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H) Kungl Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 8. 

ÅREN 

1891—1895. 

ÖFVERSTÅTHÅLLARE-EMBETETS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 

FÖR 

S T O C K H O L M S STAD. 

1. Stadens allmänna beskaffenhet. 

Uti Stockholms stads gränser har under perioden annan för
ändring ej egt rum, än att på grund af Eders Kungl. Majrts 
nådiga bref till Kammarkollegium den 30 september 1892 frän 
och med början af år 1893 åtskilts från Solna socken, Dande-
ryds skeppslag och Stockholms län, samt i alla afseenden för
lagts till Stockholms stad omkring 13,751-4 qvadratmeter (156,000 
qvadratfot) samt från Stockholms stad afskilts och i alla af
seenden tillagts Solna socken, Danderyds skeppslag och Stock
holms län omkring 7,219's qvadratmeter (81,900 qvadratfot). 
llärjemte har genom förening den 20 mars 1893 gränsen mellan, 
å ena sidan, tomten nr 3 och 4 efter 1810 års nummerordning 
i qvarteret Danviks hospital inom Katarina församling och Stock
holms stad och, å andra sidan, frälseskattelägenheten Klippan 
i Nacka socken, Svartlösa härad och Stockholm län blifvit be
stämd. Hvilken arealförändring för Stockholms stad denna för
ändring kan medföra, är Ofverståthållareembetet likväl icke i 
tillfälle att nu uppgifva. 

Enligt senaste af stadsingeniörkontoret verksfälda beräk
ning omfattar Stockholms stad en areal af 3"118 hektar land 
och 509 hektar vatten, eller sammanlagdt 3,627 hektar, sålunda 
fördelade: 
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Förändring i stadens administrativa indelning har under 
perioden egt rum endast i afseende å indelningen i rotar, i det 
att enligt stadsfullmäktiges, af Öfverståthållareembetet fast
ställda beslut, den 12 december 1892 åttonde roten, innefattande 
Jakobs församlings norra del oeh Johannes församling, från och 
med början af år 1893 delats i två rotar. Genom mantals

nämndens beslut den 16 december 1892 blef gränsen mellan 
den 8:e och den nya roten Odengatan, hvarjemte bestämdes, att 
den nya roten skulle erhålla n:r 21 och benämnas Vanadis-
roten, samt 8:e roten kallas Roslagsroten och 7:e Jakobsroten. 

Hufvudstadens administrativa indelning vid femårsperiodens 
slut framgår af nedanstående tabell A. 

2. Stadens invånare. 

Folkmängdsförhållanden. Stockholms stads mantahskrifna 
folkmängd, som vid 1890 års slut utgjorde 245,331 personer, 
uppgick enligt tabell 1 vid utgången af 1895 till 267,100. Den 
absoluta tillväxten, eiler 21,769 personer, är, enJigt hvad tabell B 
(sid. 3) utvisar, lägre än under hvar och en af de tre närmast 
föregående femårsperioderna, af hvilka perioden 1881—1885 hann 
ända till en folkökning af 43,271 personer eller mer än dubbelt 
mot den nu senast gångna. Den relativa tillväxten för åren 
1891—1895, utgörande 8-9 procent, är ännu mera underlägsen 
i jemförelse med äldre tider och står tillbaka för ej mindre än 
fem perioders ta! af de åtta femårsperioderna mellan åren 1850 
och 1890. Blott under åren 1851—1855 samt 1866—1875 var 
tillväxten ännu lägre. 

Den nu gångna femårsperioden bildar alltså en tidrymd af 
relativ livila efter" de brådstörtade framstegen under 1880-talet. 
Vid närmare undersökning visar sig dock denna stagnation vara 
inskränkt egentligen till de tre första åren, eller 1891—1893, 
under hvilka Stockholms folkökning var så ringa, att högst få 
år under den senaste mansåldern kunna härmed jemföras. De 
båda sista åren åter, eller 1894 och 1895, bilda tydligen en 
återgång till mera normala förhållanden och inleda de nya fram
steg, sem efter all sannolikhet komma att karakterisera den nu 
ingångna femårsperioden 1896—1900. 

Den närmare utredning angående hufvudstadens ekonomiska 
förhållanden dessa år, som lemnas under nästa afdelning, torde 
i sin mån belysa den här framträdande stagnationen af folk
ökningen under åren 1891—1893. Af tabell B synes, att den
samma är direkt förorsakad af en stark minskning uti inflytt
ningen från landsorten, medan samtidigt utvandringen till främ
mande land nådde proportioner, som hvarken föir eller senare 
öfverträfFats. Under året 1892 skulle enligt tabellen den totala 
utflyttningen till och med hafva öfverstigit inflyttningen, ett 
förhållande hvartill under flere årtionden knappast något mot
stycke förekommit i hufvudstaden. Emellertid må anmärkas, att 
den kyrkoskrifna folkmängden äfven detta år visar ett, om ock 
mindre betydande, inflyttningsöfverskott, och öfverhufvud torde 
den ringa folkökningen under dessa år enligt mantalslängderna 
till en del kunna förklaras genom afskrifningen af obefintliga, 
hvilken afskrifning under folkräkningsåret 1890 nedbragtes ända 
till 1,274 personer, hvadan efter all sannolikhet en betydande 
mängd personer nnder åren 1891—1893 affördes, hvilka varit 
inräknade uti folkmängden år 1890. 

Tillväxtens stegring ånyo under periodens båda sista år 
visar sig vara beroende dels å en ånyo ökad inflyttning från 
landsorten, dels å en betydande nedsättning uti emigrationen, 
hvilken under dessa båda år var lägre, än hvad under årtionden 

Tab. A. Stockholms stads administrativa indelning vid 1895 års slut. 
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varit händelsen. Sistnämnda förhållande, som icke är något 
för Stockholm egendomligt, utan gäller för hela vårt land, har, 
såsom kändt, sin grund uti de försämrade konjunkturerna uti 
Förenta staternas näringslif. Samtidigt har inom Sverige otve
tydigt spårats en begynnelse till uppåtgående konjunkturer, 
hvilket gjort, att åtminstone året 1895 kan betecknas såsom ett 
i ekonomiskt afseende ovanligt fördelaktigt år. 

Under här behandlade femårsperiod i dess helhet har nativi-
tetsöfverskottet uppgått till 9,853 personer, mot 12,534 under 
närmast föregående period. Samtidigt har förlusten genom emigra
tionen, eller emigrantöfverskottet, uppgått till 8,669 personer, 
mot 8,884 under förra perioden, medan åter inflyttningsvinsten 
från landsorten uppgått till något mer än 20,000 personer, mot 
öfver 30,000 under närmast föregående femårsperiod och ej 
mindre än omkring 40,000 under de märkvärdiga åren 1881—85. 

Äfven nativitetsöfverskottet har alltså under denna period 
varit något lägre än under den föregående. Af tabell B synes, 
att detta har sin grund uti den starkt minskade nativitetsiffran, 
hvilken under dessa fem är varit lägre, än veterligen förut varit 
händelsen i Stockholm. Med afseende härå förtjenar dock an
märkas, att minskningen i de föddes antal under de senaste 
perioderna i främsta rummet är beroende å nedsättningen af 
antalet födelser utom äktenskapet, oeh att antalet äkta födde, 
om än under de sista åren lägre än under flere af de närmast 

föregående femårsperioderna — hvilket af den minskade äkten-
skapsfreqvensen kunde väntas — icke understiger det relativa 
antal, som för några årtionden sedan var det för hufvudstaden 
normala. 

Dödligheten, hvilken under förra femårsperioden nedgick 
till en siffra, som vida understeg all förut vunnen erfarenhet, 
har under denna period ytterligare något minskats, till trots för 
den tillfälliga ökningen år 1891 genom influensan. Under de tre 
åren 1893—1895 har Stockholms dödstal för första gängen ned
gått under 20 °/oo, och år 1895 utgjorde detsamma till oeh med 
endast 17'4 rt oo, ett resultat hvars uppnående i våra dagar väl 
ingen för ett par årtionden sedan skulle kunnat ana. 

Såsom af tabell B framgår, har utvandringen till främmande 
land under de fem åren uppgått till 11,812 personer, eller ungefär 
samma siffra — 11,385 —• som för de fem åren derförut. Immigra
tionen har deremot ökats något, från 2,501 personer under förra 
perioden till 3,143 under den nu senast gångna. I anslutning 
till föregående femårsberättelser meddelas i tabell C (sid. 4) e» 
detaljerad framställning af den totala emigrationen och immigra
tionen från oeh till hufvudstaden för så lång tid tillbaka, sinn 
man om hvaz'dera eger kännedom. 

Under de fyrtiofem åren 1851—1895 hafva frän staden 
emigrerat öfver 42,000 menniskor, eller mer än en sjundedel 
af dess nuvarande befolkning. Under de tjugu aren 187<>—1<S95 

Tab. B. Befolkningens förändringar i Stockholm, åren 1851—1895. 
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Tab. C. Utvandringen till och invandringen från främmande 
länder. 

hafva utvandrat nära 34,000, hvaraf något öfver 8,000 till 
europeiska länder. Sistnämnda utvandring uppväges, såsom af 
tabellen synes, i det närmaste af en motsvarande inflyttning 
(eller återinvandring), hvadan den egentliga förlusten represen
teras af den utomeuropeiska emigrationen. Under de sista fem 
åren har denna uppgått till vid pass 10,000 personer, mot hvilka 
svarar en immigration af blott 1,500. 

En egenhet för denna period är, att inom den samfälda 
emigrationen qvinnornas antal varit större än männens. När 
härtill kommer, att de manliga immigranterna äro flere än de 
qvinliga, blir nettoförlusten af män endast 3,905, men af qvinnor 
4,764. Dock må härvid erinras, att männens emigration delvis 
är mindre fullständigt redovisad än qvinnornas. 

En anmärkningsvärd episod inom dessa års utvandring är 
ock den hastigt uppståndna, men lika hastigt upphörda emigra
tionen till Brasilien. Till följd af den nya brasilianska rege
ringens kraftigt bedrifna verksamhet genom agenter i flere länder, 
uppjagades den europeiska utvandringen till detta land i en 
ovanlig grad, och äfven från Sverige afreste dit, synnerligast 
under år 1891, mer än 2,000 personer, hvaraf ungefär en fjerdedel 
från Stockholm. Sedan såväl klimat som öfriga förhållanden 
visat sig vara för nordeuropéer högeligen ogynsamma och till 
följd häraf en stor del af utvandrarne snart nog omkommit, 
återvände flertalet af de öfriga till hemlandet eller uppsökte 
andra transoceaniska länder, hvarefter utvandringen från Sverige 
till Brasilien nästan helt och hållet upphörde. 

Angående orsakerna till utvandringen har Öfverståthållare-
embetet fortfarande icke skäl att frångå det i föregående femårs
berättelser uttalade omdömet, att desamma väsentligen äro af 
ekonomisk art. Skulle för framtiden, såsom nu några år varit 
händelsen, förhållandena i Nordamerikas Förenta stater ej längre 
medgifva någon större utvandring dit, uppstår förmodligen i den 
svenska emigrationen en betydelsefull vändpunkt, då antingen 
nya bestämmelseorter måste uppsökas, eller om detta endast i 
mindre utsträckning låter sig göra, Sverige kanske får ånyo be
hålla en större del af den ungdom, som man sedan länge vant 
sig vid att se i många tusental hvarje år öfvergifva fädernes
landet. För Sveriges såväl ekonomiska som sociala utveckling 
skulle en förändring i dylik riktning uppenbarligen vara af en 
mycket stor betydelse. 

Det starka inflytande, som amerikanska kulturströmningar 
under de senaste årtiondena utöfvat å massan af den svenska 
befolkningen, genom den lifliga samfärdsel och det folkbyte, som 
här kommit till stånd, har under denna period gifvit sig till
känna med oförminskad eller till och med ökad styrka. Under 
ingen föregående period har antalet återvändande amerikafarare 
varit så stort som under den nu gångna. 

I fråga om folkbytet med inrikes orter hafva under periodens 
lopp vunnits nya upplysningar genom den numera afslutade 1890 
års folkräkning. Uti tabellen D (sid. 5) meddelas med ledning 
häraf eu öfversigt af befolkningens i hufvudstaden/ötWseorfM', såväl 
vid nyssnämnda folkräkning som vid de tre närmast föregående. 

Att endast en mindre del af Stockholms innebyggare äro i 
staden födde, bekräftar sig vid hvarje ny folkräkning och ut
präglade sig år 1890 starkare än någonsin. Endast 40 % af 
befolkningen befunnos nämligen vid detta tillfälle räkna Stock
holm såsom födelseort, hvadan alltså ej mindre än 60 % in
flyttat från andra orter. Af samtliga 246,454 innebyggare i 
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Stockholm år 1890 voro nämligen endast 99,035 födda inom 
staden, och ä andra orter alltså 147,419. Af dessa sistnämnda 
voro 21,000 födda i Stockholms län, mer än 15,000 i Kalmar 
län, öfver 14,000 i Östergötlands län o. s. v. ända ned till 
Hallands samt de tre nordligaste länen, som lemnat endast några 
hundratal. Räknadt från 1880 har tillväxten uti inflyttningen 
varit synnerligen stark från Stockholms, Kalmar, Malmöhus, 
Skaraborgs och Kopparbergs län, hvilkas redan förut betydande 
kontingenter alla vuxit med mera än 50 %. Äfven i fråga om 
de inflyttade från Gefleborgs samt Vesternorrlands och Jenitlands 
län har den relativa tillväxten varit lika stark, om än de abso
luta beloppen här äro mindre framträdande. 

Genom en särskild undersökning har utrönts fördelningen 
mellan inf ödde och inflyttade inom olika åldrar. En öfversigt 
af hithörande resultat meddelas i närmast följande tabell: 

Tab. D. Födelseorterna för Stockholms kyrkoskrifna befolk
ning, enligt folkräkningarna åren 1860—1890. 

Det visar sig häraf, att de inföddes andel inom hela be
folkningen vexlar i synnerligen hög grad, när åldersgrupperna 
särskiljas. I den späda åldern 0—5 år utgöras mer än ni» 
tiondedelar af infödde, i skolåldern 5—15 år åter endast tre 
fjerdedelar, i åldern 15—30 år endast en tredjedel och i åldern 
30—60 år icke fullt en femtedel. Inom de högre åldrarna stiger 
de inföddes procenttal något ånyo, till följd af minskad in
flyttning. 

Af samtliga vuxna innebyggare i hufvudstaden, utgörande, 
om femtonårsäldern sättes såsom gräns, i allt 181,785 personer, 
voro endast 45,134 födda i Stockholm, alltså blott 24-x %, eller 
i rundt tal en fjerdedel. Vid bedömandet af åtskilliga för 
hufvudstaden egendomliga förhållanden torde vederbörlig hänsyn 
till detta faktum vara af icke oväsentlig betydelse. 

Inom olika stadsdelar har den mantalsskrifna folkmängden 
vid periodens börja» och slut äfvensom, til! jemförelse härmed, 
åren 1880 och 1885 uppgått till följande belopp: 

Starkast har folkökningen under de senaste fem aren varit 
å Östermalm, der den uppgått till 14'4 «,. På Södermalm har 
tillväxten utgjort ll -2 %, på Kungsholmen 9'i, samt pa Öfre 
Norrmalm (Adolf Fredriks och Johannes församlingar) 7%t %. 
Under förra perioden ökades Öfre Norrmalms folkmängd med 
nära 40 %. — I de centrala delarna har folkmängden såsom 
vanligt varit ungefär stationär. 

Stockholms kyrkoskrifna folkmängd uppgick den 31 de
cember 1895 till 271,638 personer, eller 4,538 personer flero än 
den mantalsskrifna (jfr tab. 1). 

Befolkningens välstånd. Utom det allmänna intyg om ett 
stigande eller fallande välstånd, som lemnas af en fullständig 
näringsstatistik, torde ett kriterium i detta afseende i viss man 
kunna hemtas af uppgifterna dels angående fastighetsvärdets och 
den uppskattade inkomstens belopp samt dels angående de pen-
ninginrättningar, som företrädesvis uppsamla den stora allmän
hetens besparingar eller, i tillfälle af behof, mot enklaste säkerhet 
lemna lånelijelp. livar och en af dessa källor för sig gifter 
följande intyg om välmågans utveckling eller al tagande under 
perioden i jemförelse med närmast föregående tider. 

Taxeringsvärdet af till bevillning uppförda fastigheter uppgår 
till följande belopp: 
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Till jemförelse må här erinras om, att Stockholms folk
mängd år 1865 uppgick till 26"7 % af samtlige städers och år 
1895 till 27-7 %. 

Uppskattade inkomsten af kapital, rörelse, näring eller yrke 
samt allmän och enskild tjenstebefattning eller pension har ut
gjort (i femårssummor, ej årliga medeltal): 

HufVudstadens andel af landets hela taxerade inkomst af 
kapital och arbete har alltså under dessa tjugufem år hållit sig 
uppe vid något mer än en femtedel samt småningom ökats. Till 
en del torde ökningen böra tillskrifvas den höjning af det bevill-
ningsfria afdraget, hvilken 1883 års bevillningsförordning medgifver 
för vissa orter och hvilken äfven i Stockholm blifvit genomförd. 

Här nedan anföras de belopp, hvartill den taxerade in
komsten af kapital och arbete i årligt medeltal uppgått på 
hvarje invånare i hufvudstaden. För fullständighetens skull är 
dervid tillagd jemväl inkomsten af fastighet, hvilken här i hvarje 
fall anslagits till 5 % af taxeringsvärdet. Det säger sig sjelft, 
att sistnämnda uppskattning ej afser att innebära någon verklig 
värdering af fastighetsafkastningen, för hvilken värdering till
räckliga stödjepunkter ej föreligga; men genom här gjorda an
tagande vinnes alltid en föreställning om fastighetsvärdets sti
gande eller fallande samt dess ungefärliga förhållande till in
komsten af kapital och arbete. På hvarje invånare utgjorde 
alltså under nedannämnda tider årliga beloppet af: 

Medan det relativa fastighetsvärdet förblifvit stillastående 
under tiden 1891—1895, har den nppskattade inkomsten af 
kapital eller arbete betydligt ökats, tvärtemot förhållandet under 
föregående perioder. 

Beräknas den faststälda btvillningen af inkomst, likaledes 
i medeltal för hvarje invånare, befinnes densamma hafva utgjort: 

Äfven denna jemförelse synes visa, att åren 1891—1895 
varit en tid af ekonomiskt framåtskridande. 

Till kännedomen om välståndet särskildt inom befolkningens 
bredare lager lemnar omsättningen i sparbankerna ett särdeles 
godt bidrag, och meddelas först följande siffror angående rörelsen 
i Stockholms stads sparbank: 

Minskningen i antalet defegare egde egentligen juni under 
år 1891, då innestående behållningen å ej mindre än 10,164 
sparbanksböcker öfverfördes till preskriberade medels konto. 

Förhållandet mellan insättningar och uttagningar framgår 
af nedanstående öfversigt: 

Öfverskottet af insättningar 1891—1895 är väl temligen 
obetydligt, men angifver dock en väsentlig förbättring mot närmast 
föregående period. För öfrigt är att märka, att nämnda öfver-
skott härrör uteslutande från de tre sista åren. 

Stockholms stads sparbank är emellertid icke den enda anstalt 
i hufvudstaden, som mottager de mindre bemedlades besparingar. 
Oafsedt de sparkasseafdelningar, som finnas vid åtskilliga aktie
banker och enskilda banker, måste man särskildt taga i beräk
ning dels Stockholms låns sparbank; hvilken heratar en stor del 
af sin kundkrets från sjelfva hufvudstaden, dels Postsparbanken. 
Länets sparbank räknade inom Stockholm vid 1895 års slut 
26,532 delegare med en sammanlagd behållning af 11,963,666 
kr., mot 24,549 delegare och 9,233,373 kronors behållning vid 
slutet af år 1890. Insättningarna hafva under perioden öfver-
stigit uttagningarne med 848,595 kr. En ännu mer storartad 
utveckling visar Postsparbankens verksamhet. Vid 1890 års 
slut funnos vid kontoren i Stockholm 28,345 delegare; fem år 
senare hade antalet vuxit till 94,212, och samtidigt delegarnes 
behållning från 1,111,899 kr. till 3,408,561 kr. Insättningarna 
hafva under åren 1891—1895 uppgått till 6,528,037 kr. och 
uttagningarne till 4,229,860 kr. 

Om sparbanksstatistiken företrädesvis angifver välståndet 
hos handtverksklassen, mindre handlande o. d., så eger man för 
det ekonomiska tillståndet inom fattigare samhällsklasser ett 
negativt bevis i pantlånerörelsen. Vid de offentliga pantlåne-
inråttninyarne har utlåningen visat följande omfattning: 
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Stockholms stads pantlåneinrättning upphörde år 1891, 
hvadan uppgifterna för de sista åren endast afse Stockholms 
pantaktiebank och Arbetarringens banks pantlånerörelse, af hvilka 
anstalter den förra utlemnat 2,253,404 lån å samraanlagdt 
25,308,486 kr. och den senare 432,123 län å 6,714,058 kr. 
Den jemna stegringen af rörelsen synes antyda, att allmänheten 
allt mer vänder sig till de offentliga pantlåneinrättningarna från 
de privata, och det vore måhända förhastadt att af de högre 
talen för åren 1891—1895 utan vidare sluta, att lånebehofvet 
under sagde tid varit större. 

Vid de af Ofverståthållareembetet handhafda utsökningsmål 
har sammanlagda ådömda skuldbeloppet utgjort, i och för sig 
och jemfördt med folkmängden: 

Det relativa beloppet för åren 1891—1895 är alltså det 
lägsta, som förekommit på lång tid. 

Beloppet af beviljade lagfarter äfvensoni den del deraf, som 
tillkommit efter utmätning eller konkurs, har utgjort: 

Det absoluta beloppet af köpeskilling för de fastigheter, 
som försålts efter utmätning eller konkurs, har sålunda nedgått 
något, men stillaståendet inom byggnadsverksamheten kommer 
procenttalet att synas mycket högt. 

Till de negativa bevisen på välmågans stigande och fal
lande hör äfven beloppet af resterande vtskylder. Här inverka 
dock äfven andra omständigheter, såsom i första rummet de 
skattdragandes större eller mindre villighet att fullgöra sina 
samhällspligter. Hvad först beträffar antalet utfärdade debet
sedlar samt antalet efter behörig uppbördsstämma resterande 
sådana, åtgjorde de: 

Såsom Ofverståthållareembetet på annat ställe i berättelsen 
omtalar, har i utskyldernas fördelning å olika uppbördsstämmor 
en förändring under perioden vidtagits, som gör det svårt att 
anställa en direkt jemförelse med föregående tider beträffande 
procenten af resterande utskylder. Emellertid har nämnda pro
cent, nu liksom förr, varit vida lägre, än man af nyss anförda 
tal skulle kunna förmoda. Det är nämligen — af naturliga 

skäl — i främsta rummet de lägst beskattade, som försumma 
att betala sina skatter. Under åren 1891—1895 påfördes ut
skylder till belopp af 11,215,109 kronor att betalas a första 
stämman och häraf fnnnos efter stämman resterande 2,327,500 
kronor eller 20'8 %• 

Som en god mätare af det ekonomiska tillståndet har slut
ligen af gammalt betraktats antalet ingångna äktenskap, w\\ 
har detta utgjort: 

Medeltalet pro mille för perioden 1891—1895 ställer sig 
alltså lägre än för livar och en af de fyra närmast föregående 
femårsperioderna och är, om man undantager åren 1861)-—1870, 
det lägsta kända, som någonsin förekommit. Det må. här lemnas 
derhän, huruvida detta verkligen berott på, att svårigheten att 
bilda ett eget hem varit större än tillförene, eller om orsaker, 
mera verkande på längden samt af annan än ekonomisk art, 
mest bidragit att sänka äktenskapssiffran. 

I det hela synas de anförda uppgifterna tyda på en för
bättring af det ekonomiska tillståndet, åtminstone i jemförelse 
med den ogynsamma tiden 1886—1890. 

Befolkningens sedliga ståndpunkt och den skilnad, femårs
perioden 1891—1895 i detta hänseende företer, jemförd med 
närmast föregående perioder, torde i någon mån belysas genom 
följande uppgifter. 

Antalet genom skiljobref upplösta äktenskap har utgjort, i 
jemförelse med antalet ingångna: 

Antalet äktenskapsskilnader har alltså betydligt ökats. Fort
farande är den relativa siffran för hufvudstaden omkring fem gånger 
så hög som för landet i dess helhet. 

De (lefvande) födda barnens fördelning med afseende å 
äkta eller oäkta civilstånd ställer sig på följande sätt: 

I jemförelse med åren 1886—1890 visar sig sålunda nu 
någon försämring, beroende på att antalet äkta födde nedgått i 
sä hög grad. Att Stockholm fortfarande har ett relativt m\vk« 
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större antal oäkta födelser än det öfriga landet, har, såsom i 
de föregående femårsberättelserna utförligt visats, sin orsak i 
befolkningens abnorma åldersfördelning. För öfrigt äro förhål
landena derutinnan rätt skiljaktiga för de särskilda stads
områdena, och för att lemna en öfversigt dera meddelas här, 
huru de gestaltat sig under år 1895. För hela Stockholm ut
gjorde de utom äktenskap födda barnens antal 28-4 % af hela an
talet födda. Inom territorialförsamlingarna utgjorde denna procent: 
i Storkyrkoförsamlingen 43'i, Klara 42-6, Jakobs församlingsdel 
3ö'i, Katarina 28'6, Maria 28'6, Adolf Fredriks 24 4, Östermalms 
24'a, Kungsholuts 23-9, Johannesförsamlingsdel 18-9. PålOOqvinnor 
i åldern 20—4;") år föddes utom äktenskap: i Storkyrkoförsam
lingen 4-o3 barn, i Klara 2'58, Jakobs församlingsdel 2'OT, Katarina 
4-54, Maria 4'25, Adolf Fredriks 2-59, Östermalms 1-97, Kungsholms 
3M8, Johannes församlingsdel 3'09, i hela Stockholm 3-27 barn. 

Osedligheten bland qvinnorna, för så vidt den yttrar sig i 
yrkesniessig skörlefnad, visas af följande siffror för antalet första 
gången bland de besigtningsskyldiga inskrifna samt från besigt-
ningsskyldighet befriade: 

Antalet vid slutet af nedanstående år underkastade besigt-
ning har utgjort: 

Prostitutionens omfattning i hufvndstaden synes alltså, i 
stort sedt, vara oförändrad. 

Antalet för grö/re brott (urbota och vanfrejdande) sakfälda 
personer har under de senaste tjugufem åren varit följande: 

Det absoluta och relativa antalet sjelfmord har under ofta 
behandlade tidrymd inom hufvudstaden varit följande, jemfördt 
med freqvensen uti riket i dess helhet: 

Af hela antalet sjelfmördare åren 1891—1895 voro 409 
män och 134 qvinnor. 

Nykterhetsverksamheten. Samtliga de i förra femårsberät
telsen omnämnda för dryckenskapens bekämpande stiftade ordnar 
och föreningar utöfva fortfarande sin verksamhet inom hufvud
staden och derjemte hafva åtskilliga nya nykterhetssamfund 
uppstått. De mest betydande bland nykterhetsföreningarna äro 
fortfarande: Goodtemplarorden, stiftad den 5 november 1879, 
Sveriges blåbandsförening, stiftad 1883, Templarorden, stiftad 
år 1883 af skandinaviska goodtemplare i Amerika och omedelbart 
derefter introducerad i Sverige, samt Nationalgoodtemplarorden, 
stiftad år 1888 genom utbrytning ur Goodtemplarorden här i 
Sverige. 

Goodtemplarorden nådde år 1888 ett medlemsantal af i rundt 
tal 56,000 personer, hvilket dock minskades i följd af dels national-
goodtemplarnes utbrytning samma år, dels ock det s. k. iskällar-
dricksförbudet år 1889, så att medlemsantalet under femårs
periodens första år nedgått till omkring 40,000. Sedan dess har 
emellertid orden raskt utvecklat sig, och dess medlemssiffra ut
gjorde vid periodens slut i de äldres afdelning 68,739 och i de 
yngres (8—15 år), 7,054, eller tillsammans 75,793, — den högsta 
medlemssiffra som orden hittills uppnått, — deraf i Stockholm 
resp. 2,096 och 410 eller 2,506, fördelade i ett fyratiotal loger. 
Antalet loger för hela landet utgjorde vid periodens slut 1,310 
i de äldres afdelning och 140 i de yngres, — eller tillsammans 
1,450. 

Goodtemplarorden är indelad i distrikt, som i regeln om
fatta ett län. Logerna inom distriktet subordinera närmast under 
en distriktioge, sammansatt af ombud från logerna, och hvifken 
har beslutanderätt i en hel del frågor. Öfver distriktlogerna står 
den en gång om året sammanträdande storlogen, sammansatt af 
ombud, valda direkt af medlemmarna på så sätt, att logerna 
indelas i valkretsar, omfattande hvardera omkring 500 med
lemmar. Hvarje sådan krets eger välja ett ombud. Stockholm, 
som väljer fem ombud, utgör dock en valkrets. 

Storlogens tillgångar den 31 december 1895 uppgingo till 
69,646 kr. 20 öre, deraf i kontanta penningar, fördelade på olika 
fonder, 60,230 kr. 89 öre. 

Orden utgifyer från Stockholm veckotidningen Eeformatorn 
med en spridning af 10,000 exemplar samt har kort före periodens 
slut i Stockholm inrättat ett bokförlag under benämning Svenska 
nykterhetsförlaget, med uppgift såväl att sjelf förlägga som ock 
att samla andra nykterhetsrörelsen främjande skrifter och till
handahålla dem åt nykterhetsföreningarnas medlemmar. För 
att höja mediemmarnes bildningsnivå hafva inrättats s. k. studie
kurser, som, ledda af en af storlogen utsedd komité, hvari 
akademiskt bildade personer ega säte, omfatta dels en allmän 
linie, dels en nykterhetslinie. Der ej tillgång på lärarekrafter 
finnes, ledes mediemmarnes sjelfstudieverksamhet genom korre
spondens med studiekurskomitén. 

A de flesta större platser har orden egna samlingshus samt 
väl ordnade bibliotek o. s. v. I Stockholm pågår för närvarande 
kraftig insamling i och för anskaffande af ordenshus. Ett väl-
försedt bibliotek finnes i Stockholm sedan år 1882. 

Goodtemplarordens sjelfhjelpsförening, som stiftades år 1889 
och har till uppgift att vid medlems död till dennes anhöriga 
utbetala ett nnderstödsbelopp af 2,000 krovor, räknade vid 
periodens slut 6,528 medlemmar, fördelade i 355 lokalafdel-
ningar. Föreningen egde i fonder 60,494 kr. 98 öre samt har 
sedan sin uppkomst i understöd utbetalat 298,993 kr. 32 öre. 
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Understödsbeloppen uttaxeras på raedlemmarne, men en viss 
procent afsättes till åstadkommande af fonder. 

Templarordens och Nationalgoodtemplarordens organisation 
och arbetssätt öfverensstämma i det närmaste med goodtemplar-
ordens. Templarorden är dessutom en lifforsäkringsförening, 
ehuru icke medlemskap i orden ovilkoriigen förpligtar till 
medlemskap i lifförsäkringsafdelningen. Till hvarje försäkrad 
ledamots arfvingar utbetalas vid hans död 2,000 kronor, hvilket 
belopp åstadkommes genom uttaxering bland öfriga ledamöter. 
Ordens medlemsantal har betydligt ökats under perioden och 
utgjorde vid dess slut omkring 32,200 i 625 tempel. I Stock
holm hade orden omkring 4,000 medlemmar. De försäkrades 
antal utgjorde vid samma tid 8,300. Från ordens införande i 
landet till och med 1895 hafva i understöd utbetalts 957,822 kr. 
29 öre. Templarordens organ är veckotidningen Templaren, 
som utgifves från Stockholm. Äfven templarorden har nu be
slutat förbjuda sina medlemmar bruket af s. k. iskällardricka. 

Nationalgoodtemplarordens medlemsantal utgjorde vid peri
odens slut 21,168 i 462 arbetande loger samt 1,094 i ungdoms-
afdelningen, eller tillsammans 22,262, deraf i Stockholm 950 i 
21 loger. Äfven inom denna nykterhetsförening har bildats en 
sjelfhjelpsförening, benämnd »Framåt), med 5,369 medlemmar 
och 18,000 kronor i fonder. Orden utger från Göteborg vecko
tidningen Nationalkuriren. Äfven inom denna orden har is-
källardricksförbudet börjat tillämpas. 

Sveriges blåhands förening har under perioden nära för
dubblat sitt medlemsantal och räknade vid 1895 års slut 71,313 
medlemmar i till föreningen anslutna lokalafdelningar. Dess
utom torde finnas minst 10,000 »blåbandister», som tillhöra fri
stående föreningar. I Stockholm var medlemsantalet 2,565. 

Denna förening afviker i fråga om organisation och arbets
metoder betydligt från nykterhetsordnarne. I de senare äro 
medlemmarne skattskyldiga till storlogen; uraktlåta de att be
tala sina afgifter, uteslutas de ur sällskapet. Dessa skatter, 
som inflyta till den gemensamma kassan (Storlogen) och an
vändas till betäckande af kostnaderna för administrationen och 
talareverksamheten, utgå i goodtemplarorden med 15 öre per 
medlem i qvartalet och i de öfriga med 10 öre. Blåbands-
föreningens inkomster bestå af frivilliga bidrag från de sär
skilda lokalföreningarna, som i motsats till ordnarnes loger hålla 
öppna föreningsmöten. Äfven inom blåbandsföreningen, åt
minstone inom vissa distrikt, har det s. k. iskällardricksförbudet 
börjat tillämpas. Föreningens organ är tidningen Blå Bandet, 
som från Stockholm utgifves 2 gånger i månaden. 

Utom dessa större nykterhetsföreningar finnas åtskilliga 
mindre, af hvilka flere under perioden nybildade. De i förra 
femårsberättelsen omnämnda Svenska qvinnornas nykterhets
förening, Rekabiterorden och Fosterlandsvännerna hafva blifvit 
upplösta, hvaremot Reformgillet fortfarande existerar. 

Nordiska lärares helnykterhetsförbund, Studenternas hel-
nykterhetsförbund, Alkoholfienderna (en afdelning af det tyska 
Der Alkoholgegnerbund) och Svenska qvinnornas evangeliska 
nykterhetsförbund äro nya nykterhetssällskap, af hvilka de båda 
förstnämnda äro representerade i Stockholm. 

Andra nya nykterhetsorganisationer, samtliga bildade i Stock
holm genom utbrytningar ur de olika nykterhetsordnarne, äro: 
Nykterhetsorden Verdandi, som på grund af det inom good
templarorden existerande förbudet mot politiska frågors behand

ling i logerna utbrutit sig ur nämnda orden; Nationaltemplar-
orden, som på ungefär enahanda skäl utgått ur templarorden, 
och Nationalnykterhetsförbundet, som uppstått i följd af natiunal-
goodtempiarnes iskällardricksförbud. 

Slutligen finnes den s. k. Nykterhetsarmén, stiftad i Knrls-
krona, efter mönster af Frälsningsarmén. 

Dessa mindre sällskap torde tillsammans räkna öfver hela 
landet 3,000 medlemmar, deraf en tredjedel i Stockholm. 

Det år 1889 stiftade Allmänna svenska nykterhetsförbundet, 
utgörande en sammanslutning af samtliga de större nykterhets-
sällskapen och åtskilliga frikyrkliga samfund, höll ar 1892 sin 
andra konferens i Stockholm. Den gamla striden om absolut 
eller moderat» nykterhet vållade inre slitningar och torde hafva 
föranledt förbundets upplösning. Sedan dess hafva de större 
helnykterhetssällskapen sammanträdt till en förbudskongress. 

Svenska nykterhet&sällskapei, landets äldsta och på sin tid 
mest inflytelserika nykterhetsorganisation, riktande sin verk
samhet företrädesvis mot det omåttliga bruket af berusande 
drycker, särskildt bränvinet, har efter någon tids liv i la under 
perioden återupptagit sitt arbete, hufvudsakligeu genom skrift-
spridning, hvartill statsanslag å 4,000 kr. frän och med år 18115 
beviljats. 

Sammanlagda antalet af medlemmar i hel nykterhetsföre
ningarna öfver hela landet uppgår — med inräknande af medlems
antalet i åtskilliga lokalnykterhetsföreningars, såsom Hoppets 
här i Medelpad, Jönköpings läns nykterhetsförbund in. fl., — 
till omkring 250,000, motsvarande 5 procent af landets befolk
ning. I Stockholm är antalet 8,500, motsvarande nugot öfver 
3 procent af hufvudstadens folkmängd. 

De religiösa förhållandena. Under hänvisning till den redo
görelse, som i Öfverståthållareembetets berättelse för femårs
perioden 1881—1885 finnes lemnad för den grundläggande in
delningen af hufvudstaden i åtta territorialförsamlingar samt för 
dessa församlingars namn, ytinnehåll och gränser, får Ofverstät-
hållareembetet rörande de kyrkliga och religiösa förhållandena i 
hufvudstaden meddela följande öfversigt. 

Hufvudstadens högsta kyrkliga styrelse utöfvas af Stock
holms stads konsistorium, som är sammansatt af kyrkoherdarna 
i de åtta territoriela församlingarna samt i Tyska och Finska 
nationela församlingarna, med kyrkoherden i Storkyrkuförsam-
lingen (pastor primarius) såsom ordinarie pneses. Krkebiskopen 
kan äfven, när han så vill, fungera som prases. Vice pneses i 
konsistorium är kyrkoherden i Klara församling. 

Vid sidan af Stockholms stads konsistorium tinnes äfven 
ett Hof konsistorium, hvars prases är öfverliofpredikanten, med 
tvenne botpredikanter och fem regementspastorer såsom bisittave. 
Under hofkonsistorium lyda, utom Hofförsamlingen, samtliga 
regements- och bataljonsförsamlingar samt Skeppsholms för
samling. 

I fråga om tillsättning af de presterliga befattningarna 
inom hufvudstaden gäller såsom regel det vanliga sättet, dock mod 
den olikhet att sökande kunna anmäla sig från hela riket. Undan
tag från denna regel utgöra i öfrigt Storkyrkoförsamlingen. der 
pastor primarius tillsättes af konungen inom ett af församlingen 
med erkebiskopens »ja och samtyckes gjordt förslag af trenne 
prestmän, Maria Magdalena, S:t Gertruds (eller Tyska försam-



10 Stockholms stad. Kyrkor. Kyrkosamfund. Missionen. Kristliga föreningen för unga män. 

lingen) och Finska församlingen, hvilkas medlemmar ega att 
till kyrkoherde kalla ett obegränsadt antal prester, hvarefter 
den, som vid valet fått de flesta rösterna, skall af Konungen 
utnämnas, dock att domkapitlet i Uppsala först skall pröfva och 
godkänna den tyske kyrkoherdens »rättrogenhet», samt Adolf 
Fredriks församling, der konungen är patronus. Till kommi-
nistraturerna kan äfven fjerde profpredikant kallas, men konungen 
eger ej i detta fall, såsom eljest i liknande, utnämningsrätten. 

Innehafvare af mindre prestsysslor vid offentliga inrätt
ningar och s. k. pastoratsadjunkter utses af vederbörande myndig
heter eller kyrkostämmor. Kyrkoherdarne kalla äfven sina ad
junkter och enskilda sällskap fattig- eller diakonprester, hvar-
jemte samfundet Pro fide et christianismo eger rätt att tillsätta 
kateketer i hufvudstaden. 

Statskyrkan eger ett tjugutal större och mindre kyrkor, 
tillhörande de särskilda hufvudförsamlingarna (de åtta territo-
riela samt Tyska eller S:t Gertrads och Finska församlingarna) 
eller stadens och statens institutioner, såsom fattighuskyrkorna, 
Skeppsholms- och Gustaf Adolfs kyrkan, eller enskilda sällskap, 
såsom Ersta kapell och Blasieholmskyrkan, hvilka arbeta i stats
kyrkans tjenst. Metodisterna ega två kapell och tre andra 
predikolokaler (S:t Paulskyrkan, Adolf Fredriks torg 6, Tre-
faldighetskyrkan, Majorsgatan 3—5, lokalerna vid Wallingatan 20, 
Koeksgatan 48 och Bränkyrkagatan 34); Baptisterna, som sönder
falla i sex distrikt eller församlingar, ega i Stockholm fyra kapell 
samt tre andra predikolokaler (Betelkapellet, Malmskilnadsgatan 
48 D, Salemskapeilet, Folkungagatan 14, Ebenezerkapellet, Bleck-
tornsgränd 13 B, Tabernaklet, Observatoriegatan 4, lokalerna vid 
Vestmannagatan 54, Grefgatan 3 samt Handtverkaregatan 24 A), 
Svenska missionsförbundet, hvars stockholmsafdelning består af 
åtta .friförsamlingar», af hvilka fem utgöra den åren 1871—1874 
bildade Luterska missionsföreningen», som år 1877 anslöt sig till 
;Svenska missionsförbundet», håller uppbyggelsestunder i Södra 
missionshuset, Götgatan 31, Immanuelskyrkan, Tulegatan 3, lo
kalerna vid Arbetaregatan 10 och Kungsholmsgatan 6 m. fl. 
ställen. Svedenborgarne predika på två skilda lokaler (»Nya 
kyrkans församling» å Hotel Continental W6 stora sal, »Nya 
kyrkans svenska församling» å Arbetareinstitutet, Klara Norra 
kyrkogata 8); Brödraförsamlingen i Kungsträdgårdsgatan 12, 
Irvingianeina i Odengatan 20 och Frälsningsarmén i sitt »hög-
qvarter» (Östermalmsgatan 24). 

De engelska och franska församlingarna ega hvar sin kyrka, 
den förra vid Wallingatan, den senare vid Humlegårdsgatan. 
Den romersk-katolska församlingen eger två kapell, S:t Eriks 
vid Folkungatan och S:ta Eugenias vid Norra Smedjegatan. 
I det s. k. Ryska huset, Odengatan 2, finnes ett kapell för den 
grekisk-ortodoxa församlingen. Judarne hafva sin synagoga vid 
Wahrendorfsgatan. 

Utom nu nämnda kyrkor och kapell tinnes en mängd smärre 
lokaler, hvilka mer eller mindre regelbundet apteras till guds-
tjenstrum. Ett par större kyrkor intaga på visst sätt en af för
samlings- och sektbildningarne oberoende ställning, nämligen 
Betlehemskyrkan vid Sergelgatan och Florakyrkan vid Flora
gatan. 

Af hufvudstadens invånareantal vid 1895 års slut, utgörande 
267,100, tillhöra de allra flesta den svenska statskyrkan. Till 
andra protestantiska kyrkosamfund, hufvudsakligen till metodist-
episkopal- och katolsk-apostoliska kyrkorna, hafva härifrån officielt 

utträdt ett antal af inemot 2,000 personer. Bland sekter, hvilkas 
medlemmar väl till namnet ännu tillhöra statskyrkan, men i 
sjelfva verket genom sina religiösa åsigter och sitt verksamhets
sätt skilt sig ifrån henne, räknar metodist-episkopalkyrkan, med 
fyra församlingar: S:t Peter, S:t Paul, S:t Marcus och Trefal
dighets-, omkring 1,500 medlemmar, baptisterna omkring 3,600, 
svenska missionsförbundet omkring 3,400, katolsk-apostoliska 
församlingen 450, af hvilka 397 lagligen utträdt ur svenska 
kyrkan, Nya kyrkans äldsta församling (Svedenborgare) 183, af 
hvilka 25 lagligen utträdt ur svenska kyrkan, Nya kyrkans 
svenska församling (likaledes Svedenborgare) omkring 70, Evan
geliska brödraförsamlingen (s. k. herrnhutare) 8, alla tillhörande 
statskyrkan, samt Frälsningsarmén öfver 1,500. Härtill komma 
mormoner1) och sjundedags-adventister, för hvilkas medlems
antal någon uppgift ej kan af Öfverståthållareembetet leinnas. 

För samtliga ofvannämnda från protestantismen utgångna 
sekters olika bekännelser och organisation m. m. hafva fullstän
diga redogörelser af Öfverståthållareembetet lemnats i dess be
rättelser för femårsperioderna 1881—1885 och 1886—1890. Det 
af Frälsningsarmén under denna period bedrifna sociala arbete 
i fattigvårdens tjenst finnes omnämndt under rubriken »väl
görenhet» här nedan. 

Härförutom finnas i hufvudstaden diaspora församlingar till
hörande främmande kyrkosamfund. Så räknar den engelskt-
episkopala kyrkan ett medlemsantal af omkring 70, den franskt-
reformerta ett tiotal, den romerskt-katolska kyrkan omkring 
800 och den grekiskt-ortodoxa omkring 70, hvarjemfe judarne 
utgöra i en församling omkring 1,300 personer. 

I sammanhang med redogörelsen för de kyrkliga förhållan
dena i hufvudstaden torde böra omnämnas de i statskyrklig 
anda verkande enskilda sällskap, hvilka hafva till mål befräm
jandet af den yttre eller inre missionen. Hit höra i främsta 
rummet Evangeliska fosterlandsstiftelsen, till hvars stora missions
förenings organisation ansluter sig Stockholms evangelisk-luterska 
missionsförening och Stockholms stadsmission, Betesda-missions-
föreningen, hvilkens ändamål företrädesvis är beredande af andlig 
och lekamlig hjelp åt den fattiga befolkningen i hufvudstaden, 
Svenska missionssällskapet och Lappska missionens vänner, hvilka 
båda befrämja missionen inom den svenska lappmarken, samt 
Stockholms sjömansmissionsförening. Rörande dessa föreningars 
uppkomst, organisation och verksamhet på det religiösa området 
har Öfverståthållareembetet förut, och särskildt i senaste femårs
berättelse, lemnat utförliga uppgifter. I fråga om Stockholms 
evangelisk-luterska missionsförenings samt Stockholms stads 
missions verksamhet, i hvad densamma icke berör rent religiösa 
förhållanden, redogöres på annat ställe i denna berättelse. 

Kristliga föreningen af unge män. De i föregående femårs
berättelse angifna grunder för denna förenings verksamhet hafva 
förblifvit oförändrade, jemväl derutinnan att föreningen hållit 
sig fri från politiska sträfvanden. Föreningens verksamhets
grenar äro fortfarande gymnastik, fäktning och idrottsöfningar 
af flere slag, undervisning i engelska, tyska och franska, steno
graf!, bokhålleri och utländsk handelskorrespondens, föreläs
ningar i allmänt bildande ämnen, diskussioner, tillhandahållande 
af tidningar och bibliotek, sällskapliga saiB<jväm, instrumental-
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och vokalmusik, bibelsamtal, bönemöten och religiösa föredrag 
för unge män; och hafva dessa äfvensom den för unge män 
utom föreningen afgiftsfritt tillgängliga bostadsanvisningen upp
rätthållits under växande anslutning. Härtill hafva under femårs
perioden kommit nya utvecklingsformer, såsom dels för före
ningens egna medlemmar en sjukkassa, hvars premiesatser be
räknats till särskild förmån för de yngre, hvilkas tillgångar i 
allmänhet icke äro så stora, ett sommarhem (å Margretelund 
vid Ulfsundasjön), afsedt att till billigt pris erbjuda hvila och 
vederqvickeise åt sådana, som annars knappast kunnat komma 
i åtnjutande deraf, samt på det specielt religiösa området före
läsningar i biblisk arkeologi, bibelstudium och en missions-
komité, afsedd att väcka och stärka intresset för missionen; 
dels ock för unge män utom medlemmarnes krets yrkesmöten. 
Till dessa inbjudes ett antal (100—400) utöfvare af något visst 
yrke, såsom stadsbud, brefbärare, spårvagnskuskar, jernvägs-
betjente, polismän m. fl. Förfriskningar, föredrag af under
visande och religiös art, sång och musik, bilda programmet vid 
dessa möten. För polismän äro regelbundna möten två gånger 
i månaden anordnade med omvexlande program. 

En särskild komité inom föreningen har till uppgift att upp
söka och med råd och tröst tillhandagå unge män på de all
männa sjukhusen. En annan komité har till uppgift att genom 
personligt inflytande och på annat lämpligt sätt söka speciolt 
verka för sedlighetens höjande bland unge män. Föreningen 
vänder sig emellertid ej blott till unge män, utan söker äfven 
nå ynglingar i den för deras framtida utveckling ofta så af-
görande åldern 12—15 år. För sådana finnes en särskild syng-
lingaafdelning», som räknar så många medlemmar, som de för 
ändamålet upplåtna rummen i föreningens lokal medgifva, eller 
150. Afdelningen har ett eget bibliotek om 400 band. 

Anslutningen till hufvudafdelningen har hållit jemna steg 
med verksamhetens utveckling. Antalet medlemmar har vuxit 
från 671 vid periodens början till 913. Från föreningens stif
tande år 1884 hafva 2,249 medlemmar anslutit sig till den
samma. Af detta antal utgöra i genomsnitt — med frånräk-
nande af de s. k. understödjande •— 25 % affärsmän, 30 % 
kroppsarbetare, 24 % studerande (vid Akademien för de fria 
konsterna, Farmaceutiska institutet, Karolinska institutet, Musi
kaliska akademien, Skogsinstitutet, Stockholms högskola, Tek
niska högskolan, diverse handelsinstitut och högre allmänna läro
verk), samt 21 % tjenstemän och öfrige (ingeniörer, läkare, mili
tärer, prester m. fl.). Denna tillväxt föranledde redan vid slutet 
af förra femårsperioden, att lokalen i huset n:r 2 Kungsgatan 
utvidgades med ytterligare en våning. Behofvet af ytterligare 
ökadt utrymme äfvensom det vilkor, som var fästadt vid den 
i förra berättelsen omnämnda donationen för uppförande af egen 
byggnad, ledde till ett arbete för insamlande af medel till en 
sådan byggnad, hvilken insamling bedrifvits med den framgång, 
att byggnadsfonden uppgår till 195,000 kronor. En tomt om 
1,266 qv.meter i hörnet af Birger Jarlsgatan och Snickarebacken 
inköptes från Stockholms stad i mars 1895 pä synnerligen 
fördelaktigt vilkor och samma år den 15 juni lades grund
stenen till en för föreningens verksamhet afsedd byggnad, be
räknad att kosta omkring 250,000 kronor. Som byggnadens 
fullbordande faller inom området för nästa femårsberättelse, 
förbigås här en närmare redogörelse derför. Föreningens löpande 
utgifter under 1895 uppgingo till 18,978 kr. 89 öre. Blifvande 

sekreterare i liknande föreningar på andra orter såväl i Sverige 
som i utlandet hafva tillbragt längre eller kortare tid med att 
studera Stockholmsföreningens arbete. Bland de utländska nia 
särskildt nämnas en från Finland, som för ändamålet erhållit 
statsanslag. 

