att : 

Norrström mottager vatten från 2,511 qvadratrefvar mark, 

Mälaren » » » 3,611 » » 

Saltsjön » » » 1,599 •• » 

Ulfsundasjön » » » 750 » • 

Karlbergskanalen—Klara sjö » » » 2,581 »> » 

Nybro- och Ladugårdslandsvikarna » » » 935 » » 

Brunnsviken » " » 2,467 » •< 

Liljeholmsviken » » » 1,833 » » 

Arstaviken » » » 1,127 » » 

Hammarbysjö " " » 1,184 » » 

Anses nu allenast Norrström, Mälaren och Saltsjön hän
förliga till de djupa eller strömmande vattnen, så ådagalägga 
ofvanstående siffror, att af hela afloppsytan, utgörande 18,598 
qvadratrefvar, endast ett område af 7,721 qvadratrefvar, eller 41 
procent, afbördar sitt vatten på angifna tjenliga sätt. Det re
sultat, dräneringen hittills åstadkommit, kan alltså icke anses 
fullt tillfredsställande. Förhållandet ställer sig dock gynsam-
mare när man besinnar, att de djupa och strömmande vatten
dragens andel af orenligheten företrädesvis kommer från de tä
tast befolkade trakterna. Det oaktadt återstår naturligtvis ännu 
mycket att göra innan ifrågavarande olägenhet får betraktas 
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såsom nöjaktigt afhulpen; och härutinnan är man äfven betänkt 
på vissa, delvis ofvan antydda åtgärder, af hvilka de utan alltför 
dryga kostnader verkställbara beräknas kunna uppbringa de 
djupa eller strömmande vattendragens afloppsareal till 12,810 
qvadratrefvar eller 69 procent. Fråndrages arealen af parker 
och öppna platser, skulle det egentliga byggnadsområdet endast 
utgöra omkring 14,780 qvadratrefvar, hvaraf 10,750 (73 proc.) 
skulle afbörda sin orenlighet till djupa eller strömmande vatten 
och 4,030 (27 proc.) till mera grunda eller stillastående. • ; 

Trummornas längd och kostnad. Oberäknadt de sidoledningar 
till tomter och samlingsbrunnar, som längre ned komma att vi
dare omtalas, hade hufvudstaden vid femårsperiodens utgång: 

33,787 sträckfot trummor af huggen granit, 

3,696 » » » sprängsten och. 

77,811 » ledningar af glaceradt lergods. 

115,294. 

Häraf nedlades under femårsperioden: 

16,177 sträckfot trummor af huggen granit och 

75,350 » glaeerade lerrörledningar. 

91,527. 

Kostnaden för denna dränering uppgår för tiden 1864—1880 
till 2,259,230 kronor, hvaraf på femårsperioden belöpa sig 1,244,784 
kronor. Ifrågavarande utgift, som bestridts med lånta medel, 
har till en jemförelsevis ringa del blifvit staden ersatt af hus-
egare, som åstundat få trummor nedlagda utanför sina tomter 
tidigare än sådant eljest skolat ske enligt faststäld arbetsplan. 

Trummornas användning. Det Leijonanckerska förslaget sy
nes hafva åsyftat, att trummorna skulle bortföra icke allenast 
spill- och regnvatten, utan. om möjligt äfven grundvatten från 
de trakter, som deraf äro besvärade. Detta senare ändamål 
torde emellertid ännu icke vara genom trummorna vederbörligen 
tillgodosedt. Visserligen afledes grundvatten från många ställen 
genom täckdiken af fältsten eller groft grus, lagda på ömse 
sidor om trumman, och man har äfven genom direkta ledningar 
infört grundvatten i densamma, men någon bestämd plan för 
sådant vattens aflägsnande har hittills icke kommit till stånd. 
För uppgörandet af en dylik plan fordras nemligen i främsta 
rummet, såsom man väl kan förstå, noggrann kännedom om 
grundvattenståndet med dess vexlingar i olika delar af staden, 
och i detta afseende har femårsperioden icke att förete annat 
än förberedelser, oafslutade vid dess utgång. 

Trummornas konstruktion. Om man frånser sprängstens-
trummorna, af hvilket slag några nya icke vidare anläggas, fin
ner man af det ofvanstående, att Stockholms afloppsledningar 
äro af två hufvudsorter: trummor af huggen granit och ledningar 
af glaceradt lergods. 

De huggna granittrummorna| äro dels^dubbla med fyra till 
fem fots horisontal diameter och dels enkla med två till sex fots 
dylik diameter. Till det förstnämnda slaget, eller dubbla granit-
trummor, höra allenast Norrmalms östra hufvudtrumma, på 
sträckan från Norrström till Lilla Bryggaregränden, samt Norr
malms vestra hufvudtrumma, på stycket mellan Norrström och 
Klara Bergsgatans mynning vid Klara Strandgata. Dessa trum-
delar tillika med den enkla granittrumma, som ligger i Hamn
gatan, Norrmalmstorg och Norrmalmsgatan, äro byggda i s. k. 

tunnelform, d. v. s. med en något sammantryckt sektion och 
temligen flat botten. De öfriga granittrummorna hafva alla 
äggformig genomskärning med den afsmalnande ändan nedåt. 
Blocken till alla granittrummor äro förenade med alunskifferbruk 
och fogstrukna med bruk af portlandscement. '^Invändigt äro 
granittrummorna ftnhuggna i bottnen och till den höjd deröfver, 
som motsvarar fyllnadsgraden. 

Förnämsta anledningen, hvarför man till Stockholms större 
trumledningar använder granit i stället för att, såsom i utlandet 
vanligast sker, mura dem af tegel och sålunda erhålla fullstän
digt släta innersidor, är den omständigheten att tegel af den 
goda beskaffenhet, som för ändamålet erfordras, skulle falla sig 
betydligt dyrare. Såsom bekant, finnes nemligen i Stockholm 
riklig tillgång på granit, och dess huggning kan med fördel samt 
till billigt pris verkställas i sammanhang med gatstenens. Den 
höga grad af släthet, tegeltrumman erbjuder, anses i öfrigt icke 
hos oss af behofvet oundgängligen påkallad, enär våra trummor, 
i olikhet med utlandets flesta, ej begagnas eller antagligen komma 
att begagnas för bortförande af latrin. 

Lerrören äro cirkelformiga^med en genomskärning af 9 till 
18 engelska tum. 

Hvarken vid den första dräneringsplanens uppgörande eller 
under trumläggningens tidigare skede synes man förestiilt sig 
möjligheten eller ändamålsenligheten af lerrörens användande i 
den stora skala, hvari man senare deraf sig begagnat. Den 
mera afgjorda omkastningen i tänkesättet härutinnan samman
faller med och kan anses i viss mån föranledd af den nedan 
närmare vidrörda reglering, som år 1876 skedde i förhållandet 
mellan kommunen och tomtegarne beträffande hvardera partens 
medverkan till afloppsledningarnas införande i tomterna. Dess
förinnan antogs nemligen kommunen icke hafva annan skyldighet 
i berörda afseende än att nedlägga afloppsledning utefter gatan, 
men ifrågavarande reglering innefattar åtagande från stadens 
sida att bekosta jemväl sidoledningar till tomtgränserna; och 
då härigenom kommunen fick vidkännas ökade kostnader, vär
det naturligt att man skulle se sig om efter besparingar på an
dra håll. Det låg då närmast till hands att ymnigare än förut 
använda lerrör, hvilkasj. prisbillighet är så mycket större än 
granittrummornas att, under det 1864—1880 årens modelkost
nad1) för de enkla granittrummorna af minsta dimensioner upp
gick ända till 32 kronor 93 öre per längdfot, motsvarande kost
nad för lerrören inskränkte sig till 6 kronor 49 öre. Denna 
prisskilnad, i förening med vunnen erfarenhet om sistnämnda 
ledningars lämplighet, har gjort, att man på senare tiden be
gagnat dem öfverallt, der afloppsområden och lutningsförhällan-
den sådant medgifvit, och det torde företrädesvis vara denna 
omständighet, man har att tacka för den raska fart, livarmed 
dräneringen, efter hvad man kan se af det förestående, fram
skridit under femårsperioden. 

Allt vatten, som icke genom direkta i tomterna nedlagda 
ledningar utrinner i gatans afloppsledning, tillföres densamma 
genom s. k. samlingsbrunnar, hvilka frän gaturännstcnarna äro 
nedförda i marken samt genom sidorör förenade ined den ge
mensamma ledningen. Dessa brunnar, anbragta på kort afstand 
från hvarandra, äro af gjutet jern och ofvantill täckta med järn
galler. I bottnen hafva de dels ett samlingsrum för fasta be-

') Denna medelberKkning afser siad,™ alla utgifter för trummorna. 
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ståndsdelar och dels ett s. k. vattenlås, som hindrar den osunda 
trumgasen att uppstiga invid gångbanorna. 

Trummornas rensning och ventilering. Såsom flera gånger 
förut blifvit antydt, är det meningen att trummor, konstruerade 
och lagda enligt det för Stockholm antagna system, skola vara 
livad man kallar sjelfrensande. Man förstår att graden, hvari 
en trumma kan förmå uppfylla denna fordran, måste — om man 
frånser trummans form, dimensioner och invändiga släthet, 'hvilket 
allt har sin inverkan dervidlag — väsentligen bero dels på 
mängden af det vatten, trumman afför, och dels på hastigheten, 
livarmed det rinner. Vattenförbrukningen och lutningsförhållan-
dena äro följaktligen af den allra största betydelse i förevarandé 
hänseende, och då den förra är beroende af folkmängden, de 
senare af terrängen, är det klart att svårigheter, stundom ömöj
ligheter, skola möta för systemets fullständiga genomförande. 
Också finnes det icke många städer, der vattenförbrukningen är 
så ymnig och lutningsförhållandena på samma gång så förmån
liga, att vattenströmmen ensam mägtar aflägsna de tyngre äm
nen, såsom sand och grus m. m., hvilkas införande i trumman 
svårligen kan förhindras. För trummornas befriande från dylika 
aflagringar har man derför i allmänhet måst anlita jemväl andra 
hjelpmedel; och detta är särskildt förhållandet i Stockholm. 
Vattenförbrukningen derstädes är nemligen ännu icke öfverallt 
tillräcklig för ifrågavarande ändamål, åtminstone under den del 
af året, då gatorna icke spolas eller planteringarna vattnas. 
Vidare är terrängen visserligen i regeln särdeles gynsam för 
beredande af lämpligt fall i trummorna, men beklagligtvis har 
den icke erbjudit tillfälle till nöjaktig lutning på de delar af 
Norrmalms begge hufvudtrummor, som ligga närmast Norrström, 
der marken är mycket lågland, hvilket äfven är anledningen till 
att ifrågavarande trumdelar, på sätt förut berättats, måst kon
strueras i den för sjelfrensningen mindre gynsamma tunnelformen. 

De åtgärder, som, oafsedt trummornas konstruktion och 
läge, vidtagits i Stockholm för deras rensning i händelse af be-
hof, äro hufvudsftkligast följande. 

Från granittrummorna äro manhål uppmurade till gatytan, 
der hvarje sådant hål är täckt med en genombruten jernlucka. 
Genom dessa manhål, hvilka ligga på ett afstånd af 300 till 
400 fot från hvarandra och företrädesvis hafva sin plats i gatu-
korsen, nedstiger manskap, som, gående eller krypande i trum
man, allt efter som dess höjd medgifver, uppsamlar i medförda 
hinkar de fasta ämnena, till större delen utgörande sand och 
grus. Som de närmast utloppen belägna styckena af Norrmalms 
östra och vestra hufvudtrummor, äfven vid lågt vattenstånd, 
äro så fylda med sjövatten och från trummornas öfra delar dit-
förda flytande ämnen, att manskap icke kan der vistas, så an
vändes stundom ett annat sätt för rensning af dessa trumdelar. 
Man nedsläpper nemligen i trumman ett mindre trästycke samt 
fortskaffar med detta flöte ett vidfäst snöre från ett manhål 
till ett nedanför liggande, hvarefter en starkare med snöret hop
bunden tross framdrages samma väg. Vid denna tross är an-
bragt en koniskt formad skopa, som för med sig bottensatsen 
så att densamma, sedan operationen flera gånger blifvit förnyad, 
slutligen framkommer till trummans utlopp, der den mottages i 
en pråm. Dessutom finnas vid de tvenne ifrågavarande trum
mornas utlopp två upprättstående, på livar sin sida derom an-
bragta stockar, försedda med falsar, hvari kan nedsättas en 

damlucka, som tilltäpper öppningen, så att vattnet kan utpumpas 
och rensningen derefter verkställas med manskap; men denna 
metod har man hittills icke velat använda dels af farhåga att 
orenligheten, blottad i trumman, skulle förorsaka stank och 
osundhet, samt dels och i synnerhet derför att vattnets aflägs-
nande måste ske med ångpump och sålunda medföra ej mindre 
dryga kostnader än äfven andra olägenheter. För rensningens 
befordrande genom starkare vattenström än den, som i allmänhet 
kan för trummorna påräknas, är slutligen Norrmalms vestra 
hufvudtrumma, vid Klara Strandgata i närheten af Klara Bergs
gatan, försedd med en rörlig dam- eller spollucka af jern, livil-
ken, nedsläppt, uppdämmer en vattenmassa, nog stor att vid 
luckans uppdragning gifva afloppet fram till Norrström den er
forderliga styrkan, så framt nemligen vattenståndet i Mälaren 
är lågt. 

Stentrummornas manhål motsvaras på lerrörledningarna af 
vertikala 9 tums lerrör, utmynnande i gatan på ett afstånd af 
200 till 400 fot från hvarandra samt, i likhet med manhålen, 
täckta med genombrutna jernluckor, hvarunder finnas upphängda 
hinkar för att mottaga från gatan nedfallande smuts. Dessa 
öppningar hafva dessutom till ändamål att möjliggöra lednin
garnas spolning och inspektion. 

De ofvan omnämnda, vid rännstenarna nedsatta samlings
brunnarna rensas från gatan medelst för ändamålet konstruerade 
jernskyfflar, fästa vid långa träskaft. 

Manhålen och lerrörledningarnas ifrågavarande öppningar 
äro icke till allenast eller ens företrädesvis för trummornas rens
ning; de tjena jemväl och i synnerhet till deras ventilering. 
Genom jerngallren tillföres nemligen trumman frisk luft, livilket 
för trumgasens oskadliggörande är en ytterst vigtig sak. Det 
sätt, hvarpå man i Stockholm sålunda söker åstadkomma ven
tileringen, antages emellertid lemna åtskilligt öfrigt att önska, 
och klagomål hafva också försports deröfver att osunda dunster, 
förorsakade af den ofvan antydda ofullständigheten i trummor
nas rensning, uppstiga genom öppningarna i gatan. Man är 
derför betänkt på ytterligare åtgärder för denna olägenhets af-
lägsnande, och i sådant afseende hafva bland annat manhålens 
betäckningar blifvit så inrättade att derunder kan anbringas ett 
kolfiltrum (Luthams) för trumgasens renande. 