Den vid slutet af förra perioden grundade filialen å Söder 
har fortsatt sin verksamhet på de i förra berättelsen angifna 
grunder, under det den efter hand upptagit allt flero af de vid 
hufvudfiireningen förekommande verksamhetsgrenarna (höstads-
anvisning, ynglingaafdelning, sommarhem, yrkesmöten m. m.). 
Härtill hafva under senaste året kommit för arbetare särskildt 
ordnade föreläsningskurser, hvartill äfven bidrag erhållits af för 
sådant ändamål afsedt statsanslag. Den första förutsättningen 
för att kunna anordna dessa kurser var en bättre lokal än 
den i förra berättelsen omnämnda. En sådan eger filialen sedan 
den 1 oktober 1894 i våningen l trappa upp i huset n:r 36 
vid Hornsgatan. I sammanhang härmed har medlemsafgiften 
höjts från 4 till 5 kronor. Antalet medlemmar är 30(1, obo-
räknadt 80 i ynglingaafdelningen. De löpande utgifterna för 
år 1895 uppgingo för filialen till 3,007 kr. 17 öre. 

Styrelsen för förbundet mellan Sveriges K. F. U. M. har 
fortfarande sitt säte i Stockholm, der äfven dess organ »För-
bundstidningen», grundad år 1893, utgifves i en upplaga af 4,000 
exemplar. Antalet till förbundet anslutna föreningar utgör 58 
med tillsammans 5,199 medlemmar. 

Kristliga föreningen af unga qvinnor. Denna förening 
hvilken, på sätt i Öfverståthållareembetets berättelse för femårs
perioden 1881—1885 finnes omnämndt, stiftades den 30 no
vember 1885, har till syfte att på bibelns grund förena kristna 
qvinnor af alla samhällsklasser samt verka för deras väl i and
ligt, moraliskt, intellektuelt och fysiskt afseende och dess verk
samhet bedrifves hufvudsakligen genom möten, anordnade i dess 
lokal, Arsenalsgatan 1 B. 

Andliga möten, arbetsmöten, lektioner, sångöfningar m. m. 
hållas hvarje dag i veckan med undantag af lördagar. Före
ningen har äfven en platsanskaffningsbyrå för såväl tjenarinnor 
som bodbiträden, lärarinnor m. fl. 

Föreningens angelägenheter ledas af en styrelse, bestående 
af 15 ledamöter och 3 suppleanter, hviika väljas på tre år af 
och bland de s. k. aktiva medlemmarne. 

Centralföreningen bar tvenne filialer, nämligen k Kungs
holmen, bildad ar 1888, och i Maria församling, bildad ar 1891, 
hvarförutom i Katarina församling, Kocksgatan 2(1, den s. k. 
Södra K. F. U. K. har sitt aftoiiltem för fahriksjirMersknr. 
Medlemsantalet var vid periodens slut omkring 350 och an
talet s. k. grenar i landsorten 28. 

Arbetarerörelsen. Den tilländalupna femårsperioden utmärkes, 
i likhet med de närmast föregående, af den liflighet, med hvilken 
den arbetande klassen sträfvat att genom sammanslutning inom 
de särskilda yrkena till s. k. fackföreningar erna dels en bättre 
ekonomisk ställning och dels större sjelfstäudighet gen t emot 
arbetsgifvarne. Hänvisande till den redogörelse för fackförenings
väsendets uppkomst, som af Ofverståthållareembetet lemnats i 
berättelsen för femårsperioden 18X1—1885, har Ofverståthållare
embetet ansett sig här böra meddela en uppgift pa de fackliga 
föreningar, som vid slutet af 1895 funuos i hufvudstaden, samt 
för flertalet af dem äfven medlemssiffrurna, hänförande sig till 
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sista qvartalet 1895. Dessa föreningar kunna delas i nedan
stående hufvudgrupper, nämligen: 

l:o) Fackföreningar tillhörande nedannämnda öfver hela landet utbredda 
fackförbund: 

Jern- och Metallarbetareförbundet (med hnfvudort i Stockholm): 
Elektro-mekaniska och Instrunientarbetarefackföreningea; 
Filhuggarefackföreningen (20 medlemmar); 
Kopparslageriarbetarefackföreningen: 
Norra Jernarbetarefackföreningen (558 medlemmar); 
Smeds- och hofslageriarbetarefackföreningen; 
Smidesarbetarefackföreniugen; 
Södra Jernarbetarefackföreningen (182 medlemmar); 
Vestra Jernarbetarefackföreningen (83 medlemmar); 

Svenska gjutareförbundet (med hnfvudort i Stockholm): 
Gjutarefackföreningen (240 medlemmar); 

Bleck- och platslageriarbetareförbtindet (med hnfvudort i Malmö): 
Bleck- och plåtslagarefackföreningen (99 medlemmar); 
Bleckslagarefackföreningen (62 medlemmar); 

Träarbetareförbundet (med hnfvudort i Stockholm): 
Byggnadssnickare- och timmermansfackföreningen (104 medlemmar); 
Modellsnickarefackföreningen (11 medlemmar); 
Möbelsniekeriarbetarnes fackförening (119 medlemmar); 
Södra möbelsnickeriarbetarnes fackförening; 
Träarbetareföreningen (73 medlemmar); 
Vagnmakeriarbetarefackföreningen (26 medlemmar); 
Varfs- och skeppstimmermansfackföreningen (52 medlemmar); 

Svenska skoarbetareförbundet (med hufvudort i Göteborg): 
Skoarbetareförbundets Stockholmsafdelning (210 medlemmar); 
Stockholms skofabriksarbetarefackförening (56 medlemmar); 

Sveriges skrädderiarbetareförbund (med hufvudort i Stockholm): 
Skrädderiarbetarefackföreningen (461 medlemmar); 

Tapetserare- och sadelmakareförbundet (med hufvudort i Göteborg): 
Sadelmakeriarbetarefackföreningea (60 medlemmar); 
Tapetsernrefackföreningen (12 medlemmar); 

Sveriges grofarbetareförbund (med hufvudort i Helsingborg): 
Stockholms grofarbetareförening (150 medlemmar); 

Hamuarbetarefackföreningen (200 medlemmar); 
Svenska murareförbundet (med hufvudort i Malmö): 

Stockholmsafdelniugen (240 medlemmar); 
Svenska målareförbundet (med hufvudort i Stockholm): 

Stockholmsafdelniogen (508 medlemmar); 
Skandinaviska tobaksarbetareförbundet (med hnfvudort i Malmö): 

Skandinaviska tobaksarbetareförbundets Stockholmsafdelning (125 medlemmar); 
Kakelugnsmakarefackföreningarnas förbund (med hufvudort i Göteborg): 

Stockholmsafdeluingen; 
Tunnbinderiarbetareförbundet (med hufvudort i Stockholm): 

Stoekholmsafdelningen (44 medlemmar): 
Bageriarbetareförbundet (med hufvudort i Stockholm): 

Stockholmsafdelniugen; 
Bokbinderiarhetareförbundet (med hufvudort i Stockholm): 

Bokbinderiarbetareföreningen; 
Sveriges allmänna hjpareförening (med hufvudort i Stockholm): 

Centralafdelningen; 
Svenska Typografförbundet (med hufvudort i Stockholm): 

Stockholmsafdelniugen; 

2:o) Fackföreningar, icke tillhörande fackförbund: 
Barberarc- och Perukmakarebiträdesföreningen; 
Borstbinderiarbetarefackförertingen (19 medlemmar); 
Sjömans- och eldarefackföreningen; 
Elektriska montörföreningen; 
Hyrkuskdröngarnes fackförening; 
Maskinarbetareföreningen; 
Tianoarbetareföreningen: 

Kepslageriarbetarefackföreningen (20 medlemmar); 
Stockholms bagaregesällförening; 
Slagteri- och charkuteriarbetarefackföreningen; 
Stenhuggarefackföreningen; 
Sockerbruksarbetarefackföreningen (35 medlemmar); 

Stockholms utkörareförbund; 
Telefon- och elektriska arbetarefaekföreningen (70 medlemmar); 
Vedarbetareföreningen; 
Barnängens spinneri- och väfveriarbetareförbund; 
Förgylleriarbetarefackföreningen; 
Guldsmedsarbetarefackföreningen; 
Gatnsteneättareförbundet; 
Ornamentsbildhuggarefackföreningeu; 
Bryggeriarbetarefackföreningen (282 medlemmar); 
Garfveriarbetarefackföreningen (12 medlemmar); 
Gasverksarbetareförbnndet (25 medlemmar); 
Glasmäateriarbetarefackfö reningen; 
Gross- och minuthandelsarbetareföreningen (85 medlemmar); 
Kemisk-tekniska fabriksarbetarnes fackförening (38 medlemmar); 
Kolbärareföreningen (84 medlemmar); 
Rörarbetarefackföreningen (275 medlemmar); 
Rörstrands arbetareförbund (32 medlemmar); 
Stadsbudsfackföreningen (60 medlemmar); 
Stockholms nya spårvägsaktiebolags personals fackförening (255 medlemmar); 
Stockholms korgmakarefackförening (30 medlemmar); 
Fosfatarbetarefackföreningen (46 medlemmar); 
Typografiska agitationsklubben (36 medlemmar); 
Stötareförbundet (30 medlemmar); 
Toffelmakeriarbetareförbnndet (20 medlemmar). 

Samtliga föreningar, för hvilka medlemsuppgifter här bi
fogats, hade före 1895 års slut anslutit sig och begynt erlägga 
afgifter till det Socialdemokratiska arbetarepartiet, hvars medlems
antal inom Stockholm vid periodens slut uppgick till 5,265. 

Inom åtskilliga af dessa fackliga organisationer har man, 
vid sidan af den ordinarie verksamheten, begynt söka åstad
komma arbetsstatistiska fortlöpande undersökningar. Särskildt 
förtjenar dervid nämnas typografiska föreningen, möbelsnickarnes 
fackförening, samt jern- och metallarbetareförbnndet. 

Vid periodens början (år 1891) egde inom två stora fack i 
hufvudstaden, skräddare- och skomakareyrkena, omfattande och 
långvariga konflikter rum mellan arbetsgifvarnes och arbetarnes 
organisationer. Skräddarestrejken slöts med en sammanjemkning, 
hvaraf båda parterna tillskrefvo sig största fördelen. Skomakeri-
arbetarne lyckades genomföra ett åläggande för mästarne att 
hålla verkstäder, men år 1893 uppsades detta åtagande, hvilket 
ledde till en fyra månaders förbittrad konflikt, som slöts dermed, 
att verkstäderna kunde få utbytas mot hemarbete med löne
tillägg. Under år 1894 lyckades möbelsnickarne utan nämnvärd 
strid genomföra 10-timmars arbetsdag och garanterad minimilön, 
men i slutet af år 1895 gjordes från enskild arbetsgifvare ett 
kraftigt försök att genom lock-out afskaifa minimilönerna. Striden 
slöt först följande år, med utgång till arbetarnes förmån. Sträf-
vandet för 10-tiinmars-dagen har för öfrigt under perioden haft 
god framgång, och denna förkortning af arbetstiden har blifvit 
allmän, till och med bland grofarbetarne. 

Arbetslösheten har under perioden vid ett par tillfällen gjort 
sig i så hög grad känbar i vida kretsar af Stockholms arbetare, 
att den framkallat vid sidan af den vanliga arbetarerörelsen 
en särskild arbetslöshets-rörelse. Allvarsammast framträdde denna 
under vintern 1891—92, då en särskild »De arbetslöses före
ning» bildades och uppnådde ett antal af öfver 1,000 medlemmar. 
Den 1 februari 1892 anordnades, för att framhålla anspråken 
på nodhjelpsarbeten från kommunens sida, en demonstration på 
Stortorget, som hade till följd ganska allvarliga sammanstöt
ningar med ordningsmagten. Föreningens verksamhet upphörde 
med våren och dess rikligare arbetstillfällen, men framträdde 
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ånyo vintern 1893—94. Arbetslöse, som förut användts vid 
stadens arbeten, togo då initiativet till framställningar till över
ståthållaren och stadsfullmäktige, hvilka senare likasom två år 
förut också anslogo medel till nödhjelpsarbeten, medan arbetare
partiets distriktstyrelse å sin sida sökte framvisa behofvet af 
hjelp genom att såvidt möjligt skaffa en statistik öfver arbetslös
heten; på dess byråer antecknades 1,499 arbetslöse män med 
1,035 hustrur och 1,79(5 barn. 

En karakteristisk företeelse inom arbetarerörelsen under 
perioden äro de s. k. 1-maj-demonstrationerna. Den första af 
dessa egde rum den 1 maj 1890 på Ladugårdsgärdet, sedan del
tagarne förut samlats med fanor och musik vid Cirkus, under 
mycket betydande tillopp af deltagare och åskådare, och sedan 
hafva de hvarje år upprepats, fortfarande under ansenlig an
slutning; år 1895 deltogo t. ex. 55 olika arbetareföreningar. 
Demonstrationens syftemål var först enbart en opinionsyttring 
för 8-timmars arbetsdag, men den har småningom vidgats till 
en allmän opinionsyttring för de organiserade arbetarnes både 
ekonomiska och politiska önskningsmål. Ehuru dessa 1-maj-
demonstrationer anordnats och ledts af det socialdemokratiska 
arbetarepartiet, hafva i dem äfven arbetareföreningar, som stå 
utom detta parti, såsom t. ex. typografer, bokbindare m. fl., 
deltagit. 

En institution, som bildats under perioden och förtjenar här 
anmärkas som ett godt vittnesbörd om arbetarnes bildnings-
sträfvan, är det s. k. Stockholms arbetarebibliotek, som bildades 
i januari 1892 genom sammanslagning af. några arbetareföre
ningars bibliotek. Det räknade då blott 300 band, men hade 
den 31 december 1895 vuxit till 3,515 band, medan boklånen 
ökats från 3,003 år 1892 till 9,252 år 1895. Biblioteket har 
underhållits genom arbetareorganisationerna sjelfva, hvilka för 
detta ändamål bildat ett särskildt »biblioteksförbund». 

En annan institution, som här dock blott kan omnämnas 
såsom under perioden förberedd, är Arbetarnes konsumtionsföre
ning, som under år 1895 hann så långt, att den fick sina stadgar 
godkända af Eders Kungl. Maj:t. 

Välgörenheten i hufvudstaden har under denna period, såsom 
tillförene, verkat med stor offervillighet. En förteckning på förut 
befintliga eller under perioden tillkomna sällskap och föreningar, 
som på olika sätt förverkliga uppgifter att förekomma och lindra 
fattigdom och nöd, bereda tillfällen till undervisning och arbete 
eller på andra vägar befordra mindre lyckligt lottade med-
nienniskors intressen, meddelas i tabell 7. Öfverståthållarc-
embetet har härjemte ansett sig böra göra till föremål för sär
skildt omnämnande några bland dessa föreningar, som på ett 
mera ingripande sätt verka för sitt ändamål eller vunnit en 
mera nämnvärd utveckling. 

Föreningen för välgörenhetens ordnande (i dagligt tal kallad 
F. V. O.) har under den gångna femårsperioden fortfarande ar
betat i den riktning, som i förra femårsberättelsen tinnes när
mare angifven. 

Medlemmarnes antal är för närvarande omkring 2,000. Af 
dessa äro 19 stiftande, af hvilka hvar och en erlagt ett belopp 
af minst 1,000 kronor, och 115 ständiga, hvilka för en gång 
inbetalt minst 200 kronor; de öfriga hafva förbundit sig att 
lemna visst ärligt bidrag, minst 3 kronor. Af dessa afgifter 

afsättas 25 % till bildande af en fond, för att trygga central
byråns verksamhet. Utom gåfvor in natura lemnas bidrag i 
penningar, ofta för särskildt uppgifvet ändamål. En fortlöpande 
förteckning på dylika gåfvor intages för kontrollens skull i de 
tryckta »meddelanden», som tid efter annan utgifvas från central
byrån. 

Vid arbetet inom byrån har man, för att vinna reda och 
närmare kännedom om förhållandena i hufvudstadens olika delar, 
indelat densamma i fyra kretsar. Af dessa omfattar första 
kretsen Adolf Fredriks samt Jakobs och Johannes församlingar, 
andra kretsen Katarina församling, tredje kretsen Nikolai, Klara 
och Kungsholms församlingar och fjerde kretsen Ladugårdslands 
och Maria församlingar. Arbetet inom hvarje krets ledes af en 
sekreterare med ett biträde samt med en ordinarie fattigbesö
kare till sin hjelp. De hjelpbehöfvande, som komma till byrån, 
framställa för sekreteraren i den krets, till hvilken hvar och en 
hör, sina bekymmer, önskningar och behof. Sekreteraren före
drager sedan dessa ansökningar för kretsutskottet, hvilket sam
manträder en gång i veckan (olika dagar för du olika kret
sarne), dervid beslut fattas om de åtgärder, som böra i hvarje 
särskildt fall vidtagas. Utskottet är sammansatt af represen
tanter för den allmänna fattigvården och skyddsföreningen samt 
af andra bland de fattiga inom kretsen arbetande eller med 
deras förhållanden bekanta eller för dem intresserade personer. 
Utskottets sekreterare står derjemte i ständig förbindelse med 
församlingsdiakonissorna samt med de inom kretsen befintliga 
välgörenhetsinrättningar och föreningar och söker att på sådant 
sätt åvägabringa såväl ett utbyte af erfarenheter om dem, man 
åsyftar att hjelpa, som ock att hjelparbetet sker efter en be
stämd plan och att hvar och en tager den del deri, som för
hållandena medgifva. 

Sammanlagda antalet ansökningar, som behandlas af de 
fyra utskotten, uppgå till omkring 3,000 om året. I anledning 
deraf gjorda utredningar och besök i de hjeipsökandes hem äro 
ungefär lika många. 

Medeltalet hjelpsökande pr dag på byrån har nedgått från 
omkring 30 under första åren till omkring 20. Mest anlitad 
är byrån i januari (högsta antalet på samma dag 71), minst i 
juli och augusti, hvilket föranledt styrelsen att numera hälla 
byrån stängd för hjelpsökande under sistnämnda månader. För 
upplysningars meddelande samt för besök af medlemmar är den 
dock tillgänglig två dagar i veckan. Då det mesta arbetet in
föres med oaflönade biträden, är uppehället under sommaren af 
stor vigt, för att arbetet må kunna intensivt bodiifvas under 
vintern, då byrån är öppen kl. 10—4 alla h värd a gar. utom lör
dagar. På byrån tjenstgöra dagligen 15 personer, hvartill komina 
ytterligare några, som hafva särskilda uppgifter och komma blott 
vissa dagar i veckan. Af alla dessa äro blott 3 allönade, näm
ligen en kamrerare, ett qvinligt biträde och en vaktmästare. 
Aflönad är äfven den ordinarie fattighesökaten i hvarje krets. 
Denne, som måste vara en väl irvalificerad person, särskildt för
trogen med de fattiges vilkor och behof, har full sysselsättning 
med föreningens uppdrag och måste således hafva en bestämd 
aflöning. Denna varierar mellan 60 och 125 kronor i månaden, 
beroende på den förmåga och utveckling, besökaren eger. Do 
tillfälliga, oaflönade besökare, som föreningen i början använde, 
kunde ej med erforderlig skyndsamhet och grundlighet utföra 
sina uppdrag. Frivilliga hjelpare utom byrau användas deiför 
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nu blott som »vårdare», d. v. s. få vissa familjer att tillse. De 
aflönades antal är emellertid ytterst litet i förhållande till det 
arbete, som föreligger till utförande, men det oaktadt uppgå de 
årliga omkostnaderna för verksamheten till betydliga belopp. 
Ensamt de direkta utgifterna för postbefordran uppgå till om
kring 1,200 kr. om året. Byrån anlitar, hvad Stockholm angår, 
i allmänhet dervid ej Postverket, utan hjelpbehöfvande, som ej 
kunna förrätta tyngre arbete, men orka gå, kringbära bref och 
meddelanden efter samma taxa som posten. 

Den hjelp, som genom byrån lemnas, utgår på mångfaldigt 
olika sätt. I ena fallet kan kostnaden uppgå till hundratals 
kronor, en annan gång erfordras endast en obetydlig summa. 
Föreningen åsyftar dock alltid, att den hjelp, som åvägabringas, 
i hvarje fall verkligen skall motsvara behofvet. 

Af enskild person har föreningen fått mottaga en donation 
af 40,000 kronor, hvaraf räntan skall användas till underhåll 
af ett barnherberge, der barn, som deraf äro i behof, under kor
tare eller längre tid, i allmänhet ej mer än ett år, erhålla om
sorgsfull vård. Under föräldrars sjukdom eller vid annan svå
righet i hemmet kunna äfven friska barn der erhålla en till
fällig fristad. I enskilda hem på landet har föreningen för när
varande omkring 70 barn utackorderade. 

Kommissionsafdelningen förmedlar beröringen mellan arbets-
gifvare och arbetstagare, och platser hafva under sista året an
skaffats åt 109 personer, delvis i landsorten. Tillfällig syssel
sättning har berodts 145 personer. 

Genom testamente af enskild person har föreningen satts i 
tillfälle att försöka ordna ett arbetshem för yngre män, hvilka 
till följd af brott, oordentlighet eller oförmåga kommit ur arbets
marknaden. Afsigten var att inom detta hem vänja dem vid 
ordnadt, regelbundet arbete under god, omsorgsfull ledning och 
sedan skaffa dem platser i landsorten eller i Stockholm. Denna 
verksamhet måste dock, enär omkostnaderna blefvo för höga, 
nedläggas. 

Penningelån lemnas af föreningen i en del fall, der sådant 
synes vara bästa hjelpen. Lånen afse i allmänhet att bistå 
den hjelpbehöfvande att sätta i gång en verksamhet, genom 
hvilken han antages kunna försörja sig och göra afsättningar till 
små vecko- eller månadsafbetalningar, då medel ej på annat sätt 
kunna anskaffas. Ränta tages aldrig. Styrelsen har afsatt ett 
kreditiv på 5,000 kronor för ändamålet, och omsättningen å 
detsamma uppgår till omkring 2,000 kronor om året. Under 
femårsperioden har styrelsen nödgats afskrifva 184 lån med 
3,595 kr. 68 öre. 

Symaskiner utlånas äfven, der så anses behöfligt, på kor
tare eller längre tid. Under tid af sjukdom eller arbetsbrist 
för familjeförsörjaren har mången hustru derigenom lyckats 
hålla familjen uppe. 

Genom föreningens slöjdafdelning har sömnads-, sticknings-
och väfnadsarbete lemnats åt qvinnor och män (skräddare), 
hvilka genom ålderdom eller sjuklighet ej kunnat inom den van
liga arbetsmarknaden erhålla tillräckligt arbete. I medeltal 
hafva under vintermånaderna 217 personer erhållit arbete mot 
en förtjenst af tillhopa 5,344 kr. 87 öre. De tillverkade ar
tiklarna försäljas sedan i slöjdafdelningens bod, Arsenalsgatan 
1 A. Oaktadt de försäljas utan vinst, betinga de nästan högre 
priser än motsvarande varor hos öfriga handlande, detta beroende 
på materialieas godhet och de jemförelsevis höga arbetslönerna. 

Afsättning vinnes dock, delvis åt ordentliga arbetare och mindre 
handtverkare, som önska goda reela varor, med omsorg för
färdigade. Omsättningssumman uppgick för arbetsåret 1895—96 
till 37,177 kr. 28 öre. 

Föreningen »Myrornas» verksamhet, att insamla och till 
nytta använda allt slags skräp, har af föreningen öfvertagits 
och ingått i slöjdafdelningens arbete. • 

Bland åtgärder, som vidtagas, förekomma ofta vård af sjuk
lingar under konvalesceuttiden samt ett ordnande af landsvis
telse under sommaren för personer, såväl yngre som äldre, hvilka 
derigenom kunna hafva grundad förhoppning att återvinna arbets
kraft och förmåga att sjelfva försörja sig. 

Genom stor offervillighet hos allmänheten hafva medel till 
alla dessa grenar af verksamheten hittills influtit. Inkomsterna 
(årsafgifter, gåfvor och bidrag) hafva utgjort: året 1891—92 
77,000 kr., 1892—93 88,000 kronor (deraf 40,000 kronor till 
barnherberget), 1893—94 45,000 kronor, 1894—95 50,000 kronor 
och 1895—96 110,000 kronor. Behållningen utgjorde den 30 
juni 1895 144,481 kr. 46 öre. 

»Att samla uppgifter rörande erfarenhetsrön och metoder på 
välgörenhetens område samt härigenom söka åstadkomma enhet 
i fråga om välgörenhetens grundsatser och dess utöfvande» till
kommer enligt stadgarna äfven föreningen. Till främjande af 
detta syfte hafva resor i främmande länder, utan kostnad för 
föreningen, företagits af flere bland dem, som aktivt deltaga i 
arbetet, och värderika lärdomar och erfarenheter hafva dervid 
vunnits. 

Misnonshyddeoerhsamheten bedrifves fortfarande med väl-
signelsebringande framgång af Stockholms evangelisk-luterska 
missionsförening. Antalet medlemmar i föreningen, som år 1891 
utgjorde 660, uppgick vid periodens slut till 716. De s. k. 
fattigbjudningarne i hyddorna, vid hvilka 100 å 150 personer 
för hvarje gång bespisats, hafva utgjort mellan 50 och 60 om 
året. Härjemte hafva i hyddorna anordnats arbetsmöten för 
mödrar samt lappskolor för qvinlig ungdom äfvensom små fester 
för mödrar och barn. I söndagsskolorna hafva årligen 800 å 
860 barn undervisats af 40 frivilliga lärare och lärarinnor. Reli
giösa föredrag hållas två gånger i veckan i hvarje hydda af 
såväl prester som lekmän. 

Stockholms stadsmission. Bland denna förenings verksam
hetsgrenar på välgörenhetens område torde i främsta rummet 
böra framhållas det af föreningen upprättade barnhem, der till 
1895 års slut uppfostrats öfver 400 barn ur hufvudstadens 
fattigaste hem. Af Stockholms stad lemnas årligen ett bidrag 
af 4,500 kronor till detta hem, der barnen afgiftsfritt erhålla 
full försörjning och kläder äfvensom undervisning. Antalet under
hållna barn för år utgör 64. Härjemte uppehåller stadsmis
sionen det år 1889 upprättade arbetshemmet å Kungsholmen, 
afsedt hufvudsakligen för frigifna (manliga) fångar, samt utöfvar 
dessutom en omfattande verksamhet, bestående dels i fattig
bjudningar, dels i besök hos fattiga och sjuka samt å allmänna 
inrättningar äfvensom å krogar. Dessa besök uppgingo år 1895 
till 12,082. 

Arbetsstugor för barn. För att bibehålla den ursprungliga 
goda samverkan mellan dessa anstalter, hvilkas uppkomst och 
välsignelsebringande verksamhet utgjort föremål för ett utför
ligare omnämnande i nästföregående femårsberättelse, har bildats 
en »centralkomité för Stockholms arbetsstugor», hvars stadgar 
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faststäldes deu 28 april 1892. Denna komité är att betrakta 
såsom ett slags rådplägande församling, i hvilken hvarje arbets
stugas styrelse eger att insätta en representant och vid livars 
sammanträden frågor diskuteras, hvilka äro för arbetsstugorna 
gemensamma. Centralkomitén utser ett arbetande utskott, som 
anordnar lärokurser för blifvande föreståndarinnor för arbets
stugor såväl i hufvudstaden som i landsorten samt för frivilliga 
och andra lärarinnor, utlånar modellsamlingar m. m. 

Att arbetsstugorna kunnat, såsom de gjort, fortgå i sin ut
veckling, beror på det verksamma understöd, som lemnats dem 
af Stockholms stadsfullmäktige, församlingarna och enskilda per
soner, ej minst af dem, som antingen frivilligt eller mot en 
ringa ersättning åtagit sig det mödosamma arbetet med barnens 
tillsyn och undervisning. 

Stadsfullmäktiges bidrag till arbetsstugorna utgjorde för arbets
året 1892—93 5,000 kronor; för arbetsåret 1893—94 7,000 
kronor och för arbetsåret 1894—95 8,000 kronor. 

Församlingarnes bidrag har utgått antingen under form af 
fria lokaler eller årliga penningebidrag af 300—600 kronor. Ved, 
ljus, städning, reparationer ra. m. bekostas i regeln af arbets
stugorna sjelfva. 

De lärarekrafter, som verka inom arbetsstugorna, utgöras 
till stor del af frivilliga, hvilka verka såsom lärarinnor eller 
föreståndarinnor. För de sista fyra åren utgjorde årligen de 
frivilliga lärarnes och lärarinnornas antal mellan 59 och 67, 
under det de aflönades utgjorde 38—48. Unga flickor från mer 
eller mindre bemedlade hem hafva oegennyttigt egnat en del af 
sin tid åt den goda saken, men derjemte äro åtskilliga aflönade 
lärarinnor och handtverkare (skomakare, korgmakare och snickare) 
anstälda. 

Barnen, såväl gossar som flickor, hafva fått biträda i åt
skilliga hushållsgöromål, exempelvis med städning af lokalen, 
sopning, damning, diskning, vedbärning in. i». Med Klara ar
betsstuga är förenad en matlagningsskola, församlingens »skolkök», 
der flickorna få lära sig att laga billig och god mat och att 
baka bröd. 

De arbeten, som barnen få lära sig i stugorna, äro olika 
efter åldrar och kön. I samtliga arbetsstugor äro sömnad, stick
ning, stoppning och lappning, bastarbeten, skomakeri, borstbinderi 
och knytning införda; i 7 arbetsstugor äro derjemte korgmakeri 
och i 6 träslöjd och väfnad införda. Samtliga årsinkomsterna 
af barnens arbeten utgjorde från arbetsåret 1891—92 till arbets
året 1894-95 5,928 kr. 60 öre. 

För att befordra kärleken till arbete få i flere af stugorna 
sådana barn, som inhemtat nödig skicklighet, på egen hand i 
sina hem tillverka föremål, som äro säljbara eller som kunna 
användas till materiel för arbeten, hvilka tillverkas i arbets
stugan. För detta slags arbete erhålla de en liten, men mycket 
välkommen betalning, hvilken inskrifves i deras sparbanks- eller 
postsparbanksböcker. Sålunda erhåller genom arbetsstugorna dag
ligen ett stort antal af stadens allra fattigaste barn en närande 
måltid, hvilken de genom sitt eget arbete sjelfva förtjenat och 
hvarigenom man undviker det för barnens karakter så förslap
pande inflytande, som gratisutdelningen af mat visat sig hafva 
utöfvat. 

Barnen utväljas af lärarne i folkskolan ibland de allra 
fattigaste af dem, som besöka folkskolan i åldern 7—14 år. De 

flesta äro sådana, hvilkas föräldrar endera äro döda eller hvilkas 
arbete nödgar dem att lemna barnen ensamma. Antalet under 
senaste arbetsår inskrifna barn utgjorde 1,037, hvilka i tur, 
hvarannan dag, besöka arbetsstugan, den ena dagen gossarne. 
den andra flickorna, men äfven »samskolor» finnas, såsom i 
Nikolai nya arbetsstuga ra. fl. 

Frälsningsarmtn. För denna förenings organisation samt 
verksamhet på det religiösa området hafva redogörelser lemnats 
i föregående femårsberättelser. Med ständigt växande framgång 
och ökadt intresse från allmänhetens sida har föreningen äfven 
under denna period verkat i välgörenhetens tjenst, och torde 
bland resultaten af föreningens arbete pä detta område böra 
framhållas följande: 

Ett räddningshem för fallna qvinnor har upprättats, i hvilkot 
från dess öppnande och till 1895 års slut varit intagna 521 
flickor. Af dessa hafva 223 erhållit tjänarinneplatser eller annat 
arbete, 72 hafva hemsäudts till anhöriga, 45 afsändts till sjukhus. 
152 bortvisats pä grund af dåligt uppförande eller frivilligt lemnat 
hemmet och 29 voro vid periodens slut qvar i hemmet. I före
ning med räddningshemmet äro inrättade en tvättinrättning samt 
bokbinderi och konstväfveri. Dessutom har armén öppnat ett 
hem för fabriksflickor och ett för tjenarinnor samt i förening 
med detta hem en platsanskaffningsbyrå. Ett äldre tjenarinne-
hem har dessutom af annan förening öfverlåtits åt armén. Ett 
hus till nytt räddningshem har inköpts till ett pris af 25,000 
kronor. 

För att bringa hjelp åt fattiga sjuka bedrifver armén fort
farande det s. k. slumarbetet, som består deri, att ijvinliga fräls
ningsofficerare, de s. k. slumsystrarne, tvä och två, stationerade 
i de fattigaste qvarteren i staden, besöka de fattiga sjuka rumlt 
omkring i trakten, bistå dem i råd och dåd, taga vård om deras 
barn, hjelpa och lära husmödrarne att hålla rent i sina tränga 
och tarfliga bostäder, sköta dem, dä de äro sjuka, vaka öfvor 
dem, då de äro döende, och på allt sätt bringa dem ljus, hopp 
och glädje. Der nöden är som störst och kräfver snar hjelp, 
gifvas penningegåfvor, eljest gifvas gåfvor i form af mat och 
kläder. 10,848 hem hafva sålunda till 1895 års slut erhållit 
praktisk hjelp. Slumstationernas antal i Stockholm är tre, mod 
sex officerare. 

Arméns filantropiska arbete, som vid förra femårsperiodens 
slut nyss var påbörjadt" har under den sistförflutna hastigt ut
vecklats, till stor hjelp för samhällets olyckligast lottade. För
utom egendomen n:r 47 Österlånggatnn, som fortfarande är lier-
berge för husvilla, har armén ytterligare inköpt egendomarne 
n:r 2 Benickebrinken och n:r 18 och 20 Köpmangatau. Huset 
n:r 2 Benickebrinken är delvis inredt till herberge för husvilla 
och delvis till ångkök och värmestuga, och egendomen vid Köp
mangatan uteslutande inredd till herberge. Under år 1895 hafva 
vid samtliga arméns herbergen i Stockholm herbergerats S5,388 
personer och under samma tid i ångköket serverats 238,494 
matportioner. Armén har dessutom en vedgård, der arbetslösa 
erhålla tillfälligt arbete. När de arbetssökandes antal är stort, 
tillåtas de arbeta endast så länge hvarje dag, att de hinna för-
tjena till mat och herberge för en dag och en natt, hvarefter 
andra släppas in att arbeta på samma vilkor. På detta sätt har 
under år 1895 gifvits arbete å 7,818 personer. Ett begränsadt 
antal har fått fast anställning, i synnerhet med att köra ut ved 
i staden. 
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Försakelseveckorna, som fortfarande påbjudas för att samla 
penningar till arméns olika verksamhetsgrenar, hafva vunnit 
allt större och större tillslutning. Sålunda insamlades på detta 
sätt år 1891 51,319 kr. 94 öre, år 1892 55,198 kr. 81 öre, 
år 1893 63,727 kr. 91 öre, år 1894 66,556 kr. 73 öre och år 
1895 84,936 kr. 10 öre. 

Fredrika-Bremerförbundet. Bland de syften för hvilka 
denna, i Ofverståthållareembetets föregående femårsberättelser 
omnämnda, förening verkar, ingår äfven att anskaffa arbete åt 
qvinliga arbetstagare inom sjukvårdens område. För att öfvervaka 
och leda den af förbundet för detta ändamål inrättade sjuk-
vårdsafdelning tillsattes under hösten 1893 en komité med tvenne 
läkare. Denna komité omfattar två afdelningar, af hvilka den 
ena förmedlar platser för sådana sjuksköterskor, hvilka, utan 
att vara fastade vid befintliga sjuksköterskehem, genomgått full
ständiga sjukvårdskurser eller äro af läkare förordnade, och den 
andra arbetar genom att upprätthålla en fältskärskurs för ut
bildade sjuksköterskor, som önska att, med ökade kunskaper, 
såsom s. k. fältskärssjuksköterskor arbeta företrädesvis på lands
bygden i sjukstugor eller af kommuner och fabriksdistrikt in
rättade sjukvårdsstationer. Här skulle den fältskärskunniga sjuk
sköterskan, under behörig kontroll af den stundom aflägset boende 
distriktsläkaren, bilda den förmedlingslänk mellan honom och de 
sjuka eller vid olycksfall skadade, som är så nödvändig, om ej 
läkaren skall arbeta förgäfves eller de sjuka öfveriemna sig åt 
okunniga och vidskepliga qvacksalfvare. Genom välvilligt till
mötesgående från de medicinska myndigheterna i hufvudstaden 
har förbundet också redan kunnat lägga grund till sin nu på
gående fältskärskurs. Så har för den sjukundervisning, som 
skall föregå fältskärskursen, förbundet fått sig tillförsäkradt ett 
visst antal elevplatser årligen på Sabbatsbergs sjukhus. För 
de sålunda förberedda fältskärseleverna samt kursens förestån
darinna har tillgång beredts att bevista Serafimerlasarettets ki
rurgiska poliklinik och föreläsningarna i anatomi för fältskärer 
vid Karolinska institutet. 

Föreningen Stockholms intemationela lärarinnehem. Sedan 
länge hade i hufvudstaden hos personer, hvilkas verksamhet 
satt dem i förbindelse med lärarinnor af olika slag och som 
haft tillfälle att iakttaga de svårigheter, dessa ofta haft att 
skaffa sig lämpliga ställen för inackordering, uppstått tanken 
pä att genom vädjan till allmänheten "söka i Stockholm bilda 
ett lärarinnehem efter mönstret af dem, som anordnats i flere 
af utlandets större städer. På hösten 1893 hölls ett möte för 
att utröna, huru den allmänna meningen stälde sig gent emot 
förverkligandet af denna tanke, och då förslaget omfattades med 
intresse, utsågs en komité, åt hvilken lemnades uppdrag att 
verka för dess realiserande. I maj 1894 sammankallades af 
denna komité för saken intresserade personer till ett möte, 
dervid stadgar för föreningen antogos. Enligt dessa stadgar 
har föreningen till ändamål att i Stockholm grunda och upp
rätthålla ett lärarinnehem, som skall hafva till uppgift att i 
inackordering till billigt pris, för längre eller kortare tid, mot
taga bildade qvinnor af svensk eller utländsk nationalitet, hvilka 
egna sig åt undervisning eller uppfostran, och särskildt att ut
göra en tillflyktsort för sådana lärarinnor, som för tillfället sakna 
anställning eller af helsoskäl behöfva någon tids hvila. I hemmet 
kunna äfven mottagas bildade qvinnor, som för studier eller för 
utbildning i någon förvärfsgren uppehålla sig i hufvudstaden. 

Lärarinnehenimet, som under inseende af föreningens sty
relse förvaltas af en föreståndarinna, är inrymdt i huset n:r 26 
vid Kungsgatan och öppnades den 1 januari 1895 samt består 
af 15 rum och kök. Under nämnda år var antalet pensionärer 
för längre eller kortare tid 78, deraf 55 svenskor, 2 norskor, 
2 finskor, 5 danskor, 9 schweitziskor, 3 tyskor, 1 engelska och 
1 polska. 

Stockholms folkkök. I syfte att för lägsta möjliga pris till
handahålla den arbetande klassen rikliga och goda måltider stif
tades på hösten 1891 en under Hans Kungl. Höghet Prins Carls 
ordförandeskap stående förening, hvars upprop till insamling af 
nödiga medel för anordnande af ett folkkök hörsammades med 
stor beredvillighet. I anledning af den i hufvudstaden rådande 
arbetslöshet ansågs lämpligt att så hastigt som möjligt anordna 
provisoriska folkkök och det första af dessa öppnades den 30 
november nyssnämnda år i huset n:r 17 vid Humlegårdsgatan. 
De provisoriska folkköken hade till uppgift dels det ofvan 
omnämnda, eller att åt den kroppsarbetande befolkningen till
handahålla för billigt pris sund och närande föda, i hvilket af-
seende vid portionsprisets bestämmande intet annat skulle be
räknas än sjelfva födoämnenas kostnad och tillredning, hvar-
jemte denna gren af folkkökets verksamhet borde afse att ut
röna, i hvad mån förutsättningar funnes för upprättande af 
permanenta folkkök; dels ock att till lindrande af den nöd, 
som rådde bland den kroppsarbetande klassen, särskildt i följd 
af då rådande arbetslöshet, bereda tillfälle för utdelande af 
matpoletter åt verkligt nödlidande enskilda arbetare eller hela 
familjer. Denna utdelning skulle uteslutande ske genom bemed-
ling af skyddsföreningen, föreningen för välgörenhetens ord
nande och andra i välgörenhetens tjenst arbetande föreningar 
eller enskilda personer, om hvilka styrelsen hade sig bekant, att 
de först efter noggrann pröfning af den hjelpsökandes verkliga 
ställning och behof utdela understöd. Deremot medgafs icke 
allmänheten att uppköpa poletter för utdelning vid dörrarne 
eller på annat sätt, enär sådant lätt skulle kunna leda till 
missbruk och särskildt motverka en af de första grundsatserna 
för en verkligt ordnad välgörenhet, nämligen att allmosor, af 
hvad slag de vara må, icke böra utdelas vid dörrarne eller på 
gatorna ntan tomtgången pröfning af den begärandes verkliga 
behof och bästa sättet att bistå honom. 

De provisoriska folkköken hade tre lokaler med en omsätt
ning af nära 400,000 portioner. Från och med den 1 oktober 1892 
blefvo folkköken permanenta. Den ofvannämnda insamlingen 
hade, förutom gåfvor in natura, inbragt nära 60,000 kronor 
och man kunde nu till vinnande af större omfattning till 
hufvudköken anordna filialer, till hvilka maten kördes i sär
skildt inrättade transportkök. Under vintern 1893—94 var lo
kalernas antal sex, nämligen ett hufvudkök vid Humlegårdsgatan 
å Östermalm, ett hufvudkök i Maria med filial i Hornskroken, 
samt ett hufvudkök å Kungsholmen med två filialer, den ena 
vid Kungsbron och den andra nära Költorget. Omsättningen, 
som under vintern 1892—93 i fyra lokaler utgjort 500,000 
portioner, nedgick oaktadt denna utvidgning till 330,000 por
tioner och detta föranledde styrelsen dels att under sommaren 
1894 hålla samtliga lokalerna stängda, dels att indraga hufvud-
köket på Kungsholmen med dess båda filialer. Detta hade näm
ligen under året gått med en förlust af öfver 8,000 kronor. 
Vintern 1894—95 var omsättningen i tre lokaler, öppna 3 ä 9 
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månader, 172,000 portioner, och då hufvudköket på Söder med 
filial ständigt gått med förlust, stängdes äfven detta. 

Orsaken till denna tillbakagång har folkkökens' styrelse 
ansett ligga i det gradvisa upphörandet af den arbetslöshet, som 
framkallat köken, samt i den omständighet, att på senaste tiden 
många nya billighetskaféer uppstått. Då emellertid folkköken 
tillkommit i annat intresse, än att lätta vilkoren för de mindre 
bemedlade, har styrelsen ej ogerna sett denna konkurrens uppstå. 
Men på grund af sin åsigt, att behöfligheten af folkkök är be
roende på arbetsförtjenst och sålunda periodisk, bar styrelsen 
för kommande behof sparat den inköpta materiel, som ej för 
tillfället användes. 

Aktiebolaget Stockholms arbetarehem. I sammanhang med 
redogörelsen för resultaten af de under perioden verkstälda 
bostadsräkningar i hufvudstaden omnämnes i afdelning PuJiti här 
nedan den under de senaste åren inträdda minskningen i bostads
tillgången, särskildt beträffande mindre lägenheter, samt den 
bostadsbrist, som på grund deraf vore att befara. Frågan om 
förbättrandet af arbetarnes bostadsförhållanden har i anledning 
häraf åter kommit på dagordningen och de förut i detta syfte 
verkande föreningar, såsom »Stiftelsen till minne af den 9 fe
bruari 1853», »1878 års stiftelse» m. fl., hafva under år 1893 
ökats med ofvannämnda aktiebolag, hvilket, såsom tillkommet 
uteslutande i filantropiskt syfte, här upptages. Bolagets tvenne 
stenhus, uppförda å en af Stockholms stad mot amortering på 
synnerligen billiga vilkor upplåten tomt, n:r 6 i qvarteret Storken 
med adress n:r 52 vid Sibyllegatan, innehåller tillsammans G5 
lägenheter, förutom de rum, som äro afsedda för föreståndarinnan, 
samt en handelsbod. På nedra botten i huset åt gatan finnes 
dessutom ett större rum, afsedt till bön-och samlingssal. Lägen
heterna utgöras antingen af ett rum och kök med särskild in
gång till köket, att hyra för ISO kronor om året, eller med 
köket innanför boningsrummet (hyran 160 kronor), eller ock ett 
enkelrum med kokspis i kakelugnen (hyran 120 kronor). För 
åren 1894 och 1895 hade bolaget en nettobehållriing af resp. 
5,770 kr. 64 öre och 5,160 kr. 27 öre på ett aktiekapital af 
100,000 kronor. Af vinsten få dock bolagsmännen ej utdela 
mer än 4 %, återstoden afsättes till en reservfond, »afsedd att 
genom nedsättning i hyresafgifterna eller annorledes bereda hyres
gästerna i bolagets fastigheter fördelar.» 

Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra. Ar 1891 
bildades på initiativ af några för saken intresserade personer 
denna förening, hvar.s uppgift är att bistå obemedlade lytta och 
vanföra, men andligt normala personer, genom att meddela dem 
ändamålsenlig undervisning i slöjd och utveckla dem till den skick
lighet och de färdigheter, som lämpa sig för deras anlag, krafter 
och kroppstilistånd, så att de i möjligaste måtto sättas i till
fälle att försörja sig sjelfva; hvarjemte föreningen söker anskaffa 
lämpliga platser åt utlärda elever. Härmed har föreningeu afsett 
icke att träda i den allmänna fattigvårdens ställe, utan att 
genom beredande af arbetsförtjenst åt obemedlade lytta och van
föra göra fattigunderstöd för dem umbärligt. 

Dessa mål vill föreningen nå medelst sin arbetsskola, hvarest 
lemnas kostnadsfri undervisning i omförmälda hänseenden. Skolan, 
som arbetar hela året med ferier vid jultid och under en del af 
sommaren, handbafves närmast af en föreståndarinna, som vid 

undervisningen biträdes af två ä tre slöjdlärare samt en lärarinna. 
Elevernas antal, som år 1892 utgjorde 25, uppgick .1805 till 35. 
deraf omkring dubbelt så inånga manliga som qvinliga elever. 
Sedan en elev uppnått sådan skicklighet, att hans arbete varder 
säljbart, får han viss arbetslön såsom uppmuntran. Beloppet 
af försålda, i skolan förfärdigade arbeten, som år 1892 uppgick 
till 2,000 kr. 48 öre, steg år 1895 till 5,053 kr. 70 öre. 

Föreningens angelägenheter handhafvas af en styrelse, be
stående af nio ledamöter — deraf fem manliga (minst en läkare) 
och fyra qvinliga — valda för tre är. De löpande ärendena 
skötas af ett s. k. arbetande utskott, som består af tre af styrelsens 
ledamöter. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, så 
ofta behofvet det påkallar. Ledamot af föreningen är den. som 
erlägger en årsafgift af minst 3 kronor; ständig ledamot den, 
som på en gång eller under loppet af 5 ur erlagt minst 50 
kronor. För närvarande är antalet föreningsmedlemmar 400, 
af hvilka 130 ständiga. 

Föreningens inkomster hafva bestått i ledamofsafgifter, som 
för år 1895 uppgingn till 1,886 kronur, inkomster försålda elev
arbeten samt af gåfvor. Föreningens kapitalbehållning utgjorde 
vid 1895 års slut 47,748-or, kr., deraf den kontanta behållningen 
uppgick till 45,084'tie kr.; och är denna behållning sålunda för
delad : 

Stockholms sjömanshem. På initiativ af Hans Maj:t Ko
nungen och under hans höga beskydd har under perioden be
hofvet af en dylik inrättning i hufvudstaden Mifvit pa ett till
fredsställande sätt tillgodosedt. Den 21 januari 1890 skänkte 
Hans Maj:t Konungen grundplåten till >:ett hem för sjömän af 
alla nationer» samt uppdrog åt derför intresserade personer att 
föranstalta en insamling af medel till anordnande af ett dylikt 
sjömanshem. Denna insamling egde rum under litlig tilUlutning 
och, sedan på detta sätt nödiga medel erhållits, inköptes för ett 
belopp af 105,000 kronor huset n:r 3 vid Peder Myndes backe. 
Det vidt omfattande arbetet med husets förändring för dess nya 
ändamål bedrefs med stor raskhet och för en, pä grund af såväl 
byggmästarens som flere leverantörers offervillighet, jemförelsevis 
billig kostnad och det nya sjömanshemmet, som i ett för allt 
kostat 163,000 kronor, stod redan på hösten 1891 färdigt att 
börja sin verksamhet. Den 5 oktober nyssnämnda år invigdes 
hemmet af Hans Maj:t Konungen i närvaro af Hennes Maj:t 
Drottningen, Hans Kongl. Höghet Kronprinsen samt Deras Kongl. 
Högheter prinsarne Carl och Eugen jeinte Here framstående 
personer. 

Intill periodens slut har hemmet herbergerat 12,629 sjömän, 
af hvilka omkring 10,000 varit svenskar och återstoden tillhört 
främmande nationer. At obemedlade och behöfvande sjömän 
hafva afgiitsfritt lemnats 1,254 nattlogi ov.li omkring 2.300 mal
tider. Tillsammans 51,582 kronor hafva sedan hemmets stif
tande genom dess beuiedling af sjömän insatts pa sparbanks-
böcker. 

http://ov.li
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3. Näringar. 

En öfversigt af hufvudstadens näringsverksamhet lemnas i 
bevillningsstatistiken genom de i densamma förekommande upp
gifter angående uppskattadt värde af fastighet samt angående 
inkomst af kapital och arbete äfvensom beloppet af den på grund 
häraf uträknade bevillningen. Åtskilliga af dessa förhållanden 
äro redan i det föregående berörda, under afdelningen »Befolk
ningens välstånd.» Hela den hufvudstadens invånare påförda 
allmänna bevillningen efter andra artikeln af bevillningsstadgan 
har under de senast förflutna femårsperioderna uppgått till föl
jande belopp: 

Den relativa ökningen under åren 1891—1895 synes an
tyda en, om än ej synnerligen betydande, förbättring i konjunk
turerna inom hufvudstaden. 

Den uppskattade inkomsten af kapital och arbete har utgjort: 

Summorna för femårsperioderna fördela sig på följande sätt 
på bevillningsstadgans särskilda rubriker: 

Tillväxten under den sista perioden har alltså utgjort för 
inkomsten af enskild tjenst eller pension 4f>3 % (mot 51-5 % 
under perioden 1886—1890), för inkomst af rörelse och yrke 
20-5 % (mot 18'6 %), för inkomst af kapital 15'3 % (mot 15-2 %) 
samt för inkomst af allmän tjenst eller pension ll'r, % (mot 
10\4 %). Samtidigt har medelfolkmängden ökats med endast 
10-6 % (mot 21-7 % under näst föregående period). 

Vid behandlingen af de särskilda näringsgrenarna torde i 
främsta rummet vara att nämna: 

A) Industrien: Enligt Kungl. Koimnerskollegii uppgifter till 
rikets offlciela statistik utgjorde hela tillverkningsvärdet vid fa-
liriksiiiräUningarna; 

Den tillbakagång, som under en lång tid egt ruin i afseende 
på hufvudstadens procentiska andel af hela rikets tillverkning, 
har under de sist förflutna fem åren varit större än någonsin 
förut. Till stor del är emellertid den betydliga nedgången endast 
skenbar och beroende, dels på att flere industrigrenar, som förut 
ej redovisats i fabriksstatistiken och hvilka i Stockholms stads 
näringslif öfver hufvud spela en relativt ringa rol, numera och 
företrädesvis från och med år 1892 äro deri upptagna, dels ock 
derpå att äfven i öfrigt uppgifterna till nämnda statistik under 
sista perioden blifvit i afsevärd mån fullständigade. För en 
dylik förklaring synes jemväl den omständigheten gifva skäl, 
att procenttalet blott föga förändrats under de sista fyra åren. 

Den grad af betydelse inbördes, med hvilken de särskilda 
grenarna af industrien ingå uti hufvudstadens hela tillverkning af 
fabriksvaror, framgår af tabell E (sid. 19). Af nyss anförda skäl 
äro emellertid uppgifterna å tillverkningsvärdena under de två 
perioderna ej alltid fullt jemförliga med hvarandra. Sålunda 
representera i tillverkningsvärdet för åren 1891—1895 ensamt de 
i statistiken nyintagna fabriksgrenarna, ibland hvilka särskildt 
må nämnas" charkuteri-, murbruks- och punschfabrikerna, ett 
belopp af omkring 11,500,000 kronor, och den på eljest för
bättrade och fullständigade uppgifter beroende ökningen torde 
ej heller böra lemnas obeaktad. Hvad särskildt mekaniska 
verkstäderna beträffar, må anmärkas, att i denna grupp numera 
inräknas äfven en del förut särskildt redovisade fabriksgrenar, 
bland hvilka i fråga om Stockholm förtjena att omnämnas bleck-
slagerier, filhuggerier, kulsprutfabriker och smidesfabriker. In
räknas äfven för åren 1886—1890 dessa fabriker bland mekaniska 
verkstäder, skulle tillverkningsvärdet under denna period ökas 
med omkring 4,800,000 kronor och sålunda uppgå till något 
öfver 39,000,000 kronor, hvadan ökningen under sista perioden 
skulle reduceras till ej fullt 9,000,000 kronor. 

Rörande de vigtigaste fabriksgrenarna i Stockholm torde få 
lemnas följande öfversigt öfver deras relativa utveckling i jem-
förelse med motsvarande anläggningar inom hela riket: 

a) Mekaniska verkstäder och gjuterier samt (för sista peri-
odm)jern- och stålvarufabriker. Tillverkningsvärdet har utgjort: 
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Att döma af sista kolumnens siffror skulle sålunda Stock
holms stads procentiska andel under åren 1891—1895 hafva 
minskats från 23'o till 19'2 %. Nedgången är dock uteslutande 
att tillskrifva de förändringar, som under sista perioden åväga-
bragts i afseende på omfattningen af ifrågavarande fabriksgrupp. 
Den mest betydande bland dessa är öfverflyttningen från bergs
till fabriksstatistiken af vid jernbruken befintliga jern- och stål
manufakturverk. Det är visserligen ej möjligt att exakt be
räkna den ökning i tillverkningsvärdet, som härigenom tillförts 
rikssumman för åren 1891—1895 utan någon som helst mot
svarande höjning i summan för Stockholms stad. Men då den
samma ensamt för året 1892 beräknats till 9,000,000 kronor, 

Tab. E. Fabrikerna i Stockholm åren 1886—1895. 

torde den för hela perioden kunna approximativt uppskattas till 
i rundt tal 45,000,000 kronor. Minskas rikssumman med detta 
belopp, kommer procenttalet för Stockholms stad att under sista 
perioden uppgå till 23\4 ii, hvadan sålunda i fråga om utveck
lingen af denna sin vigtigaste fabriksgren hufvudstaden fort
farande åtminstone förmått håila jemna steg med hela riket. 

b) Sockerbruken. Tillverkningen har utgjort: 

Den starka relativa nedgången under de sista perioderna 
är naturligtvis i första hand beroende på den utomordentliga 
utveckling, hvitbetssockertillverkningen, hvari som bekant hufvud
staden ej tager del, haft att framvisa. Men äfven om hänsyn 
tages endast till raffineringsverken, har Stockholms betydelse 
varit i ständigt aftagande. Procenttalen för de tre sista peri
oderna blifva nämligen i detta fall: 25'o %, 19's f» och 15-7 %. 

c) Tobaksfabrikerna. Tillverkningsvärdet vid dessa har 
utgjort: 

Under sista perioden har sålunda inom denna fabriksgren 
i det hela taget en något lifligare verksamhet gjort sig gällande, 
hvarvid likväl tillverkningsvärdet för hufvudstaden ej vuxit med 
fullt samma hastighet som för riket i dess helhet. 

d) Angående maltdrycksfabrikerna äro uppgifterna för ti
digare år ofullständiga. Under sista perioden har tillverknings
värdet inom Stockholm ökats med 4 millioner kronor och utgör 
detta numera omkring V3 af hela rikets tillverkning. 

Antalet arbetare vid hufvudstadens fabriker (verkmästare 
inräknade) äfvensom handtverkare och handtverksarbetare ut
gjorde: 

Den relativa ökningen under sista perioden är ej synner
ligen stor och torde åtminstone till någon del kunna tillskrifvas 
mera fullständiga uppgifter. 
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B) Handeln. Den relativa omfattningen af hufvudstadens 
handelsomsättning med utlandet kan, hvad angår importen, be
lysas af följande tal, utvisande beloppet af den influtna tull
uppbörden: 

Efter en ständig nedgång alltsedan åren 1876—1880 har 
sålunda hufvudstaden sett sin procentiska andel af rikets tull
uppbörd åter något ökas under den sist tilländalupna perioden. 

Från och med år 1891 föreligga emellertid i den officiela 
handelsstatistiken direkta uppgifter rörande värdet af de till 
Stockholms tullkammardistrikt importerade och derifrån ex
porterade varor. En jemförelse i detta hänseende mellan hufvud
staden och hela riket utfaller på följande sätt: 

Den betydande relativa ökningen för Stockholm år 1894 
är helt och hållet beroende på de genomgripande förändringar i 
afseende på vissa varors handelsvärde, som nämnda år infördes 
i handelsstatistiken och hvarigenom rikssumman skenbart min
skades med ända till 75,000,000 kronor. Procenttalet för 
Stockholm skulle eljest hafva uppgått till endast något öfver 
18 %. 

Af hela handelsomsättningen i riket kommer sålunda på 
hufvudstaden öfver 19 % och öfverträffas Stockholm i detta af-
seende endast af Göteborg. Hvad särskildt importen beträffar 
gar föga mindre än 30 % till hufvudstaden, hvilken ock utgör 
rikets förnämsta importhamn. I fråga om exporten- åter står 
Stockholm efter både Göteborg och Malmö samt synes för öfrigt 
tätla med Sundsvall och Gefle om tredje rummet. Anmärkas 
ma dock, att ofvan anförda förhållanden afse tullkammar-
distrikten och ej de särskilda städerna, hvilket åtminstone be
träffande Sundsvall är af synnerligen stor betydelse, när fråga 
gäller dess förnämsta exportartikel, trävaror. 

Antalet handlande, som idka grosshandel eller sälja varor 
i bod eller å annan upplagsplats, uppgifves hafva utgjort: 

I viss mån belysande i fråga om handelsomsättningens lif-
lighet i hufvudstaden äro följande data. 

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

Hela antalet genom Stockholms postkontor befordrade för
sändelser (utom abonnerade tidningar och tidskrifter) utgjorde i 
jemförelse med folkmängden: 

Vid Stockholms telegrafstationer befordrades följande antal 
taxerade telegram (t. o. m. år 1873 uppgifter blott om privat
telegram): 

Trafiken vid stadens jernvägsstationer har omfattat: 

Den ökade lifligheten i persontrafiken, som gjort sig gällande 
under åren 1894 och 1895, är hufvudsakligen framkallad af den 
nya jernvägslinien Stockholm—Saltsjöbaden samt den elektriska 
jernvägen till Djursholm. 
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En icke obetydlig inkomstkälla, har Stockholm, i likhet 
med flertalet märkligare orter i våra dagar, uti hotellrörehen. 
Antalet anmälde resande har utgjort: 

Dessa tal omfatta dock, såsom lätt kan inses, endast en 
ringa del af det verkliga antalet resande. 

C) Sjöfarten. I Stockholms stad hemmahörande fartyg äfven-
som dessas tontal synas af följande tabell: 

Den stora nedgång i antalet ångfartyg, som egt rum mellau 
åren 1890 och 1895, är beroende derpå, att dylika fartyg under 
20 tons drägtighet numera icke äro föremål för registrering. 

Räknas, såsom vanligen sker, hvarje ångfartygston = 3 ton 
af segelfartyg, utfaller en jämförelse mellan Stockholms handels
flotta och hela rikets på följande sätt: 

Ökningen af rikets handelsflotta, hvilken doek i någon män 
är att tillskrifva förändradt beräkningssätt, har sålunda under 
de sista fem åren uppgått till 52,000 ton eller (rs %, under det 
de i Stockholm hemmahörande fartygens tontal tillväxt med 
48,500 ton eller mer än 50 %. Också har den stegring, som 
sedan femton år tillbaka egt rum i af seende pä hufvudstadens pro-
centiska andel af rikets hela tontal, mellan åren 1890 och 1895 
varit större än någonsin förut. 

Sammanlagda tontalet af anlända och afgångna fartyg i 
utrikes fart utgjorde: 

D) Jordbruket. Angående det jordbruk, som i ringa om
fattning drifves inom hiifvudstaden, har för denna femarsberät-
telse, liksom för de närmast föregående, en undersökning blifvit 

af Öfverståthållareembetet företagen. Resultatet af densamma 
är i kortfattadt sammandrag följande. 

Arealen af träd-, humle- och kålgärd har uppgifvits till 
119 hektar, af åker och annan odlad jord till 284 hektar, af 
naturlig äng till 24 hektar samt af skogbärande mark till 1,2525 
hektar. Motsvarande tal år 1891 utgjorde 134,201, 154 och 730 
resp. Den stora tillväxten i skogsarealen är naturligtvis helt 
och hållet att tillskrifva förbättrade uppgifter. Måhända har 
dock vid den sista undersökningen skogsarealen blifvit något för 
högt uppskattad. 

Användningen af den odlade jorden uppgifves sålunda: 

Utsäde och skörd hafva uppgifvits till nedanstående belopp: 

Det inom hufvudstadens gränser förekommande jordbruket 
drifves å 74 särskilda brukningsdelar, hvilka fördelas sålunda, 
med hänsyn till arealen af odlad jord: 

Antalet i hiifvudstaden underhållna kreatur, bland hvilka. 
naturligtvis det stora flertalet hästar icke användes för jordbruk, 
har vid särskilda tidpunkter befunnits vara följande: 

Den senast verkstälda undersökningen synes sålunda ådaga
lägga en betydlig ökning af antalet hästar, hvaremot kreaturs
stocken i öfrigt visar sig vara i stadigt aftagande. 
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4. Kommunikationer, sjöfart, varuutbyten. 

Skjutsväsendet. Till efterrättelse äro fortfarande gällande 
de bestämmelser, som i detta afseende blifvit meddelade genom 
Ofverstäthållareembetets kungörelse den 23 december 1874, enligt 
hvilken det åligger stadens åkare att vid beställning ä skjuts-
stationen i huset n:r 2 och 4 vid Adolf Fredriks Kyrkogata 
verkställa gästgifvareskjuts till de omnämnda närmast staden 
belägna gästgifvaregårdar mot en lega af 1 kr. 87 öre för 
nymil, med tillägg af 23 öre för schäskärra eller kärra, som 
har fjädersits med ryggstöd, 47 öre för skjutsvagn ined två 
hästar, samt 9 öre för vanlig åkarsläda, allt per nymil, näm
ligen: Drottningholm Ti, Barkarby, Fittja och Länna 1'6, Ensta 
1-y, Rotebro 2'i och Gustafsberg 2'5 nymil från Stortorget. 

Enligt ofvannämnda kungörelse skall den, som önskar gäst-
gifveriskjuts, minst sex timmar före den tid, skjutsen är afsedd 
att begagnas, pä skjutsbeställningsstället skriftligen reqvirera 
det erforderliga antalet hästar hos skjutsföreståndaren, hvilken 
det åligger att besörja skjutsens anskaffande. Den, som be
ställer skjutsen, är pligtig att dervid erlägga s. k. inskrifnings-
penningar. Hälften af denna afgift tillfaller de s. k. sung-
bröderna», eller de åkare, som efter tur inom de båda åkare
lagen, det norra och det södra, hafva till åliggande att från 
den 1 april till den 1 oktober mellan klockan sex på morgonen 
och tio på aftonen samt de öfriga månaderna från klockan sju 
på morgonen till tio pä aftonen dagligen vara till hands på 
skjutsbeställningsstället, för att ombesörja uppbådning af hästar. 
Vid beställning nyssnämnda tid af dygnet, erläggas inskrifnings-
penningar med 10 öre för hvarje häst. Beställes åter skjuts å 
tid, då ungbröderna ej äro skyldiga att vara tillstädes å skjuts
stationen, utgör inskrifningsafgiften 15 öre och tillfaller då 
denna afgift skjutsstationsföreståndaren, hvilken det åligger att 
under denna tid af dygnet fortskaffa inkomna beställningssedlar 
till den eller de åkare, som äro skjutsningsskyldige enligt den 
förteckning, som ungbröderna, innan de aflägsna sig från skjuts
stationen, äro skyldige att till dess föreståndare afiemna. 

Vid 1895 års slut besörjdes åkeriet för personbefordran med 
156 droskor och 208 hästar. Akarnes antal utgjorde 128. At 
desse innehade 60 rättighet till såväl personbefordran som varu-
torsliiig och 68 endast till varuforsling. Antalet droskkuskar 
var 216. Hela antalet i äkerirörelsen inom hufvudstaden an
vände hästar utgjorde 1,390, af hvilka 916 tillhörde norra och 
471 södra åkarelaget. 

Några kungs- eller kronoskjutsar hafva under perioden ej 
förekommit. 

Uti tabell 2 i bilagorna äro bland liufvudstadens allmänna 
vittjar inräknade de gator, som måste passeras för att på ginaste 
vägen komma från en af stadens tullar till en annan, dock att 
hvarje gata endast en gång inräknats. De sträckningar och 
gator, som hänförts till allmän landsväg, äro alltså följande: 

I afseende ä antalet nybygda boningshus åren 1891—1895, 
antalet bebygda och obebygda tomter samt lägenheter äfvensom 
fastigheternas taxeringsvärde hänvisas dels till bilagornas tabell 3, 

1) Norrtull—Hornstull, 6-6 kilometer, vägen tagen öfver Norr
tullsgatan, Drottninggatan, Fredsgatan, Vasabron, Riddarhus
gränd, Stora Nygatan, Kornhamnstorg, Karl Johans torg, Vestra 
slussgatan, Södermalmstorg, Hornsgatan, Hornskroken och Brän-
kyrkagatan; 2) Norrtull—Skanstull, lika med föregående till och 
med Södermalmstorg, derefter Götgatan, hela sträckningen 6-i2 
kilometer, hvaraf 1'92 kilometer förut ej inräknad väg; 3) Norrtull— 
Danvikstull, lika med n:r 1 till och med Södermalmstorg, der
efter Götgatan, Tjärhofsgatan, Folkungatan och Danviksgatan, 
tillsammans 6'69 kilometer, hvaraf 2-49 kilometer förut ej räknad 
väg; 4) Roslagstull—Hornstull 6-56 kilometer, utefter Roslagsgatan, 
Regeringsgatan, Gustaf Adolfs torg, Norrbro, Lejonbacken, Skepps
bron, Östra slussgatan och Brunnsbacken samt derefter Horns
gatan—Brännkyrkagatan lika med n:r 1, ej förut inräknad väg 
4'i6 kilometer; 5) Roslagsgatan—Skanstull, 6-os kilometer, allt 
förut upptaget, nämligen sträckan Roslagsgatan till Brunns
backen under n:r 4 och Götgatan under n:r 2; 6) Roslagstull— 
Danvikstull, 6"65 kilometer, hvaraf sträckan Roslagstull—Brunns
backen är upptagen under n:r 4 och Götgatan—Danviksgatan 
under n:r 3 ; 7) Kungholmstull (vid Fridhemsgatan)—Ladugårds-
landstull, 4'21 kilometer, öfver Handtverkaregatan, Nya Kungs-
holmsbron, Tegelviken, Rödbodtorget, Fredsgatan, Gustaf Adolfs 
torg, Arsenalsgatan, Nybrogatan, Strandvägen, Grefgatan och 
Karlavägen; 8) Kungholmstull—Danvikstull, 5-75 kilometer, hvaraf 
sträckan Handtverkaregatan—Tegelviken är upptagen under n:r 7, 
Vasabron—Södermalrastorg under n:r 1 och Götgatan—Danviks
gatan under n:r 3. Slutligen böra till inom staden belägen allmän 
landsväg räknas jemväl: 9) Norrtullsvägen, 0'67 kilometer; 10) 
Alkistvägen, 2-so kilometer; 11) Drottningholmsvägen, l-86 kilo
meter; och 12) Karlbergsvägen. Sammanlagda längden af här 
upptagna gator och vägar, ingen mer än en gång räknad, uppgår 
till den i tabellen upptagna siffran 26 kilometer. 

Stadens kostnad för förbättringar (planering och belägg
ning) af dessa farleder har under en hvar af de senaste fyra 
femårsperioderna utgjort: 

dels ock till den under afdelningen politi förekommande redo
görelse för byggnadsverksamheten. 

5. Kameralförhållanden. 

För Norrtullsvägen, Alkistvägen, Drottningholmsvägen och 
Karlbergsvägen ingår jemväl kostnaden för underhållet. 

Den vidare redogörelsen för kommunikationsanstalter lemnas 
under särskild rubrik i afdelningen politi här nedan. Rörande sjö
fart och handel hänvisas dels till afdelningen näringar, dels ock 
beträffande den del af sjöfarten, som rörer hamnväsendet, till den 
redogörelse, som under afdelningen politi kommer att derom lemnas. 
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Egendomar af jideikommissniuar. Uti bilagornas tabell 4, 
upprättad i öfverensstämmelse med formulär 4 till Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes femårsberättelser för åren 1891—95, lemnas 
en uppgift på de i hufvudstaden befintliga egendomar af fidei
kommissnatur år 1895. I afseende å de i förra femårsberät-
telsen upptagna fideikommissegendomar hafva under denna period 
icke inträffat någon förändring vare sig i fråga om innehafvare 
eller natur, men till dessa egendomar hafva tillkommit ytter
ligare tre, i det att för den 23 februari 1891 uti fastighets-
boken antecknats, att i enlighet med Eders Kongl. Maj:ts utslag 
den 30 maj 1890 på fastigheterna n:r 5, 6 och 7 i qvarteret 
Barnhuset inom Adolf Fredriks församling jemte egendomen 
Tidö inom Vestmanlands län öfverflyttats den fideikommiss
egenskap, som vidlådit Axmars, Vifors och Viksjö bruksegen
domar inom Gefleborgs län. 

Angående egendomar tillhörande inhemska aktiebolag år 
1895 meddelas föreskrifna uppgifter i tabell 5. 

Egendomar tillhörande främmande magters undersåtar upp
tagas i tabell 6. Under perioden hafva åt utländska undersåtar 
lagfarter meddelats åren 1892, 1894 och 1895 å 7 fastigheter 
ined ett sammanlagdt taxeringsvärde af 1,052,100 kronor, medan 
å andra sidan under samma tid 1 egendom med ett taxerings
värde af 85,000 kronor öfvergått frän utländsk till svensk under
såtes ego. 

I fråga om krono- och kominunalup/ihörden samt om Stork
holms stads finanser hänvisas till den af stadsfullmägtioes be
redningsutskott årligen utgifna berättelse angående Stockholms 
kommunalförvaltning. 

6. Politi. 

A) Stadens myndigheter. 

a) Öfverståthållareembetets kansli. Registrering af sjuk
kassor. Jemlikt 2 § i lagen om sjukkassor den 30 oktober 
1891 skall i Stockholm ansökan om registrering af sjukkassor 
göras hos Ofverståthållareembetet. Då det kunde antagas, att 
vid tillämpning af den nya lagen svårigheter för vinnande af 
registrering kunde för sökandena komma att möta i följd af 
förbiseende eller missförstånd af livad stadgandena borde enligt 
lagen innehålla, hade i ÖfverståthåHareembetets kansli innan 
lagens trädande i kraft uppgjorts ett förslag till stadgar, hvaraf 
exemplar i öfvertryck höllos allmänheten till banda. 1 enlighet 
med detta förslag hafva flere af de hos Ofverståthållareembetet 
nu registrerade kassor aftattat sina stadgar. 

Från den 1 juli 1892, då lagen angående sjukkassor trädde 
i kraft, hafva hos Ofverståthållareembetet inregistrerats följande 
antal dylika kassor: 

För de vid periodens slut i hufvudstaden befintliga icke regi
strerade sjukkassor lemnas redogörelse i tabell 7 (afd. e). Af 
dessa kassor, uppgående till ett antal af 137, utgöra 109 »rena» 
sjukkassor eller sådana, som afse att bereda sina medlemmar 
sjukhjelp, med eller utan begrafningshjelp, samt 28 sådana, som 
förutom sjuk- och begrafningshjelp tillförsäkra delegarne äfven 
andra förmåner, såsom tillfälligt understöd, pensioner, reshjelp 
och dylikt, och hvilka i följd deraf med sin nuvarande organisa
tion icke äro berättigade till registrering. Härförutom finnas 
omkring 25 sjukkassor, om hvilkas befintlighet Ofverståthållare
embetet väl eger kännedom, men som antingen vägrat att lemna 
begärda uppgifter, eller ock lemnat högst ofullständiga medde
landen och på grund deraf måst ur förteckningen uteslutas. 

Af det ofvan sagda framgår, att af de 150 vid periodens 
slut i hufvudstaden befintliga sjukkassor, hvilkas verksamhet 

icke lägger hinder i vägen för kassornas registrering, endast 
omkring en tredjedel sökt komma i åtnjutande af de förmåner, 
som genom sjukkasselagen blifvit registrerade sjukkassor beredda. 
En redogörelse för anledningen härtill är af Ofveistutlmllnre-
embetet letnnad i det underdåniga utlåtande, som jeinte anbefald 
utredning rörande i Stockholm befintliga icke registrerade sjuk
kassor blifvit på grund af Eders Kungl. Maj:ts nådiga skrif-
velse den 3 juni innevarande ar af Ofverståthållareembetet den 
7 december samma år afgifvet rörande frågan, huruvida och i livad 
mån en förhöjning af det enligt gällande bestämmelser af stats
medel utgående förvaltningsbidrag till registrerade sjukkassor 
synes böra ske, i syfte att registrering måtte ega rum till större 
omfattning, än livad hittills visat sig vara fallet. Ofverståthållare
embetet tillåter sig derför att rörande denna fråga åberopa den 
del af berörda utlåtande, der Ofverståthållareembetet, efter att 
hafva behandlat proportionen mellan förvaltningskostnaderna för 
samtliga vid 1894 års slut i riket befintliga kassur och det till 
samma kassor frän staten utgående förvaltningsbidrag, rörande 
särskildt sjukkassorna i Stockholm yttrar följande: 

»Det torde likväl icke kunna förnekas, att i särskilja fall förhållandet mellan 
förvaltningskostnaderna och statsbidraget ej ställer sig sa gyusnmt, sutn, enligt 
livad nysa är nämndt, synes vara händelsen för de registrerade -sjukkassorna säsoio 
ett helt betraktade, och den förnämsta orsaken härtill synes, förutom de lokala 
förhållandena, vara den, att nu föreakrifua högsta statsbidraget, trehundra kronor, 
är alltför ringa för att de större kassorna, hvilkas registrering dock frän stati
stikens synpunkt är af så stor betydelse, skulle, för att komina i åtnjutande deraf, 
lata sig registreras. Särskildt synes detta vara förhållandet med de i Stockholm 
hetiutliga sjukkassorna, för dem bland dessa kassor, som äro registrerade, upp-
giek förvaltningsbidraget för är 181M t»11 något öfver halfva beloppet af förvalt
ningskostnaderna, och de större kassorna hafva hittills i alluiäuhet ej ansett sig 
kunna hafva nägon fördel af registrering. l'ä grund af dessa förhållanden och 
då, i betraktande af sjukkassornas gagnande verksamhet, statsbidraget synes höra 
vara ej blott ett förvaltningsbidrag, utan äfven afae att i öfrigt främja sjuk-
kasseväsendet, finner Ofverståthållareembetet en förhöjning af statens bidrag till 
sjukkassorna vara högligen önskvärd. Frågan, i hvilkeu män eu dylik förhöjning 
bör ske, anser sig likväl Ofverståthållareembetet icke kunna med ledning endast 
af uppgifterna om i Stockholm betintliga sjukkassor bedöma, men har Ofverstut-
hållareembetet trott sig böra i detta sammauhang låta till Eders Knugl. Maj:ts 
kännedom komma, att vid ett af härofvau omförmälda möten mellan Stockholms 
sjukkassestyrelser, representerande såväl registrerade som icke registrerade sjuk
kassor, enhälligt beslutats alt hos Eders Kungl. Maj:t och Kiksdageu hemställa, 
det bestämmelserna i Eders Kungl. Majtts nådiga kungörelse deu i!0 oktober 



24 Stockholms stad. Firmaanmälningar. Utländska försäkringsanstalter. Bötesmedel. Kanslimål. 

1891 angående förvaltningsbidrag åt sjukkassor niåtie ändras derhän, att för
valtningsbidraget skall för år utgå i förhållande till det antal afgiftspligtige med
lemmar, sjukkassan under det nästföregående året städse haft, med 2 kronor för 
uvarje medlem till och med 100, med 1 krona för hvarje medlem derutöfver 
till och med 300, samt med ftO örn för hvarje medlem derutöfver. Slutligen 
torde i fråga om anledningen till, att registrering af i Stockholm befintliga sjuk
kassor icke egt rum i större omfattning, än hittills visat sig vara fallet, hiir böra 
påpekas äfven andra dertill medverkande faktorer. Frånsedt, att ett mindre antal 
(8) af de i bilagda förteckningar upptagna kassor icke uppnått det minimum i 
medlemsantal, som utgör ett af vilkoren för regisfrering, samt att de 31 kassor, 
som uppgifvas hafva annat ändamål Un att bereda sina delegare eller deras efter-
lefvande understöd vid sjukdoms- och dödsfall, icke utan väsentliga förändringar 
i organisationen kunna få registreras, förefinnas, såsom Ofverståtbållareembetet 
under insamlandet af nu lemnade uppgifter haft tillfälle att erfara, bland sjuk
kassornas förvaltande och delegare någon misstro mot allt, som häntyder på 
kontroll från myndigheternas sida; och lärer den härpå grundade obenägenheten 
att lemna erforderliga uppgifter om kassorna ej minst motverka registreringen. 
Huruvida en ökning af statsbidraget skall kunna häfva denna obenägenhet, är 
väl ej möjligt att med visshet förntse, men det .synes Ofverståthållarembetet 
likväl kunna antagas, att, i den mån fördelarna af registreringen ökas, denna 
obenägenhet skall öfvervinnas, en önskvärd utveckling af sjelfhjelpsidén åstad
kommas och kännedomen om sjukkasseväsendets tillstånd och utveckling deri-
genom underlättas.» 

Tillämpning af lagen angående handelsregister, firma och 
prokura. För handelsregistrets förande har jemväl under denna 
femårsperiod varit anstäld en särskild e. o. tjensteiuan, åt hvilken 
uppå derom gjorda underdåniga framställningar Eders Kongl. 
Maj:t genom nådiga bref den 29 januari 1892, den 19 maj 1893 
och den 12 oktober 1894 för hvartdera af åren 1891—1895 be
viljat arvode med 1,500 kronor. 

Anmälningar om nya firmor, som under åren 1888—1890 
utgjorde 4,181, hafva under denna period ingifvits till ett antal 
af 2,099, hvilka fördela sig på periodens olika år och de sär
skilda registren på följande sätt: 

I fem fall hafva besvär emot Öfverståthållareembetets beslut 
i anledning af anmälningar till firmaregistret blifvit af de an-
inälningsskyldige hos Eders Kungl. Maj:t anförda. Eders Kungl. 
Maj:ts resolutioner öfver dessa besvär äro meddelade den 10 juni 
och den 2 september 1892, den 24 mars 1893, den 25 oktober 
1894 och den 12 juli 1895. 

Beloppen af influtna afgifter för registrering af firma och 
prokura, kostnaderna för registers anskaffande och registreringens 
kungörande samt den efter afdrag af nyssnämnda kostnader upp
kommande behållning utgjorde, i kronor: 

Tillstånd för utländska försäkringsanstalters syssloman att 
här i riket drifva försäkringsrörelse. Jemlikt Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga förordning härom den 22 oktober 1886 har dylikt 

tillstånd under perioden af Öfverståthållareembetet meddelats 
sysslomän för 21 utländska försäkringsanstalter, af hvilka 11 
meddela försäkring å lif, 2 mot olycksfall, 3 mot brand, 3 mot 
sjö- och transportskador samt 2 å glas m. m. 

Förslag till författning angående redovisning för verk
ställighet af meddelade bötesbeslut och för influtna bötesmedel. 
På grund af Eders Kungl. Maj:ts derom gifna befallning har 
Öfverståthållareembetet den 6 juni 1892 till Eders Kungl. Maj:t 
afgifvit förslag dels till föreskrifter för indrifning och redovis
ning af sakören, kronoutskylder, kommunalutskylder samt af
gifter till folkskolor, kyrkor och presterskap inom Stockholm; 
dels ock till öfriga af behofvet påkallade nya anordningar och 
föreskrifter för indrifningsväsendet i hela dess omfattning. Öfver 
förslaget har K amma mitt en den 29 mars 1893 gemensamt med 
Statskontoret afgifvit underdånigt utlåtande, deruti nämnda em-
betsverk ansett en blifvande författning i förevarande ämne böra 
göras för de af polisdomstolen ådömda böter, men då utredning 
saknades, huruvida eller i hvilken mån med indrifning och redo
visning af polisböterna lämpligen kunde förhållas på enahanda 
sätt som i afseende å böter, ådöinda af Stockholms rädstufvurätt 
och andra myndigheter, hemstält, att Eders Kungl. Maj:t ville 
för denna frågas slutliga afgörande anbefalla Öfverståthållare
embetet att med sådan utredning till Eders Kungl. Maj:t in
komma; och sedan Öfverståthållareembetet genom remiss den 4 
september 1893 härom erhållit nådig befallning och med skrif-
velse den 30 november 1895 till Eders Kungl. Maj:t öfverlemnat 
den äskade utredningen, har Eders Kungl. Maj:t den 25 januari 
1896 öfverlemnat ärendet till Öfverståthållareembetet med befall
ning att öfver förslaget infordra underdånigt yttrande frän stads
fullmäktige, hvarefter stadsfullmägtiges beredningsutskott, till 
hvars behandling ärendet öfverlemnats, tillsatt en komité med 
uppdrag att i ärendet förebringa ytterligare utredning och afgifva 
förslag. 

Antalet mål i Öfverståthållareembetets kansli. Enligt den af 
Öfverståthållareembetet uppgjorda summariska redogörelse ut
gjorde totalsumman för äldre och nyare mål i Öfverståthållare
embetets kansli: 

Under den gångna femårsperioden har antalet årligen af-
gjorda mål utgjort: 

I denna slutsumma likasom i slutsumman för femårsperioden 
1886—1890, under hvilken firmalagen trädde i kraft, ingå ej 
de till firmaregistret hörande ärenden. 

Exekutiva försäljningar af fastigheter, som under femårs
perioden 1886—1890 förekommo till ett antal af 494 med en köpe
skillingssumma af 28,870,248 kronor, hafva under denna period 
utgjort 318 och de dervid bjudna köpeskillingarna 27,675,889 
kronor, fördelande sig på periodens olika år på följande sätt: 
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Den i Ögonen fallande minskningen af exekutiva försälj
ningar af fastigheter under periodens två senaste är betecknar 
återgången från de abnorma förhållanden i detta afseende, livilka 
i följd af öfverspekulationen inom byggnadsverksamheten under 
åren 1881—1885 voro rådande under senaste femårsperiod. 

b) Öfverståthållareembetet för uppbördsärenden. Okadt an
tal uppbörd sstämmor. Enligt den ursprungliga lydelsen af § 45 
i Eders Kungl. Maj:ts nådiga förordning den 23 maj 1862 om 
kommunalstyrelse i Stockholm skulle de af stadsfullmäktige till 
uttaxering beslutade stadsutskylder uppbäras af kronouppbörds-
verket i sammanhang med uppbörden af utskylderna till Eders 
Kungl. Maj:t och Kronan. Då derjemte de territoriela försam
lingarna i hufvudstaden redan från början begagnade sig af den 
i § 40 af Eders Kungl. Maj:ts nådiga förordning om kyrko
stämma samt kyrkoråd och skolråd i Stockholm, enligt denna 
paragrafs ursprungliga lydelse, dem tillerkända rätt att få upp
börden af de utaf kyrkostämmorna till uttaxering beslutade af-
gifter verkstäld likaledes i sammanhang med uppbörden af krono-
utskylderna, blef deraf en följd, att redan under de närmaste 
åren efter det ofvannämnda nådiga förordningar trädt i gällande 
kraft samtliga såväl till staten som till de borgerliga och kyrkliga 
kommunerna utgående direkta utskylder, hvilka upptogos i en och 
samma debetsedel, förföllo till betalning samtidigt, nämligen på 
den enda dåvarande uppbördsstämma, som tog sin början i 
februari månad. Mot detta uppbördssätt anmärktes, att det var 
allt för betungande för den talrika klass af skattskyldige, hvilkas 
inkomster lemnade föga öfverskott, öfver hvad som erfordrades 
för de dagliga behofven, ocli hvilkas arbetsförtjenst var beroende 
af de årliga vexlingarna i den allmänna affärsrörelsen, och stads-
fullmägtiges beredningsutskott anhöll derför den 17 december 
1874 hos Öfverståthållareembetet om utredning af frågan, huru
vida ej de allmänna utskylderna skulle kunna erläggas å sär
skilda tider i mindre poster. Sedan denna fråga varit föremål 
för skriftvexling mellan Öfverståthållareembetet och stadsfull-
mägtige, förordnade Öfverståthållareembetet genom beslut den 
25 januari 1872, i hafvudsaklig öfverensstämmelse med stads
fullmäktiges i skrifvelse den 2 oktober 1871 i ämnet gjorda 
framställning, att tillsvidare en särskild uppbördsstämma årligen 
skulle hållas under tiden från och med första helgfria dag i juni 
månad till och med den 15 i samma månad, å hvilken stämma 
de skattskyldige skulle betala dem påförda fastighetsskatt och 
kommunalskatt. Denna bestämmelse qvarstod till och med år 
1879, efter hvilken tid enligt Öfverståthållareembetets årligen i 
ämnet utfärdade kungörelse till efterrättelse gälde, att å första 
uppbördsstämman skulle erläggas kronoutskylderna jemte de öfriga 
afgifter, som funnos upptagna i de med Iitt. A betecknade de
betsedlar, och å andra stämman den i debetsedel Iitt. B uppförda 
fastighetsskatt samt kommunalskatt jemte debetsedelslösen. 

Emellertid syntes det Öfverståthållareembetet vara önskvärdt 
att än ytterligare bereda de skattskyldige lättnad vid fullgö

randet af deras betalningsskyldighet och ansåg embetet, att för 
detta ändamål fyra årliga uppbördsstämmor borde anordnas. 
Genomförandet häraf betingade dock vissa förändringar af Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga reglemente för uppbördsverket i Stockholm 
den 15 oktober 1880, af hvilken anledning Öfverståthållare
embetet i underdånig skrifvelse den 4 mars 1891 öfverlemnaue 
till Eders Kungl. Maj:ts nådiga pröfning och stadfästelse ett 
förslag till de erforderliga ändringarna. Detta förslag vann Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga fastställelse och är numera enligt Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 22 juni 1892 (frän och 
med år 1894) den föreskrift gällande, att de å debetsedlarna upp
tagna utskyidsbelopp skola å de af Öfverstätliållareeiiihetet för 
sådant ändamål utsatta och genom kungörelse tillkäunagifna 
uppbördsstämmor inbetalas, »nämligen å första uppbördsstämman 
kronoutskylderna jemte den personliga afgiften till presterskapets 
aflöning, å andra uppbördsstämman de på taxering beroende ut
gifterna till folkskolorna och till territorialförsamlingarnas kyrko-
och presteaflöningskassor samt å tredje och fjerde uppbörds
stämmorna kommunalskatten, hälften ä hvarje». De fyra upp-
bördsstämmorna hafva hittills hållits, den första i januari, den 
andra i mars, den tredje i första veckan af juni och den fjerde 
i första veckan af september. 

c) Öfverståthållareembetet för polisärenden. Under perioden 
har icke någon betydande förändring skett i den organisation 
af polisen, som egt bestånd under nästföregående två perioder. 
I vissa afseenden har dock polisväsendet utvecklat sig och i 
allmänhet har en förökning af polisens göromål gjort sig märkbar. 
Öfver polisinstitutionens utveckling och verksamhet under perioden 
får Öfverståthållareembetet meddela följande öfversigt: 

Polisstyrelsen. I anledning deraf att sessionsgöromålen i 
poliskammaren antagit den omfattning, att polismästaren icke 
ensam kunde handlägga desamma, utan att derigenom hans verk
samhet droges ifrån hans egentliga arbetsfält, eller styrelsen af 
polisverket i dess helhet, meddelade Eders Kungl. Maj:t redan 
den 12 november 1885 förordnande för en af Öfverståthållare
embetets tjenstemän att under nästföljande år på eget ansvar 
biträda polismästaren med dessa göromål. Sådant förordnande 
har derefter år ifrån år förnyats, men först under denna period 
har denna på förordnande tillsatta befattning blifvit uppförd ä 
polisens stat, i det att för år 1893 deri upptogs en anslagspost 
å 1,000 kr. »för biträde vid poliskammarens sessionsgöromiil». 
Beloppet faststäldes efter den beräkning, att, som den förord
nades aflöning af Öfverståthållareembetet bestämts till 5,000 
kronor, men han såsom notarie uppbar i lön 2,400 kronor samt 
dessutom förpligtats att till poliskassan afstå sina sportler såsom 
notarie, hvilka beräknades till minst 1,600 kronor, för det ifråga
varande ändamålet erfordrades endast 1,000 kronor. 

Personalen. Ny grad inom poliskåren. I Öfverståthållare
embetets femårsberättelse för åren 1871—1875 finnes omnämndt, 
hurusom beslut fattats, att poliskåren från och med 1870 års 
ingång skulle erhålla en ny afdelning, benämnd centralafdel-
ningen. Denna afdelning, som enligt 1S90 års stat hade en 
styrka af 1 kommissarie, 4 öfverkonstaplar och 51 konstaplar, 
har allt från sitt inrättande haft till uppgift, bland annat, att 
utöfva kontroll öfver distriktspolisens patrulleringstjenstgöring. 
I följd deraf att afdelningens befäl från början var fåtaligt och 
genast blef strängt sysselsatt med andra göromål, måste dock 
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denna inspektion nära nog uteslutande anförtros åt de vid af-
delningen tjenstgörande konstaplarna. Det är emellertid lätt 
att inse, hvilken svaghet måste vidlåda en inspektion, der den, 
som inspekteras, befinner sig i den inspekterandes tjenstegrad 
ocli följaktligen icke står i något subordinationsförhållande till 
honom. Att häri låg ett svårt organisationsfel, insåg Ofverståt-
håliareembetet redan vid centralafdelningens inrättande, men som 
ingen utsigt fanns för erhållande af det antal nya befälsplatser, 
som erfordrades fiir felets undvikande, samt den ifrågavarande 
inspektionen ieke kunde undvaras, fann sig Ofverståthållare-
embetet böra söka genomföra inspektionen med detta fel i af-
bidan på den tidpunkt, då det skulle visa sig möjligt att ordna 
saken på ett mera tillfredsställande sätt. 

Vid uppgörande af förslag till polisens stat för år 1891 
ansåg sig emellertid Ofverståthållareembetet icke längre kunna 
blunda för de olägenheter, som voro en följd af nämnda organisa
tionsfel. Dessa olägenheter hade nämligen alltjemt tilltagit, och 
särskildt blifvit märkbara, sedan mot slutet af 1880-talet den 
särskilda inspektion, som förut inom hvarje distrikt dygnet om 
utöfvats af dess öfverkonstaplar, måst i följd af desses över
ansträngning inskränkas till dagen. På grund häraf hade så 
småningom centralkonstaplarne kommit på en så förtrolig fot 
med distriktskonstaplarne, att hela ändamålet med inspektionen 
äfventyrades och fara för disciplinen uppstått. 

Ofverståthållareembetet hemstälde deiför i sitt berörda för
slag, att den personal, som för framtiden skulle handhafva central
inspektionen och den nattliga distriktsinspektionen måtte beklädas 
med förmanskap öfver distriktskonstaplarne. Såsom en lämplig 
titel för den nya graden inom kåren föreslog Ofverståthållare
embetet benämningen inspektionskonstapel. Det erforderliga an
talet inspektionskonstaplar beräknades till 28, nämligen 27 för 
inspektionstjenst och 1 för dithörande expeditionsgöromål. De 
blifvande inspektionskonstapiarnes löneförmåner ansåg Ofverståt
hållareembetet böra bestämmas till 1,500 kronor för en hvar, 
nämligen lön 850 kronor och tjenstgöringspenningar 650 kronor. 

Detta förslag vann stadsfullmägtiges bifall med allenast 
den ändring, att löneförmånerna för inspektionskonstaplarne be
stämdes till endast 1,400 kronor för en hvar, nämligen lön 800 
kronor och tjenstgöringspenningar 600 kronor. 

De 27 inspektionskonstaplar, som förrätta inspektionstjenst, 
iiro indelade till tjenstgöring tre å ett hvart af hufvudstadens 
nio polisdistrikt. De till hvarje distrikt hörande inspektions
konstaplarne äro närmast under distriktets öfverkonstaplar an
svarige för den yttre ordningen och säkerheten inom distriktet. 
Deras tjenstgöring är så ordnad, att inspektion i distriktet 
oafbrutet pågår under alla dygnets timmar; hvarje inspektions-
konstapel har nämligen under två på hvarandra följande dygn 
tjenstgöring tolf timmar om dygnet samt är tjenstfri det derpå 
följande dygnet. 

Sedan inspektionskonstapelsbefattningarna upprättades, hafva 
centralafdelningens öfriga konstaplar — inspektionskonstaplarne 
tillhöra alltjemt denna afdelning — befriats från alla inspek-
tionsgöromål. Inspektionskonstaplarne dereraot äro skyldige att 
utom sin regelmässiga tjenstgöring vid förefallande behof biträda 
med andra vid afdelningen förekommande bestyr. 

Resultatet af inspektionskonstapelsgradens införande har 
visat sig synnerligen godt, i det de olägenheter, som förut vid
lådde centralinspektionen, numera försvunnit. 

Personalens antal och aflöning. I sitt ofvanberörda förslag 
till polisens stat för år 1891 gjorde Ofverståthållareembetet 
tillika framställning om en icke oväsentlig löneförbättring för 
poliskåren. De skäl, som Ofverståthållareembetet åberopade till 
stöd för detta förslag, vore i hufvudsak följande. 

Personalens löner hade blifvit bestämda i 1876 års lönestat. 
Då de sålunda varit oförändrade i femton är samt det ej funnes 
någon orsak att antaga, att de från början varit högre, än be-
hofvet kräfde, syntes redan de allmänna ekonomiska företeelserna 
innebära stöd för anspråket å deras höjande. Ty under nämnda 
tidslängd hade inflytelsen af penningevärdets fall och lefnads-
behofvens stegring gjort sig i hög grad kännbar. Dertill komme, 
att polismyndighetens arbete under senare tid blifvit af en vida 
mera ansträngande och maktpåliggande beskaffenhet än kring 
midten af 1870-talet. Vid sistnämnda tid hörde det t. ex. till 
undantagen, att yttringar af social oro framträdde offentligt eller 
innebure något i polishänseende särdeles beaktansvärdt, och 
äflandet efter offentliga förlustelser uppenbarade sig gemenligen 
i en jemförelsevis ringa grad. Nu mera förekomme såväl det 
ena som det andra snart sagdt dagligen och öfverallt, såväl 
inom som utom hus, och hithörande angelägenheter påkallade 
oaflåtligt polismyndighetens vaksamhet samt toge dess tid och 
omsorg i anspråk. Häraf hade ock blifvit en följd, att den 
underordnade polispersonalens tjenstgöring, redan förut trägen, 
numera kunde betecknas såsom ett ständigt jägtande under för
hållanden, som kräfde polismannens hela klokhet och grann-
lagenhet. 

De anspråk, som alltså i våra dagar måste ställas å polis
mannen, särskildt i intellektuelt afseende, hade ock föranledt 
Ofverståthållareembetet att skärpa kompetensvilkoren för in
träde i poliskåren. Medan förut militärer utan någon befäls
grad samt andre, hvilka endast åtnjutit folkskoleundervisning 
eller eljest befunne sig i den primära undervisningens stadium, 
kunnat vinna anställning som poliskonstaplar, fordrades numera, 
att den sökande antingen aflagt underofficersexamen eller er
hållit undervisning vid allmänt läroverk eller på annan väg in-
hemtat ett motsvarande kunskapsmått. Atskillige af kåren egde 
emellertid en långt högre bildningsgrad, än som motsvarade 
nämnda minimalfordringar. Sålunda funnes inom kåren 22 
polismän, som aflagt mogenhetsexamen, och bland desse hade 7 
tagit juridisk examen. Med den sålunda skedda höjningen af 
kårens bildningsgrad hade emellertid kåren äfven höjt sig i so
cialt hänseende, ett förhållande som äfven syntes betinga en 
motsvarande löneförbättring. 

Slutligen fastade Ofverståthållareembetet uppmärksamheten 
å nödvändigheten, särskildt under nuvarande tider, att binda 
polismännen vid tjensten med så pass stora ekonomiska för
delar, att de icke annat än i nödfall ville offra dessa. Endast 
derigenom kunde man försäkra sig om den pålitlighet i alla 
skiften hos ordningsmakten, som vore en af samhällsordningens 
vigtigaste stödjepelare. 

Af nu anförda grunder föreslog Ofverståthållareembetet, 
att polispersonalens löneförmåner, som enligt 1890 års stat ut
gjorde 



Polispersonalen. Stockholms stad. 27 

måtte höjas 

Hela kostnaden för den äskade löneförhöjningen — in-
beräknadt utgifterna för 28 centraikonstaplars upphöjande till 
inspektionskonstaplar — beräknades til] 78,000 kronor. 

Ofverståthållareembetets ifrågavarande förslag vann emellertid 
endast i så måtto stadsfullmägtiges bifall, att fullmägtige an-
slogo ett belopp af 38,000 kr. till det ifrågavarande ändamålet. 
Detta anslag användes, obeväknadt livad som åtgick för inspek-
tionskonstapelsgradens inrättande, till höjande af konstaplarnes 
löneförmåner. 

Vid fastställande af 1894 års stat för polisen medgåfvo 
stadsfullmäktige, på Ofverståthållareembetets förslag, att, när 
ordinarie polisman, från och med kommissarie till och med kon
stapel, aflidit, finge af polisverkets anslag för diverse utgifter 
till sterbhuset, på dess anmälan, såsom begrafningshjelp betalas, 
hvad som motsvarar en månads lön och tjenstgöringspenningar 
i den grad, den aflidne vid dödstillfället innehade. 

Efter den högst väsentliga tillökning, hufvudstadens polis
styrka vunnit under nästföregående period, är det naturligt, att 
under nu ifrågavarande period polispersonalens numerär icke 
erhållit någon väsentlig förökning. Några nya befattningar hafva 
dock upprättats. Enligt 1892 års stat beviljade sålunda stads
fullmäktige, på förslag af Öfverståthållareembetet, anslag till en 
ny konstapelstjenst vid detektivafdelningeu, närmast afsedd för 
tillsyn å pantlånare. Vid uppgörande af förslag til! polisens 
stat år för 1894 begärde Öfverståthållareembetet anslag till sju 
nya konstapelsbefattningar vid detektivafdelningen samt nio dy
lika befattningar vid central- och distriktspolisen, men denna 
framställning vann endast i den mån stadsfullmägtiges bifall, 
att fullmägtige beviljade löner åt tio nya konstaplar, nämligen 
fyra vid detektivafdelningen, två vid centralafdelningen —- hvilka 
båda skulle tillhöra den ridande truppen — och fyra vid di
striktspolisen. I nästföljande statsförslag begärde Öfverståt
hållareembetet medel till tio nya konstapelslöner, afsedda tre för 
detektivafdelningen, två för ordonnansafdelningen och fem för 
central- och distriktspolisen, men stadsfullmäktige funno sig 
endast böra bevilja två nya konstapelslöner, afsedda för central
polisens ridande afdelning. Poliskårens förstärkning under denna 
femårsperiod har alltså inskränkt sig till tretton nian, nämligen 
fem vid detektivafdelningen, fyra vid distriktspolisen och fyra 
vid polisrytteriet, hvars konstapelsstyrka derigenom vuxit frän 
åtta till tolf nian. 