Tomt- och husledningar. Under den första tiden af sin till
varo var det i regeln endast på omvägar, som Stockholms trum
mor mottogo vatten från tomter oeh hus. Såsom redan förut 
är antydt, saknades nemligen i allmänhet sidoledningar till tom
terna, och vattnet kunde följaktligen icke nedrinna i trumman 
förr än det nått närmaste samlingsbrunn i gatan. Att trum
morna vid sådant förhållande högst ofullständigt uppfylde sin 
bestämmelse är klart, och olägenheterna häraf ökades i den mån 
s. k. slaskrör, d. v. s. afloppsledningar inom byggnaderna, kommo 
i bruk. Der sådana funnos, var det nästan omöjligt att, såsom 
temligen lätt kunde ske på den tid när allt för rännstenarna 
ämnadt vatten måste för hand deri uthällas, förekomma eller 
beifra öfverträdelse af det polisförbud, som afser att hålla ränn
stenarna fria, om dagarna från flytande orenlighet och, under 
stark köld, från vatten i större mängd. För afhjelpande af 
detta missförhållande och på derom af stadsfullmägtige framstäldt 
förslag införde Öfverståthållareembetet i gällande särskilda ord
ningsföreskrifter för Stockholm samt kungjorde den 12 maj 187(5 en 
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ny bestämmelse, hvarigenom tomtegare, som åtnjuter förmånen 
att på stadens bekostnad få en afloppstrumma lagd till tomt
gränsen, i regeln tillförbindes att dit föra underjordisk led
ning, utgående från en i tomten anbragt, med galler täckt 
samt med vattenlag försedd tät samlingsbrunn. På sätt staden 
kan anses liafva genom stadsfullmäktiges nyssberörda förslag 
åtagit sig, blefvo alla sedermera anlagda afloppstrummor för
sedda med sidoledningar till tomtgränserna ; och följden häråt 
blef, att tomter på föreskrifvet sätt dränerades till ett antal af: 

ar 1877 222 

» 1878 213 
» 1879 109 
» 1880 30-1 

1,018. 

Den sålunda tillkomna förändringen med dess nu angifiia 
resultat kan, om ock glädjande, likväl icke sägas uppfylla alla 
berättigade fordringar. 1876 års kungörelse innefattar nemligen 
icke annan förpligtelse för tomtegaren än att indraga trumman 
i sin tomt, men der kan han med en samlingsbrunn afsluta led
ningen livar som helst. Denna frihet har flerstädes verkat der-
hän, att tomtegare, för att undvika kostnaden af en längre 
ledning, än den han författningsenligt måste hafva, förlagt sam
lingsbrunnen alldeles invid tomtens ytterkant eller på något 
annat så beläget ställe, att tomten så godt som alls icke eller 
högst obetydligt blifvit dränerad samt följaktligen till trumman 
afbördar sitt vatten medelst öppna rännstenar på längre eller 
kortare sträckor af gården; och detta ej sällan äfven der slask
rör finnas inom byggnaderna. Man kan emellertid hoppas att 
sagda ofullständighet snart skall försvinna, ty tomtegarne börja 
allt mer och mer inse, att hela gårdens dränering, oafsedt den 
sanitära nyttan och behaget deraf, blifver billigare i längden, än 
gårdsrännstenarnas ständiga befriande från is vintertiden; en 
besparing som redan blifvit ådagalagd så till vida, som det här 
nedan närmare omförmälda renhållningsbolaget håller lägre priser 
för de dränerade gårdarnas än för de öfrigas renhållning. Men 
en annan ännu svårare brist, som vidlåder ifrågavarande regle-
mentering, är att densamma medgitVer hvem som helst att ut
föra arbetet med tomtledningarnas nedläggande samt derjemte 
alldeles lemnar å sido slaskrören, hvadan dessa senare icke 
allenast kunna anbringas af hvem som helst, utan jemväl på 
livad sätt som helst. En felaktig eller bristfällig anordning af 
tomtledningarna eller slaskrören, i synnerhet de senare, kan dock 
föranleda och har äfven flera gånger föranledt de osunda gasernas 
inträngande i bostäderna med deraf följande svårare sjukdoms
fall; och fråga har också derför nu blifvit väckt om utfärdande 
af bestämmelser till förebyggande af denna fara. 

b) Gatuläggning m. m. Den tid, då Stockholms gator voro 
beryktade för sin dåliga beskaffenhet, kan nu anses vara för
svunnen. Den s. k. fältstenen, som i synnerhet bidrog till det 
ofördelaktiga omdömet, förekommer nu endast undantagsvis på 
trottoarer, och äfven pa de flesta förnämligare körbanor har den 
blifvit borttagen och ersatt med tuktad sten eller makadam. 
Att denna förbättring i väsentlig mån åstadkommits under fem
årsperioden 1876—1880, torde framgå af följande siffror. 

Vid 1876 års början utgjorde gatornas sammanlagda längd 
380,420 fot samt deras hela ytinnehåll 15,399,013 qvadratfot. 

Genom nya gators tillkomst och äldres förlängning eller vidgning 
hade vid 1880 års .-lut längden ökats till 389,879 fot och yt
innehållet till 16,084,493 qvadratfot, så att tillökningen utgjorde 
resp. 9,459 och 685,480. 

Af de olika beläggnlngmmnena utgjorde: 

Tack vare den bättre beläggningen och en genom dess jem-
nare yta underlättad renhållning, befinna sig nu, i allmänhet 
taget, hufvudstadens gator i ett snyggt och prydligt skick. Eu 
härtill bidragande orsak är äfven den ökade vattenspoluimjen. 
Förut inskränkte sig denna hufvudsakligast till rännstenarnas 
sköljning, men på senare tiden har man äfven börjat vattna 
körbanorna, företrädesvis do makadamiserade, för hvilket ända
mål särskilda vattenvagnar blifvit af drätselnämnden inköpta. 
Den yta, som sålunda vattnades, utgjorde, oberäknadt plante
ringar : 

Sr 1876 24,3-12 qvadrsit meter, 

» 1877 32,1 » 
» 1878 48,(i02 
» 1879 43.5IS 
» 1880 50,253 

Stadens kostnader för gators ny- och omläggning samt un
derhåll utgjorde: 

I den af Öfverståthållareembetet den 20 oktober 1876 ut
färdade nya byggnadsordning för Stockholms stad intogos be
stämmelser om gatas uppbrytning vid byggnadsföretag. De äldre 
stadgandena härom likasom föreskrifterna om sådan uppbryt
ning vid andra tillfällen förekommo i Kungl. Maj:ts nådiga 
gatläggningsordning för Stockholms stad den 12 maj 1870. Da 
denna senare författning följaktligen borde bringas i överens
stämmelse med byggnadsordningen samt det jemväl ansågs lämp
ligt att från handels- och ekonomikollegium till Öfverståthållare
embetet öfverflytta åtgörandet af hithörande frågor i de fall, da 
uppbrytningen ej är beroende af byggnadsföretag; så har en af 
stadsfullmägtige i sådant syfte föreslagen ändring i gatläggnings-
ordningens § 15 blifvit den 4 november 1876 af Eders Kungl. 
Maj:t i nåder faststäld. 

c) Gatubelysning. De till gatulyktorna hörande gasröi-nns 
(hufvudrör och spisningsrör) längd utgjorde vid slutet af: 
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Såsom förbättringar i lyshållningen må anföras, dels att 
från och med år 1877 lyktorna, som dessförinnan, mot slutet 
af april och i början af maj, ej tändes tidigare än kl. 9 på 
aftonen och släcktes redan kl. mellan 12-30 och 1-30 på mor
gonen, hållits, intill den 9 maj, tända en halftimme längre så 
väl på qvällen som på morgonen; dels äfven att fyra särdeles 
prydliga kandelabrar, af hvilka hvar och en uppbär fem lyktor 
med tre lågor i hvarje lykta — således tillhopa 60 lågor — 
från 1877 års höst varit anbragta omkring bildstoden på Gustaf 
Adolfs torg. 

Elektriskt ljus för belysning af allmänna platser har under 
femårsperioden icke varit användt i vidsträcktare mån än att 
egaren till »Blanchs kafé» vid Karl XIII:s torg sedan år 1879 
tidtals låtit med sådana ljus efter det s. k. Jablochoffs system 
upplysa, platsen utanför sitt établissement1). 

d) Vattenledning. Stockholms vattenledning 'har under fem
årsperioden varit stadd i en icke obetydlig utveckling. Jiör-
nätet, hvars totallängd vid 1875 års slut var 301,137 fot, har 
ökats med: 

motsvarade 10 procent af anläggningskostnaden, Fullmägtige 
beviljade nemligen ett särskildt belopp, hvarigenom det blef 
möjligt att utan sådan garanti nedlägga vattenrör i Tjärhofs-
tvärgränd och Södermanlandsgatan, till stor fromma för den i 
denna trakt boende fattiga befolkningen. Vattenledningen var 
vid 1880 års slut inledd i omkring 3,300 egendomar, och på 36 
särskilda allmänna platser funnos anbragta dricksbrunnar eller 
vattenkastare med vidfästa skopor, der hvem som helst får hemta 
vatten utan någon afgift. 

Under femårsperioden hafva två nya vattenreservoarer blifvit 
byggda: den ena, sydvestra reservoaren, å stadens bergplats i 
qvarteret Grindsbruk, nära den äldre der belägna reservoaren, 
samt den andra, norra reservoaren, på höjderna vid Cedersdal i 
Adolf Fredriks församling. Arbetet med sydvestra reservoaren 
började år 1874, och den 27 oktober 1876 afsynades byggnaden, 
som rymmer 2,500,000 kannor vatten och kostade 331,298 kro
nor 78 öre. Norra reservoaren började uppföras 1876 och var 
färdig 1879, då densamma afsynades den 28 augusti och började 
göra tjenst den 1 september. Norra reservoaren rymmer två 
millioner kannor. Dess högsta vattenyta ligger 170 fot öfver 
slusströskeln och 22-5 fot under sydvestra reservoarens högsta 
yta. En elektrisk vattenståndsmätare är uppsatt i förbindelse 
med vattenledningens telegrafnät. Kostnaden för norra reser
voaren stannade vid 196,364 kronor 26 öre. 

Vattenförbrukningen har under femårsperioden varit i jemnt 
stigande. Den utgjorde: 

Gator och andra allmänna platser belystes: 

Gasförbrukningen för denna belysning uppgick till: 

Gaslysningsaktiebolaget, hvilket ombesörjer så väl gas- som 
oljebelysningen, uppbar härför af staden: 

Att denna ökade förbrukning icke berott allenast på den 
ymnigare spolningen af allmänna platser, utan att äfven hus-
hållsbehofvet haft en väsentlig inverkan dervidlag, framgår bland 
annat deraf, att staden, i fråga om vattens tillhandahållande 
för detta behof, hade af slutat: 

Skilnaden mellan stadens inkomster af och utgifter för 
vattenledningen, eller med andra ord stadens vinst utgjorde: 

e) Gatnrenhållning, Att den hvar husegare särskildt ålig
gande gaturenhållning, åtminstone livad arbetets utförande be
träffar, måtte blifva ett antingen för dem eller hela staden ge
mensamt bestyr, har länge varit ett önskningsmål, och frågan 
om en förändring i dylikt syfte har varit föremål för pröfning 

så att totallängden vid slutet af femårsperioden 1876—1880 ut
gjorde 373,771 fot. Vid uppgörande af 1880 års utgiftsstat 
bröto stadsfullmägtige med den dittills följda grundsatsen att 
icke utsträcka vattenledningen, med mindre husegarne i trakten 
garanterade staden så stor inkomst af vattenafgifterna, som 

') År 1881 på hösten anstäldes, på enskilda personers bekostnad, experiment 
med elektrisk gatubelysning efter ett annat system ; och voro dervid Gustaf Adolfs 
torg, Norrbro och Mynttorget nästan hvar qväll nnder en tid af omkring en må
nad upplysta medelst elektrisitet. 
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af flera komitéer, utan att sådant hittills ledt till något resultat. 
Emellertid har den enskilda företagsamheten i icke oväsentlig 
mån minskat olägenheterna af renhållningsskyldighetens splittring 
på nästan lika många händer som det finnes egendomar i staden, 
i det enskilde entreprenörer och bolag åtagit sig renhållnings-
bestyret för husegarnes räkning. Denna affär drifves numera i 
stor skala, isynnerhet af renhållningsbolagen, till antalet två, af 
hvilka det ena, gaturenhållningsaktiebolaget i staden inom broarna, 
började sin verksamhet den 1 oktober 1875, och det andra, om 
hvilket några närmare upplysningar nu skola lemnas, tillkommit 
under femårsperioden. 

Detta senare bolag, benämndt norra renhållningsaktiebolaget, 
konstituerades den 30 maj 1876 och erhöll den 1 september 
samma år Eders Kungl. Maj:ts nådiga fastställelse å sin bolags
ordning. Enligt denna har bolaget till hufvudsakligt ändamål 
»att ombesörja renhållning af gator och gårdar i Stockholms 
stad, till en början inom Klara, Jakobs och Johannis samt Adolf 
Fredriks församlingar, samt dessutom att, i mån af tillgång, ut-
lega arbetsfolk samt hästar med arbetsåkdon». Bolagets aktie
kapital skall utgöra minst 100,000, högst 500,000 kronor och 
vara fördeladt i aktier å 300 kronor. 

Sedan bolaget för inrymmande af hästar och arbetsmateriel 
ra. m. inköpt egendomen N:o 4 vid Lilla Surbrunnsgatan, bör
jade detsamma sin verksamhet den 1 oktober 1876. I anseende 
till 1876—1877 års vinters ovanliga stränghet, långvarighet och 
snörikhet utföll bolagets första arbetsperiod, 1 oktober 1876— 
31 december 1877, mindre gynsamt i ekonomiskt hänseende. 
Utgifterna uppgingo nemligen till 95,452 kronor 34 öre, under 
det inkomsterna allenast stego till 81,452 kronor 34 öre, hvadan 
en förlust uppstod k 14,000 kronor. Redan vid 1878 års slut 
förefans dock en behållning af 24,988 kronor 58 öre, hvaraf 
2,526 kronor kunde såsom vinst åt aktieegarne utdelas med 2 
procent per aktie. Ar 1879 lemnade en vinst af 21,924 kronor 56 
öre, hvaraf 10,104 kronor, motsvarande 8 proc. af aktiekapitalet, 
utdelades. För år 1880, då behållningen utgjorde 18,098 kronor 
5 öre, erhölls i utdelning 5 procent per aktie. I öfrigt var bo
lagets ställning vid femårsperiodens utgång följande: 

En betydande tillväxt i bolagets rörelse inträdde på hösten 
1878, då bolaget antogs till entreprenör för den renhållning, 
hvars fullgörande ankommer på kommunen. Den ersättning, bo
laget härför uppbär af staden, utgår med 80,000 kronor för ar. 
Från 1879 års höst har bolaget ombesörjt renhållningen jemväl 
för kronans egendomar i Stockholm. 