Polisverkets lokaler. I anledning af det mindre tidsenliga 
skick, i hvilket flertalet af de kommunala myndigheternas lo
kaler befinna sig, beslöto stadsfullmägtige den 1 juni 1891 att 
tillsätta en komité af fem personer för att utreda frågan an
gående de nödiga byggnaderna för anskaffande af nya lokaler 
för, bland andra myndigheter, polisverket. 

Denna byggnadsfråga är fortfarande beroende på kommunal-
styrelsens pröfniug. 

Polisverkets arkiv. På förslag af Öfverståthållareembetet 
beviljade stadsfullmägtige i 1892 års stat ett anslag å 2,222 

kr. för flyttning och ordnande af polisverkets arkiv. Detta hade 
i många år varit inrymdt å vinden till Ofverståthållareembetets 
hus, n:r 4 vid Myntgatan, samt befunnit sig i det mest oord
nade skick, hvilket förnämligast berodde derpå, att lokalen var 
för ändamålet synnerligen otjenlig. Då nu lämpliga arkivrum 
inom den staden tillhöriga egendom, som dittills disponerats af 
allmänna pantlåneinrättningen, blifvit lediga, beslöts polisarkivets 
förflyttande till denna lokal. 

Sedan arkivets flyttning och ordnande numera egt rum, be
finner sig arkivet i ett fullt tillfredsställande skick. 

Utgiftsstaten. Anslagen till polisväsendet hafva under peri
oden utgjort: 

Kommunens anslag till polisväsendet har under perioden 
ökats med 73,948 kr. 84 öre. 

Det vid femårsperiodens slut till polisen utgående anslag 
var sålunda fördeladt: 

Embets- och tjenstemännen. 

Polispersonalen. 

Öfriga utgifter. 
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Härifrån bör afgå till stadskassan återlevererade medel, hvilka, enligt hvail 
förut är nämndt, för år 1895 uppgingo till kr. 12,607'80. 

Enligt förestående anslagsfördelning utgjorde polisstyrkan 
vid 1895 års slut, jemförd ined 1890: 

På de särskilda afdelningarne var fördelningen följande: 

Polisdomarens befattning med vårnpligtslagen. Under femårs
perioden har antalet personer, som för förseelser mot värnpligts-
lagen påförts böter, äfvensom det antal, för hvilka dessa böter 
faststälts, utgjort: 

Beskaffenheten af de förseelser, för hvilka nämnda personer 
påförts böter eller bötfälts, framgår af följande tabell: 

De ådömda böternas belopp och sättet för bötesbeslutens 
bringande till verkställighet framgå af nedanstående öfversigt: 

Polisunder rättelser. Utgifvandet af polisunderrättelser har 
fortgått efter oförändrade grunder. 

Förhållandet mellan i polisunderrättelser efterlysta personer 
och efterlyst egendom, å ena sidan, samt genom sådan efter-
lysning ertappade personer och anträffad egendom, å andra sidan, 
framgår af följande öfversigt: 

Ett nytt register till polisunderrättelser, omfattande åren 
1891—1895, har, sedan Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref 
den 6 september 1895 dertill anvisat medel, blifvit upprättadt 
och till vederbörande utdeladt. 

Polispersonalens pensionsinrättning. Som denna inrätt
nings behållna tillgångar utgjorde vid 1891 års början 1,062,850 
kronor 70 öre och vid 1895 års slut 1,163,460 kronor 27 öre, 
har alltså inrättningens kapital under perioden ökats med 100,609 
kronor 57 öre. 

Inrättningens pensionärer voro vid 1895 års slut 45, näm
ligen 4 f. d. kommissarier, 5 f. d. öfverkonstaplar och 36 f. d. 
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konstaplar, hvarjemte åtskilliga enkor efter polismän m. fl. upp-
buro tillfälliga understöd. 

I pensioner och understöd utbetalade inrättningen under år 
1895 tillhopa 48,230 kr. 17 öre. 

Polispersonalens i Stockholm enskilda enke- och pupill
kassa hade vid 1891 års början en behållning af 44,802 kr. 
20 öre. Under perioden har denna behållning ökats med 32,693 
kr. 51 öre, hvadan kassans kapital den 31 december 1895 upp
gick till 77,495 kr. 71 öre. I pensioner utbetalade kassan under 
år 1895 3,304 kr. 17 öre. 

d) Ändrad arbetsordning för Stockholms magistrat och råd-
stufvurätt. Uti nådig skrifvelse till Ofverståthållareembetet den 
2 maj 1890 angående förändrad reglering af tjenstema å Stock
holms rådhuskansli hade Eders Kungl. Maj:t förklarat, att Ofver
ståthållareembetet och magistraten skulle ega att, då den be
slutade regleringen af tjenstema å rådhuskansliet komnie att 
med den dåvarande kanslistens afgång från sin befattning träda 
i verket, vidtaga de förändringar uti den för magistraten och 
rådstufvurätten gällande arbetsordning, som i följd af sagda 
reglering kunde finnas erforderliga. Efter det nyssnämnda tjenste-
man afgått och i följd deraf den nya regleringen å rådhus
kansliet från och med den 1 november 1891 trädt i kraft, an
mälde magistraten hos Ofverståthållareembetet, att magistraten 
ej mindre antagit ett förslag till arbetsordning för de nya tjenste-
männen å rådhuskansliet, än äfven, på angifna skäl, funnit 
nödigt att omarbeta gällande arbetsordning i dess helhet samt 
för sin del jemväl antagit förslag till ny arbetsordning för magi
straten och rådstufvurätten, hvilket förslag för vidare åtgärd 
till Ofverståthållareembetet öfverlemnades. Då emellertid det i 
ofvanberörda nådiga bref Ofverståthållareembetet och magistraten 
lemnade bemyndigande icke gälde andra förändringar i arbets
ordningen än sådana, som påkallades af den genom samma 
nådiga bref faststälda omreglering af tjenstema å rådhuskan
sliet, och det sålunda icke låg inom Ofverståthållareembetets 
befogenhet att ingå i pröfning af förslaget, i hvad detsamma 
innefattade öfriga tillägg till och ändringar i arbetsordningen, 
hemstälde Ofverståthållareembetet i underdånig skrifvelse den 
26 november 1891, att Eders Kungl. Maj:t täcktes i nåder för
klara, det Ofverståthållareembetet och magistraten skulle ega 
att besluta jemväl sådana förändringar i gällande arbetsordning, 
som icke betingades af nyssnämnda omreglering, men eljest 
kunde finnas vara af behofvet påkallade. Sedan jemlikt nådigt 
bref till Ofverståthållareembetet den 11 december sistnämnda 
år Eders Kungl. Majrt funnit godt i nåder bifalla denna Ofver
ståthållareembetets hemställan, blef ny arbetsordning för Stock
holms magistrat och rådstufvurätt den 5 februari 1892 af Ofver
ståthållareembetet och magistraten utfärdad. Uti 11 § mom. c 
och 14 § mom. d i denna arbetsordning har ändring sedermera 
blifvit uppå framställning af Stockholms stads drätselnämnd af 
magistraten föreslagen och den 17 december 1895 af Ofverståt
hållareembetet fastställd. 

e) Ändring i instmktion för hamnkaptenen. Sedan stads-
fullmägtige den 1 juni 1892 för sin del beslutat att i 2 § af 
instruktionen för hamnkaptenen i Stockholm den 6 februari 
1877 intaga ett stadgande om skyldighet för bemälde tjensteman 
att utöfva tillsyn öfver vissa stadens broar och vid dessa broar 

anstälda betjening, samt stadsfullmägtige derefter understält Ofver
ståthållareembetet sagda beslut, blef detsamma den 29 juni 1892 
af Ofverståthållareembetet faststäldt och kungörelse derom samma 
dag utfärdad. 

f) Ändring i instruktion för drätselnämnden. Uti 21 § af 
Eders Kungl. Maj:ts förnyade nådiga instruktion för Stockholms 
stads drätselnämnd den 14 december 1883 hafva stadsfullmäg
tige den 1 februari 1893 beslutat och understält Eders Kungl. 
Maj:t ändringar, enligt hvilka tiden för revisionsberättelsens af-
lemnande framflyttades från augusti till oktober månad samt 
bestämmelser lemnats dels om revisionens rätt att antaga sekre
terare och kameralbiträde, dels om de handlingar, som skola 
aflemnas till revisorerne. Den 3 mars 1893 blef detta beslut 
af Eders Kungl. Maj:t faststäldt och nådig kungörelse utfärdad 
om den at omförmälda § gifna förändrade lydelse. 

g) Ändring i byggnadsordningen. Efter framställning af 
byggnadsnämnden hafva stadsfullmägtige den 1 februari 1893 
beslutat ändringar i och tillägg till byggnadsordningen den 13 
december 1890 i syfte att lemna inteckniqgshafvare tillfälle till 
underrättelse om tomtreglering samt ändring i fastighets namn 
och nummer. Detta beslut understäldes Ofverståthållareembetet 
med anhållan, att Ofverståthållareembetet ville föranstalta derom, 
att i kungörelse om exekutiv auktion å fastighet, äfvensom i 
kungörelse om inteckningars dödande efter sådan auktion samt 
i gravationsbevis uppgift Somnades om de torändringar i fastig
hetens namn och nummer, som egt rum, sedan någon i fastig
heten gällande inteckning beviljats. Den 17 ofvannämnda fe
bruari blef beslutet af Ofverståthållareembetet faststäldt och kun
görelse i ämnet utfärdad, hvarefter handlingarna öfverlemnades 
till rådstufvurätten för de åtgärder, som i anledning af de be
slutade ändringarna kunde anses påkallade. 

h) Ny instruktion för revisionskontoret har den 16 maj 1893 
blifvit af stadsfullmägtige antagen och den 1 påföljande juni af 
Ofverståthållareembetet faststäld. 

i) Upphörande af vissa kollekter m. m. Uti underdånig skrif
velse den 28 november 1893 anförde Stockholms stads konsi
storium, att det torde få anses oomtvistadt, att de kollekter, som 
på grund af nådigt tillstånd upptoges i hufvudstadens kyrkor, 
icke, såvidt de afsåge institutioner, hvilka för öfrigt uppohölles 
af statsmedel, vore lämpliga och att detta beträffande några. 
redan afskaffade allmänna kollekter blifvit erkändt; att äfven 
sådana kollekter, hvilka upptoges för välgörande inrättningar, 
som numera icke kunde anses deraf vara i behof, måtte betraktas 
såsom olämpliga; att en mängd af dessa kollekter ej heller kunde 
påräkna en sådan offervillighet hos församUngarna, att de hop-
bragta medlen kunde hafva någon nämnvärd betydelse för de 
respektive institutionernas ekonomi; samt att det af dessa skäl 
och med hänsyn till de många dylika insamlingar, som i hufvud-
staden trängdes om deltagande, syntes konsistorium önskvärdt, 
om någon utgallring kunde ske, i synnerhet af sådana kollekter, 
som kunde hänföras till någondera af nyssnämnda kategorier; 
och hemstälde konsistorium på grund häraf, det Eders Kungl. 
Maj:t täcktes förklara att i hufvudstadens kyrkor icke vidare 
skulle upptagas de hittills påbjudna kollekter till Allmänna 
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barnhusinrättningen, Ecklesiastikverket i Stockholm, Svea lif-
gardes barnhus- och kyrkobyggnadskassa, Sällskapet Pro Patrias 
barn- och förlossningshus, Timmermansordens hospital och Sera-
fimerlasarettet; hvarjemte konsistorium i sammanhang dermed 
hemstälde, det Eders Kungl. Maj:t täcktes förklara, att den 
Storkyrkoförsamlingen samt Maria Magdalena och Hedvig Eleo
nora församlingar medgifna frihet från de allmänna kollekter, 
hvilka på grund af nådigt tillstånd tid efter annan upptagas 
till understöd för kyrkobyggnader i landet, skulle upphöra. 

Of ver konsistorii berörda framställning infordrades under
dåniga utlåtanden af styrelserna för bemälda institutioner, hvar
jemte Öfverståthåliareerabetet, efter nådig remiss, sedan ofvan-
nämnda församlingar afgifvit yttranden med anledning af hvad 
konsistorium föreslagit beträffande upphörandet af den försam
lingarna medgifna frihet från kollekter till understöd för kyrko
byggnader i landet, med öfverlemnande af dessa yttranden afgaf 
underdånigt utlåtande. Vid föredragning af detta ärende fann 
Eders Kungl. Maj:t jemlikt nådigt bref till Öfverståthållare-
embetet den 10 april 1895 skäligt förordna, att medel ej vidare 
finge genom kollekter i hufvudstadens kyrkor insamlas till förmån 
för Allmänna barnhuset, Ecklesiastikverket i Stockholm, Svea 
lifgardes barnhus- och kyrkobyggnadskassa, Timmermansordens 
hospital och Serafimerlazarettet, äfvensom att den Storkyrko
församlingen samt Maria Magdalena och Hedvig Eleonora för
samlingar medgifna frihet från kollekter till understöd för kyrko
byggnader i landet skulle upphöra. 

B. Undervisningsväsendet. 

a) Folkskolorna. Uti Ofverstyrelsens befogenhet och ålig
ganden, sådana dessa äro bestämda i Eders Kungl. Maj:ts nå
diga förordning den 27 september 1861, har under perioden icke 
någon förändring inträdt. Ledamöternas antal är fortfarande 
tolf, af hvilka en utses af Stockholms stads konsistorium, en 
af fatttigvårdsnämnden och en af hvarje territorialförsamlings 
skolråd, hvarefter de sålunda valde sjelfve ytterligare invälja 
en ledamot, hvilken företrädesvis bör tagas bland hufvudstadens 
läkare. Ordförande väljes af Öfverstyrelsen sjelf inom eller 
utom styrelsen, i hvilket förstnämnda fall deu sålunda valdes 
plats bland ledamöterna fylles af en vederbörligen tillsatt ny 
ledamot. 

Närmast under Öfverstyrelsen handhafves öfverinseendet 
öfver Stockholms stads folkskolor af en af Öfverstyrelsen ut
sedd inspektor. Inom hvarje församlings folkskola finnes en 
»förste lärare», hvilken utöfvar sin verksamhet enligt särskildt 
utfärdad instruktion. 

I afseende å undervisningsplanen har under femårsperioden 
ingen förändring skett, hvadan den af Öfverstyrelsen år 1889 
faststälda kursindelningen fortfarande tillämpats. Skolornas all
männa organisation är likaledes densamma som förut. Sålunda 
fördelas folkskolorna fortfarande uti dels skolor med daglig under
visning, dels ock sådana, der undervisning meddelas endast vissa 
aftnar i veckan äfvensom söndagsmorgnarna, med hvilket sist
nämnda slag af skolor början gjordes år 1873. 

Skolorna med daglig undervisning äro fördelade i sju klasser, 
livar och en beräknad att kunna genomgås på ett år. Inom 
hvarje klass förekomma två kurser, hvardera afsedd för en termin. 
Sjette klassen bildar den egentliga afslutningen af folkskole

kursen, hvaremot sjunde klassen kan anses såsom en fortsätt
ningsskola. Fattiga skolbarn kunna dock få sluta sin skolgång 
med femte klassen, om de styrka sig hafva fått något arbete, 
likväl med skyldighet att sedan bevista söndags- och aftonskolan. 

Söndags- och aftonskolorna äro afsedda för dem, som i 
förtid afgått\Yrån de dagliga folkskolorna i följd af anställning 
i tjenst eller yrke. Dessa skolor äro hufvudsakligen repetitions
skolor och meddela undervisning endast i kristendomskunskap, 
modersmålet, skrifning, räkning och sång. 

Skollokalerna. Under femårsperioden hafva två nya folk
skolehus blifvit uppförda, det ena i Maria, det andra i Katarina 
församling. 

Det nya skolhuset i Maria församling, hvilket påbörjades 
år 1891, blef färdigt till inflyttning vid början af höstterminen 
1893 och invigdes den 14 oktober sistnämnda år. Det är be
läget på norra sidan om Tantolunden, med fasaden åt den blif-
vande Ringvägen. Hufvudbyggnaden, hvilken har centralupp
värmning med dertill hörande ventilation och rymmer omkring 
2,000 barn, innehåller 51 lärosalar med därtill hörande korri
dorer, som sträcka sig utefter byggnadens hela längd, samt dess
utom slöjdsalar, sysal, sångsal, en stor matsal med kök och rum 
för kokerska, expeditionsrum, samlingsrum, särskildt för lärare 
och särskildt för lärarinnor, bostäder åt vaktmästare och eldare, 
förrådsrum ni. m. En särskild byggnad innehåller gymnastiksal 
med dertill hörande afklädningsrum. 

Det nya skolhuset i Katarina församling, beläget vid hörnet 
af Tjärhofs- och Nytorgsgatorna, med adress n:r 15 och 17 vid 
förstnämnda gata, påbörjades år 1894 och blef i september månad 
1895 färdigt och afsynadt, hvarefter invigningen skedde den 1 
derpå följande oktober. Detta skolhus, som är afsedt för om
kring 1,500 barn, innehåller 37 lärosalar med tillhörande korri
dorer, äfvensom slöjdsal, expeditionsrum, frukostrum för barnen, 
samlingsrum för lärarinnor, bostäder för vaktmästare och eldare 
samt dessutom dels badinrättning och dels skolkök med bostads
rum för föreståndarinnan. Anordningen för uppvärmning och 
ventilation är densamma som i det nyss omtalade nya skol
huset i Maria. För badinrättningen finnes särskild ångmaskin. 

Bland åtgärder, som under femårsperioden vidtagits för ny
anskaffning eller förbättring af skollokalerna, må nämnas, att 
Hedvig Eleonora församling år 1895 fattat beslut att uppföra 
en tillbyggnad till församlingens skolhus vid Linnégatan, hvilken 
tillbyggnad är beräknad att innehålla 14 ä 15 skolsalar m. m. 

Antalet skolhus och lärosalar utgjorde vid femårsperiodens slut: 
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Tillgången på skollokaler var i flere församlingar otillräcklig 
vid slutet af förra femårsperioden och bristen i detta hänseende 
har under den senast gångna perioden ansenligt ökats. I följd 
af detta förhållande har den för undervisningen ogynsamnia 
anordningen med eftermiddagsafdelningar fortfarande, och i större 
utsträckning fin förut, måst vidtagas. Eftermiddagsafdelningarnas 
antal, som vid slutet af år 1890 utgjorde 43, uppgick under 
senare delen af höstterminen 1895 till ej mindre än 119, deraf 
i Storkyrkoförsamlingen 2, i Klara 1, i Jakobs och Johannes 22, 
i Maria 2, i Katarina 8, i Kungshohvis 19, i Hedvig Eleonora 
20 och i Adolf Fredriks församling 45. 

AnskafFande och underhåll af lokaler för folkundervisningen 
är ännu en de särskilda territorialförsamlingamas angelägenhet. 
Samtliga församlingarnas utgifter för detta ändamål hafva ut
gjort åren 1886—1890 1,920,118-55 kronor och åren 1891—1895 
l,092,115-34 kronor, och hafva dessa utgifter fördelat sig på 
följande sätt på de särskilda församlingarna: 

Lårarne. Antalet lärare och lärarinnor i läs- och skrif-
ämnen under perioden har, jemfördt med antalet under före
gående tider, varit följande: 

Är 1895 var fördelningen af lärare och lärarinnor följande: 

Vid undervisningen i öfningsämnen tjenstgjorde följande 
antal lärare och lärarinnor: 

Af de 90 öfningslärarne år 1895 voro 44 qvinnor, af hvilka 
18 undervisade i qvinlig slöjd, 20 i pappslöjd, 2 i ritning, 3 i 
säng och 1 i bokföring. 

Af samma 90 öfningslärare voro 52 (34 män och 18 qvinnor) 
lärare i manlig slöjd tillika anstälda vid undervisningen i läs-
och skrifämnen såsom ordinarie eller extra ordinarie, h varemot 
de öfriga 38 (12 män och 26 qvinnor) voro anstälda endast i 
egenskap af öfningslärare. 

Hela folkskolelärarekåren utgjorde alltså vid femårsperiodens 
slut 125 män och 527 qvinnor eller tillsammans 652 personer. 

Lönerna till folkskolans lärare och lärarinnor iiro sedan ar 
1884 följande: a) för ordinarie lärare 1,400, 1,800 och 2,0(10 
kronor, med två älderstillägg å 200 kronor, hvartdera efter resp. 
fem och tio års tjenstgöring; b) för ordinarie lärarinna 1,100 
eller 1,400 kronor, med två ålderstillägg, likaledes efter fem och 
tio års tjenstgöring, å 100 kronor hvartdera; c) för extra ordi
narie lärare, examinerad, 1,300 kronor; d) för extra ordinarie 
lärarinna, i fall hon är examinerad, 1,000 kronor, i annat fall 
800 kronor om året. 

De lärare och lärarinnor, som äfven tjenstgöra i sömlags-
och aftonskolorna, åtnjuta dessutom för denna tjenstgöring 300 
kronor och de, som äfven undervisa i slöjd under eftermid
dagarna, godtgöras härför särskildt, lärarne med 700 kronor, 
lärarinnorna i pappslöjd med 450 kronor. Lärarinnor i qvinlig 
slöjd åtnjuta för full tjenstgöring (30 timmar i veckan) 800 
kronor. För öfriga öfningslärare är arvodet vexlande, beroende 
dels af antalet tjenstgöringstimmar, dels af ålder i tjensten. 

Förste lärarne uppbära, utom ordinarie lärarelön, 500 ä 
1,300 kronor, alltefter barnantalet. I tre församlingar åtnjuter 
förste läraren derjemte fri hostad och i en församling särskildt 
hyresbidrag. 

Lärjungarne. Vid årligen verkstälda undersökningar till 
vinnande af kontroll, i livad män undervisning, der ej af lagen 
erkända hinder möta, kominer det uppväxande slägtet till del. 
hafva vunnits följande resultat beträffande samtliga i skolåldern 
varande barn: 

Orsaker, som åstadkommit afsaknaden af undervisning, hafva 
varit: 
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Af de under rubriken »annan anledning» upptagna barnen 
höra de flesta till yngsta årsklassen, d. v. s. barn som under 
kalenderåret fylla sju år. Dessa barn räknas visserligen till 
skolåldern och mottagas i skolorna enligt nu gällande före
skrifter, åtminstone vid höstterminens början. Dock har det i 
allmänhet ansetts mindre lämpligt att mot vederbörande för
äldrars önskan påyrka skolgång af dessa yngre barn, helst om 
de först under årets senare del uppnå den normala åldern för 
inträde. — De öfriga båda rubrikerna utvisa äfven af folkskole
stadgan godkända förfall. 

Af de barn, som under ofvan angifna år verkligen åtnjöto 
undervisning, undervisades vid nedannämnda läroanstalter äfven-
som i hemmen: 

Hela antalet lärjungar i folkskolorna framgår dock icke 
af ofvanstående tal, hvilka afse endast de till distriktet hörande 
skolbarnen uti åldern 7—14 år. Inom folkskolorna finnas näm
ligen barn både af en något lägre och af en något högre ålder 
samt barn från andra skoldistrikt; och inräknas äfven dessa, 
blifva totalsummorna vid slutet af höstterminen nedannämnda år: 

Inräknas skolorna med icke daglig undervisning (söndags-
och aftonskolorna), så har alltså lärjungeantalet i folkskolorna 
under de fem senaste åren vuxit från något öfver 19,000 till 
omkring 24,000, eller med 24? '/.. Antalet barn i skolåldern 
har samtidigt vuxit med 22'6 %. 

Den tillväxt, som tabellen här ofvan utvisar beträffande 
folkskolebarnens antal, förklarar till fullo den betydliga tillök
ningen i antalet lärare och lärarinnor, hvilken under femårs
perioden uppgått till 23-5 %. Hvarje lärare i de dagliga sko
lorna har på sin lott att undervisa i medeltal ungefär 36 barn. 

Ofvanstående tal hänföra sig alla till barnantalet vid slutet 
af resp. års höstterminer. I sjelfva verket är det tidtals under 

årens lopp icke obetydligt (flere hundratal) större. A Öfver-
styrelsens redogörelser afse emellertid alltid ofvannämnda tid
punkter, emedan detaljuppgifterna derigenom kunna hemtas ur 
katalogerna, hvilka hänföra sig till höstterminens slut. 

Barnens uppförande har fortfarande i det hela kunnat vits
ordas såsom godt. Frånvaro från skolan utan giltig orsak före
kommer alltmera sällan, såsom framgår af följande tal, ut
visande för de dagliga folkskolorna antalet dagar för frånvaro 
af olika anledningar i % af hela dagantalet: 

Häraf synes, bland annat, att frånvaro i följd af sjukdom 
under senaste perioden förekommit något talrikare än förut. 
Tillökningen beror väsentligen på det mindre goda helsotill
ståndet bland barnen under år 1894, då sjukdomsfallen stego 
till 6'6 %. Beträffande frånvaron på grund af ej specificerad 
giltig anledning må anmärkas, att dit hänföres, utom åtskilliga 
mera obestämda fall, dels den frånvaro, som uppkommit i följd 
af barns vistelse på landet, vanligen i början af höstterminerna, 
dels den, som berott af sjukdomsfall i hemmen. I senare hän
seendet har man fortfarande sökt att så noggrant som möjligt 
tillämpa de bestämmelser, som af hälsovårdsnämnden gifvits, i 
följd hvaraf äfven friska barn måst afstå från skolgång, när 
smittosam sjukdom förefunnits inom resp. hem. 

Med hänsyn till skolförsummelsernas förekomst inom de 
olika församlingarna meddelas här för den senaste femårsperioden 
följande uppgifter angående frånvaron på grund af sjukdom, 
brist på kläder och utan giltig orsak: 

Ofvanstående uppgifter angående skolgången afse, såsom 
förut är nämndt, ensamt de dagliga folkskolorna. I söndags-
och aftonskolorna är skolgången väsentligen mindre regelbunden, 
beroende deraf, att dessa sistnämnda skolor verka under vida 
ogyusammare förhållanden. 
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Liksom förut meddelas i de dagliga folkskolorna undervis
ning i modersmålet samt räkning och skrifning åt alla skol
barnen. I kristendom undervisas likaledes hela antalet, dock 
med undantag för dem, hvilkas föräldrar tillhöra främmande 
trosbekännelse. (Deras antal uppgick år 1895 till 54). Genom nu 
gällande kursindelning är bestämdt beträffande öfriga läroämnen, 
att geografi skall läsas från och med 4:e terminskursen, historia 
och naturkunnighet från och med 5:e, geometri (för gossar) från 
och med den 10:e och (för flickor) från och med den l l :e ter
minskursen. 

Undervisningen i öfningsämnen begagnades år 1895 af föl
jande antal lärjungar, beräknadt i procent af hela barnantalet 
i de dagliga skolorna: ritning 70-s %, sång 92'8 % och gymnastik 
90-8 %. 

Gymnastilcöfningama hafva skötts af skolornas lärare och 
lärarinnor under ledning af en af Ofverstyrelsen anstäld in
struktör. Egna gymnastiksalar saknas ännu i Kungsholms och 
Katarina församlingars folkskolor. I den senare församlingen 
har dock denna brist delvis blifvit afhjelpt derigenom, att dels 
allmänna läroverkets gymnastiksal vid Ostgötagatan upplåtits 
för folkskolan vissa timmar i veckan, dels en mindre skolsal 
i gamla folkskolehuset vid Vermdögatan blifvit inredd med bom 
och ribbstolar. 

De två lägsta klassernas lärjungar, såväl gossar som flickor, 
hafva under terminerna dagliga gymnastiköfningar i lärorummen, 
omvexlande med den öfriga undervisningen. Inom de högre 
klasserna förekommer gymnastik i allmänhet tre gånger i veckan, 
deraf minst en gång i gymnastiksalen (der sådan finnes), för 
öfrigt i de vanliga skolrummen. 

Vapenöfningarna, som omfattat dels gevärsexercis och marsch-
öfningar afdelningsvis samt målskjutning med salongsgevär, dels 
kompani- och bataljons-exercis, hafva äfven skötts af skolornas 
lärare under ledning af en militärinstruktör. I vapenöfningarna 
deltogo gossar från de högre afdelningarna inom folkskolorna till 
följande antal: 888 gossar år 1891, 1,000 år 1892, 881 år 1893, 
1,066 år 1894 och 809 är 1895. v) ~ »Föreningen för befräm
jande af skolungdomens vapenöfningår» har fortfarande dels bi
dragit till militärinstruktörens afliining, dels bestridt kostnaden 
för inköp och underhåll af materiel, exercisdrägter m. in. 

Tillfälle till badning och undervisning i simning under som
marmånaderna har vid stadens badinrättning beredts åt nedan
stående antal barn, deraf enligt uppgifter från badinrättningens 
föreståndare följande vid badterminens slut voro simkuimiga: 

Afgiften till badinrättningen har i åtskilliga fall erlagts af 
skolbarnens föräldrar, men har eljest utgått från det af kyrko
stämmorna för sådant ändamål beviljade anslag, som stälts till 
Ofverstyrelsens disposition. 

Varmbad. Badinrättningar, afsedda att af skolbarnen be
gagnas under den kallare årstiden, äro en nyhet, som tillkommit 
inom vissa folkskolehus under den senaste femårsperioden. Början 
gjordes år 1891 i Storkyrko och Kungsholms församlingar och 
sedermera hafva badinrättningar anordnats äfven i skolhusen 
vid Roslagsgatan (Johannes förs.) och Tjärhofsgatan (Katarina). 
För folkskolebarnen i Klara och Jakobs församlingar har till
fälle beredts att få begagna de i dessa församlingar befintliga 
allmänna badinrättningarna. I samtliga här nämnda försam
lingar få folkskoiebarnen i regeln ett bad livar tredje vecka 
under höst, vinter och vår. 

Slöjd. I detta ämne, som år 1877 först infördes vid hufvud-
stadens folkskolor samt under femårsperioden 1881—1885 syste
matiskt ordnades, har undervisningen utvecklats och fortgått i 
oförändrad riktning, alltjemt med fasthållande af den grund
satsen, att skolslöjden skall bedrifvas fullt pedagogiskt och icke 
hafva till mål utbildning till något visst yrke. Man har härvid, 
såsom i de två närmast föregående femårsberättelserna påpekats, 
lagt en synnerlig vigt derpå, att undervisningen anförtros åt 
personer, som betrakta sig sjelfva såsom lärare —- ej såsom 
yrkesidkare — och som i första hand hafva sitt intresse fäst vid 
de barn, som skola uppfostras, ej vid det handtverk, som de 
före eller vid sidan af sin lärareverksamhet drifvit eller fort
farande drifva. I enlighet med dessa grundsatser skötes slöjd
undervisningen vid hufvudstadens folkskolor nästan uteslutande 
af folkskolelärare, som tillika undervisa äfven i folkskolans 
kunskapsämnen. —• De slöjdarter, i hvilka undervisning före
kommer, äro papp-, trä- och metallslöjd samt i en folkskola 
bokbinderi. Slöjdundervisningen meddelas endast at gossar samt 
är frivillig, med undantag för dem, som tillhöra skolans 7:o 
klass. Dessa slöjda nämligen —• obligatoriskt — vissa timmar 
i veckan på förmiddagarna till omvexling med bokliga öfningar. 
Den öfriga — frivilliga — slöjden är helt och hållet förlagd 
till eftermiddagarna. 

Metallslöjd, som förut förekommit endast i en skola, Kungs
holms, har under femårsperioden blifvit-införd jemväl i två andra 
skolor, Maria och Katarina. 

Under år 1895 deltogo i pappslöjden 1,821, i träslöjden 
2,291 och i metallslöjden 378 lärjungar, uti en medelålder af 
respektive K)-?, 12'4 och 12'x år, eller tillsammans 4,490 lär
jungar i en medelålder af 11\3 år. Vid slutet af förra perioden, 
år 1890, var antalet slöjdare 3,163 och deras medelålder 11 •+ar. 

Handarbete. Undervisningen i detta ämne, som förut länge 
förekommit i jemförelsevis ringa omfång, utvidgades och ord
nades efter väsentligt ändrad plan under perioden 18,H]—1885. 
Sedan dess iifvas handarbete af alla barn i de tre lägsta klasserna 
(kurserna 1—6), i hvilka gossar och flickor undervisas gemen
samt, äfven som af alla flickor i de öfriga klasserna. Denna 
undervisning meddelas under förmiddagarna u tiden mellan 
klockan 8 och 1 samt är obligatorisk. Flickorna i de högre 
klasserna undervisas af särskilda handarbetslärarinnor, hvar-
emot gossarne och de yngre flickorna undervisas af vederbörande 
afdelningslärarinnor. Undervisningen bedrifves efter, såsom den 
numera kallas, »folkskolans metod, och i enlighet med den 
kursindelning, som meddelades i förra femarsberättelsen. 

Närmaste öfvervakandet öfver gossarnes slöjd är öfvorlent-
nadt åt en slöjdföreståndare och öfver handarbetet ät en före
ståndarinna för den qvinliga slöjden. 



34 Stockholms stad. Folkskoleväsendets kostnader. Skollofskolonier. 

Undervisning i matlagning. Inom kretsar, der intresset 
för folkskolans utveckling och det uppväxande slägtets upp
fostran är mera utprägladt, har den önskan alltmera trängt sig 
fram, att undervisning i matlagning i förening med hnslig ekonomi 
måtte upptagas på folkskolans program eller sättas i samband 
med folkskolekursen. Till en viss grad har man inom hufvud-
staden under den nu gångna femårsperioden lyckats förverkliga 
en sådan önskan. Redan år 1891 inrättades inom fyra för
samlingar, nämligen Storkyrko, Klara, Maria och Hedvig Eleonora, 
s. k. skolkök, der alltsedan dess tillfälle heredts de äldre folk
skoleflickorna att erhålla undervisning och öfning i detta för 
deras framtida levnadsställning synnerligen betydelsefulla ämne. 
Antalet lärjungar, som begagnat ifrågavarande undervisning, har 
i olika församlingar vexlat mellan 40 och 90 för hvarje skoltermin. 
— Under ar 18.95 hafva ytterligare två- skolkök blifvit inredda, 
det ena i Katarina, det andra i Adolf Fredriks församling. Det 
är att hoppas, att enahanda åtgärd, så snart omständigheterna 
medgifva, ma vidtagas i de återstående församlingarna. 

Utgifterna för skolköken bestridas dels af församlingarna, 
dels af enskilda personer. 

Kostnaderna för folkskoleväsendet. Frånsedt kostnaderna 
för anskaffande och underhåll af lokaler, hvilket ännu är en 
de särskilda församlingarnas angelägenhet, hafva utgifterna för 
hufvudstadens folkskoleväsende under de tre senaste femårs
perioderna uppgått till följande belopp. 

Tillökningen har alltså under den senaste perioden i jem-
förelse med den närmast föregående utgjort 17 procent. 

Kostnaderna för anskaffande och underhåll af lokaler hafva 
utgjort: 

Tilläggas jemväl dessa summor, blifva hela utgiftsbeloppen 
för folkskoleundervisning i Stockholm under de tre senaste femårs
perioderna: 

Dessa utgifter hafva under åren 1886—1890 samt åren 
1H'J1—1895 fördelat sig efter hufvudposter på sätt, som framgår 
af följande tabell: 

För bestridande af dessa utgifter (utom för lokaler) hafva 
under den sista perioden samt särskildt år 1895 följande in
komster varit att tillgå: 

Skollofskolonier. Med år 1895 har den i föregående femårs
berättelser omförmälda föreningen för skollofskolonier verkat i 
elfva år. Under denna tid hnfva 5,400 barn blifvit satta i till
fälle att tillbringa omkring två månader på landet. Utflytt
ningen sker omedelbart efter läseterminens slut den 15 juni och 
återkomma kolonisterna omkring den 20 augusti. Första gången, 
år 1885, utsändes 353 barn, fördelade på 18 kolonier; år 1895 
utgjorde kolonisternas antal 538, fördelade på 21 kolonier. Här-
förutom hafva under de senaste åren utsändts kolonier af en
skilda arbetsgifvare och firmor for barn till hos dem anstälde 
arbetare, samt af tyska församlingen härstädes. I regeln består 
hvarje koloni af såväl gossar som flickor, till ungefär samma 
antal. Barnens ålder har i allmänhet varit högst 14, lägst 7 år, 
medelåldern 10 år. 

Kostnaden för de kolonier, som utrustas af stadens terri-
toriela församlingar samt af tyska församlingen, har under de 
elfva åren uppgått till 179.770 kronor och under åren 1891—95 
till 87,250 kronor, eller i medeltal för hvart och ett af de sista 
fem åren 17,450 kronor. Medelkostnaden för hvarje barn under 
två månader har utgjort omkring 33 kronor. I dessa summor 
ingå äfven utgifter för resor och frakter, för lokalhyra samt 
aflöning åt biträden. Vid beräkniugen af medelkostnaden för 
hvarje barn äro alla afgifter fördelade ensamt på dessa. Inom 
flere församlingar hafva delvis äfven föräldrarna i större eller 
mindre mån bidragit till kostnaden för sina barns underhåll vid 
kolonierna eller för resan till och från koloniorten. — Den ena 
af Klara församlings kolonier har varit en s. k. halfkoloni, d. v. s. 
barnen voro fördelade i två afdelningar, som begagnade samma 
koloni, hvardera afdelningen omkring en månad. 

Medel till underhåll af dessa skollofskolonier hafva erhållits 
genom bidrag dels af föräldrar, dels af församlingarna samt dels 
och företrädesvis genom enskild välgörenhet. Härvid böra i första 
rummet nämnas skolornas lärare och lärarinnor, hvilka med 
mycken uppoffring af tid, arbete och äfven af penningar anordnat 

För hvart och ett af periodens år hafva Öfverstyrelsens 
inkomster och utgifter uppgått till sammanlagdt: 
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försäljningar, konserter m. m., hvarigenom ej obetydliga belopp 
erhållits. Enskilda personer hafva ihågkoimnit kolonierna ined 
gåfvor af lifsförnödenheter af olika slag. Äfven större penninge
summor hafva lemnats, såsom af Reymersholms spritförädlings-
bolag (2,000 kronor årligen under några år). Från enkefru 
Emma Benedicks sterbhus har, enligt testamente af den 11 deo. 
1890, i slutet af år 1895 till folkskoleöfverstyrelsen öfverlemnats 
ett belopp af 10,000 kronor, hvaraf årliga räntan skall användas 
för skollofskoloniernas räkning. l) 

Barnens tid upptages med hvarjehanda sysslor inom och 
utom hus, hvarvid de förra företrädesvis falla på flickornas, de 
senare på gossarnes lott; den öfriga tiden användes till lekar och 
utflykter. Något »skolarbete» i egentlig mening förekommer icke. 

Utseendet af kolonister sker i allmänhet så, att hvarje 
lärare eller lärarinnor föreslår det eller de barn i sin afdelning, 
som på grund af svag holsa och fattigdom synas dem vara i 
största behof af att komma til! landet. De på detta sätt ut
sedde — ofta efter ytterligare gallring — undersökas sedan af 
läkare, efter hvilken undersökning ytterligare reducering sker, 
tills man kommit ned till det antal, som de begränsade till-
gångarne bestämt som maximum. På samma gäng utses några 
»reserver», i händelse ledighet skulle uppstå. 

Om resultatet med afseende på barnens helsotillstånd yttrar 
en af läkarne bland annat följande: »Vid jemförelse mellan de 
tal på vigt och längd hos folkskolebarnen i Stockholm, som 
finnas angifna hos Key i lärobokskomiténs förslag s. 553, och 
här meddelade tal, ser man, att kolonibarnen inom alla åldrar 
och hos båda könen varit i vigt mycket underlägsna folkskole
barnen i allmänhet (Key) och inom de flesta åldrar äfven i 
längd. Man kan häraf finna ett objektivt bevis på, att koloni
barnen utgjort undantag från barnen i allmänhet, varit sämre 
situerade än dessa senare och att deras försättande under bättre 
yttre förhållanden bort vara för dem i hög grad önskvärdt för 
att göra dem, om möjligt, likstälda med de andra barnen. Att 
resultatet af sommarvistelsen varit dem till stor nytta, kan ses, 
om man jemför vigten af dem vid slutet af sommaren och den 
af folkskolebarnen i allmänhet (Key). Inom 5 åldersklasser 
har vigtbildningen under sommaren varit så stor, att koloni
barnen vid hösten vägde mera än »normalbarnen», inom 1 lika 
mycket som dessa; inom 6 hafva de ej lyckats hinna upp till 
vigten hos dessa senare. Man måste sålunda erkänna, att 
sommarvistelsen på landet varit för kolonibarnen i hög grad 
gynsam, då de, som från början voro normalbarnenj betydligt 
underlägsna, kunna bli dem så likstälda.» 

Till denna förkofran i kroppsligt hänseende kommer äfven 
den stora vinst i andligt och moraliskt hänseende, som dessa 
barn måste göra genom att under den vackraste delen af året 
få vistas på landet under ledning och uppsigt af samt umgänge 
med bildade och för dem intresserade personer. Denna vinst 
kan visserligen icke mätas och vägas, men lärare och lärarinnor 
märka den lätt, då skolarbetet åter börjar. 

De flesta kolonierna hafva varit förlagda till norra skär
gården, till Väddö, Ljusterö m. fl. ställen. Alla äro så belägna, 
att tillfälle till hafsbad finnes i närheten. Hafsbad hafva också 

begagnats i stor utsträckning, och i sammanhang med badningen 
har lemnats undervisning i simning. 

Koloniernas föreståndare och föreståndarinnor hafva till 
största delen utgjorts af lärare och lärarinnor vid folkskolan, 
hvilka också helt visst äro derför mest lämpliga, då de måste 
hafva bättre vana och erfarenhet att behandla barnen samt 
bättre än någon annan känna de hem, som dessa tillhöra. 

Föreningens angelägenheter handhafvas af en centralstyrelse 
och nio lokalstyrelser, en för hvar och en af hufvudstadens 
territorialförsamlingar jemte den tyska församlingen. 

b) Enskilda skolor. Till de enskilda läroverk i hufvud-
staden, som ega rätt att dimittera sina lärjungar till universi
teten, hafva under femårsperioden kommit ytterligare tvenne läro
verk för flickor, nämligen Östermalms högre läroanstalt för flickor 
och Ahlinska skolan. Det förstnämnda läroverket, som grund
lades år 1882 och som till en högre flickskolas vanliga ämnen 
äfven lagt huslig ekonomi, hade år 1895 ett lärjungeautal af 
251, hvaribland 13 gossar. Ahlinska skolan, grundlagd år 1847, 
räknade vid periodens slut 358 lärjungar, deraf 38 gossar, och 
utgör en af de största enskilda läroanstalter i vårt land. 

Öfriga enskilda skolor med dimissionsrätt äro f. d. Jioskowska 
skolan, Palmgrenska samskolan (eller Praktiska arbetsskolan), 
Wallinska skolan och Lyceum för flickor. Är 1895 egde dessa 
sammanlagdt 822 lärjungar. 

Af hufvudstadens enskilda skolor med daglig undervisning, 
men utan dimissionsrätt, äro de flesta flickskolor, hvilkas under
visning ungefär motsvarar den, som i de allmänna läroverken 
meddelas gossarne, och således äfven omfattar främmande språk. 
Andra afse den förberedande undervisningen för inträde i all
männa läroverken, hvarjemte finnas några enskilda skolor, som, 
utan att sjelfva ega dimi&siousrätt, förbereda till mogenhets
examen. Sådana läroanstalter äro Stockholms latin- och roal-
gymnasium, Stockholms privatgymnasium och Militärinstitutet, 
det sistnämnda förenadt med internat. 

En egen ställning intager Stockholms borgareskola. Den 
består dels af lägre skolafdeluingar (för närvarande 7, fördelade 
pä olika stadsdelar), der undervisningen fullständigar och fort
sätter folkskolans, dels af en högre afdelning med undervisning 
hufvudsakligen i merkantila ämnen och i främmande språk, 
samt derjemte en föreläsningsafdelning och teckningsafdehringar. 

Af de vid periodens slut i hufvudstaden befintliga privata 
läroanstalter, uppgående till ett antal af omkring 30, torde 
ytterligare böra nämnas: Södermalms högre läroanstalt for 
flickor, Ateneum för flickor, A. Sandströms skola, Bruinmorska 
skolan, Kuiigsholms elementarskola för flickor, Klara nya ele
mentarskola, Öfre Norrmalms förberedande elementarskola, Norr
malms förberedande elementarskola, Östermalms förberedande 
elementarskola, Maria förberedande elementarskola, Kungsholms 
elementarskola, Nya språkkursen, Kungsholms privata ele
mentarskola för flickor och gossar, Sotie Almqvists samskola. 
Lägre lärarinneseminarium, Katarina högre elementarläroverk för 
flickor, Franska skolan och Julius Kamkes läroverk för tyska 
språket. 

c) Allmänna läroverken. I organisationen af hufvudstadens 
allmänna läroverk har under den nu gntmna femårsperioden 
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ingen annan förändring inträdt än den redan under nästföre
gående period beslutade, hvarigenom Högre latinläroverket å 
Södermalm gjorts fullständigt jemväl å reallinien. Denna ut
vidgning är helt och hållet genomförd från och med läsåret 
1892—93. 

Antalet lärjungar vid hvart och ett af hufvudstadens all
männa läroverk och Nya elementarskolan samt de med afseende 
å afgångsexamen med dessa likstälda enskilda läroverken för 
gossar utgjorde vid början af resp. höstterminer 1885, 1890 
och 1895: 

I förhällande till hela folkmängden — 271,638 — utgjorde 
vid 1895 ärs slut lärjungeantalet 11-g pr 1,000 invånare. 
Motsvarande siffror för åren 1880, 1885 och 1890 voro resp. 
15'<i, 12'4 samt 11·9. Lärjungeantalet har således under de sista 
fem aren i relation till folkmängden varit oförändradt, efter att 
under den närmast föregående tiden hafva, relativt taget, under
gått en icke obetydlig förminskning. 

A de olika linierna fördelar sig lärjungeantalet sålunda 
aren 1890 och 1895. 

1 de särskilda läroverkens ärsredogörelser meddelas uppgifter 
angående indrifna lärjungar för de resp. läseåren i deras helhet. 
Enär det öfvervägande flertalet inskrifningar ske vid höstter
minens början, torde femårsperioden ungefärligen motsvaras af 
läsåren 1801—92 till och med 1895-9(5. Under denna tid
rymd hafva vid de allmänna läroverken, Nya elementarskolan 
inberäkuad, inskiifviis sammaulagdt 3,373 lärjungar. Af dessa 
hade K87 närmast förut bevistat folkskola, 999 allmänt läro
verk eller pedagogi och 1,305 enskildt läroverk, medan 182 
endast åtnjutit undervisning i hemmen. I procent af hela an
talet utgöra de olika kategorierna resp. 26'3, 29'6, 38p7 ocb 5'4. 
Om man åter från den ofvannämnda summan drager dem, som 
endast öfvergått från ett allmänt läroverk till ett annat, återstå 
2,374 verkligen nyinskrifna, af hviika mer än en tredjedel, eller 
37-4 procent, förut begagnat undervisningen i folkskolan. En 
ganska stark beröring förefinnes alltså, hvad hufvudstaden be
träffar, mellan folkskolan och de allmänna läroverken. 

Antalet lärjungar, som under perioden afgått från de all
männa läroverken före mogenhetsexamen, utgör 2,463. Af dessa 
hafva dock 833 öfvergått till annat allmänt läroverk, pedagogi 
eller folkskola. Vid en fördelning med hänsyn till blifvande 
yrke eller studier böra jemväl frånräknas de, som afgått genom 
döden samt på grund af § 34 i läroverksstadgan eller i följd 
af flyttning till utlandet; dessa utgöra sammanlagdt 67. Ej 
mindre än 321 lärjungar hafva alldeles icke lemnat någon upp
lysning rörande den sysselsättning, till hvilken afgången skett, 
och äfven för de öfriga äro uppgifterna i många fall temligen 
obestämda. Med särskild hänsyn till de oftast uppgifna slag 
af sysselsättning kan emellertid följande gruppering uppställas: 

Prån de olika klasserna vid läroverken har afgång skett i 
nedannämnda antal fall: 

Af de lärjungar med uppgifven lefnadsbana, som afgingo 
från fjerde klassen, voro 22 latinare och 246 realister. Mot
svarande tal för femte klassen äro resp. 40 och 285. 

Godkänd mogenhetsexamen har under perioden vid hufvud
stadens samtliga med dimissionsrätt försedda läroverk aflagts af 
748 manliga lärjungar samt af 99 qvinliga. Af de manliga 
lärjuugarne aflade 652 examen vid det läroverk, de tillhört, hvar-
eniot 96 voro s. k. privatister. Bland de qvinliga var privatisternas 
antal 21. 

För hvart och ett af periodens år var antalet godkände 
abiturienter: 
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Af skolornas egna lärjungar voro 80 »greker», 343 »icke
greker» och 308 realister; för privatisterna äro motsvarande tal 
resp. 5, 55 och 57. På de olika läroverken var fördelningen, 
för hela perioden räknadt, följande: 

Rörande den lefnadsbana, som de nyblifna studenterna ämnat 
välja, föreligga endast högst ofullständiga upplysningar. Af 515 
manliga abiturienter, som lemnat uppgift i berörda hänseende, 
uppgåfvo följande som sin blifvande sysselsättning: 

Flertalet af dem, som uppgifvit sin blifvande sysselsättning, 
ämnade sålunda fortsätta studier af en eller annan art. 

Under den na gångna femårsperioden har Högre allmänna 
låroverket å Södermalm fått taga sin nya byggnad i besittning. 