Den uppenbara förbättring, hufvudstadens gaturenhållnings-
väsende på senaste tiden undergått, kan till stor del tillskrifvas 
det sätt, hvarpå ifrågavarande bolag fullgör sina åligganden, i 
förening med den omständigheten att, enär bolagets renhållnings
skyldighet omfattar åtskilliga stora sammanhängande gatusträckor, 
maskinborstar, som framföras med hästar, jemte annan dylik 
mekanisk redskap numera kunna för renhållningen användas. 

f) Planteringar. Hvad som isynnerhet medverkat till Stock
holms förskönande på senare tiden, är dess planteringar och den 
omsorg, hvarmed de vårdas. Vid slutet af femårsperioden 1871 
- 1875 voro de staden tillhöriga allmänna platser, som försetts 
med gräsmattor, blom- och buskväxter samt andra dylika plan
teringar: Kungsträdgården, Berzelii park, Strömparterren, Karl 
Johans torg, Mosebacke torg, Träsket, Nybron och Alkärret. 
Under femårsperioden 1876—1880 hafva tillkommit, förutom 
Humlegården, om hvilken vidare skall meddelas här nedan: ar 
1876 platsen invid jembans-centralstationen, år 1877 Adolf Fre
driks torg, år 1879 f. d. Sillhofstomten, d. v. s. platsen öster 
om nationalmuseum, samt år 1880 qvarteret Bodar och Tomter 
vid Artilleriplanen. För växters uppdragning och deras förva
rande under vintern lät staden år 1878 uppföra ett växthus på 
sin tomt med adressnummer 30 vid Norra Tullportsgatan. Plan
teringarna kostade kommunen: 

Årsvinsten uppstod genom följande förhållande mellan in
komster och utgifter : 

Humlegården. Allt från Drottning Kristinas regeringstid, 
således i mer än 200 år, lär Humlegården varit anordnad till 
trädgård och lustpark, hvarom de der befintliga åldriga lindarna 
synas bära vittne. Efter att hafva dels utgjort lustställe för 
kungliga personer, dels ock varit af kronan åt enskilda utarren-

Antalet af bolaget ingångna renhållningskontrakt och de på 
grund af dem influtna afgifter utgjorde: 
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derad, blef Humlegården af Konung Gustaf III, genom resolution 
den 17 april 1792, på tretio års tid upplåten åt dåvarande uu-
derståthållaren, samt hans arfvingar och rättsinnehafvare, mot för-
pligtelse att platsen efter hand skulle ordnas till en park i engelsk 
stil. Denna besittningsrätt fortfor till dess Humlegården genom 
kungl. brefvet den 15 februari 1820 öfverläts till generalfälttyg
mästaren och chefen för artilleriet att med de i parken befintliga 
byggnader begagnas såsom boställslägenhet, dock med vilkor, 
bland annat, att, på det hufvudstadens invånare måtte beredas 
förmånen af en allmän promenad, platsen allt framgent skulle 
såsom trädgård i engelsk stil underhållas, träden sorgfälligt vår
das och nya planteras i stället för de utgångna eller föråldrade; -
att planen aldrig finge användas för annat än drifvande af gräs
växter, träd och blomster; samt att Humlegården skulle utan 
afgift hållas för allmänheten tillgänglig alla dagar från den 1 
maj till den 1 november. 

Humlegården, som sedermera en tid bortåt var ett slags 
»tivoli», råkade småningom i nästan fullkomligt lägervall och 
blef tillhåll för den sämre delen af befolkningen, som gjorde 
platsen osäker och der föröfvade hvarjehanda ofog. Denna, så 
väl offentligt som enskildt gång efter annan öfverklagade olä
genhet ansågs emellertid icke kunna afhjelpas så länge Humle
gården, på samma gång den borde hållas öppen för allmänheten, 
skulle genom sin afkastning utgöra bidrag till en embetsmans 
aflöning. En förändring i detta förhållande medelst platsens 
upplåtande till staden var derför en länge och enstämmigt ut
talad önskan, som det blifvit femårsperioden 1876—80 förbehållet 
att, till stor och allmän belåtenhet, förverkliga. 

Det första mera kraftiga steget till denna förändrings ge
nomförande togs genom en vid stadsfullmägtiges sammanträde 
den 12 maj 1865 i ämnet väckt motion, hvilken — sedan då
varande generalfälttygmästaren för sin del förklarat sig villig 
af'stå från besittningsrätten till Humlegården på hufvudsakligt 
vilkor att han i ersättning derför tillförsäkrades 3,000 kronor 
årligen — föranledde en den 19 december 1865 af stadsfull-
mägtige beslutad underdånig framställning, att Kungl. Maj:t 
ville allåta nådig proposition till rikets ständer derom att Humle
gården, för att försättas i prydligt skick och användas till pro
menadplats, måtte till Stockholms stad med full eganderätt upp
låtas mot den af generalfälttygmästaren äskade ersättning; men 
enär Humlegården kunde blifva för staten behöflig med afseende 
å de allmänna byggnader, hvilkas uppförande vore för den när
maste framtiden att motse, behagade Kungl. Maj:t den 11 de
cember 1866 resolvera, att stadsfullmägtiges begäran för det 
dåvarande icke kunde bifallas. 

Frågan fick sedermera hvila till dess Kungl. Maj:t den 
13 december 1867 förordnat, att Humlegården icke vidare 
skulle till boställslägenhet åt generalfälttygmästaren användas, 
då stadsfullmägtige i underdånig skrifvelse den 1 februari 1868 
förnyade nyssberörda framställning med de ändringar, som af 
inträdda förändrade förhållanden påkallats, och under förkla
rande att, om någon del af platsen blefve behöflig för statens 
byggnader, kommunen ville, på i skrifvelsen antydda vilkor, till
handahålla erforderlig mark derför. Vid pröfning af denna 
anhållan förklarade Kungl. Maj:t att med ärendets afgörande 
skulle tillsvidare anstå, men förordnade emellertid genom nådiga 
bref den 19 mars och 21 maj 1869, att Humlegården skulle 
tillsvidare utarrenderas på ett år i sender mot en årlig afgift 

af 1,500 kronor, h vilket arrende af staden öfvertogs genom kon
trakt den 15 mars 1870 med en uppsägningstid af sex månader. 

Härigenom blef dock kommunen icke så betryggad i sin be
sittning af platsen, att den ansåg skäl nedlägga några betydli
gare kostnader på dess ordnande och förskönande, hvadan kon
traktet från stadens sida uppsades att upphöra med den 1 april 
1877. Efter att hafva mottagit denna uppsägelse, ingick Eders 
Kungl. Maj:ts öfverintendentsembete underhandling med staden, 
och resultatet häraf blef, att samma embête den 28 november 
1876 hos Eders Kungl. Maj:t gjorde underdånig framställning, 
att som den i Humlegården uppförda nya biblioteksbyggnad da
mera vore i hufvudsakliga delar fullbordad och kringliggande 
stadsdel ordnad samt Humlegårdens försättande i tidsenligt skick 
alltså syntes icke längre böra uppskjutas, denna plats måtte på 
vissa föreslagna vilkor till staden upplåtas. I anledning af denna 
hemställan behagade Eders Kungl. Maj:t den 19 april 1877 be
stämma, att besittningsrätten till Humlegården finge, tillsvidare 
och utan .afgift samt under förbehåll af två års ömsesidig upp
sägning, öfverlåtas på Stockholms stad mot förbindelse bland 
annat att i å t a försätta och underhålla platsen i ett efter nuti
dens fordringar afpassadt och prydligt skick såsom en för all
mänheten kostnadsfritt tillgänglig promenadplats. De uppstälda 
vilkoren blefvo den 1 juni 1877 af stadsfullmägtige antagna, 
och den 13 i samma månad uppgjordes, i enlighet med dessa 
vilkor, nytt arrendekontrakt mellan kronan och staden, hvilket 
aftal fortfarande är beståndande. 

Ännu återstod dock ett annat hinder, som hotade att in
skränka stadens dispositionsrätt öfver platsen och såmedelst 
omöjliggöra eller fördröja densammas fullständiga ordnande. Detta 
hinder utgjordes af den enskild person tillhöriga, år 1851 upp
förda »nya teatern i Humlegården», en träbyggnad, som på se
nare tider befann sig i temligen ruskigt skick och skulle, om 
den fått qvarstå, blifvit eu verklig vanprydnad för parken. Till 
förekommande häraf yrkade stadens ombudsman hos Ofverståt-
hållareembetet att egaren måtte förklaras skyldig nedrifva och 
borttaga byggnaden, såsom hinderlig för parkens iordningställande. 
Ett sådant förständigande gafs också af Ofverståthåliareembetet 
genom resolution den 28 augusti 1877, men Kungl. Svea Hofrätt, 
der detta beslut öfverklagades, förklarade i utslag den 21 januari 
1878 frågan vara af beskaffenhet att dermed icke kunde hand
räckningsvis förfaras, och blef förty öfverklagade resolutionen 
upphäfd. Högsta Domstolen, dit staden genom sin ombudsman 
fullföljde målet, var dock af annan åsigt och faststälde Öfver-
ståthållareembetets beslut genom dom den 16 juli 1878. Bygg
naden blef kort derpå undanskaffad. 

Under tiden hade arbetena tagit sin början. Ar 1877 be
reddes för plantering de söder och öster om biblioteksbyggnaden 
belägna delarna, samtliga gräsvallar omplöjdes och en vattenkonst 
anordnades framför biblioteksbyggnaden. Ar 1878 blefvo nyss
nämnda två delar fullständigt ordnade med gräsmattor och andra 
planteringar, hvarjemte å det öfriga området gångar upptogos 
och jorden bereddes för plantering. Ar 1879 förseddes jemväl 
detta område med gräsmattor m. m., förutom den närmast Vestra 
Humlegårdsgatan belägna marken, som först år 1880 på enahanda 
sätt ordnades. 

Planen till den omdaning ,Humlegården sålunda undergått, 
är uppgjord af stadens trädgårdsmästare A. Medin, under h vars 
inseende arbetet ock blifvit utfördt. Tack vare den på ifråga-
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varande arbete nedlagda stora möda och kostnad, företer parken 
nu en särdeles vacker anblick samt utgör sommartiden en an
genäm och derför äfven lifligt besökt tillflyktsort för den kring
boende befolkningen, företrädesvis barnen. De saftiga gräsmat
torna äro genomdragna af gångar i för ögat behagliga linier oeh 
de af dem bildade smärre gräsfälten besatta med täta busk-
grupper, blommor och träd. Af den gamla korsalléen med dess 
lummiga lindar har den södra måst nedhuggas för att lemna 
plats för biblioteksbyggnaden, men de tre öfriga äro till stor del 
bibehållna. Mellan dessa återstående trädalléer äro anlagda 
breda sandplaner, lämpande sig väl till lekplatser. En sådan 
plats finnes äfven mellan träden strax söder om den s. k. Floras 
kulle, hvilken är besådd med gräs. En ytterligare prydnad för 
platsen blir snart Linnéstoden, hvars fotställning redan är upp
satt på det ställe, som förut intogs af den gamla s. k. rotundan. 

De utgifter, staden under åren 1877—80 fått vidkännas för 
planteringarna i Humlegården, uppgå till 68,367 kronor 22 öre. 

Upphörd afgift för inträde å Djurgården. Den för beredande 
af tillgångar till Kungl. Djurgårdens underhåll sedan gammalt 
fordrade afgift för tillträde till denna park har under femårs
perioden upphört. 

Redan förut delvis afskaffad, nemligen livad fotgängare an
går, qvarstod på senare tiden denna afgift endast för åkdon, 
ryttare och dragare, med belopp, som enligt sist gällande taxa, 
kungjord af riksmarskalksembetet den 6 augusti 1872, voro be
stämda till 20 öre för hjuldon och 10 öre för släddon med två 
eller flera dragare, 10 öre för hjuldon och 5 öre för släddon 
med blott en dragare samt 3 öre för ryttare, lös liäst, oxe eller 
ko. Afgifterna, hvilkas uppbörd var utarrenderad för fem år i 
sender mot en till djurgårdskassan utgående ersättning, senast 
faststäld till 4,500 kronor om året, uppburos på sex särskilda 
ställen, nemligen Stora Blåporten, Karl den XV:s port, Söder
brunn, Lill Jans, Ladugårdslands tull och Lilla Blåporten. 

Ehuru olägenheterna af ifrågavarande grindpenningar väsent
ligen förminskades när fotgängare blefvo derifrån befriade, voro 
de likväl, äfven efter denna lättnad, nog betungande, hinder
samma och obeqväma för att behofvet af deras fullständiga 
borttagande skulle göra sig gällande i den mån de fasta bostä
derna å Kungl. Djurgården ökades samt trafiken derstädes af 
denna och andra orsaker tillväxte. För att tillmötesgå en, efter 
hand som dessa förutsättningar inträdde, allt allmännare vorden 
önskan, täcktes, på stadsfullmägtiges derom framstälda under
dåniga begäran, Eders Kungl. Maj:t i nådigt bref den 30 april 
1877 förordna, att från och med den 1 oktober samma år, hvil
ken dag ofvan omförmälda arrendeaftal tilländagick, alla afgifter 
för inträde å Kungl. Djurgården skulle upphöra, under vilkor 
att Ofverståthållareembetet dessförinnan till riksmarskalksembetet 
insände en af stadsfullmägtige å stadens vägnar afgifven förbin
delse för staden att senast den 1 juni 1878 och sedermera allt fram
gent årligen vid samma tid till djurgårdskassan inbetala 5,000 
kronor såsom bidrag till underhållet af Kungl. Djurgårdens då
varande vägar, men utan skyldighet för Kungl. Djurgården att 
bygga och underhålla de nya vägar, som kunde blifva behöfliga 
för trafiken till anläggningar, hvilka för statens eller kommunens 
räkning möjligen komme att inom Kungl. Djurgården uppstå. 
Den föreskrifna förbindelsen blef behörigen aflemnad, livadan 
det nådiga förordnandet trädde i verkställighet vid den bestämda 
tidpunkten. 

K. M-.tt Befallningshafvandes femàrsberûUeher W76—1880. Stockholms 3 

g) Vattenbutiker. Annonstaflor och annonspelare. Under 
femårsperioden hafva, med Öfverståthållareembetets och drätsel
nämndens begifvande, omkring tio s. k. vattenbutiker blifvit 
af enskilda personer utsatta å dertill anvisade platser, företrä
desvis de planterade. Dessa'.'"vattenbutiker utgöras af små 
nätta stånd af trä, der läskedrycker, såsom artificiela vatten, 
saft o. d., sommartiden tillhandahållas allmänheten. Vatten
butikerna äro rätt lifligt besökta, oaktadt förtäringen måste 
intagas på stående fot. 

I skrifvelse den 28 maj 1878 hemstälde Kungl. Öfverinten-
dentsembetet hos Ofverståthållareembetet att, till förekommande 
af vanprydnad genom affischers anslående på husknutarna, vites
förbud måtte utfärdas mot affischers och annonsers uppsättande 
å kronans egendomar i Stockholm. Drätselnämnden, af Ofver
ståthållareembetet anmodad meddela, huruvida nämnden önskade 
dylikt förbud jemväl i fråga om stadens fastigheter, tillkännagaf 
i skrifvelse den 7 augusti 1878, att den funne sådant lämpligt, 
dock icke beträffande plank, byggnadsställningar o. d. Med af-
seende å livad sålunda förekommit, och då det dittills brukliga 
förfaringssättet att på husknutarna uppslå annonser och affischer 
var vanprydligt och i flera hänseenden mindre lämpligt, men en 
föreskrift till förhindrande häraf icke skulle varit tillfyllestgörande, 
derest den ej utsträcktes till enskild byggnad, den egaren eller 
disponenten icke ville för ifrågavarande ändamål upplåta, så har, 
efter stadsfullmägtiges hörande, Ofverståthållareembetet, genom ett 
den 8 mars 1879 kungjordt tillägg till § 4 i de af embetet den 11 
januari 1869 utfärdade särskilda ordningsföreskrifter för Stock
holm, förordnat, att annonser, affischer eller andra sådana till
kännagivanden icke få uppsättas å offentliga minnesmärken och 
ej heller, utan egarens eller disponentens tillstånd, å andra bygg
nader, vare sig offentliga eller enskilda. 

Följden af detta förbud har blifvit den, att för affischering 
och annonsering vid allmänna platser numera vanligen användas 
dels prydliga anslagstaflor, hvilka, med vederbörande egendoms-
egares tillåtelse anbragta på husmurarna, privatpersoner mot 
betalning tillhandahålla för ändamålet; dels äfven fristående 
annonspelare af jern, dem, med drätselnämndens begifvande, 
Ofverståthållareembetet den 6 december 1877 tillät enskild per
son att under tio års tid hafva stående å 23 anvisade ställen, 
och hvilka pelare mot afgift upplåtas åt annonsörer; en affär 
som dock hittills icke synts hafva tagit någon synnerlig fart. 

L) Nya enskilda föreningar, bolag och inrättningar. 

Bland de under femårsperioden tillkomna enskilda föreningar, 
bolag och inrättningar, för hvilka Ofverståthållareembetet icke 
varit i tillfälle att på andra ställen i denna berättelse redogöra, 
torde följande vara de mest beaktansvärda: 

Stockholmslskyddsförening för frigifna. Denna förening har 
till ändamål: l:o) »att åt ur fängelse frigifna, företrädesvis blott 
en gång straffade personer, hvilkas förhållande under strafftiden 
och sedermera ingifver hopp om förbättrad vandel, och hvilka 
sjelfva önska föreningens hjelp samt underkasta sig vilkoren 
derför, dels lemna biträde vid anskaffande af tjenst eller arbete, 
tillsyn och moraliskt stöd; dels ock åt sådana, som vid frigif-
vandet annars skulle befinna sig i saknad af det allra nödvän
digaste, söka bereda utväg till herberge, kläder eller, undantags-
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vis, penningehjelp; sårnedelst sättande dem i tillfälle att genom 
redlig sträfvan åter inträda i samhället såsom nyttiga, laglydiga 
medlemmar och undgå anledningar till återfall i brott»; 2:o) »att 
motarbeta och mildra den allmänna fördomen och oviljan hos 
arbetsgifvare att i arbete använda och hos arbetsklassen att 
arbeta tillsammans med förut straffad person». 

Genom denna förening har det s. k. patronageväsendet för 
första gången erhållit tillämpning i Stockholm1), och det hedrar 
Stockholms arbetareförening att härtill hafva gifvit upphofvet. 
Frågan väcktes nemligen hos denna förening genom ett förslag 
att derinom bilda en särskild afdelning med syfte att för fri— 
gifne fångar underlätta återinträdet i samhället. Detta förslag 
föll visserligen, emedan formen, hvarunder den ifrågavarande 
verksamheten skulle utöfvas, ansågs mindre lämplig; men ar
betareföreningen ville emellertid främja det åsyftade ändamålet 
och inbjöd derför hufvudstadens invånare till ett möte för 
öfverläggning i frågan. Vid det sålunda utlysta sammanträdet, 
som hölls den 22 mars 1879, beslöts att åt en komité uppdraga 
utarbetandet af förslag till stadgar för den blifvande föreningen. 
Sedan komiterade fullgjort detta bestyr, höllos ytterligare två 
möten, det sista den 11 oktober 1879, hvarvid föreningen kon
stituerades, stadgar antogos och styrelse utsågs. Vid valet af 
styrelse fästes synnerligt afseende dera, att kännedomen om 
de frigifna skulle derinom blifva så fullständig som möjligt, och 
till styrelsemedlemmar utsagos derför företrädesvis föreståndare, 
p rester, lärare o. s. v. vid hufvudstadens särskilda fångvårds
anstalter. 

Föreningen började genast sin verksamhet, hvilken i det 
allra mesta utöfvas genom styrelsen; och vid femårsperiodens 
utgång, då föreningen räknade ända til! 459 ledamöter, deraf 12 
ständiga och resten årsbetalande, hade styrelsen å föreningens 
vägnar redan hunnit egna omvårdnad åt 23 frigifna, nemligen 
17 män och 6 qvinnor, bland hvilka 11 icke uppnått 25 års 
ålder. Af de 23 skyddslingarne hade, så vidt man visste när 
styrelsen den 11 mars 1881 afgaf sin första årsberättelse, 13 
iakttagit ett mycket godt uppförande, 6 i sitt uppförande gifvit 
anledning till anmärkning men utan att återfalla i brott, 3 upp
fört sig illa och blifvit dömde till allmänt arbete samt 1 ånyo 
begått brott. Det bistånd, föreningen lemnar, består hufvud-
sakligast i anskaffande af tjenst eller arbete jemte utrustning 
med kläder. Skyddslingarnes uppförande öfvervakas noggrannt 
genom besök och förfrågningar hos deras husbönder eller arbets
gifvare, och i en matrikel antecknas hvad som förekommer an-
märkningsvärdt i skyddslingarnes beteende eller lefhadsförhål-
landen. 

Tyska skyddsföreningen, stiftad den 22 mars 1876, har gjort 
till sin uppgift att understödja i behof stadde och af deltagande 
förtjente tyskar, som uppehålla sig i Stockholm. I detta af
seende och synnerligast när det galt att till hemlandet förhjelpa 
nödstälde tyska undersåtar, har föreningen utöfvat en gagnande 
verksamhet. Den förtjenst, föreningen i sagda hänseende inlagt, 
har Öfverståthållareembetet förut haft tillfälle yitsorda, i det 
embetet underdånigst tillstyrkt bifall till den af föreningen gjorda 

') En äldre förening med liknande syfte är yisseriigen den på föranstaltande 
af chefen för Knngl. Fångvårdsstyrelsen bildade, af fångvårdsstatens tjenstemän 
bestående 9. k. centralföreningen, men denna förening verkar mindre, såsom de 
egentliga patronageföreningarna, genom personlig beröring med de frigifna, än 
genom deras bispringande med understöd från fångvårdens besparingskassa. 

framställning, som föranledt Eders Kungl. Maj:t att genom nå
digt bref den 14 mars 1879 medgifva, att afgifterna för resa i 
tredje klassen å statens jernvägar må för sådana medellösa per
soner, som genom ifrågavarande förening hemförskaffas till Tysk
land, nedsättas till hälften af hvad gällande taxa bestämmer. 

Stiftelsen "Lars Hjertas minne". Dess tillkomst betecknar 
ett drag af storartad frikostighet och välgörenhet. Till erinran 
af den bekante Lars Johan Hjerta donerade hans efterlemnade 
enka fru Vilhelmina Hjerta, född Fröding, genom gåfvobref den 
11 december 1877 ett belopp af 400,000 kronor till bildande af 
en fond med ändamål »att fritt och oberoende verka för det 
menskliga framåtskridandet och detta hufvudsakligast genom att 
framkalla och befordra sådana vetenskapliga upptäckter och 
uppfinningar, sociala förbättringar och frisinnade reformer, som 
kunna blifva till välsignelse för menskligheten i allmänhet och 
särskildt för Sveriges folk». I sådant afseende föreskref gifva-
rinnan, att stiftelsen hufvudsakligast skulle verka: l:o) genom 
understöd till speciela undersökningar och till utredning af vig-
tigare sociala och vetenskapliga frågor; 2:o) genom bidrag till 
vetenskapliga eller mekaniska arbetens utförande, särskildt då 
det gäller nya upptäckter och uppfinningar; 3:o) genom bidrag 
till sådana företag, som kunna verka till folkets uppfostran i en 
moralisk och frisinnad anda; 4:o) genom uppmuntran af och un
dervisning i allmännyttiga slöjder och näringar; samt 5:o) genom 
aflöning för vissa år till utmärkta män och qvinnor, hvilka kunna 
verka välsignelserikt, vare sig inom de vetenskapliga, de sociala 
eller de industriela områdena. 

Sedan gifvariunan, som förbehållit sig att under sin lifstid 
få åtnjuta fondens afkastning, aflidit den 7 september 1878, 
trädde stiftelsen i verksamhet och hade vid femårsperiodens ut
gång, då den fasta fonden uppgick till 411,775 kronor 63 öre, 
utdelat penningeanslag till ett sammanlagdt belopp af 19,450 
kronor. Stiftelsen hade äfven genom särskilde redaktörer ut-
gifvit skriftserierna: »ur vår tids forskning», »lefnadsteckningar 
öfver utmärkta personligheter» och »bibliotek för helsovård», 
hvai jemte stiftelsen den 25 mars 1880 anslog 5,000 kronor till 
grundläggande af ett sedermera inrättadt hygieniskt museum i 
Stockholm, i hvilket modeller, planritningar, apparater och andra 
föremål af vigt för helsovården samlas och göras tillgängliga för 
så väl fackmän som allmänheten. 

Nationalekonomiska föreningen. Den 29 januari 1877 sam
manträdde åtskilliga framstående personer, hvarvid nämnda för
enings bildande beslöts och dess stadgar antogos. Sedan för
eningen derefter på möte den 12 februari samma år vidtagit 
ytterligare åtgärder för sitt konstituerande, hafva inom den
samma hållits föredrag och öfverläggningar i en hel del olika 
nationalekonomiska ämnen. 

HelsovärdsfSreningen i Stockholm. Sedan inom en trängre 
krets af för helsovården intresserade personer fråga väckts, 
huruvida icke tiden vore inne att söka, i likhet med hvad som 
skett i andra länder, åvägabringa en förening i Stockholm med 
uppgift att verka för helsovårdens främjande i vårt land, samt 
detta förslag med lifligt deltagande omfattats af flera inom huf-
vudstaden bosatte läkare, ingeniörer, arkitekter, tekniker och 
andra, hvilkas yrke eller samhällsställning beröra helsovården, 
utfärdades i december 1880 af 18 personer en inbjudning till 
stiftande af en förening under ofvan angifna benämning, och 
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uppstäldes såsom föreningens mål »att främja helsovården dels 
genom att verka för införande af sådana förbättringar i sund-
hetsväsendet, som af erfarenheten pröfvats nödiga och tidsenliga, 
dels äfven genom att sprida kunskap om helsovårdens betydelse 
för den enskildes lif, helsa och arbetsduglighet samt samhällets 
deraf beroende välfärd och förkofran»; och ville föreningen i 
sådant syfte dels öfverlägga om och uttala sig öfver helsovårds-
frågor af praktisk vigt, dels jemväl, i den mån förhållandena 
det tilläte, utgifva skrifter och anordna offentliga föredrag i äm
nen rörande helsovård. Ifrågavarande förening hann icke kon
stituera sig före femårsperiodens utgång utan först den 15 januari 
1881, och dess verksamhet faller således icke inom omfånget för 
denna berättelse. Emellertid tror sig Ofverståthållareembetet 
redan här kunna på goda grunder uttala sin öfvertygelse, att 
den nya föreningen skall veta väcka intresset för helsovården 
till starkare lif samt gifva impulsen till vigtiga förbättringar i 
hygieniskt afseende. 

Historiska föreningen stiftades år 1880. Dess ändamål an-
gifves i den under februari månad samma år af framstående 
personer utfärdade inbjudning till föreningens bildande, hvari 
det bland annat heter: »Få länder kunna uppvisa en sådan 
historia som Sverige. Vare sig man betraktar de ledande per
sonligheterna eller samhällsutvecklingen, bär hon en prägel af 
storhet, ädelhet och rikedom, som ej kan undgå att hos utlän-
dingen väcka undran och aktning, hos Sveriges egna söner kärlek 
och vördnad. En yttring af denna svenskens kärlek till sina 
stora minnen är det intresse, hvarmed den fosterländska häfda-
forskningen alltid omfattats i vårt land, den aktningsvärda ut
veckling, hon redan vunnit, och det betydliga antalet af dem, 
som hos oss egna sig åt historisk forskning och historiska stu
dier. Men mellan historiens många idkare och vänner i vårt 
land har hittills icke funnits något närmare samband, någon rätt 
samverkan. Denna brist, som blir allt mera känbar, ju mer 
samarbetet gör sig gällande på andra vetenskapsområden, har 
haft till följd, att många värderika bidrag till kännedom om vårt 
folks förflutna lif i saknad af uppmuntran och understöd för-
blifvit ofullbordade eller okända och otillgängliga för den histo
riska forskningen». Et t af föreningens förnämsta syftemål, heter 
det vidare i inbjudningen, »är att grunda och vidmakthålla en 
historisk tidskrift, redigerad efter en sådan plan, att den borde 
blifva af intresse ej blott för fackmän, utan äfven för hvarje 
historiskt bildad person, för en hvar som älskar fosterlandets 
häfder. När tillgångarna sådant medgifva, borde föreningen 
understödja äfven andra historiska skrifters utgifvande samt 
främja andra med föreningens ändamål sammanhängande företag». 

Stockholms Bell-telefonaktiebolag. I augusti månad 1877 er
bjöd sig det första af Öfverståthåjlareembetet kända tillfälle att 
i Stockholm samtala genom telefon på något längre afstånd. 
En norsk ingeniör vid namn Hopstock verkstälde då några ex
periment med telefonen i dess primitiva skick, hvarvid, bland 
annat, samtal egde rum mellan telegrafcentralstationen och Grand 
hôtel. Mot slutet af samma år och början af 1878 började 
telefonen få en mera stadig praktisk användning, i det telefon
förbindelse anordnades mellan några på skilda håll belägna loka
ler, såsom tjensterum, affärslägenheter m. fl. 