Då ett å latinlinien fullständigt läroverk år 1879 upprät
tades å Södermalm genom Maria femklassiga läroverks förening 
med en del af Stockholms gymnasium, användes härför dels 
det nyssnämnda femklassiga läroverkets hus dels hyrda lägen
heter i huset n:r 13 St. Paulsgatan, hvilka genom denna gata 
voro skilda från det egentliga skolhuset. Det nya läroverket 
måste vänta på egen byggnad af hänsyn till de stora kostnader, 
kommunen nyss förut underkastat sig för anskaffande af skolhus. 
Emellertid hade de kommunala myndigheterna redan från början 
planer på att bereda Södra latinläroverket, såsom det vanligen 
benämndes, en bättre lokal än den då använda. Den senave var 
i flere hänseenden otillfredsställande: läsrummen iågo spridda, 

utrymmet, särskildt för den naturvetenskapliga undervisningen 
och för skolans samlingar, var otillräckligt, egen gymnastiklokal 
saknades. Aren 1879, 1881 och 1887 gjordes tomtinköp för 
läroverkets räkning och sistnämnda år togo arbetena för den 
nya byggnaden sin början. Den uppfördes samtidigt med och 
efter samma plan som realläroverkets hus, i hufvudsaklig öfver-
ensstämmelse med ett förslag, som afgifvits af en af stadsfull-
mägtiges beredningsutskott år 1885 tillsatt komité. Under som
maren 1891 blef det södra läroverkshuset fullbordad t och mån
dagen den 7 september samma år invigdes det genom en enkel 
högtidlighet. Med fullbordandet af det södra lämverkshuset har 
den skyldighet nu till fullo infriats, som kommunen åtagit sig 
att bereda lämpliga lokaler at dem af stadens läroverk, som 
saknat sådana. 

För beredande af tidsenlig lokal at Nya elementarskolan 
beslöto stadsfullmägtige den 24 oktober 1895, att under förut
sättning, att denna skola fortfarande måtte blifva en profskola, 
för hvilken staten bekostar lokal, Stockholms stad antingen 
skulle bidraga till ny- och tillbyggnad för densamma med ett. 
anslag för en gäng af 55,000 kronor eller ock för ändamålet 
lemna skolans direktion ett räntefritt lan a 220,000 kronor, att 
återbetalas under loppet af närmaste 40 ar, mot vilkor att 
statsverket till staden betalade 55,000 kronor. Enär en i över
ensstämmelse med det senare alternativet afiåten kunglig proposi
tion sedermera blifvit af 1896 års riksdag i hufvudsak bifallen, 
finnes nu förhoppning om en snar lösning af Nya elementar
skolans byggnadsfråga, som länge varit ett brännande spörsmål. 

d) Stockholms högskola. Under den nu förflutna femårs
perioden har Stockholms högskola vunnit en högst betydlig till
ökning i sina tillgångar genom den storartade donation, som 
på grund af fabrikören John Söderbergs testamentariska för
ordnande år 1893 till högskolan öfverlemnades med ett belopp 
af 2,036,828 kr. 5 öre. Äfven andra gafvor har högskolan 
under ifrågavarande period tätt mottaga. Högskolans fonder, 
som vid 1890 års slut utgjorde 1,376,485 kronor, hade vid slutet 
af år 1895 stigit till 3,638.884 kronor. Det årsanslag af lO.Odll 
kronor, som högskolan åtnjutit af Stockholms stad, upphörde 
med utgången af är 1894 och i dess ställe beviljades under 
vissa vilkor ett ärligt anslag af 30,000 kronor för en juridisk 
fakultet, derest en sådan inom viss tid kom me att vid högskolan 
inrättas. De disponibla inkomsterna under femårsperioden hafva 
uppgått till kronor 548,275'«<i, hvnraf stadens bidrag till läraro-
aflöningar m. m. utgjort 160,000 kronor. Utgifterna under samma 
tid hafva fördelat sig, på sätt tabell F utvisar. 

Tab. F. Stockholms högskolas utgifter åren 1891—1895. 
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Anmärkas bör, att i ofvan angifna inkomstsumma icke är 
upptaget det belopp, som enligt föreskrifter och särskilda beslut 
afsatts för vissa fonders tillväxt. 

Vid femårsperiodens slut voro vid högskolan anstälde 8 pro
fessorer med fast anställning, 4 tillförordnade lärare, 8 docenter, 
<i amanuenser och 2 preparatorer. De vetenskapliga institu
tionerna voro: Fysiska institutet, stiftadt år 1885; Kemiska in
stitutionen, sedan år 1881; Mineralogisk-geologiska institutionen, 
sedan år 1881; Botaniska institutet, sedan år 1882; och Zooto-
tomiska institutet, sedan år 1880. 

Antalet af dem, som under höstterminen 1895 begagnat sig 
af undervisningen vid högskolan, framgår af tabell G. 

Genom högskolans störste välgörares, fabrikören John Söder
bergs, ofvannämnda donation, har högskolans styrelse satts i till
fälle att mot slutet af den gångna femårsperioden genom upp
rättande af nya lärarebefattningar och högst behöfliga anslags
förhöjningar åt högskolans institutioner gifva hennes matematisk
naturvetenskapliga afdelning en betryggad ställning, ehuruväl 
icke allt, som för denna afdelning åsyftats, kunnat uppnås. En 
del af nyssnämnda donation, utgörande ursprungligen något öfver 
200,000 kronor, är afsedd att efter föreskrifven tillväxt bilda 
en stipendiefond för högskolans lärjungar. 

C) Brandväsendet. 

Under femårsperioden har brandväsendet blifvit förstärkt 
såväl till personal som i synnerhet hvad beträffar materiel, hvar-
jemte å flertalet stationer vidtagits nödiga anordningar för under
lättande af hastigare anspänning och utryckning. 

a) Personalen. Som bristen på tillräckligt antal under
officerare i synnerhet vid större eldsvådor var känbar, för
stärktes underofficerspersonalen under år 1891 med 2 sergeanter. 
Samtidigt ökades manskapsstyrkan med 1 maskinistkorpral, hvar-
jemte för ökad stalltjenstgöring ytterligare anstäldes 1 vice korpral 
och 3 brandkarlar. 

Tab. G. Inskrifne lärjungar och åhörare vid Stockholms 
högskola åren 1891—1895. 

Brandkårens rekrytering har genom den af stadsfullmägtige 
sedan år 1891 beviljade förhöjningen i de JUdre korpralernas 
aflöning samt i följd af, att ålderstillägg utgår från och med 
det 4:de tjensteåret, inträdt i ett något gynsammare skede så 
till vida, att antalet af dem, som tagit förnyad anställning efter 
3 års tjenst, varit i stigande, hvilket haft till följd, att medel-
tjenstetiden något uppgått. Deremot har antalet tjenstsökande 
i allmänhet ej motsvarat behofvet, så att vid flere tillfällen, då 
arbetsförtjensten inom de borgerliga yrkena varit god, stora svårig
heter funnits att med gällande aflöningssätt och vilkor kunna 
hålla kåren fulltalig. Rekryteringen har jemväl i viss mån för
svårats derigenom, att det på grund af de utsträckta vapen-
öfningarne för de värnpligtige blifvit nödvändigt att endast an
taga dem, som fullgjort sin värnepligt. 

Enligt den vid 1895 års slut gällande utgiftsstat var brand
kårens numerär och aflöning följande: 

Såväl befäl som underbefäl erhålla dessutom fri bostad och 
vedbrand, samt manskapet, som är kaserneradt, fri mat, be
klädnad och tvätt. 

b) Materielen. Af materiel, anskaffad under åren 1891— 
1895, må nämnas följande: 1 ängspruta (typ n:r 5) samt 3 större 
sug- och trycksprutor, samtliga af Ludvigsbergs mekaniska verk
stads tillverkning, hvarjemte åtskillig mindre materiel förfär
digats inom kårens egna verkstäder, der en under år 1895 in
köpt gasmaskin, system Otto, Iemnar billig drifkraft till arbets
maskinerna. 

Bokförda värdet å eldsläckningsmaterielen utgjorde, efter 
behörigen verkstälda afskrifningar, vid 1895 års slut 120,720 kr. 
77 öre. 

c) Brandkårens hästar. Sedan å hvardera af Maria, Kungs-
holms och Östermalms stationer placerats 2 hästar, finnas å 
Johannes brandstation 11 och å Katarina 7, så att hela häst
antalet uppgår till 24, mot 15 år 1890. 

Bokförda värdet af hästar, seldon, körredskap o. d. ut
gjorde vid 1895 års slut 20,328 kr. 22 öre. 

d) Brandstationerna. Med afseende å brandstationerna hafva 
under femårsperioden synnerligen anmärkningsvärda förändringar, 
förbättringar och nybyggnader egt rum. 

Vid Johannes brandstation har spruthuset tillökats med det 
förutvarande, onödigt stora köket, för hvilket tidsenlig lokal 
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blifvit anordnad inom den förutvarande tvättstugan och mangel
boden; stallet har blifvit ombygdt och utvidgadt, hvarjemte 
den stora gården planerats och blifvit försedd med nödiga af-
loppsledningar. För att kunna bereda bostadslägenheter åt det 
ökade antalet underofficerare samt för maskinistkorpralerna har 
ytterligare en våning blifvit påbygd underofficersbostället, i hvars 
bottenvåning förutom bostad för en underofficer samt samlings
rum kårens verkstäder för skrädderi- och skomakeriarbeten jemte 
logement för handtverkspersonalen äro inrymda. 

Vid Katarina brandstation hafva under år 1895 väsentliga 
ändrings- och nybyggnadsarbeten blifvit utförda, i det nämligen 
nya, tidsenliga spruthus och stall uppförts jemte en nybyggnad 
för inrymmande af bostäder för stallkorpral och en vattenled
ningsförman. 

Den nya stationen å Kungsholmen, som af byggnadsentre
prenören öfverlemnades till staden i september 1893, torde få 
anses vara fullt tidsenlig och lemnar dessutom med afseende på 
utrymme tillfälle till förstärkande såväl med manskap som med 
hästar och materiel. Kostnaden för stationen i dess helhet, 
uppförd på stadens tomt Fleminggatan 24, uppgår till 31.966 kr. 
60 öre. 

A såväl Maria som Östermalms brandstationer hafva in-
redts stall för 3 hästar; den senare stationen har flyttats från 
Östermalmstorg till Skepparegatan 28 (stadens norra inqvar-
teringskasern). 

e) Tjenstgöring och öfningar. Någon nämnvärd förändring 
hänitinnan har ej under perioden egt rum. 

f) Eldsvådors signalering. Antalet brandskåp, som vid 1890 
års slut utgjorde 123, har under femårsperioden ökats till 147, 
af hvilka 84 tillhöra Stockholms stad och 63 enskilda personer, 
verk och inrättningar. Värdet af brandtelegrafen är bokfördt 
till 51,322 kronor, hvaraf 21,822 kronor komma på apparater 
in. m. och 29,500 på yttre ledningar och tillbehör. 

g) Kostnaderna för brandväsendet utgjorde, häri ej upptagna 
beräknade hyror för stationer, beräknad afgift till stadens vatten
ledning och brandsynekostnader: 

Till bestridande af dessa utgifter hafva, såsom förut, årliga 
bidrag lemnats af Stockholms stads brandförsäkringskontor med 
50,000 kronor och af Stockholms stads brandstodsbolag till för
säkring af lösegendom, som år 1891 lemnade 17,500 kronor, 
från år 1892 med 20,000 kronor. 

h) Eldsvådestatistik. Antalet eldsvådor inom perioden utgör 
1,648, i hvilket tal ingå 685 fall, der brandkårens hjelp ej be-
höft påkallas, samt 54 fall af falskt allarm. 

Inom stadens olika delar hafva dessa eldsvådor inträffat 
sålunda: Staden inom broarne 162, Norrmalm 621, Östermalm 
315, Djurgården 25, Kungsholmen 118 och Södermalm 396, 
hvartill komma utom staden 11 fall, eller summa 1,648 fall. 

På årets olika månader fördelade sig eldsvådorna under 
perioden på följande sätt: 

Den större talrikheten af eldsvådor under den kalla och 
mörka årstiden framträder tydligt. 

På de olika veckodagarne har fördelningen varit följande: 
söndagar 226, måndagar 220, tisdagar 236, onsdagar 261, tors
dagar 239, fredagar 226, lördagar 240, summa 1.648. Skilj-
aktigheterna synas vara temligen obetydliga. 

På dygnets olika tider är fördelningen af tio eldsvådor, för 
hvilka brandkåren påkallats, följande: 

Omkring 72 % af eldsvådorna synas hafva inträffat under 
dygnets senare hälft. 

Med afseende å lokalen för eldens utbrott har antecknats, 
att densamma i nedanstående fall varit: 

Anledningen till eldens utbrott har varit: 

Antalet personer, som genom eldsvådor omkommit eller vid 
eldsvådetillfällen blifvit mer eller mindre skadade och varit ut
satta för fara1), har utgjort: 

1) Huruti ej iuberäknad brandkårens personal. 
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Under femårsperioden hafva inträffat fiere hotande eldsvådor. 
bland livilka må nämnas följande: 

Den 2 april 1893 uppstod vid 3-tiden på morgonen genom ovar
samt handhafvande af fotogenlampa eld inom Miinchens bryggeri. 
I följd af sen allarmering hade elden innan brandkårens an
komst erhållit så stor spridning inom det synnerligen vidsträckta 
byggnadskomplexet, hvilket dessutom stod under ombyggnad, att 
brandkårens arbete måste hufvudsakligen afse att skydda när
liggande kontorsbyggnad och Ludvigsbergs verkstäder, hvilket 
jemväl lyckades. För släckningen användes sjöångsprutan, 2 
landångsprutor, 1 större handkraftsspruta samt 3 brandposter; 
eftersläckningen fortgick under 4V2 dygn. 

Ersättningen för förlusten vid denna eldsvåda uppgick till 
35 ?« af hela ersättningssumman för femårsperioden. 

Den 31 oktober 1893 uppstod kl. 11 på e. m. af obekant 
anledning eld å vinden och närmast underliggande våning å 
Magasinsbolagets etablissement i Stadsgården. Till släckningen, 
som försvårades af magasinets betydliga höjd, användes 11 slang
ledningar från sjöångsprutan, 3 ångsprutor, 1 större handkraft
spruta samt vattenledningen. Elden var efter 2 timmars arbete 
begränsad inom de 3 öfversta våningarne, men eftersläckningen 
pågick till den 1 november kl. 5 e. m. 

Den 20 juni 1894 uppstod å Artilleriets laboratorium vid 
Källhagen eldsvåda, under hvilken byggnaden genom tvenne 
krutexplosioner i det närmaste förstördes. Lyckligtvis skadades 
af biandmaiiskapet ingen lifsfarligt. 

Den 5 december 1895 kl. 7'5f> f. ni. allarmerades brand
kåren för eldsvåda inom Ligna snickerifabrik. Till släckningen 
af denna vidtomfattande eldsvåda användes 13 slangledningar, 
hvaraf G st. från sjöångsprutan, 4 st, från 2 landsångsprutor, 2 st. 
från brandposter samt 1 från en större handkraftspruta; släck
ningstiden utgjorde 37 timmar. 

i) Brandskadeersättningar. Beloppet af utbetald brandskade
ersättning har utgjort, jemfördt med hela försäkringsbeloppet för 
brandskadad egendom och jemfördt med föregående femårs
perioder: 

Försäkringtgifvares utbetalda brandskadeersättningar, för
säkringsbeloppen, ersättning i procent samt dessa siffror för
delade på olika år under femårsperioden äro följande: 

D) Bränvinshandeln. 

Stockholms utskätikningsaktiebolag, hvars bildande och orga
nisation skildrats i Öfverståthållareembetets berättelse för femårs
perioden 1876—1880, har under perioden fortsatt sin rörelse, 
till hvars drifvande bolaget gång efter annan erhållit nödiga 
koncessioner för tre år i sender. Uti dessa koncessioner har, 
likasom förut, stadgats 450 kronors afgift för hvarje åt bolaget 
upplåten försäljningsrättighet, hvaremot från den 1 oktober 1892 
rättigheternas antal varit minskadt, minuthandelsrättigheternas 
från 90 till 80 och utskänkningsrättigheternas från 170 till 150. 

För serveringen å bolagets krogar ') hafva de tidsbestäm
melser och inskränkningar, som i föregående berättelser omför-
malts såsom tillämpade sedan juni 1884, varit gällande under 
perioden med den skärpning, att kl. 7—9 f. m. bränvin der-
städes icke serveras eller säljes till afhemtning, såvida icke den, 
som reqvirerar det, tillika reqvirerar och betalar mat för minst 
tio öre till hvarje sup. 

1) I afaeende å denna benämning hänvisas till not 1 å sidan 46 i berät
telsen för åren 1876—1880. 
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Hvad angår minuthandelsställena har under perioden icke i 
afseende å dem vidtagits annan förändring, än att från och med 
den 15 juli 1895 desamma öppnas först kl. 9 f. ra. och stängas 
redan kl. 7 e. m. utom qvällarne närmast före sön- eller helg
dagar, då de såsom derförut stängas kl. 6. 

Leveransen af det under perioden för bolaget behöfliga bränvin 
har varit offentligen utbjuden för ett år i sänder, men städse 
öfvertagits af Reymersholms nya spritförädlingsaktiebolag, hvars 
anbud antingen varit det enda inkomna eller ock ansetts fördel
aktigare än andras. 

Af de qvartalsrapporter, som under perioden afgifvits från 
inspektören öfver maten å utskänkningsställena, framgår, att 
denna i regeln varit god och billig. 

Omfånget af utskänkningsbolagets verksamhet under fem
årsperiodens olika försäljningsår (räknade från den 1 oktober till 
den 30 september) samt dess ekonomiska resultat framgå af föl
jande öfversigter. 

De åt bolaget upplåtna miniithandelsrättigheter användas 
på följande sätt: öfverlåtna åt enskilda personer för försäljning 
af spirituösa till afhemtning 51, begagnande af bolaget för egen 
räkning 27, lemnade obegagnade 12 åren 1890—91 och 1891—92 
samt 2 de följande tre åren. 

Af de ntskänkningsrättigheter, bolaget hade sig upplåtna, 
voro: 

Bolagets af sättning af spirituösa utgjorde, räknadt i hela liter: 

Bolagets nettovinst utgjorde: 

Dessa vinsttelopp hafva af bolaget blifvit aflemnade till 
stadskassan. Till denna hafva ytterligare ingått försäljnings-
afgifterna för de åt bolaget upplåtna rättigheter, hvilka afgifter 
uppgått för hvartdera af periodens två första år till 117.000 kr. 
och för hvart och ett af de öfriga till 103,500 kr., eller snni-
manlagdt för de fem åren till 544,500 kr. Pa samma gäng vinst
medlen ökas härmed, böra de å andra sidan minskas med här 
nedan oinförmälda från stadskassan utgångna iifetidsnnderhall 
åt innehafvare af gamla ntskänkningsrättigheter, hvarefter slut
liga vinsten blifver, som följer: 

Under de tretton första åren af bolagets verksamhet ut
gjorde, enligt hvad i föregående femarsborättelser meddelats, 
bolagets nettovinst 15,403,480 kr. !) öre. 

Om härtill läggas försäljningsafgifterna för de till bolaget 
under berörda år upplåtna rättigheter, 1,1510.040 kr., men summan 
minskas med samma års lifstidsunderhåll at innelmfvariie af 
gamla utskänkningsrättigheter (1,375,181 kr. 71 öre), blitVer 
verkliga vinsten för de tretton åren l3,(>o8,;>o!s kr. 38 öre. 

Från bolagsrörelsens begynnelse och intill ilen 1 oktober 
1895, eller under aderton år, hafva alltså nettoinkomsterna sam-
maniagdt uppgått till följande belopp: 

Intill den 1 oktober 188(5 tillföll nettovinsten staden ensam; 
sedan dess har en femtedel af såväl försäljniug^afaiftor som 
vinstmedel aHevererats till Statskontoret. 

E) Kommunikationsanstalter. 

a) Jernvägen Stockholm—Saltsjön. (idiom denna under 
perioden tillkomna jernväg har en ny koinmiinikatiuiisliiiie 
öppnats för samfärdseln mellan huivudstadeii ueli dess omnejd. 
Uppa derom af .rernvägsaktieholaget Stockholm- Saltsjön gjord 
underdånig ansökning beviljade Kders Kung), .Mnj:t den 12 juni 
1891 koncession a jernvägsnnläggninsien. K it ligt denna kon
cession skulle arbetet vara fullbordadt senast den 31 december 
1895, men redan den 2 juni 1893 öppnades för allmän trafik 
linien Saltsjöbaden—Tegelviken och den 23 december samma ar 
banan i dess helhet. 

.Ternvägen, hvars utgångsstation i Stockholm är belägen i 
Stadsgarden invid egendomen n:r 22 der>tädes, genomlöper mellan 
Stadsgården och Södra varfvet en t>43 meter läng tunnel, passerar 
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på broar tvenne gator och lemnar derefter stadens område vid 
Danvikstul), i hvars närhet jernvägens andra station inom hufvud-
staden, hållplatsen »Fåfängan», är belägen invid egendomen n:r 93 
Danviksgatan. Af jernvägens hela längd, 15"3 kilometer, falla 
inom staden 2 kilometer. Spårvidden är densamma som stats
banornas, eller 1-435 meter. Skenvigten utgör 27'2 kilogram per 
meter och största tåghastigheten 50 kilometer i timmen. Hela 
anläggningskostnaden uppgår till omkring 3,000,000 kronor. 

Enär, enligt hvad Öfverståthållareembetet inhemtat, den af 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Stockholms län af-
gifna fenmrsberättelse innehåller en fullständig redogörelse för 
denna jernvägsanläggning i öfrigt, anser sig Öfverståthåilareem
betet här böra till det ofvan omnämnda endast foga nedanstå
ende öfversigt af rörelsens omfattning under de två år, banan 
trafikerats: 

b) Sfiirevägen. För att erhålla en beqväm förbindelse emel
lan Stockholm och Värtahamnen har under åren 1892—1894 en 
ny väg anlagts i Sturegatans fortsättning från den äldre väg, 
som vester om hamnområdet vid Värtan leder till Lidingöbro. 
lians Maj:t Konungen har af Djurgårdens mark för den nya 
anläggningen upplåtit det område, som erfordras för en 18 meter 
bred väg med tillhörande doseringar och vägdiken, men tills
vidare har vägen endast ordnats till en bredd af 12 meter. 
Vägen framgår genom bruten terräng och har för ernående af 
förmånliga lutningsförhållanden föranledt ända till 11 meter 
djupa bergschakt samt 8 meter höga bankar. Vägytan har i mid-
fen makadamiserats till en bredd af 8 meter, hvaremot sidorna, 
som afsetts för gående, endast blifvit grusade. Kostnaderna för 
denna väg, som eger en längd af 1,460 meter, har uppgått till 
97.40") kronor. 

c) Omnibustrafiken. Den omnibusrörelse, som sedan år 1887 
egt rum mellan Vasastaden och Riddarhustorget, har jemväl un
der senaste femårsperioden bedrifvits af Allmänna omnibusaktie-
bolaget. Trafiken har omfattat Observatorie- och Vestmanna-
gatan, Drottninggatan, Fredsgatan, Gustaf Adolfs torg, Norrbro, 
jMynttorget och Myntgatan, samt uppehölls vid 1895 års slut af 
il) vagnar sommartiden och 8 a 9 vintertiden. Antalet hästar 
har utgjort 70 ä 72, men dessutom har bolaget under sommaren 
dagligen användt 2 å 4 par legda hästar. Vagnarnes antal är 
.'>4, deraf IralfYa antalet öppna sommarvagnar. 

Personalen utgöres af tillsammans ,r>7 personer, förutom till
fällig extra personal af kuskar och konduktörer. 

Antalet betalande passagerare under femårsperioden utgjorde: 

d) Ångslupstrafiken i Stockholm och dess omgifningar har 
under perioden uppehållits dels af Stockholms ångslupsaktiebolag, 
dels ock af Nya ängslupsaktiebolaget. De härvid använda ång-
sluparnes antal och storlek utgjorde för de båda bolagen: 

e) Hissar. Antalet af de med hissarne befordrade passage
rare, som under perioden 1886—1890 utgjorde för Katarinahissen 
6,397,640 och för Mariahissen 4,321,123, har under den sistför-
flutna periodens olika år varit följande: 

g) Spårvägar. Hufvudstadens spårvagnsförbindelser hafva 
under denna, likasom under nästföregående femårsperiod, uppe
hållits af tvenne enskilda bolag, nämligen Stockholms norra 
spårvägsaktiebolag, Stockholms södra spårvägsaktiebolag (intill 
den 1 januari 1892) samt Södra spårvägarnes trafikaktiebolag 
(efter samma tid). För spårvägstrafikens utveckling under perio
den lemnas här följande redogörelser. 

Stockholms nya spårvägsaktiebolag. Osternialmslinien (Bi
blioteksgatan—Artillerigatan) förlängdes under sommaren 1891 
från Artillerigatan till Karlaplanen, hvilken förlängning började 
trafikeras den 21 juli 1891. 

f) Brunkebergstunneln. För tillkomsten af denna förbin
delse har i förra femårsberättelsen redogörelse lemnats. Tunneln 
trafikerades under åren 1886—1890 af tillsammans 4,811,910 
personer. Antalet trafikanter under sistförflutna femårsperiod 
har utgjort 4,925,767, fördelande sig under periodens olika år 
och månader på följande sätt: 
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Redan den 3 november 1885 hade bolaget erhållit rättighet 
att anlägga spårväg från Vasagatan genom Norra Bantorget, 
Dalagatan och Odengatan till Norrtullsgatan, med skyldighet 
för bolaget att anlägga och trafikera spårväg i Torsgatan och 
Odengatan fram till Dalagatan, intill dess denna gata kunde 
hinna upplåtas för allmänna rörelsen. Sedan Torsgatan och 
Odengatan förklarats öppnade för allmän trafik, nedlades under 
hösten 1894 spår på ofvannämnda sträcka, livilken den 28 no
vember samma år öppnades för spårvägstrafik. 

För att bättre tillgodose allmänheten utlades år 1892 
dubbla spår å Ringlinien med undantag för ett par mindre 
sträckor. I sammanhang härmed flyttades spåret från Biblio
teksgatans nedre del till Birger Jarlsgatan och Hamngatan, hvari-
genom Ringliniens spår ökades till 6,035 meter, bvaraf 5,850 me
ter äro dubbelspår. 

Spårvägslinierna voro vid 1895 års utgång: 

För färd å hvar och en af ofvanstående Iinier, såväl för 
livarje passagerare som för hvarje pa främre ptatformen stäld 
korg eller paket, erlades vid femårsperiodens början en afgift 
af 10 öre, med undantag för Östermalmslinien och Kyrkogårds-
linien. Denna taxabestämmelse ändrades år 1894, dä för Kungs-
holmslinierna medgafs afgiftsfri samtrafik med Ringlinien och 
Östermalmslinien. Samma medgifvande lemnades från den 1 
april 1895 för Vasastadslinien och Kyrkogårdslinien till Norr
tullsgatan. Dessa båda Iinier äro nu stälda i förbindelse med 
Östermalms- och Ringlinierna, så att passagerare, som erlagt 
afgifter på de sistnämnda linierna, eger att för samma afgift 
omedelbart fortsätta färden på Vasalinien och Norrtullslinien, 
dock livad denna sistnämnda beträffar endast till Norrtullsgatan. 
För vidare färd å denna linie är tilläggsafgiften 5 öre till Norr
tull och 10 öre till Haga grindar. 

Liniernas längd, som vid 1877 års slut utgjorde (5,480 me
ter, hade vid 1880 års slut ökats till 9,076 meter, vid 1885 års 
slut till 10,535 meter, vid 1890 års slut till 14,750 meter, vid 
1891 års slut till 15,250 meter, vid 1892 års slut till 15,495, 
deraf 5,748 meter voro dubbelspåriga, och vid 1894 års slut till 
17,440, deraf 5,850 voro dubbelspåriga, hvarutöfver någon ut
sträckning ej egde rum under år 1895. 

Antalet vagnkilometer och hästkilo meter har utgjort: 

Antalet vagnkiiometer, körda med olika slag af vagnar, 
stora (med tva hästar) eller mindre, utgjorde: 

Antalet passagerare utgjorde: 

Sedan trafiken öppnades, liafva alltså intill JH95 är» slut 
befordrats öfver 109 millioner passagerare. 

På do särskilda linierna fördela sig under perioden 1891— 
1895 antalet vagnkilometer samt passagerare sålunda: 

Bolagets inkomster liafva utgjort: 

Spårvägarnes sammanlagda bokförda värde af spar. hästar 
och vagnar utgjorde vid slutet af nedan nämnda är: <!04.1i!Ji-;;+ 
kr. år 1880, 857,451-87 kr. ar 1885, 983.945-.>_> kr. ar l8i«> och 
1,393,318-is kr. ar 1895. 

Vid sistnämnda års slut utgjorde underhållsfondens storlek 
51)1,811-!)» kr. Att denna fond är mindre än vid l89n ars slut, 
är beroende derpä, att under är 1895 ökados aktiekapitalet frän 
782,000 till ],20»,0()0 kronor, till livilken ökiiiiw 391.IHM) kwm.r 
togos af underhalls- och reservfonderna samt återstoden genom 
försäljning af nya aktier. 

Trafiken har under femårsperioden alla dagar oiiehimlradt 
pågått. 

Materiehn utgjordes vid 1895 ars utgång af 33 tvahästnrs 
täckta vagnar, 29 enhästs täckta vagnar, 2ti tvåhästars öppna 
vagnar, 1(5 enhästs öppna vagnar, 4 snöplogar, 3 saltvattenvag-
nar och 452 hästar. 

Stockholms södra spårvägsaktiebolag. Under är 1891 be-
drefs trafiken å spärvägarne med bibehållande af den zuntariff, 
som, enligt livad i förra femarsberättelsen omförnuildes, blifvit 
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införd den 1 september 1890. Såväl antalet passagerare som in
komsterna utvisade väl för år 1891 någon ökning i jemförelse 
med aret 1890, men inkomsterna voro likväl ej tillräckliga för 
utgifternas betäekande, utan utgjorde förlusten för året 9,410 kr. 
21 öre. Det visade sig i följd liäraf nödvändigt att, för att 
kunna fortsätta trafiken, öfverläta spärvägstrafikeu åt ett annat 
bolag med derför behöfligt kapital. Ett sådant bolag bildades 
också under namn af Södra spärvägarnes trafikaktiebolag och 
erhöll den (5 november 1891 Eders Kungl. Maj:ts fastställelse å 
sin bolagsordning. 

Vid bolagsstämma med delegarne i spårvägsaktiebolaget den 
27 november 1891 beslöts att underteckna det af stämman god
kända kontrakt, som blifvit upprättadt med Södra spärvägarnes 
trafikaktiebolag om dess öfvertagande af trafiken. Till denna 
öfverlatolse erhölls den 1 december 1891 stadsfullmäktiges med
givande, hvarefter sparvägsaktiebolagets befattning med trafiken 
med samma ars slut upphörde, för att den 1 januari 1892 öfver-
tagas af 

Södra spårvägarnes trafikaktiebolag. Då den vid södra spår-
wiuarne införda zontariffen lika litet som den derförut tilläm
pade s. k. 12-öresafgiften medfört någon ökning af inkomsterna, 
återinfördes från och med nyssnämnda dag den af Öfverståt-
hullareemhetet frun början faststälda taxa af 10 öre, oberoende 
af vallängden, för alla passagerare, dock med undantag för barn 
tinder 10 år, för hvilka afgiften bestämdes till 5 öre. För att 
nedbringa kostnaderna för sparvägsdriften beslöt styrelsen att 
förlänga- tiden mellan vagnarnes afgäng frän ändstationerna från 
,"> minuter till 71 j minut, och kunde derigenom antalet vagnar 
i tralik minskas med 2 ängvagnar och 1 liästvagn. Sedan för 
införande af denna tViräudring 2 nya mötesspår, 1 å hvardera 
linien. blifvit inlagda, tillämpades de nya afgångstiderna från och 
med den 19 januari 1892. Minskning af passagerareantalet och 
inkomsten af trafiken var visserligen häraf en naturlig följd, 
men da utgifterna äfven minskades sa betydligt, att de redan 
för ar 1892 understego utgifterna för ar 1891 med Öfver 
22.00H kronor, b|ef resultatet af förändringen så fördelaktigt, 
att trafiken, i stället för förlust, samma år iemnade ett, ehuru 
ringa iifverskott. Aret 189o Iemnade en behållning af 4,015 kr. 
69 öre och vinsten för ar 1894 utgjorde 1,860 kr. 99 öre, för
utom 11,000 kronor, som afsattes till inköp af nya skenor till 
en del af spårets omläggning. Under år 1895 har vinsten ut
gjort 14,108 kr. 66 öre, utom 8,000 kronor, som afsatts till nya 
skenor, och torde således skäl finnas för den förhoppning, att 
trafiken fortfarande skall kunna genom Trafikaktiebolaget uppe
hållas. 

För att tillmötesgå framstälda önskningar hafva personliga 
htljclt,')- for skolinii/iloHtfi) försålts frän och med höstterminen 
1894 å 8 kronor för termin. 

TAninntt.il> längd har förblifvit oförändrad under de fem åren 
1891—1895, sä att den utgjort tillsammans 4,510 meter, om den 
längre vägen kring qvarteret Sägen vid Hornstull beräknas, och 
4,470 meter, om den kortare eller raka vägen afses. 

lifntilfutfit af trafiken med afseende på såväl antalet passa
gerare som erhållen inkomst under de olika åren 1891—1895 
framgå af följande tabell — dock hafva vid uträkningen af passa
gerareantalet efter de inkomna afgifterna tvä banmfgifter räk
nats lika med en passagerareafgift: 

h) Rikstelefon. Under den gångna femårsperioden har riks
telefonen erhållit en särdeles stor utveckling. Dess långlednin
gar omfatta numera snart sagdt hvarje stad och större plats 
söder om Östersund och Sollefteå, hvarjemte tillslutningen af 
abonnenter i Stockholm varit så stor, att ej endast de af huf-
vudstadens affärsmän m. fl., som hafva särskildt behof af lång
telefonförbindelse till landets alla delar, allmänt hafva försett 
sig med rikstelefon, utan rikstelefonnätet i Stockholm har, så
som af efterföljande tabell öfver antalet apparater framgår, blif
vit pä samma gäng ett verkligt lokalnät. 

Af de under de senaste fem åren tillkomna långledningame 
från Stockholm märkas i främsta rummet norrlandslinierna, en 
direkt till Sundsvall, samt en ingående äfven i Gefle, Söderhamn 
och Hudiksvall, med utgreningar från Sundsvall till Östersund 
samt Hernösand och Sollefteå. Vidare tvenne direkta lednin
gar till Gefle, en ledning till Falun, tvenne direkta ledningar 
till Norrköping, en ledning öfver Örebro och Karlstad till nor
ska gränsen i förbindelse med Kristiania och en del andra nor
ska städer, samt utsträckning af den förutvarande ledningen 
Stockholm—Malmö till Köpenhamn, till förbindelse med danska 
rikstelefonnätet; hvarjemte åtskilliga nya leasingar uppdragits, 
för att underlätta den alltjemt växande trafiken å äldre vägar. 
Ej minsta antalet sådana förstärkningslinier, ehuru af kortare 
längd, hafva erfordrats för stationer i Stockholms närhet, der 
äfvenledes abonnentökningen föranledt anläggandet af ett flertal 
nya stationer, så att sammanlagda antalet af stationerna inom 
70 km. från Stockholm vid 1895 års slut utgjorde 93. Af de 
nya stationerna torde särskildt här bÖ2-a antecknas de i Norrtelje, 
Gnesta, Uppsala, Södertelje och Enköping. 

Den i förra femårsberättelsen omnämnda afsigten att i huf-
vudstadens gator nedlägga telefonkablar, hvarigenoni luftlednin-
garne med deras ölägenheter kunde inskränkas till ett minimum, 
har, dock med afvikande från den ursprungliga planen, egt rum 
till ganska stor utsträckning. En kabeltrumma, omfattande 36 
rör, är anlagd från Telegrafverkets egendom ir.r 2 Skeppsbron, 
öfver Slottsbacken, förbi Slottet, i Norrbro till Gustaf Adolfs 
torg, der den grenar sig, så att en ledning går genom Arsenals
gatan, Kungsträdgården och Nybron samt Nybrogatan till Öster
malmstorg, en andra genom Malmtorgsgatan, Brunkebergstorg, 
Beridarebansgatan, Mästersamuclsgatan, Sergelgatan, öfver Hö
torget och i Holländaregatan till Tunnelgatan. Från denna sist
nämnda gren utgår vid Brunkebergstorg en ledning i Lilla Vattu-
gatan, öfver Centralplan och jernvägens område ned till Klara 
sjö, igenom hvilken vattenkabel användes, samt vidare till vestra 
gränsen af Serafimerlasarettets tomt. Från hörnet af Lilla Vatta-
gatan och Centralplan framgår i Vasagatan en ledning till hörnet 
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af Klarabergsgatan. Vidare utgår från Telegrafhuset mot söder 
en 44-pipig ledning i Skeppsbron till Slussplan, der vattenkabel 
begagnas, samt genom Östra Slussgatan och Brunnsbacken till 
hörnet af" Horns- och Götgatorna. 

Vid hvar och en af dessa kabel ledningar aftager antalet rör 
undan för undan på vägen, allteftersom kablar upptagas till lämp
liga platser och utgrenas. Det härvid använda systemet har i allo 
hållit, hvad inan väntat af detsamma, och de väl gömda och 
skyddade ledningarne hafva möjliggjort en synnerligen jemn och 
felfri drift samt äro ej heller på något sätt, vare sig genom 
störande utseende eller fara, till olägenhet för allmänheten. 

Någon nedläggning af kablar i gatorna från Telegrafverkets 
sida synes emellertid icke komma att vidare ske under den när
maste tiden, emedan vid framstäld begäran om rätt att fortsätta 
det påbörjade kabelnätet stadsfullmägtige ändrat koneessionsvil-
koren och uppställt andra vilkor, på hvilka Telegrafstyrelsen 
icke anser sig kunna ingå. 

Under år 1891 har i Telegrafverkets hus, Skeppsbron n:r 2 
3 tr. upp, inrättats en tidsenlig station, som omfattar dels en 
afdelning för den lokala korrespondensen med bord af en kapacitet 
om 10,000 ledningar, dels en afdelning för langlinieexpeditionen. 
Denna senare expedition, som till följd af samtalsbeställningar, 
annotationer af samtal ni. m. har en frän lokalexpeditionen helt 
skild karaktär, skötes frän små bord, som hvart och ett samti
digt betjenas af två expedierande, och innehåller endast 2 k 3 
af de interurbana ledningarne. jemte nödiga förbindelseledningar 
till lokalafdelningen samt privatbolagen. Af dessa bord äro för 
närvarande 8 i verksamhet. 

Under de senare åren hafva de enstaka, enkeltrådiga abon-
nentsledningarne, som funnits q var sedan första anläggningen, 
blifvit ombygda till dubbeltrådiga, så att hela nätet numera om
fattar endast dubbeltrådiga ledningar. 

Jemte det abonnement till pris af 80 kronor per är och 50 
kronor i inträdesafgift, som vid femårsperiodens ingång var en
samt gällande, infördes under år 1893 abonnement af bostads
telefoner till ett pris af 60 kronor per år utan inträdesafgift. 

I sammanhang härmed torde lämpligen kunna omnämnas, att 
med 1896 års ingång prisen för abonnement i Stockholm å affärs
telefon nedsatts till 50 kronor per år med 50 kronors inträdesafgift 
och för bostadsapparater till 50 kronor per är utan inträdesafgift. 

Utvecklingen under de sistförflutna fem åren framgår af 
nedanstående tabell öfver antalet apparater: 

Antalet expeditioner å centraltelefonstationen i Stockholm 
var under samma tid följande: 

i) Stockholms Allmänna telefonaktiebolag har under den för
flutna femårsperioden på ett omfattande sätt utvecklat sin verk
samhet. I senaste femårsberättelsen antyddes i förbigående det 
mellan Telegrafverket och bolaget den 13 februari 1891 träffade 
och af Eders Kungl. Maj:t den 1 maj samma ar godkända af-
tal, hvarigenom bolaget förvärfvat nådigt tillstand att a allmän 
landsväg och kronomark eller sådant område, som afse.-» i Eders 
Kungl. Miijrts nådiga kungörelse den 20 april Issy, bibehålla 
sina dåvarande och anordna nya telefonanläggningar. Derigenom 
har bolaget erhållit nådig koncession att under en tid af 511 ar 
till en utsträckning åt Ii varje håll af 70 kilometer i tät liiiie 
frän Stockholms Stortorg idka telefonverksamhet utan hinder af 
bestämmelserna i ofvannämnda kungörelse, mot det att bolaget 
förbundit sig att ej annorstädes inom riket idka telefonverksamhet 
och till Telegrafverket försalt sina telefonnät i Helsinulaml samt 
i Jönköping och trakten deromkring äfvensoin sina öfriga linier 
utom koncessionsområdet. 

Likaledes är i förra femarsberättelsen omnämiidt, att bola
get den 1"2 juli 1889 ingått till stadsfullmägtige med begäran 
att i några af hufvudstadens gator fa nedlägga trlej'ijiil:>d>lar, 
men att detta ärende vid periodens slut ännu ej blifvit slutligen 
behandladt. Innan detta ärende ännu blifvit afgjurdt. inkon» 
bolaget med en ytterligare ansökning, deruti bolaget anhöll om 
tillstånd att jemväl i åtskilliga andra gatusträckningar, än smu 
afsågos i den äldre ansökningen, nedlägga telefonkablar i gatorna. 
Den 14 november 1891 biföllo stadsfullmägtige visserligen bilda 
dessa ansökningar, men vid tillåtelsen fästes, förutom åtskilliga 
andra vilkor, äfven det förbehåll, att bolaget skulle medgiiVa 
fri samtratik mellan bolagets och rikstolefutieus telefonnät i huf-
vudstaden. Ett sådant medgifvande ansåg sig bolaget emellertid 
ej under dåvarande förhallanden kunna lemna. Efter förnyad 
hemställan frän bolaget meddelade stadsfullmägtige den 1 juni 
1894 tillstånd för bolaget att j»a vissa vilkor nedlägga telefon-
kabeltrummor i åtskilliga af hufvudstadens gator och allmänna 
platser. För denna rätt har staden bland annat betingat sig en 
ärlig hyra af 1 krona 50 öre per längdmeter af den vid arets 
slut nedlagda längden kabeltrummor. Nedläggandet af sådana 
kabeltrummor tog sin början sommaren 1895 frän bolagets cen
tralstation vid Malmskiliiadsgatan till nordvestra delarne af Norr
malm, och utgjorde den nedlagda trumlängdeu 1,510 meter. 

Da aftalet om samtratik mellan rikstelefonens och bolagets 
nät föreskref, att endast de af bolagets abonnenter. It vilkas led
ningar voro dnbbiitruditju, skulle hafva tillfälle till samtntiik 
med riksteleibnens interurbana ledningar, beslöt bolaget ar 1S9I 
att efter dubbeltradssystemet ombygga hela sitt nät och samtliga 
stationer. Detta vidlyftiga arbete var genomförd] före 1 Stilars 
slut. Som emellertid bolaget vid tiden för detta arbetes utfö
rande ej var berättigadt att använda underjordiska ledningar, 
fann sig, pa grund af svårigheten att framdraga de da fördubb
lade trådknippena, bolaget under är 1892 nödsakadt att i Staden 
mellan broarna upprätta ytterligare en ee.irlatatiuti, som förstgs 
med nykonstruerade bord efter multipeisystemet. Stationen n 
Södermalm har blifvit ersatt af en ny station, som under aren 
1892—1894 inrättades efter delvis nya principer och försågs med 
de nyaste och bästa uppfinningarna. Denna öppnades den 5 
november 1894. 

Sedan man funnit, att de af bolaget använda automatiska 
vexelapparaterna ej säkert tjänstgjorde i ett telefonnät med dub-
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belträdiga ledningar, uppfanns inom bolaget under år 1893 en 
annan anordning för kombinering af jicre telefonledningar. En
ligt denna anordning, liva rå patent beviljats, sker kombinationer 
mellan de olika ledningarna pä sjelfva stationen, så att den vid 
expedition genom äldre automatiska vexlar lätt uppkommande 
osäkerheten härvid undvikes. Be automatiska vexlarne blefvo 
derför under aren 1893 och 1894 nedtagna och utbyttes mot den 
nya kombinations-anordningen, så att i stället för ledning i 2-
linig automatisk vexel iemnades s. k. enkelt kombinerad ledning 
och i stället för 4-Iinig automatisk vexel s. k. dubbelt kombi
nerad ledning. 

Fa grund af kontraktet angående samtrafik mellan rikstele-
fonens och bolagets telefonledningar ansäg sig bolaget berättigadt 
till förbindelse mellan dess nät och Telegrafverkets telefonledning 
frän Stockholm till riksgränsen mot Norge, men samtrafik för
vägrades bolaget pä denna ledning, som från riksgränsen fort
sattes till Kristiania, hvarför saken, i enlighet med kontraktets 
föreskrift, under år 1894 bänsköts till skiljedomstol. Skilje-
männen funno, att föreskrifterna i kontraktet ej gåfvo stöd för 
det af bolaget framstälda anspråket och ogillade derför detsam
ma. Sedan emellertid Telegrafstyrelsen förklarat sig villig att 
inleda underhandlingar angående samtrafik för bolagets abonnen
ter ä Telegrafverkets ledningar till Norge och Danmark, fram-
stähle bolaget förfrågan om de vilkor, på hviika den önskade 
transitotraliken kunde medgifvas, men då styrelsen såsom förut
sättning derför uppstälde att fri samtrafik inrättades mellan 
Telegrafverkets och bolagets abonnenter i Stockholmsnäten och 
bolaget ej kunde ingå pa detta vilkor, har frågan om samtrafik 
mellan bolagets nät och telefonnäten i Kristiania och Köpen
hamn tills vidare förfallit. 

Sedan hösten 1805 är tillfälle beredt bolagets alla abonnen
ter att till bolagets telegrambyrå intelefonera meddelanden till 
hvilken som helst person inom Stockholm, att skyndsamt genom 
särskild t bud i försegladt bref tillsändas adressaten. Afgiften 
för ett sådant meddelande, som kallas telefem, utgör 25 öre, när 
meddelandet utom adressen ej innehåller fiere än tio ord. Om 
svar önskas, far budet för detsammas atfattande uppehållas i 
fem minuter. 

För att bereda den telefonerande allmänheten fördelen af 
KumtaUajijuirdler, hviika äro tillgängliga äfven nattetid samt 
sön- och helgdagar, har bolaget vidtagit åtgärder för uppsättande 
pa lämpliga ställen vid gator och allmänna platser af dylika 
apparater med ledningar i bolagets nät. Härför hafva särskilda 
apparater konstruerats, ehuru de ännu ej hunnit uppsättas. 

Under ar IWh har bolaget ökat sitt aktiekapital från b'00,000 
till 900.000 kronor, i det att 1,000 nya aktier utgifvits, hviika 
samtliga tecknats af förutvarande aktieegare. 

Sedan förra femårsberättelsen utgafs, har bolaget tvenne gån
ger sänkt årsafgiften för direkt ledning. Första gängen skedde 
detta från och med början af år 1894, då den bestämdes till 
100 kronor per ar. Under ar 1895 nedsattes denna afgift till 
SO kronor, men bestämdes samtidigt, att de abonnenter, som ön
skade i katalogen betecknas med en stjerna framför numret, 
derför skulle erlägga 20 kronor årligen. Stjernan innebär näm
ligen den fördelen, att abonnenten kan fritt påkallas af sädana 
abonnenter, som hafva begränsad fri samtalsrätt, utan att sådana 
samtal medräknas bland dem, hviika abonnenterna af det sist
nämnda slaget ega att mot den af dem utfästa årsafgift påfordra. 

Härigenom har således utväg beredts handlande, handtverkare 
och andra att mot en rimlig kostnad erhålla den fördelen, att 
samtal till dem kunna fritt och obegränsadt. påkallas äfven från 
alla s. k. bostadstelefoner. Årsafgiften för enkelt kombinerad 
ledning är 60 kronor. Lägsta årspriset utgör 36 kronor. 1 före
gående femårsberättelse meddelades, att bolaget inom den s. k. 
Vasastaden gjort försök med ett abonnementspris af endast 10 
kronor per år med tillägg af 10 öre för hvarje samtal, som från 
apparaten påkallades. Kort derefter upplät Stockholms Belltele-
fonaktiebolag efter öfverenskommelse med Allmänna bolaget, i 
en annan stadsdel, Östermalm, apparater, som mot årsafgift af 
36 kronor finge fritt begagnas till 100 samtal från apparaten 
under hvarje qvartal. Sedan dessa senare bostadstelefoner visat 
sig vara såväl för allmänheten begärligare som lämpligare för 
bolaget, hafva 10-kronors telefonerna i Vasastaden utbytts mot 
36-kronors med rätt till 100 fria samtal i qvartalet. Sedermera 
har bolaget äfven i öfriga stadsdelar utom Östermalm på samma 
vilkor upplåtit dylika bostadstelefoner. 

Tillväxten af bolagets ledningar under de sistförflutna fem 
åren synes af följande tabell, upptagande dessa ledningars längd 
i kilometer: 

Minskningen inom Stockholm år 1892 beror derpå, att ett 
stort antal ledningar förkortats genom att indragas i den nya 
stationen i Staden mellan broarna i stället för till den å Norrmalm. 

Antalet abonnenter samt omfattningen af bolagets rörelse 
under den gångna perioden synes af följande tabell: 

Abonnentantalet har med afseende k olika slag af ledningar 
varit fördeladt på följande sätt: 
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För att göra abonnement hos bolaget än värdefullare har 
detsamma efter öfverenskommelse med Allmänna bolaget från 
och med början af år 189(5 medgifvit sina abonnenter fri och 
obegränsad samtalsrätt med Allmänna bolagets hela sstjerntele-
fonnät», hvilket utgöres af sådana abonnenter, som i årsafgift 
erlägga 100 kronor och i katalogen äro utmärkta med stjerna. 
Saratal till stjernabonnenter blifva således ej inräknade i det 
antal samtal, som abonnent hos bolaget har rätt att afgiftsfritt 
påkalla. 

Enligt särskildt aftal med Telegrafstyrelsen ega bolagets 
abonnenter rätt till samkorrespondens med rikstelefonens Stock
holmsnät mot en afgift af 10 öre per samtal. Afven med det 
interurbana rikstelefonnätet är samtrafik medgifven mot erläg-
gande af samtalsafgift enligt af Eders Kungl. Maj:t faststäld taxa 
samt öfvergångsafgift af 10 öre. 