Sedan härefter några personer vändt sig dels till Kungl. 
Telegrafstyrelsen och dels till Ofverståthållareembetet med be
gäran att få inrätta en omfattande telefonledning för att, mot 

betalning, dermed betjena allmänheten, resolverade dessa myndig
heter, Kungl. Telegrafstyrelsen den 21 november och Ofver
ståthållareembetet den 5 december 1879, att från deras sida 
hinder icke mötte för den sålunda ifrågastälda anläggningen. 
På samma personers föranstaltande bildades sedermera Stock
holms Bell-telefonaktiebolag. Detta undfick den 13 augusti 1880 
nådig fastställelse på sin bolagsordning, enligt hvilken aktie
kapitalet skall utgöra minst 300,000, högst 600,000 kronor och 
fördelas i aktier, hvardera lydande å 1,000 kronor. Bolaget 
började sin verksamhet den 1 oktober 1880. Telefontrådarna 
äro spända öfver hustaken, hvartill tillstånd erhållits, för kro
nans och stadens egendomar, af vederbörande myndighet och, 
för enskilda hus, af deras égare. Affären var knappast börjad 
förrän den genast antog en storartad utsträckning. Redan vid 
femårsperiodens slut räknade bolaget 218 abonnenter, som för 
lokaler, spridda i vidt skilda delar af staden, försett sig med 
telefon, och samtalens antal uppgick under femårsperiodens sista 
dag ända till 459. Detta är emellertid så godt som intet i jent-
förelse med den utveckling, telefonväsendet i hufvudstaden seder
mera vunnit, och Ofverståthållareembetet torde således få an
ledning att i nästa femårsberättelse närmare än nu skett beröra 
ifrågavarande ämne. 

Aktiebolaget Stockholms handtverksbank. Under femårsperio
den har hufvudstaden till de sex förutvarande enskilda bank
inrättningarna erhållit ytterligare en sådan, benämnd Haudt-
verksbanken. Denna bank eges af ett' på Kungl. Maj:ts nå
diga förordning den 6 oktober 1848 grundadt aktiebolag och har 
fått sin bolagsordning faststäld genom nådig resolution den 22 
september 1876. Enligt denna bolagsordning skall aktiekapitalet 
utgöra minst 150,000 kronor och får uppgå till en million kro
nor. Hvarje aktie lyder å femtio kronor. Banken, som började 
sin verksamhet med ingången af år 1877, drifver sin affär i 
hufvudsaklig öfverensstämmelse med andra icke sedelutgifvande 
bankers, dock så att penningelån företrädesvis lemnas åt handt-
verkare, handlande och mindre industriidkare, samt penningar i 
smärre poster mottagas å sparkasseräkning. 

Aktiebolaget Stockholms tjenstemaima-sparkassa. Det behof 
och syfte, som föranledt tillkomsten af denna anstalt — ett 
mellanting mellan vanlig bank ock sparbank — var hufvudsak-
ligast, enligt inbjudningen till dess bildande, att embets- och 
tjenstemännen, i anseende till sina i allmänhet små men regel
bundna inkomster, stode till en viss grad i olika ekonomisk 
ställning med personer af andra samhällsklasser, samt att, ge
nom den kännedom och det inflytande, som kamrater inom samma 
kår, embetsverk eller umgängeskrets lätt kunde förvärfva om 
och hafva på hvarandra, ett större och mera välgörande infly
tande torde kunna förväntas af en dem emellan gemensamt bil
dad besparings- och låneanstalt, i hvilken de nästan alla kunde 
och borde vara delegare, än af andra dylika, för hvilkas intressen 
och styrelser de till en stor del vore främmande. 

Enligt bolags- och arbetsordningar, antagna den 18 decem
ber 1880, har bolaget derför till ändamål »att uppsamla och 
fruktbargöra embets- och tjenstemäns besparingar samt att lenina 
lån företrädesvis åt sina delegare». I sådant afseende mottager 
bolaget insättningar af penningar mot ränta dels å sparkasse
räkning och dels å deposition samt utlånar medel dels på be
stämd tid, dels på uppsägning och dels på af betalning. Lån 
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beviljas företrädesvis kassans delegare samt insättare å spar
kasseräkning. 

Rättigheten att teckna aktier är i bolagsordningen inskränkt 
till den, som är i statens eller Stockholms kommuns tjenst an-
stäld eller derifrån med pension afgått; dock eger styrelsen för
klara jemväl den dertill behörig, som, utan att innehafva dylik 
anställning, likväl, i följd af sin samhällsställning, är att hänföra 
till tjenstemannaklassen. Kassans i aktier om 100 kronor för
delade grundfond skall utgöra minst 20,000 kronor, men kan 
genom fortgående aktieteckning ökas till en million kronor och, 
om sådant af bolaget på ordinarie stämma beslutes, derutöfver. 
Innan bolagsordningen erhållit Eders Kungl. Maj:ts nådiga fast-
ställelse, hvarom begäran icke var framstäld vid femårsperiodens 
slut, står, jemlikt kungl. förordningen den 6 oktober 1848, en 
hvar, som å bolagets vägnar ingår förbindelse, i personligt an
svar derför till fordringsegaren. 

Såsom ofvan synes, organiserades anstalten mot femårsperio
dens slut, men den öppnade icke sin rörelse förr än i början 
af år 1881. 

Södermalms bad- och tvättinrättning, som eges af ett bolag 
och öppnades år 1877, fyller ett för nämnda stadsdel dessförin
nan Jänge känbart behof. Anstalten är inrymd i en delvis ny 
byggnad å tomten med adress N:o 4 vid Lilla Badstugatan. I 
badafdelningen, anordnad och inredd efter nutidens fordringar, 
serveras i två särskilda klasser varmvattenbad, varmluftsbad, 
ångskåpsbad, duscher m. m., hvarjemte inrättningen tillhanda
håller bad i hemmen. I tvättafdelningen uthyras för dag eller 
timme vid pass 150 platser åt dem, som der sjelfva vilja verk
ställa tvätt, och ombesörjes sådan jemväl genom anstaltens egen 
försorg. Ifrågavarande tvätt- och badinrättning är flitigt anlitad 
af allmänheten och bereder bolaget skälig vinst å dess på det 
särdeles nyttiga företaget nedlagda kapital. 

M) Allmän helsovård och sjukvård. 

Då förste stadsläkaren och, efter helsovårdsnämndens in
rättande, denna till Kungl. Medicinalstyrelsen afgifvit utförlig 
redogörelse angående helso- och sjukvården i Stockholm under 
alla de år, femårsperioden omfattar, torde det vara öfverflödigt 
att här ingå i någon allmännare behandling af dessa ämnen, 
utan inskränker sig Öfverståthållareembetet till att dels nämna 
några ord om de två vigtigaste organisatoriska förändringar, som 
under femårsperioden vidtagits för helsovårdens främjande, nem-
ligen inrättandet af en helsovårdsnämnd och en särskild helso
polis, dels äfven redogöra för tillkomsten och beskaffenheten af 
två under femårsperioden upplåtna nya sjukhus, stående under 
helsovårdsnämndens förvaltning. 

a) HelSOVårdsnämnden. Eders Kungl. Maj:ts nådiga helso-
vårdsstadga för riket den 25 september 1874 bestämmer, att 
livad deri stadgas om helsovårdsnämnd, dess bildande och verk
samhet tillsvidare icke skulle gälla för Stockholm utan att, i 
nämnda hänseenden, derstädes skulle, intill dess annorledes blefve 
stadgadt, förfaras på sätt dittills varit föreskrifvet. Grunden 
till denna undantagsbestämmelse var den formela omständig
heten, att Stockholms sundhetsnämnds tillvaro berodde på hufvud-
stadens kommunalförfattning, som icke kunde ändras utan riks
dagens samtycke. 

Ifrågavarande bestämmelse befans emellertid snart medföra 
den olägenhet, att åtskilliga af helsovårdsstadgans föreskrifter, 
som egde stor vigt och betydelse för helsovårdens ändamålsenliga 
handhafvande, saknade tillämplighet på hufvudstaden. I anled
ning häraf och sedan sundhetsnämnden, på Öfverståthållare-
embetets förfrågan, förklarat sig, under vissa förutsättningar, 
anse några förändringar i helsovårdsstadgans allmänna bestäm
melser om helsovårdsnämnd, dess bildande och verksamhet icke 
vara särskildt för Stockholm erforderliga, anmodade Öfverståt
hållareembetet i skrifvelse den 21 mars 1876 stadsfullmäktige 
att afgifva yttrande i fråga om behofvet af att helsovårdsstadgan 
blefve i sin helhet tillämpad på Stockholm. Härpå svarade 
fullmägtige i skrifvelse den 1 april nyssnämnda år, att de funno 
det vara af högsta vigt att den enhet och kraft vid helsovårds-
angelägenheters handhafvande, författningen afsett vinna genom 
helsovårdsnämnders inrättande, komme hufvudstaden till godo. 
Detta ändamål ansågo fullmägtige kunna uppnås på det sätt, 
att alla bestämmelser om sundhetsnämnden uteslötos ur kom
munalförfattningen, hvarefter det enligt helsovårdsstadgans § 8 
läte sig göra att antingen uppdraga förvaltningen af den all
männa sjukvården i Stockholm åt den blifvande helsovårdsnämn-
den eller ock tillsätta en särskild nämnd för denna förvaltning. 
Stadsfullmägtige anhöllo derför, att Öfverståthållareembetet ville 
hos Eders Kungl. Maj:t utverka det helsovårdsstadgan i sin 
helhet blefve på Stockholm tillämpad från och med år 1877, 
samt att i sådant afseende hufvudstadens kommunalförord
ning ändrades i angifna syfte saint sundhetsnämndens den 4 
mars 1864 af Kungl. Maj:t utfärdade instruktion upphäfdes. 
Underdånig framställning härom gjordes af Öfverståthållare
embetet och föranledde nådig proposition till riksdagen om upp-
häfvande af nyss omförraälda bestämmelse i kommunalförord
ningen för Stockholm. Propositionen bifölls och Eders Kungl. 
Maj:t utfärdade derefter sina nådiga kungörelser den 16 mars 
och 10 augusti 1877 om förändrad lydelse af § 37 i förordningen 
om kommunalstyrelse för Stockholm och helsovårdsstadgans full
ständiga tillämpning derstädes. 

Sedan härpå de icke sjelfskrifne medlemmarne i helsovårds-
nämnden blifvit utsedde och stadsfullmägtige uppdragit åt nämn
den att tillsvidare förvalta den allmänna sjukvården i staden, 
trädde den nya nämnden i verksamhet med 1878 års början 
och har sedan dess haft under sin förvaltning — förutom den 
allmänna helsovården och sjukvården — vaccinationen, prostitu
tionsbyråns medicinska afdelning och byråerna för undersökning 
af svinkött. 

b) Helsopolisen. Då behofvet af en särskild personal för 
helsopolisens handhafvande allt mer och mer gjort sig gällande, 
nedsatte Öfverståthållareembetet den 28 april 1874 en komité 
med uppdrag att utarbeta instruktion för en sådan polisafdelning 
samt afgifva det förslag och yttrande, som komitén kunde finna 
ifrågavarande angelägenhet i öfrigt påkalla. Denna komité in
kom med sitt betänkande under loppet af år 1875, men frågan 
fick sedermera hvila i afvaktan på inrättandet af en helsovårds
nämnd i Stockholm. Efter det så skett, blef den tilltänkta 
helsopolisens organiserande en af helsovårdsnämndens första om
sorger, i hvilket afseende nämnden redan under år 1878 för
skaffade sig en särskild personal för att biträda nämnden vid 
tillsynen öfver ordningen i staden hvad helsovården angår. För 
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detta ändamål utsåg nämnden den 22 februari en läkare till 
sundhetsinspektör samt, under loppet af mars, april och juli, en 
kommissarie och fem tillsyningsmän, i sammanhang hvarmed 
nämnden gick i författning om anskaffande af lokal till byrå 
för denna personal. Är 1879 ökades tillsyningsmännens antal 
med tre, så att detsamma vid femårsperiodens slut utgjorde 8. 
Till denna personal kommer en veterinär, som nämnden under 
år 1879 provisoriskt tillsatt för att hafva uppsigt öfver husdju
rens helsotillstånd och slagterierna. Denne veterinär, som tillika 
är föreståndare för en af köttbesigtningsbyråerna, åtnjuter sitt 
arvode af de influtna köttbesigtningsafgifterna. Den öfriga per
sonalen uppbär, enligt senaste under femårsperioden faststälda 
aflöningsstat, i årligt arvode: sundhetsinspektören 5,000, kom
missarien 2,400 samt tillsyningsmännen hvardera 1,400 kronor. 

För vinnande af nödig erfarenhet var helsopolisens tjenst-
göring att börja med ordnad på provisorisk fot och först den 8 
oktober 1880 faststälde hälsovårdsnämnden dess instruktion, som 
i vigtigaste delar lyder sålunda: 

Instruktion för Stockholms helsopolis. 

1. Allmänna bestämmelser. 

S 2. 
Det åligger i sådant afseende helsopolispersonalen att egna nog

grann uppmärksamhet åt sådana förhållanden, som kunna menligt in
verka på helsotillståndet i staden, och särskildt att öfvervaka efter-
lefnaden af föreskrifterna i helsovårdsstadgan och andra nu gällande 
eller blifvande författningar eller ordningsföreskrifter rörande sund
heten oeh snyggheten i hufvudstaden, så vida icke deras öfvervakande 
enligt lag tillkommer allmänna polisen. Dock skall äfven i sist 
nämnda fall det vara helsopolisens skyldighet att uppmärksamma för 
handen varande brister och derom meddela allmänna polisen under
rättelse. 

II. I n s t ruk t ion för sundhets inspektören . 

§ 4. 
Sundhetsinspektören skall vara en legitimerad och i allmän helso

vård kunnig läkare. — — — — — — — — — — 

§ 5. 
Sundhetsinspektören är närmast under förste stadsläkaren förman 

för helsopolisen. Han skall leda den öfriga personalens verksamhet 
och i främsta rummet vara ansvarig för att densamma vederbörligen 
fullgör sina tjensteåligganden, 

§ 6. 
Sundhetsinspektören åligger derför hufvudsakligen: 
1) att lemna den öfriga personalen nödig undervisning i allmän 

helsovårdslära och annat, som till dess yrke hörer, samt tillse, att 
densamma eger god kännedom om sina skyldigheter och om de för
fattningar eller föreskrifter, hvarpå dessa grundas; 

2) att förrätta sådana till helsopolisen hörande undersökningar, 
hvilka erfordra ett större kunskapsmått eller som annars på grund 
af sin grannlaga natur böra honom tillkomma; 

3) att sjelf och genom den öfriga personalen såväl under syste
matiskt anordnade som tillfälliga besök i stadens olika delar under
söka de sanitära förhållandena oeh, der något finnes i detta hänseende 
att anmärka, söka genom råd och anvisningar ernå nödig rättelse 
eller förhållandet genom förste stadsläkaren hos helsovårdsnämnden 
anmäla; 

4) att noga efterforska de orsaker, som framkalla och utbreda 
sjukdomar i staden samt anledningarna till den olika sjukligheten 
oeh dödligheten i de skilda stadsdelarna och husen; 

5) att särskildt egna siu uppmärksamhet åt infektionssjukdo
marnas förhållande i staden, efterspana deras orsaker, uppkomst- och 
utbredningssätt och i afseende å deras bekämpande utföra de uppdrag, 
som honom af helsovårdsnämnden eller förste stadsläkaren lemnas. 
Då till hans kunskap kommit, att fall af farlig smittosam sjukdom 
inträffat, skall han ofördröjligen begifva sig till platsen och vidtaga 
nödiga åtgärder till förhindrande af sjukdomens spridning. 

III. In s t ruk t ion för kommissarien. 

g 9. 
Kommissarien utöfvar förmanskap öfvcr tillsyningsmännen. 

S 10. 
Kommissarien åligger hufvudsakligen: 
1) att vägleda tillsyningsmännen vid deras arbete och kontrol

lera deras verksamhet; 
2) att, då helsovårdsnämnden någon uppmanat eller ålagt att 

afhjelpa befintlig sanitär olägenhet, öfvervaka, att detta blir behörigen 
verkstäldt; 

3) att biträda med skrifning och bokföring å helsovårdsnämn-
dens byrå; 

4) att utföra de sanitära undersökningar och fullgöra de upp
drag i tjensten, som honom af förmän lemnas; 

5) att omhänderhafva oeh ansvara för de inventarier, om hvilka 
vården blifvit af helsovårdsnämnden honom anförtrodd; 

6) att efter förordnande vara åklagare i sundhetsmftl. 

IV. Ins t rukt ion för t i l l syningsmännen. 

§ 11. 
Tillsyningsmän åligger hufvudsakligen: 
1) att genom inhemtande af gällande författningar oeh före

skrifter rörande allmänna helsovården och helsopoliscn samt nog
grant aktgifvande på de muntliga eller skriftliga råd och anvisningar, 
som honom af förmän lemnas, söka att göra sig väl förtrogen med 
de till hans verksamhet hörande göromål; 

2) att vid sin tjensteutöfning uppträda med klokhet oeh lugn, 
på allt sätt söka förvärfva sig allmänhetens förtroende, gifva goda 
råd, der sådana äro af nöden, samt omsorgsfullt söka undvika hvarje 
misstanke, att genom hans undersökningar annat afses än medbor-
garnes sanitära väl; 

8) att punktligt och ordentligt fullgöra alla helsopolisen rörande 
uppdrag, som honom i tjensten anförtros, och sjelf vaksamt efter
spana sanitära olägenheter; 

4) att vid alla undersökningar, så snart han ej sjelf med full 
säkerhet kan saken bedöma, inhemta sundhetsinspektörens eller kom
missariens mening; 

5) att i en för ändamålet medförd bok på stället anteckna gjord 
iakttagelse rörande sanitär olägenhet och för öfrigt föra de anteck
ningar, som honom kunna blifva ålagda; 

§ 12. 
Utan att derigenom något intrång i hans hufvudsakliga verk 

samhet må ega rum, skall tillsyningsmän hafva uppmärksamheten 
fästad på efterlefnaden af de föreskrifter rörande suntllieten ocli snygg
heten i staden, hvilkas öfvervakande författningsenligt tillhör allmänna 
polisen, samt, om han finner något i detta afseende att anmärka, 
derom till närmaste polisvaktkontor lemna rapport. 

Arten och vidden af helsopolisens verksamhet under den 
del af femårsperioden, personalens tjenstgöring kan anses hafva 
varit något så när stadgad, framgå af följande: 

Ofversiqt af helsopolisens verksamhet åren 187<J och 1880. 
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De undersökta mjölk- och gräddprofveo föranledde 11 åtal 
år 1879 och 40 år 1880; och blefvo, genom helsopolisens för
sorg, 171 partier födoämnen oskadliggjorda år 1879 samt 593 
år 1880. 

o) Sabbatsbergs nya sjukhus. »En kommun med närmare 
125,000 invånare, deraf en icke obetydlig del utgöres af fat
tigdomens och nödens barn, med tillgång, i lyckligaste falj, på 
292 sjuksängar för dem af dessa samhällets vanlottade medlem
mar, hvilka falla offer för sjukdom och icke kunna eller lämp
ligen böra skötas i sina hem, samt nödsakad att årligen afvisa 
flera hundrade, som anropa dess hjelp om läkemedel och vård, 
sådan företer sig för betraktarens öga bilden af Stockholms 
stad;» yttrade år 1864 stadsfullmägtiges beredningsutskott i ett 
den 17 december till fullmägtige afgifvet utlåtande. Till denna 
sorgliga betraktelse öfver hufvudstadens kommunala sjukvård för 
fattiga hade utskottet kommit genom resultatet af den under
sökning om tillståndet härutinnan, som anstäldes af en i januari 
månad 1858 af Ofverståthållaren för ändamålet nedsatt komité. 
Af denna komités den 31 maj samma år afgifna betänkande 
framgick nemligen, att det vid ifrågavarande tidpunkt stod 
högst illa till med sjukvården för de obemedlade klasserna i 
Stockholm. Visserligen funnos för dem sjukvårdsanstalter till 
icke obetydligt antal, men dessa voro till större delen tillkomna 
genom statsanslag eller enskilda donationer och afsedda för 
sjukdomar eller patienter af vissa slag samt lydde under sär
skilda, af kommunalförvaltningen oberoende styrelser. Till sitt 
eget omedelbara förfogande hade kommunen allenast en sjuk-
vårdsanstalt, nemligen den vid Sandbergsgatan inom Katarina 
församling belägna, som då officielt benämndes provisoriska 
sjukhuset och i dagligt tal kopphuset.1) Denna sjukvårdsinrätt-

') Numera Katarina sjukhus. 

ning, som var ungefär 25 år gammal, hade ursprungligen haft 
till bestämmelse att mottaga koppsjuka och bensårspatienter, 
men nödvändigheten hade sedermera påkallat dess användande 
för alla slags sjuka, med undantag af veneriskt smittade. Af 
de på provisoriska sjukhuset tillgängliga 200 sjuksängarna voro 
45 fortfarande afsedda för koppsjuka och 60 för bensårspatien
ter, så att blott 95 platser återstodo för fattiga sjuka, tillhö
rande andra kategorier. Då härtill läggas 79 sjuksängar, som, 
beräknadt i medeltal, dagligen kunnat hela året om hållas å 
serafimerlasarettet tillgängliga för sistnämda slag af patienter, så 
visar sig, att för samma patienter icke kunde disponeras större 
antal sjuksängar än 174, och ej heller dessa platsar voro på 
långt när att med säkerhet påräkna, ty, då provisoriska sjuk
huset var stadens enda kopphus, måste, om koppepidemi utbröt, 
de för annan sjukdom der vårdade personer bortvisas för kopp
patienters inrymmande. 

Till afhjelpande af nu anförda stora olägenhet och sedan 
det ofvan omförmälda komitébetänkandet undergått en vidlyftig 
granskning samt frågan i öfrigt varit föremål för yttranden och 
olika förslag af åtskilliga sakkunniga myndigheter och personer, 
beslöto stadsfullmägtige bland annat: dels den 1 april 1867, att 
ett nytt sjukhus med 300 sängar skulle inrättas på Norrmalm, 
der en dylik anstalt ansågs af behofvet mest påkallad; dels den 
1 juni 1869, att det nya sjukhuset skulle uppföras å den i 
Adolf Fredriks församling belägna, staden tillhöriga egendomen 
Sabbatsberg; och dels den 1 februari 1870, att sundhetsnämnden 
skulle ega att inbjuda till täflan om ett pris å 1,500, ett å ljOOO 
och ett å 500 rdr rmt för ritningar och kostnadsförslag till 
sjukhuset, att utse sakkunnige män för prisens utdelande, samt 
att framdeles förelägga stadsfullmägtige fullständigt förslag om 
sjukhusets uppförande och ordnande. Genom kungörelse i sven
ska, norska och danska tidningar inbjöd sundhetsnämnden kort 
härefter till deltagande i den beslutade pristäflingen och sedan 
14 svenska, 1 norsk och 1 dansk eller tillhopa 16 täiingsrit-
ningar, de flesta uppgjorda med hänsyn till paviljongsystemets 
tillämpning och åtföljda af kostnadsförslag, inkommit vid den 
bestämda tidens utgång den 1 september 1870, samt sundhets
nämnden samma dag utsett sju prisdomare, blefvo tre bland de 
svenska förslagen belönade med hvart sitt af de utsatta prisen, 
hvarvid det högsta, eller det å 1,500 kronor, tillföll arkitekten 
Ernst Jacobsson i Stockholm. Efter det Jacobsson ändrat sitt 
prisbelönta förslag i vissa af sundhetsnämnden anvisade delar, 
samt åtskilliga andra förberedande åtgärder vidtagits, förekom 
frågan ånyo hos stadsfullmägtige den 2 december 1872, hvarvid, 
i hufvudsaklig öfverensstämmelse med hvad sundhetsnämnden till
styrkt, fullmägtige, med antagande af paviljongsystemet, bestämde, 
att sjukhuset skulle i väsentliga delar uppföras i enlighet med arki
tekten Jacobssons ändrade byggnadsförslag, samt anvisade för kost
nadernas bestridande upplånta medel till ett belopp af 486,000 
rdr rmt med den tillökning deri, prisstegringar m. m. kunde 
föranleda; och anförtroddes verkställighetsåtgärderna åt sund
hetsnämnden. Efter en del ytterligare förberedelser utbjöds 
byggnadsarbetet på entreprenad år 1874, men först på hösten 
1875 erhölls ett antagligt entreprenadanbud, lydande å 595,000 
kronor, hvarefter arbetet år 1876 påbörjades och, för så vidt 
det var af byggnadsentreprenören beroende, afslutades och afsy-
nades utan någon väsentlig anmärkning den 28 november 1878. 
Under loppet af år 1879 verkstäldes och fullbordades de öfriga 
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arbetena, såsom afdikningar, planeringar, 'planteringar och in-
hängning m. m. 

Emellertid hade sundhetsnämnden redan den 25 januari 
1878 tillsatt sjukhusets styrelse, hvilken den 5 februari mottog 
anstaltens förvaltning; och kort före afsyningen af byggnads
entreprenörens arbete, således på hösten sistberörda år, hade 
nämnden äfven tillsatt dels, för en tid af 6 år, två öfverläkare, en 
för den medicinska och en för den kirurgiska afdelningen, af hvilka 
öfverläkare den förre utnämndes till sjukhusets direktör med säte 
och stämma i styrelsen, dels äfven 2 underläkare för trè års tid. 

Ifrågavarande sjukvårdsanstalt, som är uppförd på en mot 
norr sluttande bergsplatå å sabbatsbergstomtens södra, närmast 
Rörstrandsgatan belägna del, bildar en grupp af åtta hus, sins 
emellan förenade genom låga öfvertäckta sammaubindningsgån-
gar. Af dessa hus är ett administrationsbyggnad, ett ekonomi
byggnad och de sex öfriga sjukpaviljonger. 

Administrationsbyggnadens hufvudfasad, h varifrån hufvud-
ingången leder, är belägen mot norr. Söder om denna byggnad 
och parallelt denned ligger ekonomibyggnaden. Från midten af 
administrationsbyggnadens södra fasad sträcker sig söder ut en 
sammanbindningsgång, som skär genom ekonomibyggnadens bot
tenvåning, och vinkelrätt mot denna gång löpa från öster till 
vester två andra sammanbindningsgångar. Vid hvardera ändan 
af den norra af dessa är ingång till en vinkelrätt deremot stäld, 
norrut sig sträckande paviljong; från den södra af sistnämnda 
två sammanbindningsgångar utgå de fyra öfriga paviljongerna 
vinkelrätt åt söder. Alla paviljongerna hafva således sin längd
axel i norr och söder samt långsidorna åt öster och vester. 
Härigenom och då afståndet mellan de södra paviljongerna är 
97-—115 fot, samt hvardera af de norra ligger 72 fot från admi-
nistratiousbyggnaden, blifva alla paviljongerna nästan likformigt 
belysta af solen, på samma gång luftens cirkulation omkring 
dessa byggnader på det gynsammaste befordras genom luftström
marnas stigande och fallande i regelbunden vexling. Den nu be-
skrifna byggnadsgruppen, hvartill komma dels likhus med obduk
tionsrum och begrafningskapell m. ra., dels äfven portvaktare-
stuga, tvättstuga och iskällare jemte flera uthus, håller i sin 
största längdsträckning från öster till vester 460 fot och från 
norr till söder 343 fot. Den öfriga delen af den vidsträckta 
sjukhustomten är hufvudsakligast upptagen af parkanläggningar 
och andra större eller mindre planteringar; en i sanitärt hän
seende icke ovigtig fördel, hvartill kan läggas den än väsentli
gare, att sjukhusets läge i en utkant af staden — ej så afiägset 
likväl att nämnvärd olägenhet deraf kan uppstå — förlänar an
stalten en ren, ej från menniskoboningar, fabriksinrättningar o. d. 
förskämd luft, hvars omsättning gynnas af den upphöjda belä
genheten, som derjemte bereder patienterna förmånen af fri ut-
sigt öfver stad, land och sjö. 

Efter nu lemnade beskrifning af de yttre anordningarna 
öfvergår Ofverståthållareembetet till redogörelse för de inre. 

Från hufvudingångens förstuga i administraliombyggnadens 
bottenvåning föra smala sidoförstugor, på högra sidan till apo
teket med bostad för apotekaren, material kam m aren och den 
derunder belägna apotekskällaren samt åt veuster till en vakt
mästarebostad. Med särskilda ingångar från administrations
byggnadens gaflar finnas vidare i denna byggnads jordvåning en 
ytterligare vaktmästarebostad samt boningsrum för maskinist, 
eldare och drängar jemte kommissariens, kökets m. 11. förvarings

rum. Midten af våningen en trappa upp upptages af en rymlig 
och prydlig vestibul. Från dennas högra sida inkommer man 
i mottagningssalen, afsedd jemväl till gudstjenstlokal. Derinuanför 
äro läkarnes undersöknings- och expeditionsram, hvilket sist
nämnda rum äfven användes för styrelsens sammanträden samt 
arkiv och bibliotek. Till venster om vestibulen finnas kon
tor för kommissarien samt operationsrum och två derintill 
belägna sjukrum, hvartdera med två sängar för patienter, som 
efter undergången operation behöfva lugn eller särskild till
syn, äfvensom ett rum för dessa patienters sköterska. Vånin
gen två trappor upp innehåller bostäder för kommissarien och 
fyra biträdande läkare jemte ett för de begge öfverläkarne ge
mensamt arbetsrum. I vinden är inrättad en vattenreservoar af 
jern, rymmande 10,000 kannor. 