Bolagets detaljaffär, som drifves vid sidan af den egentliga 
telefonverksamheten och som består i försäljning af all slags 
elektrisk materiel samt uppsättning af privata telefonledningar, 
åskledare och dylikt, har under den gångna femårsperioden fort
gått i oförminskad omfattning. 

1) Stadsbud. Jemlikt reglementet för stadsbudsväsendet i 
hufvudstaden den 5 augusti 1869 är vid vite förbjudet att utan 
Ofverståthållareembetets särskilda medgifvande söka inkomst så
som stadsbud, utan att tillhöra någon inom hufvudstaden bestå
ende stadsbudsexpedition, så ordnad, som reglementet föreskrifver. 
Hvarje sådan expedition skall hafva en af Öfverståthållareeinbetet 
godkänd föreståndare, som är för expeditionens verksamhet an
svarig och för hvilka tillståndsresolution i sådant afseende af 
Ofverståthållareembetet utfärdas. Inom hufvudstaden finnas fyra 

stadsbudsföreståndare, som hafva sig tilldeladt livar sitt verk
samhetsområde eller s. k. trakt. Af dessa trakter omfatta 

l:a trakten Jakobs, Johannes och Östermalms församlingar; 
2:a trakten Klara, Kungsholms och Adolf Fredriks försam

lingar; 
3:e trakten Södermalm och östra delen af Staden inom 

broarne, med gräns i vester till Prestgatan, Osterlånggatan och 
Jerntorgsgatan, äfvensom Centralbangarden jemte de områden, 
som ligga på 20 fots afstand från dess in- och utgångar; samt 

4:e trakten vestra delen af Staden inom broarne, med «räns 
i öster intill 3:e trakten, samt Riddarholmon. 

Stadsbudens antal utgjorde vid femårsperiodens slut 225; 
af dessa voro anstälde: i första trakten 60, i den andra 7". i 
den tredje 60 och i den fjerde 35. 

F) Hamn- och vattenbyggnader. 

Af luthörande arbeten hafva under denna period do lmfvud-
sakligaste utförts åt mälarsidan, i det att dels regleringen af 
Riddarholmens stränder blifvit afslutad och dels norra strandens 
ordnande blifvit påbörjad och genomförd såväl vid Röda Bodar-
nes torg och Klara strand som ä en del af Xorr Mälarstrand. 

Regleringen af Riddarholmens stränder afslutades ar 1<s9l 
genom sammanbindning af den i förra berättelsen omnämnda 
träkajen med den å södra sidan ar 1870 bygda stenknjeii. <Je-
nom strandliniens rätning liar här vunnits omkring 4.117 q\\-
nieter ökadt utrymme ä hamnplanet, medan den nu bygda trä-
kajens längd uppgår till 211 meter. Kostnaderna härför belöpa 
sig till 134,279 kr. 46 öre. 

Stödmur och trappa vid Röda Jiodurnt» torg. Den gamla 
strandskoningen frän Rosenbad till uppfartsvägen ä Yasabron 
hade blifvit fallfärdig och tarfvade ombyggnad och, da, Fria 
Konsternas akademi gått i författning om en genomgående om
byggnad af sitt palats, hvilket fordrade att ät omgivningarna 
bereddes ett mera vårdadt. utseende, beslöto stadsfullmäktige den 
nu företagna ombyggnaden, dervid strandlinjen utflyttades i en
lighet med Eders Kungl. Majrts beslut den 21 > april 18!<i och 
marken höjdes T-t meter a midten, sa att en jemnare lutning 
erhölls å gatan från Akademigräud till \ asahvon. Härigenom 
gick området förloradt såsom hamnplats, enär planet hlef för 
högt öfver vattnet för de låga farkoster, som kunna passera 
under broarna. En mindre trappa är anordnad längs med mu
ren för båtar oeh tillfälliga ångslupar. Arbetet medtog en kost
nad af 76,277 kr. 10 öre, förutom planering, stousättning och 
plantering af platsen framför akademiens hus. 

Ordnande af hamnplan rid Klara strand mellan. Jn-nr,'i,is~ 
och Knngshoimsbroarna. Enligt den af Eders Kungl. Maj:t 
stadfästade stadsplanen skall bärstädes utfyllning ske intill en 
areal af 5,290 qv.-meter utanför den gamla stranden. Denna 
utfyllning är nu verkstäid och hamnskoning af trä anhragt a 
en längd af 138 meter för en kostnad af 30,780 kronor, med 
fortsättningen under arbete, samt planet afjemnadt och delvis 
stensatt. Frågan om Kungsholmsbrons ombyggnad har varit före
mål för stadsfullmägtiges behandling, men blifvit tillsvidare upp
skjuten, bland annat af det skäl, att ännu icke är utredt, om 
jernvägsspår mellan Centralbangarden och Kungsholmen skall 
komma att ledas öfver denna bro i sammanhang med spårsystem 

k) Stockholms Belltelefonaktiebolag. Sedan, på sätt i före
gående femårsberättelse finnes anmärkt, detta bolag till Stock
holms allmänna telefonaktiebolag försålt samtliga sina ledningar 
såväl inom som utom Stockholm, med undantag af Östermalm, 
har bolaget från början af år 1891 endast inom denna stadsdel 
idkat telefonverksamhet. Då bolagets verksamhetsområde alltså 
omfattade endast en mindre del af hufvudstaden, kunde det er
bjuda telefonförbindelse på väsentligt förmånligare vilkor, än 
som förut varit möjligt; derjemte bereddes genom ett med All
männa bolaget den 29 december 1891 ingånget aftal bolagets 
abonnenter förmån af fri samtrafik med Allmänna bolagets hela 
telefonnät. Enligt samma aftal bestämdes, att bolaget tills vi
dare skulle utlemna telefon endast till privatbostäder, och skulle 
årsafgiften för sådant abonnement utgöra 36 kronor, då abon
nenten egde att utan särskild afgift från sin apparat påkalla 
100 samtal i qvartalet, men deremot vara skyldig att för hvarje 
öfverskjutande samtal erlägga afgift af 10 öre. Detta nya slag 
af abonnement, som veterligen ej förut tillämpats, visade sig 
synnerligen lämpligt för personer med mindre telefonbehof, i följd 
hvaraf bolagets telefonnät för hvart och ett af de gångna åren 
jemnt och stadigt tillvuxit, så att detsamma, som vid stationens 
flyttning till Östermalm den 16 april 1892 omfattade endast —-
16 abonnenter, 
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å Kungsholmen. För ärendets behandling hafva särskilda ko-
miterade blifvit tillsatta. 

Framdragande af Norr Mälarstrand. Arbetena för utfö
randet af denna strandgata började redan år 1886 med igenfyll-
ning af den gamla Eldqvarnsviken samt utmed den blifvande 
strandskoningen derigenom, att enskilda personer tillätos derstä-
des afstjelpa fylinadsämnen, ett tillstånd af hvilket man så fli
tigt begagnade sig, att ända till 10,000 kbm. fylinadsämnen i 
månaden på detta sätt erhöllos. Sedan dessa massor hunnit 
stadga sig, utfördes under åren 1891—1893 hamnskoning af trä 
till en längd af 490 meter emellan Eldqvarnstomtens vestra gräns 
och Parmmätaregatan, hvarefter gatan till fulla bredden plane
rades. Jemlikt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 22 juni 
1892 tilläts, i sammanhang med fastställelse af en å annat ställe 
i denna berättelse omförmäld ändring af stadsplanens strandlinie, 
expropriation af de för utläggning af Norr Mälarstrand erforder
liga delar af ijvarteret Bryggaren, som af Myntverket disponera
des, och har vid denna expropriation lösen för dessa tomtdelar 
blifvit bestämd till 51 kronor för qvadratmetern. Arbetena för 
Strandgatans framdragande hafva kostat 108,179 kr. 29 öre. 

För denna gatas vidare framdragande pågå utfyllningar vid 
såväl Kungsholmstorg som Pilgatan, hvaremot för fortsättande 
af utfyllningen å sträckan mellan Parmmätaregränd och torget 
förbud meddelats, intill dess strandegarens ersättningsanspråk 
blifvit afgjorda. 

At saltsjösidan äro omfattande reparationsarbeten verk-
stälda å kajerna vid Stadsgårds- och Värtahamnen samt ny 
hamnplats anordnad i sammanhang ined Värtagasverkets an
läggning. 

Stadsgårdshamnens träkaj har erhållit ny öfverbyggnad och 
samtidigt härmed har en del af hamnplanet närmast bergväggen 
upplåtits till Stockholm—-Saltsjöbadens jernvägsspår och änd
station. 

Värtahamnens strandskoning är förstärkt och delvis om-
bygd i den stora hamnbassängen för en kostnad af 38,023 kr. 
35 öre. Den i förra berättelsen omnämnda komitén för vidta
gande af åtgärder till befordrande af trafiken öfver hamnen har 
i afgifvet betänkande föreslagit, bland annat, frakt- och hyres-
nodsättningar, uppförande af arbetarebostäder samt anläggning 
och förbättring af vägar mellan hamnen och staden. I följd 
liiiraf är en ny väg, den här of van omnämnda Sturevägen, an
lagd i Sturegatans förlängning från Valhallavägen till järnvägs
stationen vid Värtan samt förslag utarbetadt till anläggande af 
arbetarebostäder i Hjorthagen, å området närmast vägen, mellan 
lianmbassängen och nya gasverket. Ofverståthällareembetet an
ser sig böra i detta sammanhang omnämna, att den komité, som 
tillsatts för utredande af möjligheten och vilkoren för en fri-
hamnsanläggning i hufvudstaden, med sitt val af plats för en 
dylik anläggning stannat på Värtahamnen samt att efter verk-
stälda undersökningar erforderliga förslagsberäkningar äro under 
utarbetning. 

Hamnanläggning vid nya gasverket. Utmed stranden af 
Lilla Värtan, mellan Ropsten och Husarviken, är i sammanhang 
med det nu uppförda gasverket anordnad en hamnplats, hufvud-
sakligast afsedd för stenkolslossning. För detta arbetes utförande 
gjordes till en början utfyllning med en stenbänk och, sedan 
denna visat sig mindre hållbar, med en dylik af grus, hvilken 
efter åtskilliga sättningar och sedan 66,700 kbm. blifvit fylda, 

erhöll tillräcklig stadga, så att kajen och hamnplanet der bakom 
kunde med trygghet utföras. Hela kajens längd är 283 meter. 

Ett förslag till kanal mellan Baggensfjärden och Lännersta-
sundet vid Moranedet för djupgående fartyg har varit föremål 
för öfverläggningar, men något definitivt beslut är ej fattadt. 
Den ansökan, som år 1892 af enskilda personer inlemnades om 
anläggning af en dylik kanal, hvarför kostnaden beräknades till 
1,280,000 kronor och hvartill Stockholms stad skulle bidraga 
med 600,000 kronor, staten med 400,000 samt handels- och sjö
fartsfonden med 80,000 kronor, har blifvit med vissa vilkor till
styrkt af såväl de myndigheter, till hvilka ärendet remitterats, 
som stadsfullmägtiges beredningsutskott, men hvilar nu under 
afbidan på afgörande af frågan om ombyggnad af Skurubro. 

Under år 1895 börjades byggandet af den nya Djurgårds-
bron, för hvilket arbete, såsom vid periodens slut ännu ej afslu-
tadt, redogörelse skall af Ofverståthållareembetet lemnas i nästa 
femårsberättelse. 

G) Hamnväsendet. 

Öppenhållande under vintermånaderna af segelleden mellan 
hufnidstaden och Sandhamns inloppsstation. Kostnaderna här
för hafva bestridts dels med ett för hvarje år af stadsfullmäg-
tige anvisadt belopp af 5,000 kronor, dels ock med ett af Eders 
Kungl. Maj:t likaledes årligen beviljadt anslag till samma be
lopp, att ntgå under enahanda vilkor som förut. 

Under ifrågavarande period har samfärdseln med öppna haf-
vet stält sig, som följer: 

Kostnaderna för segelrännans öppenhållande hafva under 
periodens särskilda år uppgått till nedannämnda belopp: 

För att i någon mån minska de olägenheter, som för skär
gårdsbefolkningen uppkomma genom segelrännans öppenhållande, 
hafva pä stadens bekostnad äfven under ifrågavarande period 
färjor underhållits å Södra Vaxholmsfjärden och i Lindalsundet, 
hvarjemte staden årligen med 150 kronor bidragit till underhåll 
af färjan vid Gälnö. 

I sammanhang härmed må nämnas, att stadsfullmägtige år
ligen meddelat befrielse från hamnafgiften för de ångare, som 
underhållit vinterpostfarten till Finland och Gotland. 

Räddningsredskapen för drunknande har under femårsperio
den ytterligare blifvit ökad med I if boj ar, hvartill kommit lifbäl-
ten, räddningsstegar samt räddningshakar, hvilka äro placerade 
vid alla hufvudstadens särskilda hamnplatser. 
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För stadens räkning har vid Kockums mekaniska verkstad 
i Malmö en isbrytare blifvit bestäld, att levereras under hösten 
1896. 

Sedan den nya jernvägen Stadsgården—Saltsjöbaden år 1894 
blifvit färdig, har regulier ångfärjeförbindelse varit i gång mellan 
Karl Xlhs torg och Stadsgården. 

H) Gatureglerings-, byggnads- och bostadsförhållanden. 

a) Gatureglering. Under femårsperioden hafva följande uti 
de för olika delar af hufvudstaden faststälda regleringsplaner af 
stadsfullmäktige beslutade ändringar och tillägg blifvit af Eders 
Kungl. Maj:t godkända: 

Södermalm. Sedan Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref 
den 13 april 1880 med visst undantag faststält understäld regle-
ringsplan för denna stadsdel, att med vissa i samma nådiga bref 
omförmälda förbehåll lända till efterrättelse, beslöto stadsfull
mäktige vid sammanträde den 26 november 1890 följande tillägg 
till stadsplanen för Södermalm: 

l:o) En med Östra Slussgatan, tillsvidare genom en apparelj, 
förbunden 18 meter bred gata, med södra gatulinien börjande 
vid vestra gränsen af egendomen n:r 5 i qvarteret Ormen, dragés 
i den på södra sidan vidgade Stora Glasbruksgatan till Lo
kattens trappor och derifrån längs efter kanten af berget ofvan 
Stadsgården till den norrut utdragna Renstjernas gata, hvilken 
uppfartsväg skall stiga från Brunnsbacken till vestra gränslinien 
för nedan under 4:o omförmälda nya gata provisoriskt med 1: 20, 
derifrån, så länge den följer nuvarande Stora Glasbruksgatan, 
med 1 :40 och slutligen till förlängningen af Renstjernas gata 
med 1 :71 ; 

2:o) En 12 meter bred ny gata anlägges med södra linien i rät 
fortsättning af det vestligaste stycket af den vidgade Stora Glas
bruksgatans södra linie, dragen delvis i Lilla Glasbruksgatan till 
hörnet af Renstjernas gata och Stigbergsgatan med en öppen 
plats vid Nytorgsgatans skärning med Katarina Högbergsgatan; 

3:o) Mellan vestligaste delen af den-i 2:o omförmälda nya 
gatan och vidliggande del af den i l:o omtalade gatan bildas en 
tresidig öppen plats, som i sig upptager en del af Lilla Glas
bruksgatan ; 

4:o) Från den vidgade Stora Glasbruksgatan dragés i rikt
ning af Mosebacke torgs nordliga förlängning till Clevegränden 
en ny, 12 meter bred gata, hvars östra gränslinie fastställes till 
Urvädersgrändens mynning; 

5:o) Trappgränden mellan qvarteren Tranbodarne och Glas
bruket nedre (Borgmästaretrapporna) vidgas på vestra sidan till 
10 meter; 

6:o) Vändplatsen vid Lilla Fiskaregrändens vestra mynning 
utdrages med oförändrad bredd af 12 meter först rätt ut förbi 
Stora Fiskaregränden och derefter med en brytning norrut till 
den i 2:o omförmälda nya gatan; 

7:o) Stora Fiskaregränden rätas och vidgas på båda sidor 
till 12 meter och framdrages med denna bredd till den i 6:o 
omförmälda gatan; 

8:o) Svartens gata öster om Mosebacke torg vidgas på norra 
sidan till 12 meter till den i 6:o omförmälda gatan; 

9:o) I den rätade och på östra sidan vidgade Katarina 
Kyrkobacke lägges en 18 meter bred gata, som fortsattes med 
samma bredd rätt norrut till den i l:o omförmälda nya gatan; 

10:o) Nytorgsgatan mellan Katarina Högbergs- och Folkunga
gatorna vidgas på vestra sidan till 12 meter; 

ll:o) Från den öppna platsen i Nytorgs- och Katarina Hög
bergsgatornas skärning dragés till den i l:o omförmälda nya 
gatan en ny 12 meter bred gata; 

12:o) Renstjernas gata utdrages rätt norrut med 18 meters 
bredd till den i l:o omförmälda nya gatan; 

13:o) De stycken af följande gator, som icke i förestående 
regleringsplan äro upptagna såsom delar af gator eller öppna 
platser, igenläggas, nämligen Stora och Lilla Glasbruksgatorna, 
Katarina Trappgränd, Stora Fiskaregränden, Svartens gata öster 
om den under n:r 6 omtalade gatan, Stigen, Lokattens trappor, 
Ruthens gränd, Lilla Fiskaregränden öster om den reglerade Ka
tarina Kyrkobacke, Nytorgsgatan norr om den öppna platsen i 
dennas och Katarina Högbergsgatans skärning, Bergsgränden, Kata
rina Högbergsgata öster om samma plats. Fjällgatan vester om 
Renstjernas gata samt Mäster Mikaels- eller Häckelfjällsgriinden. 

Detta beslut blef af Eders Kungl. Maj:t den 13 februari 
1891 faststäldt. 

Jemlikt nådigt bref till Öfverståthållareembetet har Eders 
Kungl. Maj:t den 20 maj 1892 meddelat stadfästelse å stadsfull
mäktiges den 1 förutgångne mars fattade beslut, att den af Eders 
Kungl. Maj:t faststälda stadsplanen för Södermalm skulle erhålla 
följande tillägg och ändringar, nämligen: 

l:o) En ny 18 meter bred nedfartsväg anordnas vesterut från 
Torkel Knutssons gata till Söder Mälarstrand; 

2:o) Skinnarviksgatan å sträckan från förutnämnda ned
fartsväg till det ställe, der gatan kröker ät sydost, igenlägges 
och tillägges qvarteret Skinnarviken yttersta; 

3:o) Gränsen för parken Skinnarviksberget ändras så, som 
beslutet vidfogad karta utmärker; 

4:o) Dufvogrändens södra del rätas i enlighet med innehaf-
vet å marken och med bibehållande af nuvarande faststälda 
bredden 12 meter, den norra delen igenlägges och tillägges qvar
teret Ludvigsberg och i stället framdrages gränden ät öster i rät 
vinkel mot Torkel Knutssons gata; 

5:o) Den vester om Torkel Knutssons gata belägna delen af 
parken Mariaberget utgår ur stadsplanen och tiilägaes delvis 
qvarteret Ludvigsberg; 

6:o) Torkel Knutssons gatas vestra apparelj framdrages norrut. 
tills den träffar den förflyttade delen af Dufvogriinden; 

7:o) Den vester om Torkel Knutssons gata belägna delen af 
Badstugatan utgår. 

Kungsholmen. Genom nådigt bref den 10 december 1880 
har regleringsplan för Kungsholmen blifvit af Eders Kungl. Maj:t 
med vissa af stadsfullmägtige uppstälda förbehåll faststäkl, så
dan samma plan finnes närmare angifven å upprättad karta med 
tillhörande beskrifning, enligt hvilken i planen inginge. bland 
annat, en längs Kungsholmens södra strand lagd gata med PII 
bredd af 40 meter (134'i7 fot) på sträckan från Eldqvarnen till 
Karlsvik, dervid Eders Kungl. Maj:t likväl förklarat, att de ga
tor och gatudelar, hvilka enligt planen blifvit ifrågasatta att 
dragas öfver eller eljest beröra kronan tillhörig mark, borde för 
det dåvarande, i afbidan pä vederbörandes yttranden, från fast-
ställelse undantagas. 

Sedan stadsfullmägtige hos Eders Kungl. Maj:t anmält, att 
ordnandet af förstnämnda gata, som erhållit namnet Norr Mälar
strand, så fortskridit, att en sammanhängande strandväg kunde 
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erhållas mellan Eldqvarnen ocli Parmmätaregatan, derest arbe
tena finge fortsättas på södra sidan af Myntverkets tomt n:r 1, 
2 och 8 i qvarteret Bryggaren, samt med anledning deraf och 
då från nådig fastställelse undantagits den del af gatan, som 
berörde kronan tillhörig mark, anhållit, det Eders Kungl. Maj:t 
måtte dels meddela stadfästelse å den del af den utaf stadsfull-
mägtige beslutade stadsplanen för Kungsholmen, som afsåge Norr 
Mälarstrand å sträckan öfver förenämnda tomt, dels ock med-
gifva, att gatan finge utläggas öfver samma tomts område, har 
Eders Kungl. Maj:t, efter det myntdirektören afgifvit infordradt 
underdånigt utlåtande och deri tillstyrkt nådigt bifall till stads-
fullmägtiges berörda framställningar, under förbehåll, att Mynt
verket erhölle den ersättning för tomtens och sjöplatsens afstå-
ende, som genom en i laga ordning företagen expropriation kunde 
komina att tilldömas nämnda verk, den 26 mars 1887 faststält 
plan för framdragande af gatan Norr Mälarstrand öfver Mynt
verkets ifrågavarande tomt, på sätt å särskild karta angåfves, 
att träda i verket, i den mån sådant utan förnärmande af kro
nans eller enskild rätt kunde ske. 

Derefter hafva stadsfullmägtige dels vid sammanträde den 1 
april 1801 beslutat, att stadsplanen för Kungsholmen skulle än
dras på det sätt, att Norr Mälarstrand från ett stycke vester 
om Ovvensgatans mynning till mynningen för S:t Eriks gata ut
flyttades söderut så, som å en åberopad karta angifvits, med 
öfverflyttande på den ändrade delen af de vilkor, som enligt nå
diga brefvet den 10 december 1880 gälde för den nuvarande 
sträckningen, dels ock, efter det byggnadsnämnden uti afgifvet 
yttrande anmärkt, att berörda beslut icke innefattade bestäm
melse derom, att de på Strandgatan utmynnande trafikleder 
skulle framdragas söderut till Strandgatans nya linie, vid sam
manträde den 1 december 1891 ytterligare beslutat sådan ändring 
i stadsplanen, att Parramätaregatan, Kungsholmstorg samt Pil-
och Polhemsgatorna skulle, på sätt sistberörda karta utmärkte, 
med oförändrade bredder neddragas till den nya inre linie, som 
Norr Mälarstrand skulle erhålla enligt stadsfullmägtiges den 1 
april 1801 fattade beslut. 

Med förmälan härom understälde stadsfullmägtige Eders 
Kungl. Maj:ts prof ning nyss omförmälda båda beslut, med sär
skild anhållan, att fastställelse måtte Iemnas å sträckan öfver 
Myntverkets tomt n:r 1, 2 och 8 i qvarteret Bryggaren, samt 
IIKUI underdånig begäran tillika, att staden finge förvärfva den 
för Nori- Mälarstrand, sådan denna gata blifvit genom ändringen 
bestämd, beliöfliga del, enligt uppgift utgörande 2'2io qvadrat-
meter, af Myntverkets omförmälda tomt, samt att ersättningen 
derför måtte blifva bestämd i den ordning, nådiga förordningen 
om jords eller lägenhets afstående för allmänt behof den 14 april 
18G(! föreskrefve. 

Efter det Eders Kungl. Maj:t uti nådig proposition föresla
git Riksdagen medgifva, att åt Stockholms stad finge upplåtas 
eganderätten till den del af Myntverkets tomt n:r 1, 2 och 8 i 
qvarteret Bryggaren, som erfordrades för utläggning af Norr Mä
larstrand i enlighet med stadsfullmägtiges den 1 april 1891 derom 
fattade beslut, mot det att staden för den mark, hvartill staden 
sålunda undfinge eganderätt, till statsverket erlade ersättning med 
belopp, som bestämdes i den ordning, nådiga förordningen den 
14 april 186ö angående jords eller lägenhets afstående för all
mänt behof stadgade, samt Riksdagen uti skrifvelse den 14 maj 
1892 anmält, att Riksdagen bifallit denna Eders Kungl. Maj:ts 

framställning, har Eders Kungl. Maj:t den 22 juni nyssnämnda 
år funnit godt fastställa sådan ändring af gällande reglerings-
plan för Kungsholmen, att dels gatan Norr Mälarstrand från ett 
stycke vester om Owensgatans mynning till mynningen för S:t 
Eriks gata utflyttas söderut, på sätt till ärendet hörande karta 
angifver, dels ock Parmmätaregatan, Kungsholmstorg, Pilgatan 
och Polhemsgatan med oförändrade bredder neddragas till den 
nya inre linie, som Norr Mälarstrand genom ofvanberörda ut
flyttning erhåller, att träda i verket, i den mån sådant kan 
ske utan förnärmande af kronans eller enskild rätt; dock 
att från planen undantagas de områden, som beröra annan 
kronan tillhörig mark än den, som, på sätt ofvan angifvits, 
innehafves af Myntverket; skolande i öfrigt lända till efterrät
telse de genom nådiga brefvet den 10 december 1880 stadgade 
förbehåll. 

Jemlikt nådigt bref till Öfverståthållareembetet den 17 augusti 
1894 har Eders Kungl. Maj:t godkänt stadsfullmägtiges den 18 
juni samma år fattade beslut, att i stadsplanen för Kungshol
men skulle intagas en ny 22 meter bred strandgata vid Kungs
holms norra strand från Kuugsbron till Fridhemsgatan, att, hvad 
anginge sträckningen utmed qvarteren Roddaren och Kettingen, 
utläggas i den ordning och under de vilkor och förbehåll, som 
blifvit bestämda i de af stadsfullmägtige godkända aftal den 20 
maj ofvannämnda år dels om en försäljning från staden af viss 
tomtdel i qvarteret Hasseln och köp af en del utaf tomten n:r 
12 i qvarteret Roddaren, dels ock om köp, förutom af delar af 
förra tomten n:r 19 i qvarteret Trumslagaren, jemväl af viss 
del af tomten n:r 8 i qvarteret Kettingen. 

Östermalm. Uppå framställning af chefen för Fortifika
tionen angående nya gators framdragande öfver kaserntomten 
för Lifgardet till häst, förklarade stadsfullmägtige den 26 januari 
1891, att — under vilkor att staden med eganderätt erhöll såväl 
hvad af Lifgardets till häst kasernområde toges i anspråk i 
qvarteret Hästgardet för nedannämnda nya gator och gatude-
lar och i qvarteret Harpan dels för en trekantig plats vid vin
keln mellan Linnégatan och Narvavägen, dels för ett tomtom
råde vid Linnégatans skärning med den till igenläggning beslu
tade Gumshornsgatan, som ock det område af Storgatan mellan 
Banérgatan och vägen till Lilla Blå porten samt den för Stor
gatans rätande på norra sidan mellan Gret' Magni- och Bauér-
gatorna beliöfliga mark; att staden icke drabbades af någon 
kostnad för omförmälda nya gators och gatudelars samt den tre
kantiga platsens fullständiga ordnande med afloppsledning och 
tuktad sten i kör- och gångbanor, de senare inom huggen kant 
och rännstenar, dock med undantag för afloppsledning i Styr-
mansgatans utvidgade del; samt att kronan afstode från alla 
anspråk på rätt till fasad vid den till igenläggning beslutade 
delen af Gumshornsgatan mellan Narvavägen och Linnégatan — 
stadsfullmägtige dels till kronan med eganderätt afstode delar 
af stadens gränsdessin samt af Gumshornsgatan och qvarteret 
Harpan, dels för sin del beslöte det tillägg till stadsplanen, att 

Stynnansgatan mellan Storgatan och Linnégatan vidgas på 
östra sidan till 18 meters bredd; 

en ny gata med 18 meters bredd framdrages parallel med 
Styrmansgatan mellan Storgatan och Linnégatan i fortsättning 
af Gref-Magnigatan; 

en ny gata med 24 meters bredd framdrages parallel med 
sistnämnda nya gata mellan Storgatan och Linnégatan i fort-
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sättning af Thorstenssonsgatan, samt till öppen plats utlägges det 
trekantiga område, som bildas af Narravägens vestra linie, Linné
gatans norra linie och sistberörda nya gatas vestra linie, rätt 
utdragen, till dess den träffar Narvavägen; 

dels slutligen åtoge sig att till faststäld profil reglera Styr
mansgatans öfriga del, senast samtidigt med att kronan reglerar 
den utvidgade delen af nämnda gatusträcka, samt att, sedan 
förenämnda vilkor blifvit fullgjorda, för framtiden underhålla 
och belysa de nya gatorna och gatudelarna. 

Efter det Riksdagen i anledning af Eders Kungl. Maj:ts 
derom aflåtna nådiga proposition beslutat, att kronans för regle
ringen erforderliga mark finge under uppgifna vilkor under egande-
rätt öfverlåtas till staden, fann Eders Kungl. Maj:t genom nådigt 
beslut den 27 maj 1892 skäligt fastställa nyssberörda tillägg 
till stadsplanen, hvarjemte Arméförvaltningen bemyndigades att 
å Eders Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar med vederbörande 
stadsmyndighet sluta det aftal och i öfrigt vidtaga de åtgärder, 
som för öfverenskommelsens bringande till stånd kunde finnas 
af nöden. 

Ett af Stockholms stadsfullmägtige den 20 juni 1893 fattadt 
beslut om intagande i stadsplanen för Östermalm af en 18 meter 
bred gata genom qvarteret. Vakteln från Östermalmsgatan till 
Valhallavägen, jemnlöpande med och på ett afstånd af 93 meter 
från Engelbrektsgatan, har den 1 september nämnda år vunnit 
Eders Kungl. Maj:ts nådiga fastställelse. 

Den 26 januari 1891 beslöto stadsfullmägtige, att, under 
vilkor att den för nedannämnda gatuutvidgningar behöfliga mark 
utan ersättning, fri från byggnader och i planeradt skick, ined 
eganderätt till staden öfverlätes samt att kronan förbunde sig 
och blifvande egare till vidliggande tomter, att, när gatan på 
hela bredden framför tomterna belades med tuktad sten, ersätta 
kostnaden derför å den vidliggande delen, de tillägg gjordes till 
stadsplanen, att Grefgatan vidgades på östra sidan till 18 meters 
bredd mellan Strandvägen och Riddaregatan; Skepparegatan vid
gades på östra sidan till 18 meters bredd mellan Strandvägen 
och Kaptensgatan; samt Kaptensgatan vidgades på södra sidan 
till 15 meters bredd mellan Grefgatan och Skepparegatan. Efter 
det Riksdagen, med bifall till Eders Kungl. Maj:ts i ämnet af
låtna nådiga proposition medgifvit att till Stockholms stad finge 
på de af stadsfullmägtige angifna vilkor för utvidgning af 
Skeppare-, Kaptens- och Grefgatorna under eganderätt öfver
låtas den i qvarteret Edelman mindre och Krabaten belägna, 
kronan tillhöriga mark, som till dylik upplåtelse ifrågasattes, 
blef detta beslut den 30 juni 1893 af Eders Kungl. Maj:t 
faststäldt. 

Genom stadsfullmägtiges den 11 januari 1895 fattade och 
af Eders Kungl. Maj:t den 1 mars samma år faststälda beslut 
har stadsplanen undergått den förändring, att Kronqvarnsgränden 
skall igenläggas samt Nybergsgränden rätas och vidgas till 12 
meters bredd. 

Östermalm och Norrmalm. Med godkännande af ett mellan 
stadens drätselnämnds första afdelning samt direktionen öfver 
Allmänna barnhusinrättningen den 2 maj 1894 afslutadt vil-
korligt kontrakt angående utbyte af jord, beslöto stadsfullmägtige 
den 18 juni nyssnämnda år, att i gällande regleringsplan skulle 
iDtagas, för att utläggas i den ordning samt under de vilkor 
och förbehåll, som blifvit i samma kontrakt bestämda, följande 
ändringar och tillägg, nämligen: 

Vasagatan å sträckan emellan Barnhus- och Wallingatorna 
utgår ur stadsplanen; i bruten fortsättning af Upplandsgatan 
neddrages en 18 meter bred gata från Wallingatan till Barnhus
gatan ; 

Vestmannagatan neddrages med en bredd af 18 meter först 
i rät riktning till Wallingatan, i sig upptagande Byggmästare-
gränden, och derefter i bruten linie till Barnhusgatan; 

Wallingatan framdrages med en bredd af 12 meter rakt fram 
från Upplandsgatan till närheten af Vestmannagatan samt fort-
sättes derifrån söder om den nuvarande gatan med en bredd af 
18 meter till den utdragna Dalagatan, i sig upptagande den 
faststälda utvidgningen af Wallingatan; 

Dalagatan framdrages med oförändrad bredd till den för
längda nordöstra linien för Torsgatan, Kamniakaregatan fram
drages med en bredd af 12 meter från Dalagatan till Turs-
gatans nyssnämnda linie; Torsgatans faststälda nordöstra linie 
erhåller öster om Tegnérgatan en något ändrad riktning at söder 
och utdrages rakt till den förlängda Kamniakaregatan, hvar-
efter den med en något större böjning åt göder fortsätter förbi 
Dalagatan till Norra Bantorget, å sträckningen utmed qvarteret 
Barnhuset ersättande dess nu bestämda sydvestra gränslinie; en 
förgård, 6 meter bred, anordnas längs Barnhusgatan framför 
det qvarter, som inneslutes mellan de genom qvarteret Barn
huset framdragna Upplands- och Vestmannagatorna; 

Den i stadsplanen nu upptagna aftrubbningen af qvarteret 
Lindbacken vid Uplandsgatans södra ändpunkt utgår och den 
vestra nya gatulinien utdrages till Vallingatan; 

Qvarteret Barnhuskällaren afskäres efter en linie, samman
bindande den till Barnhusgatan neddragna Upplandsgatans östra 
linie med Vasagatans östra linie vid Tunnelgatan; 

Ett byggnadsqvarter utlägges i skärningen emellan Kam-
makare- och Dalagatorna samt Torsgatans nordöstra linie; 

En ny 18 meter bred gata dragés från skärningen af Råd
mansgatan och Karlavägen genom qvarteret Domlierrn till Öster
malmsgatan, i det närmaste parallelt med Engelbrektsgatan. 

Genom nådigt beslut den 31 maj 1895 godkände Eders 
Kungl. Maj:t, uppå särskild underdånig framställning, det mellan 
direktionen öfver Allmänna barnhusinrättiungeu nch Stockholms 
stad den 2 maj 1894 ingångna kontrakt samt afliändandet frän 
bariihusinrättuingcn af viss i kontraktet omförmäld mark, äfven-
som ofvaunämnda af stadsfullmägtige beslutade ändringar och 
tillägg till den genom nådiga brefvet den 17 oktober 1879 fast
stälda plan för reglering af vissa delar af Norrmalm och Öster
malm. 

Den 10 juli 1895 faststähle Eders Kungl. Maj:t stadsfull
mägtiges den 18 förutgångna juni fattade beslut om sådant tillägg 
till nyssberörda regleringsplan, att i densamma skulle i skär
ningen af Rådmans-, Östermalms- och Danderydsgatorna intagas 
em femkantig öppen plats. 

Norrmalm. Genom stadsfullmägtiges beslut den 8 maj 1894. 
af Eders Kungl. Maj:t faststäldt den 29 juni samma ar, be
stämdes, att Smala gränden norr om Snickarebacken skulle 
igenläggas. 

Staden inom broarna. Vid sammanträde den 1 juni I<s94 
beslöto stadsfullmägtige att antaga de tillägg till stadsplanen, 
att Österlänggatan å sträckan mellan Jerntorget och Södra 
Benickebrinken skulle vidgas på vestra sidan. Detta beslut 
blef af Eders Kungl. Maj:t den 3 augusti samma ar godkändt. 
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Stadens utgifter för gaturegleringar, hvilka utgifter till 
största delen bestridts med lånta medel, utgjorde: 

Af de för gaturegleringens genomförande förvärfvade fastig
heter försåldes, efter frånstyekning af erforderliga gatuområden, 
äfvensom utlades till gator eller öppna platser: 

Af de fastigheter, staden förvärfvat för gaturegleringens 
genomförande, hade deu qcar: 

Ifrågavarande fastigheters afkastning har lemnat staden en 
nettovinst, som beräknad i procent af fastigheternas medelvärden 
under åren, uppgick till: 2'i3 % år 1891, 1/93 % år 1892,2-06% 
år 1893, 2-23 % år 1894 och 2"26 % år 1895. 

Kostnaden för förberedande arbeten för gators och gatu-
delars iordningsställande har utgjort: 131,(556-81 kr. år 1891, 
175,41(i-70 kr. år 1892, 169,117-05 kr. år 1893 (häraf 25,661-8o 
kr. för nödhjelpsarbeten), 168,075-so kr. år 1894 och 159,45059 
kr. år 1895, eller under hela perioden tillhopa 803,716-65 kr. 

b) Stadens och andra offentliga byggnader. Jemte det Öfver-
ståthållareemlietct under denna rubrik upptager såväl de under 
perioden tillkomna nybyggnader, som äro afsedda för stadens 
behof, som ock vigtiga arbeten för dylika byggnaders utvidgande 
eller förändring, har Öfverståthållareembetet ansett sig jemväl 
böra i korthet omnämna sådana offentliga och enskilda byggnads
arbeten, som under samma tid blifvit verkstälda och hvilkas 
ändamål eller arkitektur göra dem särskildt anmärkningsvärda. 

Under femårsperioden hafva följande stadens byggnads
arbeten utförts och fullbordats, nämligen: 

a) under åren 1891 och 1892: fullbordande af förändringar 
inom f. d. pantlåneinrättningens lokaler å Riddarholmen för 

anordning af stadens arkiv derstädes; utvidgning af stadsingeniörs-
kontorets arkiv i f. d. Bergstrahlska huset; anordning af ny 
domstolslokal för rådhusrättens tredje afdelning i f. d. stads
huset; förändrings- och påbygguadsarbeten vid Johannes brand
station; uppförande af ny stallbyggnad för tre hästar samt ett 
vaktrum inom Maria braudstation; anordning af ny brand
station för Östermalm inom egendomen n:r 23 Storgatan, f. d. 
norra kasernen; fullbordande af nybyggnaden för Södermalms 
högre allmänna läroverk i qvarteren Laxen och Östergötland 
samt uppförande af tvenne arbetarebostadshus af trä vid stadens 
stenhuggeri vid Stenhamra; 

b) under åren 1892 och 1893: anordning af nytt spruthus, 
m. ro. inom Johannes brandstation; uppförande af ny mindre 
brandstation på Kungsholmen; uppförande af erforderliga ekonomi
byggnader vid stadens egendom Riddersvik; uppförande för ren
hållningsverket af arbetarebostäder af sten vid Kyrkhamn; ny 
tvätthusbyggnad inom Maria sjukhus, innehållande lokaler för 
tvättning, torkning och mangling af kläder samt tveune bonings
lägenheter om ett rum och kök; förändrings- och reparations
arbeten inom egendomen n:r 82 B vid Hornsgatan för anordning 
af densamma till desinfektionsanstalt samt för mottagande af 
personer från smittade hem; 

c) under åren 1893, 1894 och 1895: uppförande af ett 
större och fem mindre växthus i qvarteret Garnet vid Götgatan; 
fullbordande af nya epidemisjukhuset i qvarteret Ruddammen; 
uppförande af ny dårassyl inom allmänna försörjningsinrätt
ningen; ny kapellbyggnad å nya södra begrafningsplatsen; om-
och nybyggnad vid Katarina brandstationer, hvarvid nytt spruthus 
blifvit anordnadt i förbindelse med logementen, nytt stall för 
nio hästar samt boningsrum för stallvakt uppfördt, hvarjemte 
vester om spruthuset uppförts ett boningshus af sten i två vå
ningar, innehållande två bostadslägenheter, afsedda för under
befäl vid brandkåren. Derjemte hafva erforderliga sprängnings-
och grundläggningsarbeten blifvit verkstälda för en ny logements
byggnad af sten å uppfostringsanstalten för gossar vid stadens 
egendom Skrubba. 

Angående de märkligare af dessa byggnadsarbeten må här 
anföras följande kortfattade beskrifningar: 

Södermalms högre allmänna läroverk. Tomten, hvarå läro
verket är uppfördt, gränsar i söder till Högbergsgatan, i öster 
till Skaraborgsgatan och en stadens tomt, i norr till andra 
tomter i qvarteret samt Ragvaldsgatan, som slutar mot skol-
tomten, och i vester till Maria Qvarngata. Gränsen mot Hög
bergsgatan är 88'4 meter, mot Skaraborgsgatan 54'9 meter och 
mot Qvarngatan 91-7 meter lång. Tomtens höjd öfver de tre 
gatorna är resp. 8, 6, 4 och 3 meter — de bägge sista upp-
gifna i medeltal, enär gatorna slutta. 

Vid gatorna är tomten begränsad af terassmurar, som på 
yttersidorna äro cementrappade och upptill afslutade med be-
kröningslist af cement, på hvilken jernstaket finnes anbragt. 
Hela skoltomten har en yta af 10,850 qvadratmeter, hvaraf 
läroverksbyggnaden upptager 2,288. Från Skaraborgsgatan leder 
en stor och rymlig granittrappa upp till skolgården och fram 
till midt för hufvudfasaden, hvarjemte ingångar till skolgården 
äfven finnas från Maria Qvarngata och Ragvaldsgatan. 

Det nya läroverkets hufvudbyggnad, som är uppförd i tre 
våningar, oberäknadt souterainvåningen, är förlagd med fram
sidan längs efter och på 48 meters afstånd från Högbergsgatan. 



Nya dårasylen. Stockholms stad. 53 

Byggnaden är till det yttre såväl som invändigt nästan 
fullkomligt lika med Högre allmänna läroverket i qvarteret 
Roslagen. 

I bottenvåningen finnas tolf klassrum, två frukostrum för
sedda med gaskök och afsedda för de lärjungar, som ej hinna 
besöka hemmen under rasterna. På midten af byggnadens bakre 
sida framspringer en haifcirkelformig byggnad i aulaform, som 
innehåller högtidssalen med dess läktargallerier och inrymmer 
800 ä 900 sittplatser samt ståplatser för ännu några hundra. 
Från bottenvåningen leda åt motsatta håll två breda gjutjerns-
trappor, med steg af kalksten, upp till andra våningen, som 
upptages af nio lärosalar, rektorsexpedition, bibliotek och kart
rum samt en stor och prydlig kollegiisal. I tredje våningen 
finnas en musiksal, fyra rum för den naturhistoriska under
visningen med samlingar, två ritsalar jämte förvarings- och 
modellruin, samt sju rum för den fysikaliska och kemiska under
visningen jemte laboratorium ra. m. Öfver tredje våningen ligger 
vinden, hvarifrån trätrappor leda upp till en tvärs öfver bygg
nadens midt sig sträckande altan, hviiken erbjuder en storartad 
vy öfver hufvudstaden och dess omgifningar. 

Klassrummens storlek är sålunda utförd, att på hvarje 
lärjunge i de lägre klasserna komma I/22 qvadratmeters golfyta 
och 5 kubikmeters kubikinnehåll samt i de högre klasserna 1"42 
qvadratmeters golfyta och 5'83 kubikmeters kubikinnehåll. Ljus
ytan i hvarje lärosal är omkring en femtedel af golfytan. 

Uppvärmningen och ventilationen sker enligt det s. k. vann-
luftssystemet från sju varmkammare, belägna i jordvåningen. 
I fem af varmkamrarna finnas två varmapparater, i de två 
återstående varmkamrarna endast en. 

I jordvåningen finnas bostäder för vaktmästare, portvakt 
och eldare. 

Till läroverket hör äfven ett gymnastikhus, inrymmande 
en 13'7 meter bred och 2t>'7 meter lång gymnastiksal, samt 
dertill vapenrum, rum för lärare, afklädnings- och duschrum. 

Sjelfva läroverksbyggnaden, hvars hufvudfasad är 77's meter 
lång, täcker en yta af 2,288 qvadratmeter och upptager ett kubik
innehåll af 42,073 kubikmeter. 

Byggnadskostnaden har fördelat sig sålunda: ritning af gamla 
byggnader och murar, bergsprängning, läggning af terassmurar, 
yttre gas-, vatten- och afloppsledningar, jernstaket ni. m. 232,180 
kr. 32 öre; läroverksbyggnaden, oberäknadt inredningsmaterielen, 
562,600 kronor; härtill komma 65,600 kronor för gymnastik
byggnaden. Sammanlagda kostnaden för den nya läroverks-
byggnaden har sålunda uppgått till 860,386 kr. 32 öre. 

Ar 1887 den 10 oktober börjades nedrifningen af de å 
tomten varande gamla byggnaderna, hvarefter arbetet med spräng
nings- och planeringsarbeten pågick och afslutades år 1889. Bygg
naden blef i sin helhet färdig i augusti månad 1891 och läro
verket invigdes måndagen den 7 september sistnämnda år. 

Alla arbeten hafva utförts genom stadens byggnadskontor, 
som äfven uppgjort ritningarna för byggnaden. 

Epidemisjukhuset i qvarteret Ruddammen. För denna under 
perioden tillkomna byggnad lemnas redogörelse under rubriken 
»allmän helso- och sjukvärd> här nedan. 

Kapellbyggnaden å nya södra begrafningsplatsen. Denna 
byggnad, förlagd på en höjd, är på ett soubassement af nubb-
sten och granit utförd af fogstruket tegel med murbetäckningar, 
lister och fönsteromfattningar m. m. af gjuten cement. Yttre 

contreforter stöda såväl murverket å hufvudbyggnaden som tornets 
hörn. Kapellets invändiga längd är 14-s meter och bredd 8'e 
meter; det har en rektangulär korafslutning med 4+ meters 
bredd och 2s meters djup. 

Yttertaket uppbäres af trenne synliga spetsbågformiga och 
ornerade takstolar af trä, på hvilka spärrar äro anbragta i 
byggnadens längdriktning för uppbärande af yttre och inre panel-
ningen. Kapellets invändiga höjd är 8tj meter till lianbjelkarna. 
Golfvet består af diagonalt inlagda svarta och hvita mosaik
plattor. 

Till kapellet leder en ingång på vestra sidan och öfver den
samma är anbragt ett rosettfönster, som, jemte 15 mindre spets-
bågformade fönsterlufter af jern, lemnar ljus till kapellet. Öfver 
ingången finnes för orgel en mindre läktare, till hviiken tillträde 
är genom en stentrappa i tornet. I koret är ett enkelt altare 
uppsatt. 1 kapellets nordvestra hörn är tornet placeradt och i 
detsamma finnas tvenne ringklockor. Under kapellet med ingång 
från backsluttningen är källare för förvaring af lik, livarjemte 
anordningar blifvit vidtagna för inrättande af ett krematorium 
derstädes, så att endast förbränningsugnar återstå att anskaffa. 

Byggnaden har utförts på entreprenad och arbetet påbörjades 
i juli 1893 samt fullbordades i maj manad 1895. Kostnaden 
i sin helhet för kapellbyggnaden har uppgått till 35,517 kr. 
13 öre, hvartill komma 2,450 kronor för anbringande af ring
klockorna. 

Nya dårasylen inom Allmänna föisörjningsinrättningen. 
Denna byggnadskomplex är förlagd på ett afstond af omkring 
140 meter från Fleminggatan och 18 meter frän den beslutade 
Polhemsgatan. Byggnaden består af tvenne lika flyglar med 
belysning från öster, vester och söder, sammanbundna med en 
mot norr vettande cellbyggnad. De båda flyglarnes södra ändar 
äro förlagda i norra linien af den gata, som nu bildas af gamla 
byggnaderna inom försörjningsinrättningen. 

Den gård, som bildas inom asylbyggnaden är omkring 49 
meter lång och 46 meter djup och lemiiar godt utrymme för 
erforderliga promenadgårdar. Hvardera flygelbyggnaden liar en 
längd af 47 meter och 14'4 meters bredd och cell byggnaden är 
78 meter lång och 7'4 meter bred. 

I överensstämmelse med livad som strängt iakttages vid 
uppförandet af byggnader för sinnessjukas värd för statens räk
ning, äro äfven här de manliga och qvinliga patienterna för
lagda i livar sin flygel. 

I byggnaden finnes plats för 123 män och 109 qvimmr, 
deraf för 103 manliga och 89 qvinliga patienter i gemensamliets-
rum samt 20 celler för män och 20 dylika för qvimior, eller 
tillsammans 232 patienter. 

Vindsvåningen inom såväl östra som vestra flyglarna inne
håller i midten en frontespis, hvari en lägenhet om tva, rum och 
kök är anordnad, afsedd för respektive afdelningsförestumlute 
och föreståndarinna. På ömse sidor härom finnas stora förråds
rum, gemensamma för de respektive afdelningarna. I hvardera 
af flyglarnes södra ändar ä nedra botten har läkaren ett ex
peditionsrum med ett mindre, utanför liggande, väntrum. 

Våningshöjderna äro 3'e meter frän golf till tak. i sjuk-
afdelningarnes sofrum far hvarje patient 4"s<i qvadratmeters 
golfyta. Cellernas storlek är 2-i x 3-g« meter. 

Genom de åt gården vända trapporna kommer hvarje sjuk-
afdelning lätt och direkt till promenadgärdarne. 
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Alla golflag äro hvälfda af beton på jernbjelkar, öfverst 
afjemnadt med ett Btålslipadt cementlager. Sofrum, dagrum in. m. 
hafva golf af trä på underslag. Badrum, tekök, snyggningsrum 
m. in. hafva golf af dels stålslipad cement och dels så kallade 
viktoriaplattor. I byggnadens alla lokaler användes elektrisk 
belysning. Byggnaden uppvärmes med ånga, som från det när
belägna ångpannehuset ledes genom en underjordisk kulvert af 
beton till de i byggnadens källarvåning förlagda 6 varmbad-
kammare, hvarifrån värmen frambringas till de respektive rummen. 