I ekonomibyggnaden, till venster om den derigenom löpande 
midtelsammanbindningsgången, ligger köket. Detta rum, som är 
försedt med sex för kokning medelst ånga afsedda grytor, går 
genom två våningar, men de derinvid belägna rummen äro entre-
solerade, så att de undertill bilda diskrum och skafferier, otVanora 
hvilka bostäder äro inredda åt kokerskan och hennes pigor. Pä 
andra sidan sammanbindningsgången äro allmänna badinrättnin
gen och desinfektionsrummet belägna. Den förra, hvars hufvud-
ingång är från norra sammanbinduingsgången, innehåller, förutom 
bostad för baderskan och hennes biträde, sex badrum för karbad 
med tillhörande duscher, en afdelning för varmlufts- och ångbad 
med finsk badstuga, cementbassin m. m. Reningen i desinfek
tionsrummet försiggår medelst ångapparat af Vimans konstruk
tion. Angpannerummet med flera ångmaskiner för sjukrummens 
uppvärmning och ventilationsluftens framdrifvande m. m. är in-
rymdt i ekonomibyggnadens källarvåning, och en på vinden i 
samma byggnad anbragt cistern förser badinrättningen och köket 
med deras behof af varmt vatten. 

Af de sex paviljongerna, de egentliga sjukhusbyggnaderna, 
äro fem afdelade i två våningar och i öfrigt inredda på alldeles 
enahanda sätt. Ät sammanbindningsgången äro två glasdörrar, 
af hvilka den ena leder till nedra våningens förstuga och den 
andra till en trappa, förande till förstugan i öfra våningen, sa 
att begge våningarna äro fullständigt skilda. De begge vånin
garna hafva, likasom paviljongerna sinsemellan, samma inredning. 
På ena sidan om förstugan finnes ett mindre linneförvaringsrum, 
som uppvärmes genom ett derigenom gående ångrör, vidare ett 
mindre sjukrum med två sängar för våldsamt yrande patienter 
eller andra, som behöfva särskildt rum eller kunna betala full 
sjukvårdsafgift, samt slutligen sjuksköterskerum. Intill sistnämnda 
lokal, som har ett mindre fönster på ena sidan till det nyss om-
förmälda enskilda sjukrummet och på den andra åt stora sjuk
salen, gränsar ett mindre badrum med ingång från sjuksalen 
och försedt med duschar och ett badkar, hvilket senare livilar 
på gummiklädda hjul för att vid behof kunna lätteligen trans
porteras till sjuksängarna. På andra sidan om förstugan äro 
sköterskekök, tvagningsrum, pissoar, utslagsplats och två klosett-
rum. Från förstugans fond inkommer man till stora sjuksalen. 
Denna har sex fönster på hvardera långväggen, och mellan hvarje 
fönsterpar äro två sjuksängar stälda med hufvudändan ett stycke 
från väggen. Dessa 20 sängar, likasom de 4 öfriga i salen 
befintliga, äro af jern samt försedda med poleradt fotbräde. För 
att skydda patienterna från drag, äro väggarnas sju fot höga trä
paneler så inrättade att de medelst skjutdörrar kunna fortsättas 
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förbi fönsteroa. Sjuksalen är 76 fot lång, 27 fot bred och 13 
fot hög. Frånräknas det utrymme, som upptages af de längs 
takvinklarna framdragna evakuationstrummorna, kommer på hvarje 
säng i det närmaste 1,100 kubikfot luftrum. Härtill kan man 
dock lägga den till 4,560 kubikfot uppgående rymden af det 
innanför sjuksalen belägna s. k. dagrummet, hvarigenom, då alla 
sängarna äro belagda, för hvarje patient finnes en luftmängd af 
närmare 1,300 kubikfot. Dagrummet, som erhåller riklig belys
ning genom tre stora fönster, är afsedt för patienter, som kunna 
gå uppe. 

I den sjette paviljongen, hvilken har två våningar med samma 
inredning som de öfriga paviljongerna, finnes derjemte en jord
våning. De andra våningarnas dagrum motsvaras här af en rym
lig korridor, h varifrån man kommer till 4 mindre sjukrum med 
4—7 sängar för häftigt yrande patienter och sådana, som genom 
stank eller osnygghet skulle blifva alltför besvärande i de all
männa rummen. I jordvåningen finnas derjemte en cell för våld
samma patienter, sköterskerum, klosetter, förvaringsrum ni. m. 

Sammanbindningsgångarna, hvilkas väggar äro af glas, in-
fattadt i smala pelare, hafva en längd af tillhopa omkring 850 
fot; bredden i midtelsammanbindningsgången är 12 fot och i de 
öfriga 10 fot. 

De för ett sjukhus så vigtiga anordningarna för ventilation 
och uppvärmning äro på Sabbatsberg hufvudsakligen följande: 

Ett lufttorn, beläget mellan ekonomibyggnaden, norra sam-
manbindningsgången och en af paviljongerna, insläpper, genom 
öppningar vid öfra ändan, den friska luften. Denna sjunker ned 
genom tornet och passerar derefter genom en under marken lö
pande murad och invändigt med portlandscement bestruken trumma 
till en varmkammare i ekonomibyggnadens källarvåning, der den 
uppvärmes medelst ett system af jernrör, i hvilka ånga inledes 
från ångpannorna. Allteftersom uppvärmningen sker, höjer sig 
luften så att man, om luftinströmningen är oafbruten, har luft 
af högst olika värmegrad på olika höjd af rummet; och genom 
höjande eller sänkande af en vertikal skärm, som afstänger 
varmkammaren från ett blandningsrum, kan man i detta senare 
insläppa antingen ovärmd eller efter behof mer eller mindre upp
värmd luft samt genom blandning från varmkammarens högre 
eller lägre lager gifva denna luft olika temperaturgrad. Från 
blawlningsrummet, der luften är utsatt för ett fint fördeladt 
duschregn, som under vintern meddelar den en mot temperaturen 
svarande fuktighetslialt och under sommaren nedsätter dess tem
peratur, pressas luften, genom en af ångmaskinen drifven, pro-
pellerartadt konstruerad fläkt, in i murade och cementputsade 
trummor, nedlagda under sammanbindningsgångarna. Från dessa 
trummor fördelas luften vidare genom glaserade stenrör, hvaraf 
fyra, från hvarandra fullständigt isolerade, gå till hvarje pavil
jong, två till den nedra och två till den öfra våningens sjuksal, 
der hvart rör delar sig i två och utlöper under åogkakelugnar, 
hvarifrån luften, uppvärmd efter behof, utsläppes i sjuksalen 
medelst en spjellinrfittning. Till de mindre sjukrummen, dag
rummen, korridorerna m. fl. lokaler ledes den friska luften direkt 
utifrån genom i golfven nedlagda trummor, utmynnande med ena 
ändan i det fria och med den andra vid foten af en i rummet 
anbragt ångkakelugn. 

Den förskämda luftens utledande ur de stora sjuksalarna i 
paviljongerna försiggår medelst två evakuationsskorstenar, i hvilka 
drag åstadkommes genom temperaturolikheten hos luften inom 

och utom desamma. Två mindre eldstäder i paviljongernas 
nedra förstuga tjena att vid behof uppvärma och befordra draget 
i evakuationsskorstenarna, hvilka äro så utförda att hvarje 
våning har sin särskilda kanal för luftens ledande till skorstens-
mynningen, så att den ena våningens luft icke kan blandas med 
den andras. Till dessa kanaler leda utmed sjuksalarnas tak, 
längs efter yttermurarna lagda evakuationstrummor af dubbla, 
på insidan släthyflade bräder med ett mellanliggande lager af 
tjärad förhydningspapp. På undersidan af nu nämnda trummor 
finnas med vridventiler försedda draghål, hvarjemte den för
skämda luften dit insuges genom 24 från golfvet uppstigande 
kanaler, i nedra mynningarna försedda med enkla, af metalltråds
galler skyddade regleringsluckor. 

Ångan från ångpannorna i ekonomibyggnadens källarvåning 
användes icke allenast till ventilationsluftens värmande utan, 
såsom förut är vordet antydt, jemväl, bland åtskilligt annat, 
till uppvärmning af de stora sjuksalarna med flera lokaler. För 
värmens kringledande till dessa lokaler uppstiger från pannornas 
pådragningskranar ett gemensamt rör, fortlöpande till ett mindre 
rum bredvid stora köket, der det utmynnar i ett horisontalt rör, 
från hvilket sex stycken med kranor och ångtrycksregulatorer 
försedda rör utgrena sig för att under sammanbindningsgångarnas 
tak framlöpa, ett till hvarje paviljong. Dit framkommet, upp
stiger ångröret till öfra våningens tak, och under fortsättningen 
längs derefter afgifver detsamma rör, som nedlöpa vertikalt och 
inmynna i de ofvanomförmälda ångkakelugnarna. 

Belysningen sker med gas. 
Sjukhuset är, på sätt redan blifvit berättadt, beräknadt för 

300 sängar, hvartill komma 40 reservsängar. 
Sjukhusets personal bestod, enligt den under femårsperioden 

senast fasstälda Iönestaten, af: 2 öfverläkare, 2 underläkare, 2 
amanuenser, 1 obducent, 1 protokollsförare, 1 kommissarie, 1 
predikant, 1 orgelnist, 1 maskinist, 2 vaktmästare, 1 nattvakt, 
14 sjuksköterskor, 13 sjuksköterskebiträden, 1 baderska, 1 bader
skebiträde och tvätterska, 2 eldare och 4 drängar, eller tillhopa 
50 personer. Underläkarne och amanuenserne, men icke öfver-
läkarne, bo inom sjukhuset. 

Samtliga anläggningskostnader utgjorde vid slutet af det år, 
hvarunder sjukhuset öppnades, eller år 1879: 

hvilken summa, fördelad på 300 sängar, gifver en kostnad af 
3,350 kronor för hvar säng. 

Genom det nya sjukhuset vid Sabbatsberg har en stor brist 
i hufvudstadens sjukvård blifvit i betydande grad afhulpen och 
vårt land vunnit ännu en sjukhusinrättning, den der kan anses 
såsom en mönsteranstalt i sitt slag. 

d) Maria Sjukhus. Redan när Sabbatsbergs sjukhus började 
uppföras, hade hufvudstaden kommit i besittning af en annan 
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ny kommunal sjukvårdsanstalt, den nemligen, som från år 1877 
officîelt varit benämnd Maria sjukhus *), hvars första upplåtande 
jemväl tillhör femårsperiodens historia. 

Den ursprungliga afsigten med inrättandet af detta sjukhus 
var att detsamma skulle blifva provisoriskt samt i sådant af-
seende användas vid inträffande epidemier och för den tid efter 
epidemiens upphörande, som kunde finnas behöflig. Tillgången 
på lokaler för dylikt ändamål hade nemligen åren 1873 och 1874, 
då smittkoppor och tyfösa febrar voro epidemiskt gängse, visat 
sig vara otillräcklig, och inga utsigter förefunnos att för fram
tiden tillfredsställa detta behof, med mindre staden förvärfvade 
någon större fastighet, som kunde tjena till reservsjukhus. Sund-
hetsnämnden såg sig derför om efter en sådan och stannade 
med sitt val vid den H. K. H. Prins Karls uppfostrings
inrättning för fattiga barn tillhöriga, mellan Vollmar Yx-
kullsgatan och Gamla Prestgårdsgatan inom Maria församling 
belägna egendomen N:ris 14—17 i qvarteret Suggan, hvilken 
egendom, till ytinnehållet 123,555 qvadratfot, var försedd med 
ganska stora åbyggnader i godt skick. Denna egendom inköpte 
sundhetsnämnden för stadens räkning den 16 mars 1874 för en 
köpeskilling af 100,000 kronor, och det härom, under förutsätt
ning af stadsfullmägtiges bifall, uppgjorda köpekontrakt blef 
den 1 april samma år af fullmägtige godkändt. 

Som någon tillbyggnad icke erfordrades, gälde det seder
mera blott att inreda lokalerna för sitt nya ändamål, och detta 
arbete börjades oförtöfvadt efter det hyresgästerna blifvit upp
sagda och hunnit afflytta. Under inredningsarbetets fortgång 
uppgjorde sundhetsnämnden plan för sjukhusets verksamhet, 
hvarvid bland annat bestämdes: att sjukhuset skulle blifva per
manent; att det skulle innehålla dels en medicinsk afdelning 
för invärtes sjuka med undantag för dem, som voro behäftade 
med smittosamma sjukdomar, dels äfven en kirurgisk afdelning; 
samt att fattiga företrädesvis skulle mottagas till vård å sjuk
huset, men att äfven betalande der finge intagas i mån af ut
rymme. Sjukhuset öppnades med början af 1876, och under 
loppet af samma år blefvo anstaltens öfver- och underläkare 
definitivt tillsatte. 

Sjukhusbyggnaden har sin framsida åt Vollmar Yxkulls-
gatan, der dess adressnummer är 25. Baksidan, hvarifrån två 
flyglar utspringa, gränsar på en obetydlig sträcka mot en till 
grannens hus hörande bakgård, men i öfrigt ligger den fritt och 
vetter dels mot en stor gårdsplan och dels mot en trädgård, 
som år 1877 iordningstäldes till promenadplats för patienterna. 
En trappa upp är invärtes afdeiningen och två trappor upp den 
utvärtes. Sjukrummens antal var i början sammanlagdt 15, 
men fick år 1877 någon tillökning genom en lägenhet, som dess
förinnan varit använd till provisorisk bostad åt kommissarien. 
Det största rummet är en invärtes afdeiningen tillhörande sal 
med plats för några och tretio sängar. De öfriga rummen äro 
dels medelstora och dels små, men alla äro de höga och ljusa. 
Uppvärmningen sker med kakelugnar och kaloriferer. Ar 1878, 
då gasbelysning infördes, anordnades äfven ett ventilatinssystem 
medelst i väggarna inmurade trummor och efter ny konstruktion 
inrättade fönsterventiler m. m. I öfrigt torde inredning och 
öfriga anordningar kunna anses motsvara de fordringar, man 

' ) Från samma tidpunkt har det förut omförmälda »provisoriska sjukhuset 
vid Sandbergsgatan» kallats Katarina sjukhus. 

K. M:ts Befallningshafvandes femårsberältelser 1876—1880. Stockholms t 

skäligen kan ställa på ett sjukhus, som från början icke blifvit 
för detta ändamål uppfördt. 

Efter den nyss antydda utvidgningen har sängantalet varit 
129, hvartill år 1880 kommo 11 platser i den provisoriska 
sjukasyl, som finnes omnämnd här ofvan under redogörelsen för 
polisens verksamhet. 

Sjukhusets personal bestod, enligt den år 1880 bestämda 
utgiftsstaten, af 1 öfverläkare, 1 underläkare, 1 kommissarie, 
1 protokollsförare, 1 predikant, 1 vaktmästare, 1 baderska, 1 
portvakt, 3 sjukhusdrängar samt sköterskor och sköterskebiträ
den tili erforderlig mängd. 