Arbetet med dårasylen tog sin början i slutet af år 1893 
samt fullbordades år 1895. Kostnaden, inberäknadt planerings
arbeten, har i sin helhet uppgått till omkring 340,000 kronor. 

Andra offentliga byggnader. Likasom den gångna femårs
perioden kan sägas karakteriseras af en ytterst ringa privat 
byggnadsverksamhet, har densamma att uppvisa endast ett fåtal 
fullbordade offentliga byggnader af beskaffenhet att göra desamma 
i afseende å ändamål och arkitektur anmärkningsvärda. Den 
förnämsta bland dessa är den kyrka, som under namn af 

Gustaf Adolfs kyrka och afsedd att vara kyrka för Kungl. 
Svea lifgarde grundlades den 6 juni 1891 och invigdes söndagen 
den 6 november 1892. Kyrkan, belägen på Ladugårdsgärdet å 
en norr om lifgardeskasernerna framskjutande höjning i terrängen, 
företer i det yttre, som är utfördt i fogstruket tegel och naturlig 
sten, såsom en egendomlighet användningen af rustica ofvan 
sockeln. Kraftiga sträfpelare stödja rundt om det prydliga lilla 
templet, som genom sin höga resning och sitt smärta torn har 
en viss karakter af storkyrka. 

Till det inre består kyrkan af två skepp, ett smalt hvälfdt 
sidoskepp, till hvilket man kommer in från fasaden, under tornet, 
som har sin plats på fasadens norra sida, samt ett bredt hufvud-
skepp, täckt af ett hvälfdt trätak. — De båda skeppen äro 
skilda från hvarandra genom tvenne kolonner af granit med 
vackert mejslade kapitäler i sandsten, hvilka stödja sidoskeppets 
tre krysshvalf. Emedan dessa hvalf äro jemförelsevis låga, men 
bagarne utåt hufvudskeppet behöfde höjas både för proportio
nernas och ljusets skull, har den fjerde hvalfkappan, åt dessa 
bågar till, fått en säregen konstruktion. Inne i detta sidoskepp, 
som har vackert mejslade kragstenar till hvalfstöd i väggen 
gentemot kolonnerna, märkas norra sidofönstren, som bestå af 
tre och tre sanimangrupperade smala bågar, af hvilka den 
mellersta är högre än sidobågame. 

Hufvudskeppet erbjuder också sina egendomligheter utom 
det nämnda, i trä utförda, bonade hvalftaket. Det ändar längst 
fram öfver altaret med en nischartad hvalfkupa, bestående af 
ett stjern- eller uäthvalf, som sluter sig till trähvälfningen; 
och denna senare hvilar icke på väggarna, utan skjuter framom 
dessa och uppbäres af skurna träkonsoler, hvilka i sin tur stödja 
sig pä fina kolonetter, stående på vackert huggna, med hufvud 
prydda kragstenar i väggen. På södra långsidan raidt emot 
sidoskeppet är väggen genombruten af stora, tredelade spetsbågs-
fönster med enkelt rosverk. 

Märkligast äro hufvudskeppets kortsidor behandlade. Ofvan-
för altaret, invid hvilket predikstolen fatt sin plats, befinner sig 
a korslutets raka vägg ett stort rundfönster, inlagdt i en spets
båge och nedtill begränsadt af en genombruten arkadföljd, och 
väggen midt emot bredvid tornet är likaledes försedd med ett 
väldigt rosfönster, nedtill begränsadt af blindarkader och nedanför 

dem en grupp af tre smärre fönster. Rosfönstrens form är högst 
karakteristisk: de ega icke i detalj utarbetade poster, de und
vika i det hela all finare utbildning, utan se snarast ut som 
ofantliga stenhällar, här och der symmetriskt genombrutna af 
ljusöppningar, hvilket förlänar dem ett kraftigt och ursprungligt 
utseende. 

Det hvälfda trätaket i hufvudskeppet är hållet i brunt, 
sidoskeppets trenne krysshvalf äfvensora hvalfkupan öfver altaret 
äro blåmålade, altare, predikstol och öfrigt trävirke äro ekfer-
nissade. Af synnerligt anslående effekt äro de många större 
och mindre målade fönstren. Främst bland dessa må nämnas 
det å korslutets raka vägg i en spetsbåge inlagda stora rund
fönstret med ett kristushufvud i midten, hvilket fönster är en 
skänk af H. M:t Konungen och förfärdigadt i Munchen. Det 
väldiga rosfönstret i väggen midt emot bredvid tornet är en 
gåfva af regementets officerskår. De öfriga fönstren äro lika
ledes gåfvor, men ej af enskilda personer, utan af slägter, hvilkas 
förfäder eller medlemmar tjenat vid Svea lifgarde. De stora 
tredelade spetsbågfönstren på södra långsidan äro både intres
santa och särdeles vackra. A de målade glasen läsas namnen 
å sex svenska konungar jemte deviser och under dessa fram
ställas lika många krigare, hvar och en iförd sin tids vid Svea 
lifgarde använda uniform samt stödjande sig på en vapen
sköld. 

Byggnadens mästare är arkitekten Carl Möller och medel 
till kyrkans uppförande hafva erhållits ur en fond, daterande 
sig från år 1770, då det första anslaget beviljades till gardenas 
kyrkobyggnadskassa. 

Biologiska museet. Djurgården har under perioden fått en 
ny sevärdhet, som värdigt sluter sig till sin närmaste föregångare 
i denna väg, Skansen. Det i november månad 1893 öppnade 
biologiska museet, i sitt slag allenastående i Europa, erbjuder 
besökaren en inblick i naturens lif, återgifvet med tillhjelp af 
vetenskapens, plastikens och målningskonstens resurser. 

Byggnadens yttre är hållet i stilen af gammal norsk staf-
kyrka, klädd med träspån samt försedd med öppna svalgångar, 
under det att dekoreringen och fönsterytorna anordnats med 
särskild hänsyn till byggnadens praktiska ändamål. I dekora
tivt hänseende är särskildt att märka den rikt och vackert, 
efter gammalnordiskt mönster skulpterade portalen. Genom fri
stående naturföremål och rundmålning har man i museet fram-
bragt ett panoramalandskap, på ena sidan skog och blånande 
berg, pä andra sidan öppna hafvet, och här är i en brokig mång
fald af foglar och däggdjur hela den skandinaviska faunan repre
senterad i en på samma gång vetenskaplig och artistisk anord
ning, som låter hvarje djurart framträda i naturtrogna grup
peringar och omgifningar. Museet eges af Aktiebolaget Biologiska 
museet i Stockholm. 

Stockholms arbetareinstituts nya byggnad. Frågan om att 
erhålla en egen byggnad, uteslutande afsedd för institutets behof, 
hade fortlefvat ända från institutets tidigare år. Sedan genom 
frikostiga bidrag från ett femtiotal donatorer en byggnadsfond 
bildats, inköptes egendomen n:r 8 Klara Norra kyrkogata för 
46,000 kronor och år 1893 lades grunden till den nya bygg
naden, som den 17 januari 1894 invigdes. Den har åt gatan 
två våningar samt en vindsvåning med hög resning. Fasaden 
är i oputsadt tegel med fönsterinfattningar af putsad kalksten, 
bottenvåningen är af sten i rustik och försedd med tvenne väldiga 
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hästskoformiga fönster. Den stora föreläsningssalen, med platser 
för 450 åhörare, jemte bredvidliggande tvenne rum för under-
visningsmaterielens förvarande hafva förlagts på den öfverbygda 
gården. Den åt gatan liggande byggnaden inrymmer på nedra 
botten kafé, kapprum och toalettrum, samt en trappa upp bibliotek, 
läsesalong och rum för styrelsen. 

Antalet monument i hufvudstaden har ökats med Scheele-
stoden, rest år 1892, och Nils Ericsons-monumentet, aftäckt 
år 1893. 

Enskilda byggnader. Med denna benämning afses byggnader, 
som, ehuru ej i strängaste mening afsedda för enskilda ändamål, 
blifvit under perioden uppförda af enskilda personer, bolag och 
föreningar. Bland dylika byggnader äro att märka: 

Industrikreditakliebolagets hus vid Munkbron, utfördt af 
huggen kalksten i sydtysk gotik, med rika bildverk, fullbordadt 
under år 1892. 

Aktiebolaget Stora bryggeriets etablissement invid Ulfsunda-
sjön, hvilket är det största bryggeri i Sverige. Byggnadskom
plexen, hvars fasad åt sjösidan är 420 fot lång, har två flyglar, 
den ena 205 fot lång, innefattande i sex våningar två mälterier 
jemte tre kornbottnar, loft, torkvind samt kölnan, den andra 
175 fot lång med lager- och jästkällare, rum för sterilisering, 
jäst-ren-odling och laboratorium m. ni. Midtelpartiet i fem vå
ningar utgöres af generatorsrum. maskinrum, två brygghus, skölj— 
rum, logement för bryggeripersonalen, silas, maltbottnar m. ra. 
Etablissementet började sin verksamhet på sommaren 1892. 

c) Den privata byggnadsverksamheten har under femårs
perioden varit anmärkningsvärdt ringa. Antalet anmälda hus, 
rum och kök har nämligen utgjort: 

År 1890 anmäldes 104 hus med 5,775 rum och kök. Ned
gången år 1891 är sålunda förvånansvärdt stor; och under de 
tvenne derpå följande åren synes byggnadsverksamheten snarare 
af- än tilltaga. Mot periodens slut inträder dock åter en ökning 
i verksamheten, så att det sista året företer ungefär samma tal 
som år 1890. Det inflytande, som den af ofvanstående tal 
framgående stagnationen utöfvat på tillgången å lägenheter, blir 
Öfverståthållareembetet i tillfälle närmare belysa i samband 
med redogörelsen för de under perioden verkstälda bostadsräk
ningarna. 

Häraf framgår, att de lägenheter, som under perioden an
mälts till uppförande, i genomsnitt äro något mindre än under 
den näst föregående, men synes likväl under sista året en tendens 
hafva uppstått att anordna något större lägenheter, trots det stora 
behof af smålägenheter, hvilket, såsom längre fram skall med
delas, blifvit genom bostadsräkningarna till fullo påvisadt. 

Inom de särskilda församlingarna har antalet under åren 
1891—1895 anmälda hus, rum och kök äfvensom lägenheternas 
medelstorlek utgjort: 

Den största byggnadsverksamheten har sålunda egt rum inom 
Ladugårdslands församling, der de anmälda rummen och köken 
utgöra mer än hälften af hela antalet. Smålägenheterna äro 
mest till finnandes i de yttre delarna af staden. 

Antalet afsynade rum och kök utvisar under de flesta åren 
en ganska märkbar skilnad i förhållande till de anmälda, be
roende dels derpå att en del anmälda byggnader icke komma 
till utförande, dels derpå att de under året anmälda rummen 
och köken i de flesta fall afsynas först ett kommande år. 

Förhållandet mellan anmälda och afsynade rum och kök 
äfvensom de afsynade lägenheternas medelstorlek framgår af 
nedanstående tabell: 

Lägenheternas medelstorlek framgår af följande tabell: 
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d) Bostadsräkningen i Stockholm den 31 december 1894. Under 
den sist tilländalupna femårsperioden hafva tvenne bostadsräk
ningar verkstälts i hufvudstaden, nämligen i samband med mantals-
skrifningarna för åren 1894 och 1895, afseende undersökningarna 
sålunda förhållandena vid slutet af åren 1893 och 1894. Den 
första utfördes på initiativ och bekostnad af Stockholms Inteck-
ningsgarantiaktiebolag, till den senare anslogos medel af Stock
holms stadsfullmäktige. Bägge utfördes efter hufvudsakligen 
enahanda grunder; och infordrades för hvarje lägenhet uppgifter 
om antalet rum och kök, om rummens användning för olika 
ändamål, om årliga hyran (verklig eller beräknad), om antalet 
i lägenheten boende personer samt om lägenhetens egenskap af 
uthyrd, outhyrd, af egaren sjelf begagnad eller fritt upplåten. 
Med hänsyn till ej mindre undersökningarnas omfattning än ock 
uppgifternas fullständighet och tillförlitlighet samt noggrannheten 
vid dessas bearbetning kunna de sålunda verkstälda bokstads
räkningarna utan tvifvel fullt ut mäta sig med dem, som egt 
rum inom en del utländska storstäder. 

Under hänvisning till de utförliga redogörelser för dessa 
bostadsräkningar, som finnas framlagda i tab. 75—80 af år
gången 1893 och i tab. 77—82 af årgången 1894 af Berättelsen 
angående Stockholms kommunalförvaltning, går Öfverståthållare-
embetet nu att anföra de vigtigare förhållanden, som dessa räk
ningar gifvit vid handen, livarvid dock Öfverståthållareembetet, 
i betraktande af den ringa byggnadsverksamhet, som egt rum 
under tiden mellan de begge bostadsräkningarna, anser sig kunna 
i allmänhet inskränka sig till meddelandet af de sifferdata, som 
afse 1894 års slut. 

En öfversigt rotevis af de hufvudsakliga resultaten af 1894 
urs bostadsräkning lemnas i tabell H (sid. 57). 

Hela antalet lägenheter i Stockholm utgjorde vid sagda 
tidpunkt 65,287 med ett sammanlagdt hyresbelopp (verkligt för 
de uthyrda och beräknadt föv öfriga lägenheter) af 33,356,832 
kronor. Med afseende på de olika ändamål, hvartill de an
vändas, fördela sig dessa lägenheter sålunda: 

De icke uteslutande såsom bostäder använda lägenheternas 
hyresbelopp uppgår alltså till ej mindre än 41V2 % af hela 
hyressumman för hufvudstaden. 

Af sommarbostäderna förekomma naturligtvis de allra flesta 
å Djurgården, nämligen 159 med 46,785 kronors hyra. 

I procent af hela hyresbeloppet för hvarje grupp af lägen
heter utgjorde: 

Att bland affärs- och andra lägenheter de af egarne sjelfva 
begagnade representera mer än en fjerdedel af hyressumman, 
finner sin naturliga förklaring den, att i denna grupp ingå en 
mängd för speciela ändamål inrättade etablissement, såsom fler
talet större fabriker, kaserner, sjukhus, skol- och embetslokaler 
o. s. v. Likaledes bör den omständigheten, att bland sommar
bostäderna ej mindre än 50 % uppgifvits vara outhyrda, ej väcka 
förvåning, då undersökningen afser förhållandena vid årets slut. 

Den väsentliga minskning af byggnadsverksamheten, hvilken, 
såsom redan i det föregående blifvit anmärkt, karakteriserade de 
år, som närmast föregingo 1894 års bostadsräkning, har naturligtvis 
ej underlåtit att göra sina verkningar gällande i fråga om till
gången å lägenheter. Af ofvanstående siffersammanställning fram
går, att de outhyrda lägenheternas hyresbelopp utgör endast 
2o8 % af hela hyressumman för staden, deraf särskildt bland 
bostadslägenheterna I92 % och bland andra lägenheter föga mera, 
eller 2-i3 %• Dessa i och för sig synnerligen låga procenttal 
hafva ensamt under år 1894 aftagit i en anmärkningsvärd grad. 
Vid 1893 års slut utgjorde nämligen de outhyrda af samtliga 
lägenheter 3'34 %, af bostadslägenheterna 3-64 % och af affärs-
och andra lägenheter 2-86 %• Minskningen är, såsom synes, 
störst för bostadslägenheterna och framträder ännu tydligare, 
om den relativa bostadstillgången mätes genom förhållandet 
mellan hyresbeloppen för de outhyrda lägenheterna och summan 
endast för de uthyrda och de outhyrda (således med frånräkning 
af de af egarne begagnade och fritt upplåtna), hvilken summa 
mera exakt representerar de å hyresmarknaden tillgängliga lägen
heterna. Beräknadt på detta sätt, har de outhyrdas procenttal 
utgjort: 

Nedrifna eller i följd af andra orsaker försvunna rum och 
kök hafva utgjort: 
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Tillgången å affärslägenheter skulle enligt dessa tal kunna 
anses någorlunda tillfredsställande, ehuru äfven för dessa en ej 
oväsentlig minskning egt rum under den korta tiden mellan 
bostadsräkningarna, hvaremot öfverskottet bland bostadslägen
heterna, som under år 1894 nedgått till nära hälften, icke öfver 
hufvud synes vara tillräckligt att möta den ovanligt stora folk
ökningen under år 1895. 

Medelhyran utgjorde vid 1894 års slut, i kronor: 

I ögonen fallande är den stora öfvervigt, som i detta hän
seende tillkommer de af egarne begagnade lägenheterna, men far, 
hvad affärs- och andra lägenheter beträffar, sin förklaring i livad 
här ofvan anförts i fråga om den betydande andel, som större 
industriela och offentliga etablissement intaga af denna lägenhets
grupps hela hyresbelopp. Synnerligen anmärkningsvärdt är ock, 
att en outhyrd bostadslägenhet är i medeltal 130 kronor dyrare 
än en uthyrd och dubbelt så dyr som en fritt upplåten lägenhet. 
Nämnda förhållanden äro emellertid icke beroende derpa, att 
t. ex. en af egaren begagnad lägenhet betingar ett högre pris 
än en uthyrd lägenhet af samma storlek —• tvärtom visa sig 
härvid de uthyrda vara betydligt dyrare än såväl de outhyrda 
som de af egarne begagnade — utan förklaringen måste sökas 
i det sätt, hvarpå inom hvarje grupp lägenheter af olika storlek 
ingå. Antalet rum och kök per lägenhet, som för samtliga bo
stadslägenheter uppgår till iVio, utgör nämligen för de uthyrda 
3-o3, för de outhyrda 3'44, för de af egaren begagnade »-73 och 
för de fritt upplåtna 2-65, hvilka tal ådagalägga, att de fritt 

Tab. H. Resultaten af bostadsräkningen i Stockholm den 31 december 1894. 
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upplåtna hufvudsakligast bestå af smärre lägenheter, men att 
bland de outhyrda och i ännu högre grad bland de af egarne 
begagnade större lägenheter äro rikligare företrädda än bland 
de uthyrda lägenheterna. 

För närmare belysning af den relativa betydelse, som inom 
liigenheter af olika storlek tillkommer hvar och en af våra fyra 
grupper, meddelas följande öfversigt, som jemväl upptager de 
outhyrdas procenttal för år 1893: 

Frånsedt lägenheterna på ett kök utan rum och rum utan 
eller med endast del i kök, förete ofvanstående relativa tal en 
märklig regelbundenhet. Sålunda befinna sig de uthyrda lägen
heterna nästan oafbrutet i relativt sjunkande i mån af lägen
heternas storlek och intaga för de största lägenheterna endast 
omkring 50 % af hela hyran. De af egarne sjelfva begagnade 
tillväxa oafbrutet i betydelse, allteftersom lägenheterna blifva 
större, och af de allra största lägenheterna kommer öfver en 
fjerdedel på denna grupp. De fritt upplåtna äro synnerligen 
talrikt företrädda bland smålägenheterna; deras procenttal af-
taga dock oafbrutet intill lägenheter på sju rum och kök, men 
uppvisa deiöfver åter en jemn stegring. Det betydande antalet 
portvakts-, vaktmästare- o. d. lägenheter å ena sidan samt de 
stora boställslägenheterna å den andra få genom dessa tal sitt 
naturliga uttryck. 

Hvad slutligen beträffar de lägenheter, som här särskildt på
kalla uppmärksamhet, eller de outhyrda, framgår af tabellen här 
of van, att deras procenttal likaledes nästan oafbrutet tilltaga i 
mån af lägenheternas storlek och i öfrigt uppvisa: ett rikligt öfver-
skott å större lägenheter (åtminstone från och med åtta rum och 
kök); en knapp tillgång å medelstora lägenheter (3 ä h rum och 
kök) samt slutligen, hvad angår lägenheter om ett ä två rum och 
kök — hvilka dock utgöra nära halfva antalet af samtliga bo
stadslägenheter samt inrymma jemt hälften af den i dessa boende 

befolkningen — ett öfverskott, hvars ringhet ovedersägligen bär 
vittne om en hotande bostadsbrist. Jemföras 1894 års procenttal 
med dem för 1893 träda verkningarna af den snart sagdt full
ständiga frånvaron af byggnadsföretag under de näst föregående 
åren tydligt i dagen. Inom alla lägenhetsklasser, med undantag 
blott för de allra största, har en minskning inträdt, hvarigenom 
de för en eventuelt inträffande folkökning disponibla lägen
heterna reducerats till hälften, tredjedelen och, för femrums
lägenheterna, ända till nära en fjerdedel i förhållande till år 
1893. 

Under år 1895 synas förhållandena i afseende på bostads
tillgången öfver hufvud och särskildt i fråga om de mindre 
lägenheterna hafva än ytterligare förvärrats. Antalet lägen
heter beräknas visserligen hafva den 1 oktober 1895 stigit från 
53,699 till 54,252, antalet rum från 124,281 till 125,950 och 
antalet kök från 42,147 till 42,682. Vid årets slut uppgifves 
emellertid antalet outhyrda lägenheter hafva minskats från 767 
till 686 och antalet outhyrda rum från 2,204 till 2,142; der-
emot har antalet outhyrda kök ökats från 438 till 504. Häraf 
framgår, att på hvarje outhyrd lägenhet komma år 1894 i 
medeltal 3'44 rum och kök, men år 1895 ända tij] 3'ss, hvilka 
tal synas ådagalägga, att minskningen i bostadstillgången under 
år 1895 mest träffat de smärre lägenheterna. 

Inom de särskilda rotarna hafva de onthyrda bostadslägen
heterna!! procent af hela hyressumman för roten utgjort: 

I allmänhet synas sålunda de centralare delarna afhu.fvu.d-
staden lemna ett större öfverskott af oathyrda bostadslägenheter 
än de yttre delarna. Hufvudsakligast är detta förhållande 
naturligtvis beroende på, att de mera centrala lägenheterna be
tinga ett relativt högre pris i förhållande till den komfort och 
rymlighet de erbjuda, men en icke oväsentlig faktor torde äfven 
vara den jemförelsevis rikligare förekomsten af större lägenheter 
inom de inre delarne af staden. 

I fråga om de sociala förhållanden, som genom bostads
räkningarna trädt i dagen, må meddelas följande öfversigt, som 
förutom antalet rum och kök bland bostadslägenheterna äfven 
lemnar uppgifter rörande folkmängdslåtheten, d. v. s. antalet 
personer per 100 eldstäder, inom lägenheter af olika storlek 
vid 1894 års slut: 

http://afhu.fvu.d-
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Folkmängdstätheten aftager sålunda mycket hastigt bland 
de mindre lägenheterna, i den mån rumsantalet ökas, håller sig 
derpå nästan oförändrad från och med lägenheter om fem rum 
och kök intill lägenheter å tio rum och kök, men synes der-
efter åter minskas. Det låga talet för de af egarne begagnade 
lägenheter är naturligtvis i första hand beroende på, att större 
lägenheter äro bland dem jemförelsevis talrikare än bland t. ex. 
de uthyrda, men äfven inom lägenheter af samma storlek är 
gifvetvis folkmängdstätheten minst för de af egarne begagnade 
lägenheterna. 

Den högst ogynsamma ställning, som i detta hänseende ti 11-
konituer de allra minsta lägenheterna och hvilken otvifvelaktigt 
skulle framträda ännu bjertare, om folkmängden kunde jemföras 
med rumsvolymen, förtjenar så mycket mer att uppmärksammas, 
som dess inflytande i sanitärt och moraliskt afseende, i Stock
holm såväl som i andra storstäder, icke underlåtit att göra sig 
gällande. 

Förutom livad redan i det föregående blifvit nämndt rö
rande de lägenheter, hvilka ej begagnas uteslutande såsom bo
städer, må till slut anföras följande. 

Nämnda affärs- m. fl. lägenheter innehöllo år 1894 nedan
stående antal rum: 

Antal. Deraf outhvrda. 

Folkmängden inom dessa lägenheter uppgick till 30,820 pt>r-
soner, hvaraf omkring en tredjedel kommer på anstaltsrummen. 

Inom de olika slagen af affärs- in. fl. lägenheter har hyres
beloppet för de outhyrda lägenheterna utgjort i procent af hyran 
för dels samtliga lägenheter (såväl de uthyrda och de outhyrda 
som de af egarne sjelfva begagnade och de fritt upplåtna), dels 
ock endast de lägenheter, hvilka i egentlig mening kunna sägas 
vara tillgängliga å hyresmarknaden, eller de uthyrda och de 
outhyrda: 

Med undantag för butik- och hotellägenheterna hafva sålunda 
procenttalen i ej ringa mån aftagit under år 1894. Minsk
ningen är dock för ingen af lägenhetsgrupperna sa betydande 
som för bostadslägenheterna, och tillgången å här ifrågavarande 
lägenheter torde, såsom redan i det föregående blifvit nämndt, 
öfver hufvud kunna sägas ännu vara någorlunda tillfredsstäl
lande. Synnerligen anmärkningsvärd är emellertid den skarpa 
skilnad, som i detta fall gör sig gällande mellan de s. k. srena 
lägenheterna å ena sidan och de lägenheter, som tillika inne
hålla bostadsrum, å den andra. Under det bland de förra ,1Y>I K 
af hela hyran komma på de outhyrda lägenheterna, uppgår de 
outhyrdas andel bland" de senare till endast lht7 \ och ned
gången i förevarande hänseende har under år 18114 för de lägen
heter, som innehålla dels bostadsrum och dels rum för annat 
ändamål, varit långt större än för öfriga lägenheter. 

I) Afloppstrummor, gatuläggning, lyshållning, vattenledning, 
renhållning, planteringar m. m. 

a) Afloppstrummor. Bland de större afloppstrummor, som 
under perioden blifvit anlagda, förtjenar särskildt nämnas en i 
Birger Jarlsgatan, från Stureplan till Nybroviken framdragen, 
af cirkelrund genomskärning med Vi meters diameter samt till
verkad af beton. Denna trumma, som skall fortsättas till Norr
landsgata^, är ämnad att förbindas med stora hufvudtrumman 
i nämnda gata, för att vid häftiga regnnöden tjena som nödfalls
utlopp. I öfrigt. har en trumma af granit anlagts i Svedenborgs-
gatan mellan St. Pauls- och Vollmar Yxkullsgatorua samt en 
af beton vid södra ändan af Götgatan, livarjemte trumman i 
Sveavägen blifvit utsträckt ett stycke norr om Vanadisvägen 
och trumman i Kungsholmstorg förlängts i sammanhang med 
kajliniens utflyttning. 

Större hufvudledningar af glaceradt stengods hafva anlagts 
å mera aflägsna gator, företrädesvis å Södermalm och Kungsholmen. 
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Oberäknadt sidoledningar till tomter och rännstensbrunnar, 
var vid femårsperiodens slut ledningarnas längd följande, hvaraf 
under perioden blifvit nedlagda här angifna: 

Af hela anläggningskostnaden för dessa ledningar vid fem
årsperiodens slut, 4,707,985 kronor, kommo på de under perioden 
nedlagda 372,692 kronor. 

Antalet tomter, som genom senast omförmälda utsträckning 
af trumsystemet erhållit underjordiska afloppsledningar, har upp
gått ti» "l06 av 1891, 82 år 1892, 98 år 1893, 62 år 1894 och 
83 ar 1805, eller tillsammans 431. 

b) Gators planering och beläggning m. m. De väsentligaste 
planeringsarbetena för nya gators ordnande hafva under perio
den omfattat följande trafikleder: 

A Norrmalm: Kungstens-, Frey- och Rådmansgatorna mellan 
Döbelns- och Tuiegatorna, Hagagatan mellan Freygatan och 
Vanadtsvägen, Döbelnsgatan mellan Marqvards- och Surbrunns
gatorna, Tegnérlundens sidogator, öppen plats vester om Norrtulls-
gatan, Upplandsgatan mellan Kammakare- och Rådmansgatorna, 
Iiigemarsgatan vester om Roslagsgatan, Klara strand mellan Nya 
Kungsholmsbron och jernvägen samt Freygatan mellan Norr
tulls- och Upplandsgatorna; 

A Östermalm: Birger Jarlsgatan mellan Sture- och Nybro
planerna, Smalandsgatan öster om Birger Jarlsgatan, Narvavägen 
söder om Storgatan, Rådmansgatan mellan Östermalms- och En-
gelbrektsgatorna, Linnégatan me/lan Styrmansgatan och Narva
vägen, Strandvägen mellan Gref-Magnigatan och Djurgårdsbron, 
Gref-Magnigatan mellan Riddare- och Storgatorna, Artillerigatan 
mellan Riddargatan och Strandvägen, Karlaplanen, Danderyds-
gatan, Kngelbrektsplanen, Odengatan mellan Östermalmsgatan 
och Valhallavägen samt mellan Tule- och Stora Badstugatorna, 
Valhallaviigen mellan Engelbrekts- och Odengatorna, Öster
malmsgatan österut frän Danderydsgatan samt Sturevägen mellan 
Valhallavägen och Yärtahamnen; 

A Kungsholmen: Kungsgatan mellan Kungsbron och Kungs
holmsgatan, Handtverkaregatan mellan Pil- och Kronobergs-
gatorna, S:t Eriksgatan norr om FJeminggatan, F^leminggatan 
vesterut frän Kungsbron, Norr Mälarstrand, utfyllningar vid Pil-
gatan samt Kungsholmstorg, Eiraplanen, Fridhemsgatan söder om 
Ktiiigsholmsgatan, Kronobergsgatan mellan Handtverkare- och 
Kungsholmsgatorna, Mariebergsgatan mellan Drottningholmsvägen 
och Kungsholmsgatan samt Polhemsgatan mellan Fleming- och 
Handtverkaregatorna; 

A Södermalm: Söder Mälarstrand vester om Torkel Knut-
sonsgatan, Svedenborgsgatan mellan Adolf Fredriks torg och 
Vollmar Yxkullsgatan, Stadsgarden öster om Renstjernas gata, 
Badstugatan öster om Torkel Knutssonsgatan, Skånegatan mellan 
Öst- och Vestgötagatorna, Ringvägen invid Vollmar Yxkulls-och 
Prestgardsgatorna, vid Tantolunden samt mellan Brännkyrka- och 
Lundagatorna, Arsta strand vid Tantolunden, Hornsgatan mellan 

Varfsgatan och Hornskroken, Dufvogränden, Äsögatan mellan 
Borgmästare- och Klippgatorna, Gubbhus- och Varfsgatorna, 
Södra Bantorget, Skånegatan mellan Göt- och Östgötagatorna 
samt Lundagatan mellan Ringvägen och Ansgariigatan. 

Omfattningen af under senare tider utförda planeringsarbeten 
inhemtas af nedanstående uppgifter: 

Som af denna tabell jemväl framgår, hafva planerings
arbetena under sista femårsperioden understigit närmast före
gående periods arbeten rätt betydligt. Hufvudsakliga orsaken 
härtill är att tillskrifva den minskade byggnadsverksamheten 
med åtföljande minskadt behof för nya gators eller gatudelars 
planering. Då utgifterna för planeringsarbetena åren 1886—1890 
uppgingo till omkring 2,350,000 kronor, utgör motsvarande ut
giftssiffra för sista femårsperioden endast omkring 871,000 kronor. 

Nya trafikleder. Genom förenämnda planeringsarbeten samt 
ett mer eller mindre fullständigt ordnande i öfrigt hafva under 
perioden flere nya gator eller gatudelar kunnat upplåtas för 
trafik. Bland dessa må följande af större betydenhet omnämnas: 

A Östermalm: Birger Jarlsgatan mellan Stureplanen och 
Nybrohamnen, af Smålandsgatan delen närmast vester om Birger 
Jarlsgatan, Engelbrektsplanen, ny gata söder om Kungl. hop
stället, Torstenssonsgatan mellan Strandvägen och Storgatan, 
Banérgatan mellan Strandvägen och Karlavägen, Riddaregatan 
mellan Gref-Magnigatan och Narvavägen, Narvavägen söder 
om Storgatan, Linnégatan öster om Styrmansgatan och Narva
vägen, Östermalmsgatan mellan Engelbrekts- och Danderyds-
gatorna, Danderydsgatan, Rådmansgatan mellan Östermalmsgatan 
och Lill-Jans plan, Sturevägen från Valhallavägen till Värta
hamnen; 

A Norrmalm: Rådmansgatan mellan Tule- och Döbelns-
gatorna, Vestmannagatan ett stycke söder om Rådmansgatan, 
Tegnérlundens norra parkgata och Teknologgatan söder om Råd
mansgatan, Klara strand, der hamnplatsen utvidgats; 

A Kungsholmen: Kungsgatan mellan Kungsbron och Kungs
holmsgatan, af Kungsholmsgatan utvidgning mellan Schéele- och 
Kungsgatan, af Handtverkaregatan ordnande af utvidgad sänkt 
del (Kartago backe) vester om Polhemsgatan, Norr Mälarstrand 
mellan Eidqvarn och Parmmätaregränd, Eiraplanen; 

A Södermalm: Svedenborgsgatan mellan Adolf Fredriks torg 
och Volmar Yxkullsgatan, Dufvogränden, Södra Bantorget, Söder 
Mälarstrand. 

Härjemte har Riddarholmshamnen utvidgats. 

Efterföljande tabell I (sid. 61) utvisar gatornas tillväxt i 
längd och areal under en följd af perioder, räknadt från och 
med år 1866, eller under de senaste 30 åren. Vid slutet af är 
1895 utgjorde den totala gatulängden 139,498 meter och den 
totala gatuarealen 2,139,911 qv.meter. 
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Gatuläggningsarbeten. Något nytt slag af beläggningsämne 
har icke under femårsperioden blifvit användt och har likasom 
under närmast föregående år i de förnämligare gatorna tuktad 
sten företrädesvis blifvit begagnad i kör- och gångbanor, men i 
de senare äfven användts asfalt. Träbeläggningen har icke 
vunnit någon annan utsträckning, än att Hamngatans körbana 
framför Kungsträdgården blifvit på särskild framställning af en 
egendom segare dermed belagd, mot det att denne bidragit med 
5,000 kronor, utgörande den beräknade skilnaden i anläggnings
kostnad för detta material, jemfövdt med tuktad sten. Gatorna 
inom nya stadsdelar hafva vanligen ordnats med makadamise-
rade körbanor och gångbanorna, som försetts med huggen kant
sten, hafva dels grusats och dels försetts med beläggning af 
tuktad sten. Makadamens jemförelsevis stora användning har 
fortfarande haft sitt stöd i det förhållandet, att detta material 
måste i stor mängd tillverkas för afhjelpandet af arbetsbrist. 
Det antal arbetare, som härmed varit sysselsatte under periodens 
vintrar, har uppgått til! flere hundra man; under månaderna 
februari—mars steg detta antal till 800. De utgifter, staden 
haft under femårsperioden för detta slag af nödhjelpsarbeten, 
hafva uppgått till omkring 157,000 kr. och stadens förråd af 
makadam vid slutet af år 1893 uppgick till 96,802 kbm., hvilket 
måste anses som en betydlig siffra, då den årliga konsumtionen 
vexlar från 12,000 till 15,000 kbm. 

Utförda gatuläggningsarbeten hafva fördelat sig sålunda med 
afseende å olika slag af beläggningsämnen: 

Den relativa utsträckning, till hvilken gatuytan inom olika 
stadsdelar och vid olika tidpunkter varit belagd med de sär
skilda slagen af beläggningsämnen framgår af tabell K (sid. 62). 

Körtrafikens storlek. För kännedom härom hafva, i likhet 
med nästföregående period, räkningar verkstälts under några 
dagar af oktober eller november i de förnämligare trafiklederna. 
Ur resultaten, som i detalj återfinnas i koinmunalberättelsen, 
anföras nedanstående uppgifter, gällande året 1895. Antalet 
åkdon, inberäknadt spårvagnar och omnibusar, som passerat 
från kl. 7 f. m. till S e. ni., har sålunda a de i stadens inre 
belägna broarne varit följande: Slussbroarne 6,293, Norrbro 
5,024, Vasabron 8,208, Kungsbron 2,763, Nya Kungsholms-
bron 1,596 och Riddarholmsbron 1,152. Vid stadens tullar 
hafva följande siffror erhållits: Skanstull 1,073, Norrtull X91, 
Roslagstull 847, Danvikstull 429, Hornstull 420, och Kungsholms-
tull 415. Angående vexlingarne under dagens lopp har det visat 
sig, att å Norrbro trafiken under den första timmen varit om
kring 130, derefter temligen hastigt ökats, sä att den kl. 10 
och 11 f. ni. varit omkring 500, sedermera, sjunkit långsamt 
intill 5-tiden på e. in. och derefter något hastigare, men har 
vid sista timmen likväl icke understigit 250. 

c) Belysning. Gasverken. I planen till den ar 1890 bör
jade anläggningen af ett nytt gasverk vid Lilla Vårtan ingår 
syftemålet att, efter erforderlig utvidgning af detsamma, dit för
lägga hela gastillverkningen. En gifven följd deraf är, att vid 
Klaragan-erket icke några större tillbyggnader vidare ifraga-
konmia. Under åren 1891—1895 hafva derstädes uppförts tre 
mindre skjul och anskaffats några maskiner och mindre apparater, 

Tab. I. Gatornas tillväxt i längd och areal åren 1866—1895. 

Kostnaderna för gatu- och trumbyggnadsarbetena hafva 
utgjort: 
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livarjerate verkstäder inredts i gårdshuset till egendomen n:r 72 
Klarabergsgatan, å hvilken egendom huset åt Mäster Samuels-
gatan nedrifvits. Ett jernvägsspår har anlagts å gasverkstomten, 
hvarjemte en mindre utvidgning af den till gasverket hörande 
kolgården vid Värtahamnen egt rum. Kostnaden för samtliga 
dessa arbeten liar uppgått, till 13,946 kr. 84 öre. 

Den i förra feiuårsberättelsen omnämnda, under år 1890 på
började gasverksanläggningen i Hjorthagen vid Lilla Värtan liar 
blifvit i liufvudsak utförd enligt den faststälda planen. Områ
det för detta nya gasverk, numera benämndt Värtagasverket, 
upptager en areal af omkring 17 hektar och omfattar Husarbro-
backen, norra delen af Hjorthagen och lägenheten Manedal, till 
hvilken senare besittningsrätten inköpts för 26,000 kronor. Gas
verket är till följd af terrängförhållandena anlagdt i flere höjd-
plan. Utefter stranden till Lilla Värtan är anlagd en träkaj, 
hvilken först var afsedd att gå i en rak, med stranden parallel 
linie, men som med anledning af ett under arbetet inträffadt ras 
af en stentryckbank utfördes i bruten linie med södra delen i 
riktning mot Kopstens udde. Hamnplanet, som härigenom blef 
betydligt utvidgadt, ligger på 2 meters höjd öfver medelvatten-
ytan. Vattendjupet vid kajen är 7 meter och lotsled är utpric
kad från A.skrikefjärden, så att fartyg kunna inkomma till verket 
öfver Stora Värtan. 

Tab. K. Arealen för olika beläggningsämnen i % af hela 
gatuytan. 

På ett plan, som ligger 3\s meter öfver hamnplanet, äro 
gasverkets flesta byggnader uppförda. Endast mätarehuset och 
klockan ligga på ett plan, som är 2 s meter högre. Kontorshuset 
ligger på en särskild kulle. Vid hamnen äro anordnade ångkra-
nar och linledningsapparater, hvilka senare för kolens transpor
terande från fartygen fortsättas i kolhusen. De tre uppförda 
kolhusen rymma tillsammans omkring 27,000 ton kol. Retort-
huset inrymmer 40 retortugnar, hvardera om 9 retorter, samt 
mat-, kläd-, hvilo- och badrum för arbetarne. I nästa hus in
rymmas kondensatorer och tjärafskiljningsapparater. Dernäst 
komma ångpannehuset med 4 ångpannor och en ångturbindyna-
mo, samt maskinhuset med 3 exhaustrar för gaspumpning, 4 
pumpmaskiner för friskvatten, ammoniakvatten och tjära samt 
2 maskiner för vattenpumpning till scrubberna. 

För lagring af tjära och ammoniakvatten är söder om ma
skinhuset, under markens nivå, sprängd och murad en cistern af 
2,500 kbm:s rymd. På andra sidan om denna cistern är upp-
fördt ett verkstadshus. Vester om maskinhuset ligger scrubbhu-
set, innehållande två höga torn eller s. k. scrubbers för gasens 
tvättning. Närmast dertill ligger reningshuset med fyra renings-
kistor för gasens rening från svafvelväte. Bakom detta hus 
ligger regenerationshuset, der reningsmassan regenereras och der 
äfven en fabrik för tillverkning af svafvelsyrad ammoniak är 
inrymd. Vesterut på det förut omtalade högre planet äro upp
förda mätarehuset för inrymmande af stationsgasmätare och re
gulator samt gasklockan med öfverbyggnad. Midt emot klockan 
ligger kontors- och boningshuset samt vester om detta portvakts
huset. 

Apparaterna äro sinsemellan förenade med rör af660mm:s 
diameter och från gasverket till Gustaf Adolfs torg är utlagd en 
hufvudledning af 915 mm:s diameter. Denna hufvudledning 
fyldes med gas från Klaragasverket den 28 september 1893. 
Den 16 oktober samma år uppeldades 5 ugnar och den 26 lad
dades retorterna i dem för första gången. Den 6 november ut
släpptes gas till staden och den 25 invigdes verket af H. M. 
Konungen i närvaro af de kungliga prinsarne, stadsfullmägtige 
m. fl. 

Den första anläggningen är, såsom i förra berättelsen om
nämnts, beräknad för en tillverkning af 60,000 kbm. gas per 
dygn. I december månad 1895 uppgick högsta tillverkningen 
derstädes till 62,100 kbm. per dygn. 

Det detaljerade, af stadsfullmägtige den 19 december 1890 
godkända kostnadsförslaget å det nya gasverket uppgick, utom 
räntor å anläggningskapitalet, till 5,104,000 kronor. Under åren 
1890—1894 hafva anslagits, inräknadt 166,000 kronor till rän
tor, 5,066,000 kronor. Vid 1895 års slut var häraf utgifvet 
tillsammans 4,755,704 kr. 39 öre. 

Bland utgifter, som ännu återstå, kunna nämnas tomtlösen, 
beräknad till 95,000 kronor, inköp af en kolelevator, kokskross-
ningsmaskineri m. m. Då anläggningen nu i det väsentligaste 
kan anses vara afslutad, synes, att den slutliga kostnaden be
tydligt understiger den beräknade, detta till största delen bero
ende deraf, att materialkostnaderna blifvit billigare, än hvad 
man vid kostnadsförslagets uppgörande vågade antaga. Anlägg
ningen har blifvit utförd med af gasverket antagne arbetare. 
Den å platsen använda arbetsstyrkan utgjorde i medeltal 459 
man under år 1890, 701 år 1891, 418 ar 1892, 306 år 1893 
och 109 man år 1894. 
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Öfriga utvidgningar under femårsperioden hafva afsett föl
jande ändamål: 

Gasverkens sammanlagda värde utgjorde vid 1895 års slut 
11,160,935 kr. 26 öre. 

Rörledningarnas längd i meter utgjorde vid slutet af nedan
stående år: 

Under femårsperioden har alltså rörnätets längd ökats med 
12-2 procent. 

Den af staden bekostade offentliga belysningen med gas och 
olja omfattade under perioden nedanstående antal ordinarie lyk
tor, häri alltså ej inberäknade de periodiska: 

Dessutom funnos vid 1895 års slut följande antal periodiska 
lyktor, nämligen 23 gaslyktor och 43 oljelyktor. 

Antalet gaslyktor har under perioden ökats med 699, eller med 
12'3 procent. Oljelyktornas antal har deremot minskats med 24. 

För oljebelysningen hafva under en lång följd af år begagnats 
s. k. Vilanders lampor, afsedda för gasolja. Dessa, som brunno 
utan glascylinder, gåfvo emellertid en mycket låg ljusstyrka, en
dast omkring 5 normalJjus, och voro dertill lätt utsatta att 
släckas genom luftdrag, hvarför under vintern 1894—95 försök 
gjordes med att begagna fotogenlampor med giascylinder. Då 
försöken utföllo tillfredsställande och fotogenlamporna gåfvo en 
ljusstyrka af omkring 12 normalljus, blefvo under sommaren 
1895 gasoljelamporna ändrade till fotogenlampor, och fotogen
belysning infördes från höstterminens början år 1895. 

Försök att begagna s. k. gasglödljus med auerbrännare för 
gatubelysning börjades år 1893 i 22 lyktor på Norrbro och 3 å 
Jakobsgatan. Försöket, som utfördes med s. k. E-brännare, ut
föll dock ogynsamt, i det att glödkroppsförbrukningen blef för 
stor, hvarföre dessa brännare blefvo borttagna. Under år 1894 
börjades nytt försök med s. k. C-brännare, af hvilka 44 stycken 
uppsattes på Arsenalsgatan. Då härvid erhöllos betydligt bättre 

resultat i afseende på glödkropparnes hållbarhet, hafva försöken 
utsträckts så, att vid slutet af år 1895 tillsammans lti'4 auer
brännare voro uppsatta. Försöken hafva visat, att glödkropparne 
hållit i medeltal 327a timmar i de lyktor, som släckas kl. ' -j, 1 
f.m., och 548-7 timmar i de lyktor, som brinna till dagningen. 
Der lyktstolparne äro placerade innanför gångbanans kantsten 
eller der lyktorna äro placerade på armar, fastade vid husväga:, 
hålla glödkropparne mångdubbelt längre, än der stolpavne äro 
placerade i kantstenen och derigenom utsatta för skakning och 
stötar från förbipasserande åkdon. Ehimwäl gasförbrukningen 
i de för glödljus nu använda C-brännarne icke uppgår till 
mera än omkring 100 liter per timme mot 150 liter i vanliga 
brännare, blir dock genom försvårad skötsel och förbrukning af 
glödkroppar kostnaden för en auerbrännare omkring 10 kronor 
dyrare per år än för en vanlig brännare. Men häremot vinnes 
med auerbrännare en ljusstyrka, som är omkring tre gånger större 
än med en vanlig brännare. 

Inom stadens olika delar utgjorde antalet h/kfor, som be
gagnats under hela lysåren 1890 och 1895: 

Härtill komma: 15 elektriska båglampor, som under hela be
lysningstiden brunnit å Karlavägen och spisats frän gasverkets 
provisoriska elektriska belysningsanläggning derstädes; 2 elektri
ska glödlampor, som uppsattes år 189S i en lykta i hvalfvet 
under Lejonbacken och spisas från Stockholms elektriska belys
ningsaktiebolags station vid Trädgårdsgatan; samt 16 elektriska 
båglampor vid Skeppsbron och i Stadsgärden, hvilka spisas frän 
gasverkets elektriska belysningsanläggning vid Yestra Slussgatan. 
Dessa senare lampor brinna endast under höstterminen. 

Stadens utgifter för hela den offentliga belysningen medelst 
gas, olja och elektricitet hafva uppgått till följande belopp: 

Gasförbrukningen har utgjort: 
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Gasförbrukningen i sin helhet har alltså under perioden sti
git med 45 procent. 

Den offentliga belysningen har ökats med 14'i procent, den 
enskilda förbrukningen till lyse med 16'2 och till kokning, eld
ning och drifkraft med 252« procent. Det synes häraf, att ga
sens användning till bränsle och drifkraft äfven under denna 
period varit stadd i stark tillväxt. Detta framgår äfven deraf, 
att, då år 1890 funnos uppsatta 9,022 apparater för kokning och 
eldning ra. in. samt 98 gasmaskiner med 268 hästkrafter, vid 
1895 års slut funnos 20,781 apparater och 232 gasmaskiner med 
1,101 hästkrafter. 

Största gasförbrukningen per dygn utgjorde år 1890 62,650 
kbm. och år 1895 88,890 kbm. Denna har således under perio
den ökats med 41's» procent. Minimiförbrukningen per dygn har 
deremot, tack vare gasens användning till kokning m. m., under 
perioden ökats med 91·8 procent, eller från 6,130 till 11,760 kbm. 

Kolåtgången under år 1895 uppgick till 56,326 ton, mot 
39,768 ton år 1890. 

Gaslågor för enskild förbrukning äfvensom antalet gasmä
tare utgjorde vid slutet af nedannämnda år: 

Den stora stegringen i mätareantalet beror på utsättning af 
s. k. kokgasmätare, hvilkas antal vid 1895 års utgång utgjorde 
15,476, mot 5,257 år 1890. 

Af de uppsatta gaslågorna äro 16,500 s. k. auerbrännare. 
I det uppgifna antalet lågor ingå 6,997, som brinna utan mätare 
och äro uppsatta i kyrkorna och i privata lyktor. Medelforbruk-
ningen af gas (allmän och enskild) utgjorde per invånare under 
perioden 56\s khm. Under föregående femårsperiod utgjorde den
samma 44'9 kbm. 

Gaspriset för den enskilda förbrukningen till lyse nedsattes 
från den 1 oktober 1892 till 16 öre från 20 öre och för kokgas 
till 12 öre från 15 öre. Priset för den offentliga belysningen 
och för motorgas bibehölls, likaså de förut bestämda rabattsat
serna. Vid 1895 års slnt gällande priser voro alltså: för offent
lig belysning 15 öre per kbm. för brännare, som konsumera 150 
—500 liter i timmen, och 12 öre för brännare, som konsumera 
mera än 500 liter per timme; för gas till enskild förbrukning: 
för lyse 16 öre pr kbm., för kokning och eldning 12 öre och för 
kraft 10 öre per kbm. För den gas, som förbrukas till lyse och 
bränsle, beviljas rabatt å priset med 5 till 20 procent vid för
brukning af från 5,000 till 75,000 kbm. och derutöfver. A pri
set för den gas, som förbrukas för den offentliga belysningen 
och till motorer, beviljas deremot icke någon rabatt. 

Medelpriset för den till enskild förbrukning försålda gasen 
utgjorde under perioden 14-82 öre per kbm. och för år 1895 
13-57 öre. 

I afseende på bestämmelserna för gasens lyskraft har från 
den 1 oktober 1892 den förändring vidtagits, att profningen skall 
försiggå med 150 liters gasförbrukning i prof brännaren, i stället 
för förutvarande 140 liter. 

Gasens ljusstyrka utgjorde under år 1895 i medeltal af de 
officiela profningarne 15'8i normalljus. 

Förutom hufvudprodukten gas erhöllos vid gasverket under 
år 1895 följande biprodukter, nämligen: 734,109 hl. koks, 25,631 
hl. stenkolstjära och 430,890 kg. svafvelsyrad ammoniak. 