A7) Allmän fattigvård. Fromma stiftelser. 
a) Allmän fattigvård. Den statistiska redogörelse för huf-

vudstadens fattigvård, som af Stockholms stads fattigvårdsnämnd 
årligen utgifves, innefattar så fullständiga uppgifter i detta ämne, 
att Öfverståthållareembetet anser sig här allenast behöfva åbe
ropa sagda redogörelses innehåll samt derutöfver meddela några 
upplysningar om två fattigvårdsinrättningar, hvaraf den ena blif
vit indragen och den andra tillkommit under femårsperioden. 

Militärförsörjniugsinrättnlngrens indragning. I underdånig 
skrifvelse den 3 maj 1850 hemstälde Öfverståthållareembetet, att, 
enär den i Stockholm under kommendantens inseende stälda 
provisionela försörjningsanstalt för afskedade utfattige soldater 
af garnisonen icke kunde meddela tillräckligare hjelp och under
stöd åt der intagna personer, än att de mestadels nödgades söka 
sitt uppehälle genom tiggeri, denna anstalt måtte upphöra och 
underhållshjonen på lämpligare sätt försörjas. I nådigt bref 
den 14 oktober 1851 lemnade Kungl. Maj:t härtill sitt bifall, 
hvarvid Kungl. Maj:t tillika medgaf, att fattigvårdsnänmden, 
eller såsom den då kallades stadsnämnden, i afräkning pä 
det underhåll, nämnden för ifrågavarande personers vårdande 
egde utbekomma af allmänna medel, tillsvidare finge årligen upp
bära från Vadstena krigsmanshuskassa 666 riksdaler 32 skillingar 
och från Konungens hospital 600 riksdaler banko, hvilka medel 
dittills utgått till sagda provisionela försörjningsanstalt. I följd 
häraf blef denna anstalt i dess dåvarande skick upplöst den 30 
oktober 1851, hvarefter och då de der intagna hjonen icke kunde 
inrymmas i hufvudstadens öfverfylda fattig- och försörjnings
hus samt det i öfrigt ansågs mindre lämpligt att med vanliga 
fattig- och försörjningshjon sammanföra de ifrågavarande under-
hållstagarne, hvilka påkallade en särskild behandling; så inrät
tades för militärförsörjningshjonens herbergerande en särskild 
anstalt, benämnd Stockholms stads AfilitårförsörjiiingmiräUmny, 
hvars styrelse uppdrogs åt två af stadsnämndens ledamöter. 
Sedan Kungl. Maj:t vidare i nådigt bref den 25 augusti 
1852 dels lemnat närmare föreskrifter angående de personer, 
som finge å den nya anstalten intagas, och dels medgifvit, att de 
pensioner, underhållstagame uppburo från åtskilliga stiftelser och 
kassor, finge af stadsnämnden öfvertagas för att till anstaltens 
kassa ingå, med undantag af en viss del, den hjonen egde be
hålla, så erhöll militärförsörjningsinrättningen sin definitiva orga
nisation genom stadsnämndens beslut den 18 oktober 1852. hvar
vid bland annat bestämdes: att sådant afskedadt manskap af 
värfvade arméen och flottan samt sådana afskedade handtver-
kare och arbetare vid kronans varf och verkstäder, som inom 
hufvudstaden funnos vara i behof af full fattigförsörjning, skulle 
tillsvidare och intill dess Stockholms fattigförsörjningsinrättningar 
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blifvit så ordnade, att dylika underhållstagare lämpligen kunde 
der vårdas, få å militärförsörjningsinrättuingen till underhåll 
mottagas, oaFsedt om detta underhåll borde af staten eller af 
vederbörande kommun ersättas. 

Med några i denna organisation vidtagna mindre väsentliga 
förändringar, införda genom reglementen, dem fattigvårdsnämndea 
den 20 juni 1864 och den 4 november 1871 för inrättningen ut
färdade, fortgick densammas verksamhet ostörd till år 1873, då, 
i anledning af rådande osundhet i den åt anstalten upplåtna 
lokal inom egendomen n:r 49 och 51 vid Södra Tullportsgatan, 
fråga uppstod hos stadsfullmägtige om anskaffande af en lämp
ligare lokal för inrättningen. Denna fråga blef sedermera före
mål för utredning dels af militärförsörjningsinrättningens och all
männa försörjningsinrättningens styrelser samt fattigvårdsnämn
den, dels äfven af en särskild för ändamålet nedsatt komité, hvar-
vid deu mening gjorde sig gällande att militärförsörjningsinrätt
ningen borde indragas och hjonen öfverflyttas till allmänna för
sörjningsinrättningen. En förändring i detta syfte blef äfven af 
fattigvårdsnämnden beslutad den 21 februari 1876, hvarvid tillika 
bland annat bestämdes: att militärförsörjningshjonen skulle om 
möjligt herbergeras i särskilda, uteslutande för dem afsedda, 
logementer; att de skulle vara underkastade enahanda skyldig
heter som de öfriga hjonen, men pensionstagare ega rätt att 
utöfver det underhåll, honom af fattigvården lemnades, undfå en 
tredjedel af den till honom anslagna pension, dock icke någon 
pensionstagare mindre än tolf kronor, om hans pension uppginge 
till detta belopp; samt att militärförsörjningshjonen skulle såsom 
dittills få bära särskild drägt, så länge sådan från kronans för
råd afgiftsfritt erhölles. Verkställigheten af detta beslut fick 
emellertid anstå, till dess utrymme för hjonen hunnit beredas 
genom uppförande af det särskilda sjukhus för de å allmänna 
afdelningen intagna sjuka hjonen, som strax skall närmare om
talas; men sedan detta sjukhus blifvit färdigt och tagits i bruk 
den 1 oktober 1878, samt fattigvårdsnämnden emellertid i all
männa försörjningsinrättningens reglemente intagit bestämmelse 
derom att personer, som dittills varit berättigade till intagning 
å militärförsörjningsinrättningen, fingo mottagas till vård å all
männa försörjningsinrättningen, äfvensom att dessa hjon skulle 
utgöra en särskild afdelning, kallad militärafdelningen; så blefvo 
militärförsörjningshjonen vid slutet af år 1878 öfverflyttade till 
sistnämnda anstalt. 

Allmänna försörjningsinrättningens nya sjukhus. När det, så
som nyss är berättadt, beslöts att militärförsörjningshjonen skulle 
öfverflyttas till allmänna försörjningsinrättningen, ifrågasattes till 
en början att der skulle uppföras en ny byggnad för nämnda 
hjons inhysande, men man bestämde sig i stället för att inom 
inrättningens område bygga ett nytt sjukhus och genom ditflytt-
uing af sjuka hjon bereda plats för militärförsörjningshjonen. 

Denna åtgärd var egnad att afhjelpa ett oafvisligt behof. 
Inrättningen var nemligen i hög grad öfverbefolkad, och då bland 
der intagna hjon naturligtvis fans en hel mängd behäftade med 
kroniska åkommor, hade det för sjukas herbergerande afsedda 
sjukrum med endast 20 sängplatser blifvit alldeles otillräckligt, 
allra helst som bristande utrymme i kommunens sjukhus gjorde 
det nödvändigt att på försörjningsinrättningen intaga personer, 
som i de förra icke kunnat erhålla plats. Härigenom hade för
sörjningsinrättningen småningom kommit att innefatta ett verk
ligt sjukhus, och detta ett, livad sängplatsernas antal beträffar, 

af de största i landet, enär sagda antal uppgick ända till vid 
pass 250. Man kan lätt tänka sig olägenheterna häraf, då, bland 
annat, omständigheterna icke medgåfvo de sjuka hjonens afskiljande 
från de friska, utan begge slagen måste inrymmas i samma byggnad. 

Sedan inrättningens läkare fäst vederbörandes uppmärk
samhet på nu anförda missförhållande och tillika framhållit önsk
värdheten deraf, att de kommunala egentliga sjukhusen äfven 
framgent, när de blefve i tillfälle mottaga ett större patient
antal, befriades från vården af de individer, som, tillhörande 
samhällets lägsta befolkning, ledo af långvariga kroniska, oftast 
obotliga sjukdomar; så beslöto stadsfullmägtige den 1 augusti 
1876 att anslå högst 134,021 kronor för uppförande af ett sjuk
hus inom allmänna försörjningsinrättningen, afsedt för sjukvård 
åt dervarande hjon. 

Arbetet, som utfördes genom stadens byggnadskontors för
sorg, börjades redan år 1876, då grunden lades; år 1877 upp
fördes murarna och förseddes huset med yttertak och åtskillig 
inredning; år 1878 var arbetet helt och hållet färdigt, och bygg
naden uppläts för sitt ändamål den 1 oktober. 

Ifrågavarande sjukhusbyggnad, som är belägen vid sydvestra 
hörnet af försörjningsinrättningens tomt å det s. k. Grubbens 
gärde på Kungsholmen, utgöres af ett två våningar högt, i vin
kel bygdt stenhus med vindsvåning. De två nedre våningarna 
äro lika inredda och upptagas, förutom af bostadslägenheter åt 
underläkaren och sköterskan samt mottagningsrum för läkaren, 
hvardera af fyra stora sjuksalar med 25 sängar i hvarje. Sjuk
salarna i vindsvåningen äro något mindre, de rymma endast 15 
till 17 sjuksängar hvardera, men i sistnämnda våning finnas der-
jemte några mindre sjukrum, så att hela sängantalet uppgår till 
268. Sex badrum, två i hvarje våning och hvartdera afsedt för 
två sjuksalar, äro belägna i dessas omedelbara närhet. Till de 
öfre våningarna leda två breda och beqväma trappor, och för 
att underlätta förbindelsen mellan de olika sjuksalarna är der-
jenite i sjelfva vinkeln af huset anbragt en något smalare jern-
trappa, som går från den utanför läkarens mottagningsrum be
lägna förstugan upp till vindsvåningen. 

Inredningen är enkel och ändamålsenlig. En till omkring 
två tredjedelar af rummets böjd gående skiljovägg af plank delar 
de större salarna i två mindre rum, livarigenom den sjuke alltid 
kan ligga med hufvudet vändt åt en vägg. För åstadkommande 
af behöflig luftvexling äro i murarna anbragta rör, hvilka genom 
öppningar vid marken och takfoten stå i förbindelse med den 
friska luften. Denna iusläppes i sjukrummen genom ventiler, 
hvilka allt efter omständigheterna kunna öppnas eller tillslutas. 
Ett särskildt värmeledningsnät är framdraget till sjukhuset från 
det här nedan omnämnda ångpannehuset och mynnar ut i en 
mängd med kakel beklädda kaloriferer. 

Kostnaden för det nya sjukhuset — inberäknadt den, sorn 
belöpte sig å ett samtidigt uppfördt ångpannehus och badhus 
med desinfektionsugn, hvartill särskildt anslogos 16,562 kronor — 
uppgick till 199,395 kronor 95 öre. 

b) Fromma Stiftelser. På grund af Kungl. Statistiska Cen
tralbyråns cirkulär den 27 maj 1880 har Ofverståthållareembetet 
från vederbörande förvaltare af de i hufvudstaden befintliga, för 
Ofverståthållareembetet kända stipendie- och pensionsanstalter, 
fattig- och sjukkassor samt andra inrättningar, dem Ofverståt
hållareembetet ansett hänförliga under den i berörda cirkulär 
använda benämningen »fromma stiftelser», infordrat uppgifter i 
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enlighet med det vid cirkuläret fogade hithörande formulär; och 
finnas de uppgifter, som i följd häraf kommit Ofverståthållare-
embetet tillhanda, sammanförda i tabell N:o 5 bland bilagorna. 

Enligt denna tabell — som icke upptager sådana stiftelser, 
hvilka tillhöra allmänna fattigvården eller eljest bekostas ute
slutande af kommunen — utgjorde: 

fondernas antal vid slutet af år 1880 724. 
antalet personer, som år 1880 af dem åtnjöfo understöd 43,679. 
det sammanlagda belopp, bvarmed dessa understöd utgingo, kr. 3,950,046'04. 
samt fondernas kapitalsumma Tid 1880 års slut » (S3,098,803'4fl. 

Om fondernas, understödstagarnes, understödens och kapi
talens summor för hvarje särskild grupp i bilagornas tabell N:o 
5 Iemnas uppgift i nedanstående tablå Litt. A. 

Tiden, då fonderna tillkommit, framgår af nedanstående 
tablå Litt. B, som jemväl, för hvarje särskild grupp, närmare 
utvisar fondernas ändamål. 

Såsom fonderna i denna tablå, äro grupperade, finnas inom 
olika grupper fonder med gemensamt ändamål. Sammanför man 
nu ur de särskilda grupperna de fonder, som hafva gemensamt 
eller likartadt ändamål, uppkommer det resultat, som framgår 
af nedanstående tablå Litt. C. 

Bland de i bilagornas tabell N:o 5 upptagna mera betydande 
institutioner finnas såsom man ser: 

dels kassor för pensionerande af statens och kommunens 
tjenstemän och betjening jemte andra dermed jemförliga personer; 

dels yrkesföreningar, som hufvudsakligast bero af delegare-
afgifter; 

och dels stiftelser, hvilka icke uteslutande eller företrädesvis 
bispringa Stockholms invånare utan kunna anses sträcka sin 
verksamhet till hela landet. 

De nu åsyftade fonderna äro förtecknade i nedanstående 
tablå Litt. D. 

Om de tal, dessa fonder representera, uteslutas från bila
gornas tabell N:o 5, återstår för egentlig välgörenhet, hufvud
sakligast tillgodokommande Stockholms invånare: 

antal fonder vid slutet af är 1880 518. 
» personer, som är 1880 af dem åtnjöto understöd 13,550. 

sammanjagdt belopp, hyarmed dessa understöd utgingo, kr. G0045G'S7. 
samt summa kapital vid 1880 års slut » 13,818,490-18. 

Tab. Litt. A. Fondernas antal, utdelning och storlek. 
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Tab. Litt. B. 

Stockholms stad. Fromma stiftelser. Tab. Litt. B. 

Tiden, då fromma stiftelserna och fonderna tillkommit, samt deras ändamål. 
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Tab. Litt. B. (Forts.) 

Stockholms stad. 93 

T a b . L i t t . C. Fondernas gruppering efter deras ändamål. Tab . Li t t . D. Mera betydande institutioners fonder. 
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Tab. Litt. D. (Forts). Tab. Litt. D. (Forts.) 

Stockholm i Öfverståthållareenibetets kansli den 1 oktober 1882. 
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Semmy Rubenson. 
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FOLKMÄNGDEN I STOCKHOLMS STAD ÅREN 1876—1880. 
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Tab. N:o 2. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I STOCKHOLMS STAD ÅREN 1876—1880. 

Tab. N:o 3. 

TOMTER M. M. I STOCKHOLMS STAD ÅR 1880. 
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