Den mesta delen af koksen förbrakas till eldning af kami
ner och krossas för sådant ändamål i maskinkrossar. En stor 
del användes också till bränsle för ångpannor och centralupp
värmningar samt för cementugnar och andra tekniska ändamål. 

Genom profeldningar, som år 1891 verkstäldes af tre sak
kunniga personer, utröntes, att gasverkskoksen lemnade i ekono
miskt hänseende det bästa resultatet af alla de sex profvade 
brännmaterialierna, hvilka voro: koks från Stockholms gasverk, 
engelsk koks, koks från Islinge på Lidingön, best south york-
shirekol, newcastlekol och waleska kol. — Liknande resultat 
har erhållits vid profeldning, som sistliden vinter verkstälts vid 
Stockholms hospital, hvarvid jemförelse gjordes mellan koks från 
Stockholms gasverk och engelsk koks. Dervid visade sig vid 
användning af gasverkskoks en besparing af ej mindre än 36 
procent. 

En del af stenkolstjäran förarbetas vid en inländsk fabrik, 
men större delen utskeppas. Den svafvelsyrade ammoniaken för
brukas till största delen inom landet, dels såsom gödningsämne 
och dels till dynamitberedning. 

Elektriska centralstationen. I förra berättelsen finnes angif-
vet, hurusom stadsfullmägtige på gasverksstyrelsens förslag den 
13 december 1889 beslöto, att för kommunens räkning en elek
trisk centralstation, afsedd hufvudsakligast för nedre delen af 
Norrmalm, skulle uppföras, äfvensom att för sådant ändamål tom
ten n:r 6 i qvarteret Hästen, med adress n:r 38 Regeringsgatan, 
inköptes och att stadsfullmägtige den 19 december 1890 gillade 
ett af gasverksstyrelsen inlemnadt alternativt förslag, att statio
nen skulle uppföras till sådan storlek, att byggnader och led
ningsnät blefve beräknade för 10,000, men ångpannor, maskiner 
och accumulatorer endast för 5,000 samtidigt brinnande lampor, 
med en anläggningskostnad af 1,604,000 kronor, tomten in beräk
nad. Grundläggningsarbetena för centralstationen hade tagit sin 
början redan i oktober 1890 och fortgingo med raskhet under 
vintern, så att redan i juni månad 1891 tegelmurningen kunde 
påbörjas. Byggnaderna kommo under tak och stora ångpanne
skorstenen blef uppförd före vinterns inträde 1891. Då vid djup-
gräfning å tomten anträffades vatten till betydlig qvantitet och 
fullt tillräckligt for blifvande behof, neddrefs der en 10 meter 
djup brunn af stålplåt med Te meters diameter, hvarigenom en 
förut projekterad häfvertledning till Norrström blef obehöflig. 
Under vintern påbörjades uppsättning af ångpannor, ångmaski
ner och dynamos. Ledningsnätet för 10,000 lampor utlades un
der år 1891 och utvidgades något under år 1892. Under sist
nämnda år blefvo äfven apparaterna uppsatta, nämligen 2 st. 
vattenrörängpannor om hvardera 170 qvadratmeters eldyta, 2 st. 
trippelexpansionsångmaskiner med insprutningskondensatorer om 
hvardera normalt 250 och maximum 320 effektiva hästkrafter, 
2 st. till maskinerna direkt kopplade inrepol-dynamomaskiner 
för en maximiströmstyrka af 670 ampere och en maximi-
spänning af 340 volt, 276 st. Tudors accumulatorceller med en 
sammanlagd kapacitet af 2,500 amperetimmar, instrumenttafla 
med apparater för skötsel och kontroll af driften samt en ut-
jemningsdynarao och en traverskran. 
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Den 13 juli 1892 börjades laddningen af aceumulatorerna 
och den 16 juli utsläpptes ström i ledningsnätet. Ström lemna-
des gratis till den 1 september 1892, då elektricitetsverket offi-
cielt öppnades, och voro då 1,024 stycken glödlampor inkopplade. 

Utom ofvanstående 1,604,000 kronor hade för utvidgning af 
ledningsnätet och inköp af mätare beviljats ytterligare 80,000 
kronor, så att hela det för anläggningen anslagna beloppet ut
gjorde 1,684,000 kronor. Utförandet kostade dock endast 1,574,734 
kr. 28 öre, hvartill dock kommo, utom förslaget, räntor och 
brandförsäkringsafgift för all framtid med 61,672 kr. 1 öre. 

Är 1893 skedde icke någon utvidgning inom verket, men 
genom utsträckning af ledningsnätet, nedläggning af nya privat
serviser, inköp af inventarier m. ni. ökades anläggningens värde 
med 86,536 kr. 16 öre. 

Under år 1894 anskaffades ytterligare en ångpanna af samma 
storlek som de föregående, för en kostnad af 20,347 kr. 46 öre, 
hvarjemte verkstäldes utsträckning af ledningsnätet, inköp af 
mätare, inventarier m. m. Hela kostnaden för årets utvidgnings
arbeten uppgick till 97,260 kr. 98 öre. 

Till följd af allt större ökning i antalet af tillkopplade 
lampor måste år 1895 en tillbyggnad af maskin- och accumula-
torhusen verkställas och deri uppsättas såväl en ny ångpanna 
af samma storlek som de förutvarande som en ny ångmaskin af 
500 hästkrafters storlek med dertill direkt kopplad dynamo, 
äfvensom nya aceumulatorer, hvarigenom accumulatorernas kapa
citet blef mera än fördubblad. Ledningsnätet utvidgades äfven 
betydligt. Till utvidgningarne hade anslagits ett belopp af 424,000 
kronor, men deraf användes endast 356,586 kr. 67 öre. Vid 1895 
års utgång var elektricitetsverkets bokförda värde 2,316,455 kr. 
35 öre. 

Den första anläggningen var närmast afsedd för ett område, 
begränsadt af jernvägen, Tunnelgatan, David Bagares gata, Humle
gårdsgatan, Nybrogatan, Blasieholmshamnen och Norrström. Ut
vidgning af detta område har egt rum flere gånger, såsom t. ex. 
till Norra Bantorget, till gatorna omkring Humlegården och till 
den s. k. Villastaden, till Majorsgatan, till Kungl. Hofstallet 
m. fl. ställen. 

Ledningsnätets längd utgjorde vid 1895 års slut: 

Antalet utsatta mätare vid samma års slut var 461. 
Tillökningen i antalet tillkopplade lampur och motorer fram

går af följande tabell, upptagande antalet vid hvarje års slut: 

Strömförbrukningen har varit: 420,773 hektowattimmar 
september—december 1892, 1,655,829 år 1893, 2,280,754 år 1894 
och 3,079,763 hektowattimmar år 1895. Största förbrukning per 
dygn och högsta strömstyrka utgjorde: 

Priset för strömmen var vid verkets igångsättande 8 öre 
per hektowattimme för lyse, motsvarande 4 öre för en 16-ljus-
lampa och 4 öre per hektowattimme för ström till motorer. Frän 
och med 1893 års början nedsattes priset till 6 öre per hekto
wattimme för lyse, motsvarande 2-gg öre för en 16-ljuslampa, 
och till 3 öre per hektowattimme för motorström. 

Vid förbrukning af ström till lyse lemnas följande rabatter: 
5 %, då förbrukningen per år uppgår fr. o. m. 1,000 till 2,000 
kr.; 10 % vid årsförbrukning fr. o. m. 2,000 til! 5,000 kr.; 15 
% från 5,000 till 15,000 kr. och 20 »/, vid årsförbrukning öfver 
15,000 kronor. 

Förutom de från stadens elektricitetsverk matade lamporna 
funnos i Stockholm vid 1895 års utgång uppsatta, från privata 
anläggningar matade, 25,642 glöd- och 589 båglampor samt 8 
motorer. Tillsammanlagdt funnos alltså uppsatta 40,199 glöd— 
och 801 båglampor samt 47 motorer. 

d) Vattenledning. Vattenförbrukningen har under de senare 
fem åren utgjort: 

Förbrukningens hastiga tillväxt har nödvändiggjort vatten
verkens ytterligare utvidgning. Sa hafva under år 1891 tre nya 
filtrerbassiner kommit till utförande för en kostnad af 113.321 
kr. 59 öre. Med dessa bassiner, som i likhet med de senast 
bygda, utförts af cementbeton med jerniniägg, uppgår antalet af 
vattenverkets filtrer till 18 med en sammaulagd area af 11,228 
qv.m. 

För ytterligare ökande af filtrerytan påbörjades år 1895 
schaktningsarbeten för ännu 4 nya filtrer, hvilka torde kunna 
tagas i bruk på våren 1897. Härtill hafva stadsfullmägtige 
beviljat 324,000 kronor. 

Under åren 1891—1893 har det år 1884 i bruk tagna 
maskin- och ångpannehuset vid Eriksdal tillbygts, så att ytter
ligare 2 pumpverk och 3 ångpannor kunnat anbringas. I sam
manhang härmed utlades en ny sngledning till Arstaviken med 
intagsbrunn vid dess strand, utfördes en ny pumpbrunn för filt-
reradt vatten, diverse lednings- och planeringsarbeten ni. in. 
Kostnaden för dessa utvidgningsarbeten belöpte sig till 346,229 
kr. 28 öre, hvaraf 165,000 kronor komma pä de af" Bergsunds 
mekaniska verkstads aktiebolag förfärdigade maskinerna. De 
två nya pumpverken utveckla hvardera omkring 116 indikerade 
hästkrafter och uppfordra hvardera 128 sekundliter vatten. 
Vattenverken hafva till följd häraf numera 8 pumpverk, hvilka 
tillsammans kunna uppfordra 763 liter vatten i sekunden, eller 
2,747 kubikmeter per timme. 

Utom de ofvan nämnda nyanläggningarna, som afse utvidg
ning af vattenverkens effekt, hafva äfven under den gångna 
femårsperioden arbeten utförts, som haft till ändamål att till
godose ökade kraf på vattnets utdelning till de olika stads-
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delarne. Till dessa arbeten höra ny vattenbehållare i stads-
hagen och vattentorn med pumpverk vid Mosebacketorg. 

Vattenbehållaren i Stadshagen afser att bereda kraftigare 
tryck å Kungsholmen under dagens lopp samt att öka den 
magasinerade vattenmängden i allmänhet. Behållaren fylles 
under natten, då förbrukningen är ringa, och iernnar ifrån sig 
vatten under dagen, då förbrukningen är störst. Förberedande 
bergsprängning för densamma utfördes i form af nödhjelps-
arbeten under vintrarna 1892, 1893 och 1894. Sistnämnda års 
sommar och höst byggdes behållaren färdig, så att den kunde 
tagas i bruk från och med 1895 års början. Behållaren, hvars 
högsta vattenyta ligger på ungefär samma höjd som reservoarens 
i Vanadislunden, eller 50-48 meter öfver slusströskeln, mäter vid 
samma höjdplan 32-i meter i längd och 23'5 meter i bredd samt 
har ett största vattendjup af 6'2 meter. Den är helt och hållet 
nedsprängd i berget; väggar och botten hafva inklädts med ce-
mentbeton och taket är likaledes utfördt af beton mellan kas
serade järnvägsskenor, uppburna af tegelpelare. Behållaren är 
öfvertäckt med jord, som besatts med gräsfrö och i hvilken 
planterats buskgrupper m. tn. Öfver nedgången är uppfördt ett 
torn af cementbeton, hvilket inrymmer den elektriska vatten-
stitndsmätaren och frän hvars tak en synnerligen vacker utsigt 
erbjuder sig. Invid behållaren är bygd en vaktstuga af trä, 
hvilken innehåller ett rum och kök för vakten samt ett apparat
rum. Under och med nedgång från densamma befinner sig en i 
berget utsprängd kammare, i hvilken äro förlagda samtliga af-
stängnings- och klaffventiler för de till behållaren hörande led
ningar samt en automatisk ventil, hvilken afstänger tilloppet 
frän behållaren, om större rörbrott inträffar nedanför densamma. 
Arbetet, som, i likhet med förut omnämnda, utförts af byggnads
kontoret, har betingat en kostnad af 102,947 kr. 59 öre, hvaraf 
98,211'sy kr. för behållaren och 4,735'yo kr. för vaktstugan. 

Vattentornet med pumpverk vid Mosebacketorg beslöts af 
stadsful/mägtige tili utförande den 9 april 1895, då 157,600 
kronor för ändamålet beviljades. Anläggningen har till syfte 
att bereda ökadt tryck i den högt belägna trakten omkring 
Mosebacketorg, der vattnet hittills icke stigit högre än i första 
eller andni våningen. För sådant ändamål skola uppställas 
tvenne pumpverk, hvardera uppfordrande 10 sekundliter, hvilka 
skola pumpa vattnet ur det vanliga rörnätet upp till en i tornet 
förlagd platbehallare om 100 kubikmeters rymd. Rörledningarna 
i den trakt, som skall erhålla högre tryck, bringas i samband 
med denna reservoar, men afstängas från det öfriga rörnätet. 
Pumpverken skola drifvas af gasmotorer, hvilka med lätthet 
kunna sättas i gång, när så behöfves. Arbetena påbörjades 
omedelbart efter stadsfullmäktiges ofvannämnda beslut och hade 
vid 1895 års slut fortskridit sä långt, att tornet är i det när
maste färdigmuradt och det i en terassbyggnad mot torget för
lagda pumprummet utfördt. Verket var ämnadt att igångsättas 
pa försommaren år 1896. 

Bland öfriga utvidgningsarbeten hörande till vattnets ut
delning ma särskildt nämuas anläggningen af följande nya huf-
vudledningar, nämligen: 

en 38 cm. ledning från Vasagatan i Gamla Kungsholms-
brogatan och Fleminggatan till den nya behållaren i Stads
hagen (åren 1891—1892); 

en 48 cm. ledning från vattenverket vid Skanstull i Öst
götagatan till Kapellgränden (åren 1894—1895); 

två 23 cm. undervattensledningar frän Strandvägen till Djur
gården (år 1895); 

en 38 cm. ledning från Ladugårdslandstorg till Valhalla
vägen (åren 1894—1895) och fortsättniug af densamma med 
30 cm. rör i Sturevägen till Hästgardets nya kasernetablisse-
ment (år 1894). 

Rörnätets tillväxt i dess helhet åskådliggöres af följande tabell: 

Vid femårsperiodens slut utgjorde rörnätets sammanlagda 
längd 169,532 meter och funnos utsatta 1,072 afstängnings-
ventiler, 1,299 brandposter, 70 allmänna vattenkastare, 9 dricks-
brunnar och 3 fontäner. Servisledningar till egendomar voro 
5,513 och vattenmätare 1,066. 

Vattnets beskaffenhet och dess filtrering hafva varit föremål 
för ganska vidlyftiga undersökningar. Kemiska analyser enligt 
Franklands metod hafva, såsom förut, utförts en gång i månaden 
på vattenprof från Norrström, Arstaviken och filtrerna. Men 
dessutom hafva bakteriologiska undersökningar till ökadt oro
fång verkstälts dels för utrönande af bästa sättet för filtre
ringens skötsel och dermed sammanhängande omständigheter, 
dels för erhållande af en fortlöpande kontroll å filtreringsarbetet. 
Från och med år 1894 utföras sålunda hvarannan dag bakterie
räkningar å vatten från samtliga filtrer, från samlingsbrunnarna 
för filtreradt vatten och från Arstaviken. Dessa fortlöpande 
undersökningar hafva åstadkommit ett rikhaltigt materiel, ur 
hvilket flere nyttiga slutsatser hafva kunnat dragas och hvilket 
lemnat tillfälle till flere nya rön och iakttagelser i afseende på 
sandfiltreringen. De hafva äfven gifvit vid handen, att det fil
trerade vattnets bakteriehalt i allmänhet är låg och endast 
undantagsvis tippgår till öfver 100 kolonier per kubikcentimeter. 

I medeltal har bakteriehalten varit: 

För erhållande af bidrag till kännedomen om uppsjöns in
flytande på Arstavikens vatten verkställas från och med år 1894 
dagliga klorbestäinningar af detta senare, med prof hemtade 
från såväl ytan som botten. För samma ändamål har vatten
ledningens bakteriolog gjort en början med qvalitativa bakterio
logiska bestämningar med insamling, renodling och fotografering 
af de i vattenlednings vattnet, Arstaviken och Norrström före
fintliga arter. 

Vattenledningens bokförda värde har under den förflutna 
femårsperioden ökats från 5,957,746 kr. 57 öre den 1 januari 
1891 till 6,902,250 kr. 02 öre den 31 december 1895, af hvilken 
summa på de olika femårsperioderna komma följande belopp. 
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Nedanstående statistiska uppgifter torde lerana upplysning 
om vattenledningens utveckling. 

Vattenförbrukningens storlek har under de gångna femårs
perioderna varit: 

Vattenledningens inkomster och utgifter hafva utgjort: 

Vattenförbrukningens fördelning och rörnätets utveckling 
framgå af tabellerna L och M. 

e) Renhållningsväsendet. För att kommunen skulle kunna 
vinna de förbättringar i sanitärt hänseende, som afsågos med 
den i förra femårsberättelsen omförmäida sop- och latrinsta
tionen vid Löfsta och dit förande jernväg, hafva särskilda ord
ningsföreskrifter rörande renhållningen blifvit erforderliga och 
har Öfverståthållareembetet den 31 mars 1892 utfärdat kun
görelse angående särskilda föreskrifter om renhållningen inom 
egendomarne i hufvudstaden. 

Af den till Löfsta från Stockholm uttransporterade latrinen 
har en del derstädes genom blandning med torfströ och vidare 
behandling blifvit beredd till s. k. torfpudrett, en del inblandats 
i de utförda soporna för förbättrande af dessas gödselegenskaper 
och den återstående större delen försålts i oblandadt tillstånd. 
Äfven det till Löfsta transporterade sopaffallet har sålts till 

olika Iandtbrukare, men den 1 juli 1895 öfverläts all sopgödsel 
till ett aktiebolag, som inrättat en större svingård på platsen, 
och har det varit detta bolags afgigt att, sedan det matnyttiga 
i affallet blifvit tillgogjordt af svinen, sälja det öfverblifna såsom 
gödsel. 

Utgifterna för stadens afträdesrenhållning har under femars-
perioden uppgått till 2,435,047 kronor, uti hvilken summa ingå 
267,304 kr. för anskaffande af nya kärl, som skola vara af 
stålplåt. Inkomsterna under samma tid hafva stigit till 1,702,050 
kr., hvaraf mer än 2 /3 , eller 1,149,777 kr., utgjort hemtning»-
afgifter och det öfriga influtit genom försäljning af latrin 203,200 
kr., af pudrett 58,505 kr. och af sopor 193,593 kr., genom bog-
sering 48,862 kr. och diverse 48,113 kr. 

Den i förra femårsberättelsen antydda utvecklingen af vatten-
klosettsystemet har alldeles afstannat, sedan stadsfullmägtige i 
slutet af år 1893 förbjudit användning för nya sådana klosetter 
af stadens vattenledningsvatten. 

I afseende på gårds- och gaturenhållningen fattade vid slutet 
af femårsperioden stadsfullmägtige ett vigtigt beslut, som är be
roende af Eders Kungl. Maj:ts pröfning och fastställelse, hvilket 
i hufvudsak afser eu aflösning af den fastighetsegarue åliggande 
gatnrenhållningskyldigheten. Enligt detta förslag skall efter vissa 
grunder en uppskattning af renhållningskostnaden tor hvarje 
särskild egendom verkställas och med ledning häråt" skall en 
viss afgift, afsedd att utgöras under högst 50 ar, bestämmas 
för den uppskattade egendomen. Af denna afgift skola 85 pro-

Tab. M. Utvecklingen af vattenledningens vörnät. 

Tab. L. Fördelning af vattenförbrukningen åren 1891—1895. 
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cent användas till bestridande af årskostnaden för gaturenhåll-
ningen och 15 procent till aflösning af husegarnes gaturenhåll-
ningsskyldighet. Staden skall ock vara skyldig att mot en efter 
angifna grunder bestämd afgift åtaga sig gårdsrenhållningen. 

f) Planteringar. Bland de arbeten, som under perioden 
blifvit verkstälda för hufvudstadens förskönande medels plan
teringar, raå nämnas: under år 1891 förberedande arbeten för 
anläggning af planteringar i qvarteret Kronoberg, Tegnérlunden 
och qvarteret Sippan, förändring af planteringarne a Johannes 
kyrkogård samt uppförande af matjord å Högalidsberget; under 
år 1892 plantering af fyra rader större lindar å Narvavägen, 
höjning af träden å Strandvägen mellan Gref-Magnigatan och 
Djurgårdsbron i nivå med gatan, som samtidigt höjdes, anlägg
ning af gångar och gräsplaner i Tegnérlunden och qvarteret 
Sippan, plantering å sistnämnda plats af träd och buskar, bort-
tagning af de gamla, delvis döda lindarne i Humlegårdens 
östra allé och beredning af marken för plantering af unga 
sådana samt utstakning jemte uppgörande af ritningar till ny 
begrafningsplats utanför Skanstull; under år 1893 plantering i 
Tegnérlunden af träd och buskar, plantering af de färdig
beredda delarne af Vanadislunden och Kronobergsparken, af de 
öppna platserna söder om Norrtull och östra alléen i Humle
garden samt förändring af planteringarna i qvarteret Bodar och 
Tomter i följd af Hofstallgatans anläggning och af planteringen 
söder om Centralstationen i anledning af Nils-Erikssons-statyns 
uppresande derstädes; under år 1894 plantering af lindar å 
platsen mellan Eldqvarn och Karolinska institutet (Eiraplan) 
samt lönnar å platsen framför Centralstationen och öster om 
jernvagen i qtarteret Stadsgården, jemte förbättringar af Kungs
trädgårdens norra allé utefter Hamngatan och i Humlegårdens 
norra allé samt af parken söder om Centralstationen i följd af 
Vasagatans höjning, äfvensom anordnande af planteringar vid 
Nya Epidemisjukhuset och vid högre allmänna läroverket å Söder
malm; uuder år 1895 plantering vid Rosenbad samt å Hvita 
bergen, der gångar och gräsplaner anlades samt ett större antal 
träd planterades. 

Härjemte hafva de äfven under förra perioden pågående 
arbetena med anläggning af parker i Tantolunden, Vanadis
lunden och Kronoberget fortgått med fyllning, planering, an
läggning af gångar och lekplaner samt plantering. 

För vård och underhäll under sommarmånaderna har staden 
år 1891 mottagit Johannes kyrkogård och Adolf Fredriks för
samlings kyrkogård mot en ersättning för den förre af 900 och 
för den senare af 780 kronor årligen. Likaledes har staden 
år 1893, mot en årlig ersättning af 460 kronor, åtagit sig 
värden under sommarmånaderna af Klara församlings kyrko
gård och år 1895 af Jakobs kyrkogård, mot er. årlig ersättning 
af 75 kronor. 

Då utrymmet i stadens växthus vid Döbelnsgatan, Svea
vägen och Odengatan visade sig vara otillräckligt för öfver-
vintringen af det erforderliga växtförrådet, påbörjades år 1893 
uppförande af nya växthus i qv. Garnet (Götgatan 111). Aret 
derpå fullbordades dessa, så att växterna kunde inflyttas i ok
tober samma år. Växthusen äro 6 ti]) antalet, deiaf 1 större 
i fem afdelningar och 5 mindre, de senare förenade medels en 
sammanbindningsgång Samtliga växthusen uppvärmas medels 
varmvattenvärmeledning. Äfven bänkgård och trädskolor an

lades å samma tomt, hvarför stora planerings- och fyllnads-
arbeten derstädes utfördes. 

Antalet af de i växthusen och öfvervintringskasterna för
varade krukväxterna utgjorde år 1895 omkring 60,000 till ett 
värde af omkring 58,000 kronor. Dessutom förvaras i kall
bänkar och under annan betäckning omkring 12,000 st. diverse 
växter. 

Samtliga fönster för drifbänkarne uppgå till 1,000 st. 
I trädskolan befintliga träd och buskar utgjorde vid periodens 

slut 3,250 större och mindre träd samt 1,170 buskar till ett 
värde af 6,740 kr. 

Blomstergrupperna upptogo år 1895 en yta af öfver 1,600 
qv.m., hvaraf omkring 1,325 qv.m. ombyttes med växter två 
eller flere gånger under sommaren. I det hela utplanterades 
under samma år omkring 85,000 st. blad- och blomsterväxter 
samt omkring 60,000 st. blomsterlökar. Dessutom voro å 14 
grupper utplanterade omkring 500 högstammiga och 900 låg-
förädlade rosor. 

I planteringarne äro tillsammans 720 st. trädgårdssoffor 
utsatta. 

Samtliga kostnaderna för stadens planteringar utgjorde: 

Åren 1876-1880 . ' . 272,352-11 kr. Åren 1886—1890 . . 351,776-79 kr. 
> 1881-1885 . . 341,241.49 > » 1891—1895 . . 607,864-31 » 

I underhållskostnader har staten årligen deltagit med 5,500 
kronor, af hvilket belopp 5,000 kronor äro anslagna till under
håll af Kungsträdgården och 500 kronor utgöra bidrag till under
håll af planteringen vid Nationalmuseum. 

Förhållandet mellan kostnaderna för nyanläggningar och 
underhåll samt statens och stadens bidrag till de senare för 
periodens olika år framgår af följande tabell: 

K) Bostadsbolag samt bostads- och byggnadsföreningar. 

De fastigheter, tillhörande bolag och föreningar af ifråga
varande slag, hvilka äro grundade på aktier med begränsad an
svarighet i öfverensstämmelse med Eders Kungl. Maj:ts nådiga 
förordning den 6 oktober 1848, finnas upptagna i tabell 5 i bi
lagorna och hafva derför ej tagits i beräkning vid den redo
görelse för bostadsbolag samt bostads- och byggnadsföreningar, 
som här nedan lemnas och hvilken rodogörelse afser endast 
sådana bolag och föreningar, som kunna anses vara bildade 
uteslutande för att bereda bostad åt egna delegare och förenings
medlemmar. Öfverståthållareerubetet har i föregående femårs
berättelser omnämnt de åtgärder, som vidtagits ej mindre för 
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vinnande af lagliga bestämmelser om formen för dessa före
ningars tillvaro samt sättet och gränserna för deras verksamhet 
än äfven för ordnandet af deras rättsförhållanden. Genom till
komsten under denna period af lagen om registrerade föreningar 
för ekonomisk verksamhet den 28 juni 1895 har tillfälle blifvit 
beredt för dem af föreningarne, som sådant önska, att genom 
registrering förvärfva en betryggande rättslig ställning och det 
torde kunna antagas, att i anledning deraf de flesta af dem 
skola komma att omarbeta sina stadgar för att, sedan lageu 
trädt i kraft, kunna begagna sig af denna förmån. 

Vid periodens slut egdes af bostadsbolag samt bostads- och 
byggnadsföreningar 41 fastigheter till ett taxeringsvärde af 
5,571,100 kronor. Dessa fastigheter fördelade sig på följande 
sätt mellan stadens församlingar: 

I Nikolai och Klara samt i Jakobsdelen af Jakobs och Jo
hannes församling funnos ej några sådana fastigheter. 

L) Enskilda bolag, föreningar och inrättningar. 

Bland de nya enskilda bolag, föreningar och inrättningar, an
gående hvilka någon redogörelse icke lemnats på annat ställe 
i denna berättelse, torde följande böra omnämnas: 

Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget, som har till ända
mål att tillförsäkra delegarne ersättning dels till fulla försälj
ningsvärdet för hästar och nötkreatur, som dö eller så svårt 
skadas eller insjukna, att de af dessa anledningar måste dödas, 
dels till lägre belopp, dock högst halfva värdet, för sådana djur, 
hvilkas värde fallit i följd af sjukdom eller annat olycksfall; 

Stockholms kredit- och diskontoförening med ändamål att i 
Stockholm drifva bank- och bankirrörelse; 

Stockholms dykareförening med uppgift, enligt till Öfver-
ståthållareembetet den 12 december 1891 ingifna stadgar, att 
inom Sverige utföra dykeri- samt bergsprängnings- och grund-
läggningsarbeten under vatten; 

Sveiiska lifförsäkringsbolaget, grundadt på ömsesidighets-
principen, hvilket har till verksamhetsområde lifFörsäkring samt 
Iifränte- och kapitalförsäkrhig; 

Svenska officerarnes hästförsäkringsförening, hvilken för
säkrar ensamt delegare mot en del af den förlust, som under 
fredstid kan honom tillskyndas genom sådan olyckshändelse, att 
den har tjenstehästs död eller upphörande att vara tjensteduglig 
till följd. Föreningen försäkrar äfven mot förluster af ofvan 
berörda slag, hvilka uppstått under eller till följd af fältridning 
och kapplöpning, samt angifver såsom sitt hufvudändamål att 
underhålla och höja ryttarandan inom svenska kavalleriets offi
cerskår och generalstaben; 

Sveriges allmänna varuförsäkringslolag, bestående af inom 
Sverige boende personer, som på de i bolagets reglemente be
stämda vilkor och i enlighet med hvad i kungl. kungörelsen den 

22 oktober 1886 finnes stadgadt ömsesidigt lemna hvaramlra 
försäkring emot skada, som förorsakas af brand, åska, eld
släckning eller bergning undan brand; 

Svenska arbetareförsäkringsbolaget, hvilket är bygdt pii 
ömsesidighetsprincipen och afser att medelst inbetalande af 
premier i mindre belopp bereda sina delegare lif- och kapital
försäkringar; samt 

Skandinaviska allmänna lifförsäkringsföreningen llalder och 
Stockholms kakelugnsmakareassociation. 

Vid periodens slut voro till det hos Öfverståthållareembetet 
förda handelsregister anmälda 42 bolag och föreningar för be-
drifvande af försäkringsverksamhet. Af dessa meddela 10 liv
försäkringar, 6 brandförsäkringar, 4 olycksfallförsäkringar, 4 
såväl lif- som brandförsäkringar, 10 försäkringar mot sjöskada, 
4 försäkringar å hästar, 1 försäkringar å glas, 1 försäkringar 
å lösören och 2 återförsäkringar. 

Antalet aktiebolag för industriel eller annan verksamhet. 
hvilka under perioden fått sina bolagsordningar af Eders Kungl. 
Maj:t faststälda och på grund af föreskrifterna i 16 § 2 mom. 
tirmalagen blifvit hos Öfverståthållareembetet anmälda, uppgår 
till 197. Sammanlagda aktiekapitalet har utgjort högst 103,043,600 
och lägst 46,650,950 kronor. Öfver dessa bolag lemnas några 
närmare specifikationer i nedanstående tabell N. 

Tab. N. Aktiebolag, som blifvit hos Öfverståthållareembetet an
mälda åren 1891—1895. 



70 Stockholms stad. Teaterbyggnadskonsortiet. Helsopolis. 

Teaterbyggtiadskonsortiet. För denna förenings uppkomst 
och ändamål äfvensom för dess utveckling intill 1890 års slut 
är i förra femårsberättelsen utförlfgen redogjordt. Under den 
gångna femårsperioden har konsortiet rastlöst fullföljt sitt före
sätta mål, ocli lemnas för dess verksamhet härför nedanstående 
meddelanden. 

De af konsortiet framlagda, af arkitekten A. Anderberg 
uppgjorda ritningarue till ny operabyggnad vunno den 29 maj 
1891 Eders Kungl. Maj:ts nådiga godkännande och den 15 juni 
samma år undertecknades det kontrakt emellan Eders Kung]. 
Maj:t och Kronan, å ena, samt teaterbyggnadskonsortiet, å andra 
sidan, enligt hvilket konsortiet förband sig att å den genom 
särskild uppgörelse med staden reglerade operatoraten uppföra 
en ny operabyggnad enligt de sålunda godkända ritningarna, 
allt i öfverensstämmelse med det förslag till sådant kontrakt, 
som af konsortiet i slutet af år 1890 framlades och hvarom i 
näst föregående femarsberättelse förmäles. 

Den 1 april 1891 gjordes af chefen för Kungl. Finans
departementet en framställning till konsortiet om uppskof med 
teaterbyggnadens öfverlemnande till den tidpunkt under våren 
1892, som konsortiet egde att bestämma, till hvilken framställ
ning konsortiet med framhållande af de stora olägenheter, som 
därmed voro förknippade, dock gaf sitt medgifvande. Seder
mora beslöts emellertid, att öfverlemnandet skulle ega rum redan 
i slutet af år 1891. Den 30 november stängdes den gamla 
operan och den 2 februari 1892 börjades rifningeu, som afslu-
tados den 28 juli samma år. Omedelbart därefter börjades 
giäfningsarbetena för den nya byggnaden och den 19 december 
1892 nedslogs den första pålen i grunden. Samtidigt pågingo 
grtuidläggniiigsarbetena å den öppna delen af tomten för den 
med operabyggnaden förbundna terassbyggnaden, så att vid 1892 
ars slut källarvåningen var uppmurad och sockelsättningen på
börjad. 

Under ar 1893 bedrefvos grundläggningsarbetena å sjelfva 
operabyggnaden, så att pålningen och största delen af den till 
undergrunden hörande betongjutningen före vinterns inbrott hunno 
afsltitas. Terassbyggnaden blef under år 1893 till sin stomme 
uppförd. 

V-A särskild framställning af statens kontrollant har Eders 
Kungl. Maj:t enligt meddelande från Kungl. Finansdeparte
mentet af den 20 oktober 1893 medgifvit, att under närliggande 
del af Karl XII:s torg finge utbyggas en källare, afsedd till 
inrymmande af accumulatorbatteriet, i händelse eget elektricitets
verk skulle komma att anläggas, eller i annat fal! till förråds
rum tor källanörelsen. 

Under våren 1894 uppfördes operabyggnadens källarvåning 
och i juni kunde nnirningen ofvan jord taga sin början. Då 
arbetena för aret afslutades, var större delen af den östra fa
saden uppförd samt af scenhuset hela och af salonghuset ungefär 
haifva bottenvåningen uppmurad. 

I ternssbyggnaden bedrefvos inredningsarbetena, hvilka dock 
icke litiiino afslutas förr än den 14 mars 1895, då denna del 
af byggnaden öfverlemnades till de personer, hvilka förhyrt den 
deruti inredda nya operakällaren. En af de vid Arsenalsgatan 
belägna butikerna uthyrdes redan den 1 oktober 1894. 

Under år 1895 pågingo murnings- och jernarbetena å opera
byggnaden, så att vid årets slut de öster och norr om sjelfva 
scenen b,;Iägna byggnadsdelarna voro under tak, den södra delen 

af scenhuset i det närmaste uppförd, salongen med angränsande 
delar af norra och södra fasaderna uppförda i höjd med tredje 
raden och fasaden mot Gustaf Adolfs torg till bottenvåningens 
kordonlist. 

Emellertid hade Eders Kungl. Maj:t den 10 mars 1893, på 
framställning af operastyrelsen, åt teaterbyggnadskonsortiet upp
dragit att, dels för operaverksamhetens upprätthållande under 
den tid, byggnadsarbetet pågick, dels ock för fyllande af kon
sortiets egna behof, till byggnadens värdiga inredande gå i för
fattning om uppläggande af ett nytt premieobligationslån å ett 
nominelt belopp af 3 millioner kronor, fördeladt å 300,000 obliga
tioner å 10 kronor hvardera, att efter utlottning under loppet 
af 75 år inlösas med minst 20 kronor per obligation, hvarvid 
den uppkommande vinsten, 850,000 kronor, skulle så fördelas, 
att operaverksamheten erhölle 350,000 kronor och konsortiet 
500,000 kronor, hvarjemte af den vinst, som kunde uppkomma 
vid obligationslånets försäljning, V4 skulle tillfalla operaverk
samheten och 1/i teaterbyggnadskonsortiet. Likasom vid det 
första premieobligationslånet träffades äfven nu aftal med ett 
bankkonsortium om lånets öfvertagande, med vilkor att till kon
sortiet öfverlemnades nämnda vinstmedel och till Stockholms 
stad, hvilken åtagit sig obligationers och utfallna vinsters in
lösande, öfverlemnades lånets närvarande matematiska värde. 

För utredning af de särskilda tekniska frågor, som vid detta 
byggnadsarbete förekommit, hafva olika komitéer varit tillsatta 
och äfven sakkunniga från utlandet tillkallats. Sålunda har en 
komité haft att granska byggnadens konstruktion och inredning, 
en annan de genom täflan inkomna förslag till byggnadens upp
värmning, en tredje de på samma sätt erhållna förslagen till 
byggnadens elektriska upplysning, en fjerde ett uppgjordt förslag 
till maskineriet o. s. v. 

För arbetets ledande äfvensom för uppgörande af förslag 
och ritningar af olika slag hafva å konsortiets byggnadskontor 
varit anstälde: en arbetschef, en ledande och flere biträdande 
arkitekter, en konstruktör och kontrollant samt ett erforderligt 
antal ritare. A statens vägnar har arbetet öfvervakats genom 
en af Eders Kungl. Maj:t tillsatt kontrollant. 

Alla arbeten hafva utförts på entreprenad. Tillsammans 
äro vid 1895 års slut 58 särskilda entreprenad- och leverans
kontrakt upprättade. 

Enligt konsortiets räkenskaper äro vid 1895 års slut 
2,277,767'i3 kronor utbetalda för detta byggnadsföretag. 

M) Allmän helso- och sjukvård. 

a) Helsovård. Beträffande helso- och sjukvårdsväsendets 
utveckling i hufvudstaden under femårsperioden meddelas nedan
stående redogörelse. 

Helsopolisen. I sin föregående underdåniga berättelse har 
Öfverståthållaieembetet redogjort för helsopolisens sammansätt
ning och arbetssätt. Då de alltjemt växande göromålen för 
helsopoliseu med hvarje år ökat svårigheten för kommissarien 
att på ett verksamt sätt utöfva den omedelbara kontrollen öfver 
tillsyningsmännens arbeten samt att ensam utföra den mängd 
uppdrag af mera graunlaga art, som icke lämpligen kunna an
förtros åt tillsyningsmännen, har en förste tillsyningsman för
ordnats att närmast kommissarien utöfva förmanskap öfver till-
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syningsmännen och inspektion vid helsopolisen samt i öfrigt bi
träda kommissarien vid mera vigtiga uppdrag. 

Arbetssättet vid helsopolisen har varit hufvudsakligen det
samma som förut. Dock har den ändring vidtagits, att anmärk
ningar, hvilka kräfva åtal inför polisdomstolen och hvilka förut 
af tillsyningsmän anmälts på traktens polisstation, numera af 
dem anmälas hos kommissarien vid helsopolisen, som i sin ord
ning uppsätter rapport i ämnet, hvilken, sedan den försetts med 
sundhetsinspektörens påskrift, till poliskammaren insändes. 

Af redogörelserna öfver helaopolisens verksamhet framgår, 
bland annat, följande: 

Antalet af helsopolisen under femårsperioden verkstälda be-
sigtningar uppgick till 1,002,526 (föreg. femårsperioden 770,995). 
Dessa besigtningar hafva omfattat: bostadslägenheter 211, gårdar 
312,937, afträden 426,608, pissöarer (sedan år 1893) 8,783, af-
stjeipningspiatser 332, afloppstrummor och diken 606, grafkor 
301, slagterier och korffabriker 2,139, svinhus 1,029, fähus och 
ladugårdar 1,516, stall 45,657, lumpupplag m. m. 2,259, fa
briker 84, salutorg 18,086, bondqvarter och jernvägsstationer 
7,097, fartyg, hvarå födoämnen hållits till salu, 17,848, salu
bodar för födoämnen 157,033. 

Derjemte hafva tillsyningsmännen anhållit för helsan skad
liga födoämnen i 13,468 fall, deraf anmälningar aflåtits till all
männa polisen i 50 fall; anmärkningar hafva gjorts vid ren
hållningen i 21,884 fall, deraf anmälts till polisen 668; des
infektioner af bostäder hafva verkstälts 2,084 gånger. Dess
utom har helsopolisen haft åtskilliga andra göroniål, såsom inköp 
af prof på födoämnen m. m. för undersökning, delgifningar af 
hälsovårdsnämndens beslut, skrifgöromål å byrån m. m. 

Vid slutet af år 1895 funnos i hufvudstaden 72,190 afträden, 
deraf 50,340 utom och 21,850 inom boningshus. Af dessa se
nare voro 12,787 våningsklosetter. Beräknade på folkmängden 
ställa sig förhållandena alldeles lika vid femårsperiodens början 
och slut, nämligen 1 kärl på 3-e invånare. Under denna period 
har en reform med utbytandet af de gamla träkärlen mot stål
plåtskärl vidtagits och under år 1894 fullständigt genomförts, 
så att efter den 1 juni samma år alla egendomar i hufvud
staden äro med dessa kärl försedda. Underjordiska afträden 
funnos vid periodens slut inom 166 egendomar med tillsammans 
1,394 kärl. Antalet egendomar med afträden förlagda invid 
gata eller annan allmän plats har under perioden minskats från 
125 med 727 kärl till 76 med 414. 

Under perioden har ett ej obetydligt antal hus uppförts, 
der inom hvarje lägenhet å två, ja till och med ett rum och 
kök särskild klosett anordnats. Med anledning dels häraf och 
dels enär klagomål ofta förekommit öfver otillräckliga och brist
fälliga luftvexlingsanordningar vid våningsklosetter, hafva under 
år 1895 omfattande undersökningar genom helsopolisen pågått 
till utredande af dessa förhållanden. Detta arbete har dock ej 
under året hunnit afslutas. 

Ett af hälsovårdsnämnden uppgjordt förslag till ny renhåll
ningsstadga öfverlemnades den 27 februari 1891 till stadsfull
mäktige och godkändes af dem i hufvudsakliga delar, hvarefter 
detsamma faststäldes af Öfverståthållareembetet den 31 mars 
1892. Tillkomsten af denna stadga jemte den uppfordran, som 
låg uti sommarens kolerafara sistnämnda år föranledde nämnden 
att egna ännu noggrannare uppmärksamhet åt afträdenas skötsel 
och beskaffenhet. Sålunda öfvervakades dessa förhållanden under 

året genom icke mindre än 88,135 afträdesinspektioner utaf helso
polisen och anmärkningarna vid renhållningen uppgingo till 
5,362, hvaraf 1,766 under augusti månad. 

Såsom i berättelsen för aren 1886—1890 blifvit nänindt, 
förekommo under denna period vattenklosetter endast undantagsvis. 
Under nu afhandlade periods första år ökades antalet med -1, 
men hafva stadsfullmägtige, med anledning af den menings
skiljaktighet, som länge egt rum angående detta slags klosetter 
och det inflytande, de kunde utöfva på vattendragen kring staden, 
den 2 november 1893 beslutat, att drätselnämndens andra aftiW-
ning tillsvidare icke må medgifva vattenledningsvattnets an
vändande för andra än de klosetter, hvilkas anläggande dittills 
medgifvits, under vilkor att erforderlig tillgång på vatten för 
deras spolning beredes. 

Antalet svinhus i Stockholm var vid 1890 års slut 36 m-h 
vid 1895 års slut 31 ; antalet ladugårdar vid periodens början 
56 och vid dess slut 44 samt antalet stall respektive 1,256 
och 1,167, — således minskning för alla dessa inrättningar. 

Såsom ofvan nämnts, har under femårsperioden anhålluing 
af födoämnen egt rum i 13,468 fall, dervid beslag gjorts i 12,091. 
Försäljarens hemvist eller varans ursprungsort var: Stockholms 
stad i 605 fall, Stockholms närmare omgifningar 2,760. öfriga 
landsorten 8,562, utlandet 13S, okänd egare 29. Varupartierna 
höllos till salu: å salutorg i 8r>86 fall, i bondqvarter eller a 
gata 87, i handelsbod 222, å matställe 3, å fartyg 617; ej till 
salu hållna 896, anträffade i slagteri eller korffabrik 23. an
träffade å stadens köttbesigtningsbyråer 1,960, de begge sista 
kategorierna redovisade endast för de två senaste åren. 

Vid stadens köttbesigtningsbyråer har arbetet fortgått i all
mänhet såsom förut. Ny aflöningsstat för personalen har af 
nämnden faststälts att gälla från och med den 1 november 1895. 
Den ökade trafiken vid norra byrån föranledde nämnden att 
från den 1 oktober nämnda år förhyra en stor och rymlig lokal 
vid Olofsgatan, midt emot byråns äldre afdelning. Dä det visat 
sig, att södra köttbesigtningsbyrån i allt ringare utsträckning 
blifvit anlitad för trikinbesigtning, samt detta förhållande ansågs 
vara att tillskrifva hufvudsakligen byråns för en stor del lläsk-
handlare obeqväma läge, beslöt nämnden den ill januari 189+ 
att i närheten af de stora salutorgen i Staden inom broarne 
förhyra lämplig lokal för mottagning af fläsk till undersökning, 
hvarvid så skulle tillgå, att profven toges på stället, men sedan 
transporterades till hufvudlokalen för att der undergå mikro
skopisk besigtning. Sådan filial till södra köttbesigtningsbynien 
upprättades i huset n:r 8 Munkbrogatan och började sin verk
samhet den 21 februari samma år. Den nya lokalen blef genast 
frän början anlitad i sådan utsträckning, att en utvidgning af 
densamma redan under året blef nödvändig. Af de ä köttlwsigt-
ningsbyråerna till besigtning på trikiner inlemnade partier svin-
kött hafva under femårsperioden befunnits trikinhaltiga 213 
hela kroppar, 5 halfva och 10 mindre stycken svenskt svinkött 
samt 79 stycken amerikanskt. Procenten af det trikinhaltiga 
köttet utgör för svenskt: hela kroppar 0'io, halfva O-,,;, mindre 
stycken O03; för amerikanskt O-yis. Det trikinhaltiga fläsket 
vägde tillhopa 15,820 kg. och blef af hälsovårdsnämnden inlöst, 
och oskadliggjorda 

Korvfabrikerna och slagterie.rna, så inom som utom staden. 
hafva varit föremål för stadsveterinärens och helsopolisens upp
repade inspektioner. För inrättande af korffabriker inom Imfviid-
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staden, särskildt desammas läge, inredning m. m., har helsovårds-
nämnden under år 1893 faststält program. Flere anmärkningar 
hafva angående dessa fabriker inom staden framstälts. Beträf
fande de utom tullarne belägna hafva vid inspektionerna under 
alla år stora bristfälligheter och upprörande missförhållanden 
kommit i dagen. Redogörelser derför hafva af stadsveterinären 
ingifvits till helsovårdsnämnden och sedan af nämnden öfver-
lemnats till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Stock
holms län. Särskild uppmärksamhet förtjenar den omständig
heten, att till en af de i hnfviidstadens närhet belägna jernvägs-
stationerna, Liljeholmen, betydliga qvantiteter kött anlända från 
landsorten, så till exempel år 1893: 29,180 kg. kött och 5,070 
kg. fläsk samt år 1894: 16,500 kg. kött och 4,345 kg. fläsk. 

Med anledning deraf, att till helsovårdsnämnden blifvit vid 
flere tillfällen af de inspekterande veterinärerna inrapporteradt, 
att ett väsentligt hinder för utöfvande af en verksam kontroll 
öfver de ifrågavarande slagterierna och korffabrikerna utom 
stadens tullar uppstode derigenom, att vederbörande närings
idkare utan vidare påföljd kunna undandraga sig att hålla till
verknings- och förvaringslokalerna tillgängliga för de inspek
terande, beslöt helsovårdsnämnden den 15 mars 1895 att hos 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Stockholms län göra 
framställning derom, att i de för de närmast utom tullarne be
lägna slagterierna och korffabrikerna gällande ordningsföreskrifter 
en sådan bestämmelse måtte intagas, att samtliga tillverknings-
lokaler jemte dertill hörande lägenheter skola utan invändning 
hkllas tillgängliga för vederbörande kommunalnämnd eller den, 
som har att å nämndens vägnar utöfva tillsynen uti ifråga
varande hänseende. 

Såsom i föregående feraårsberättelse omnämnes, har helso
vårdsnämnden uppgjort och till drätselnämnden öfverlemnat pro
gram för ett offentligt slagthus, hvarmed skulle följa slagthus-
tcång. Drätselnämnden har i sin ordning uppdragit åt stadens 
byggnadskontor att med ledning af programmet uppgöra full
ständiga ritningar och kostnadsförslag samt åt kammarkontoret 
att framlägga förslag till driftplan för anstalten. Innan emellertid 
något åtgjordes för att bringa dessa frågor till ett slutligt af-
aörande, hemstälde drätselnämnden hos stadsfullmägtige om ut
verkande af sådana föreskrifter angående slagthustvång, kreaturs 
toigföring och tvungen köttbesigtning, som ansågos vara af nöden, 
för att kommunen skulle kunna vinna de med ett slagthus och 
tillhörande kreatursmarknad åsyftade resultat. I anledning häraf 
beslöto stadsfullmägtige den 8 november 1892 att hos Eders 
K mig). Maj:t göra framställning om utfärdande af stadgandet] i 
dessa hänseenden. 

I sammanhang härmed må omnämnas, att ett 70-tal slagtare 
i hufvudstaden och dess närmare omgifningar den 18 november 
1895 till helsovårdsnämnden inlemnat en petition, i hvilken de 
anhålla om nämndens medverkan till införande snarast möjligt 
i hufvudstaden af tvångsbesigtning af allt kött, baserad på ett 
offentligt slagthus. Denna skrifvelse öfverlemnades af helso
vårdsnämnden till Eders Kungl. Maj:t, der förslaget oin slagthus-
lagstiftning då hvilade. 

I föregående femårsberättelse finnes intaget det hufvud-
sakliga innehållet i de föreskrifter för mjölkhandeln i Stockholm, 
som af stadsfullmägtige utfärdats. Vid 1890 års slut funnos i 
hufvudstaden 1,126 mjölkbutiker och vid 1895 års slut 1,093. 
Kontroll har fortfarande af helsopolisen utöfvats öfver denna 

handel. Till utrönande af beskaffenheten af den mjölk, som 
hålles till salu, inköptes under år 1892 genom helsopolisen 894 
prof och undersöktes af närandens kemist. Af 383 prof, tagna 
i Klara, Kungsholms och Adolf Fredriks församlingar, befanns 
qvaliteten vara mycket god hos 126, god hos 142, medelmåttig 
hos 86 och underhaltig hos 29. Den dagliga omsättningen af 
mjölkvaror i Stockholms försäljningslokaler utgjorde år 1892, 
enligt försäljarnes egna uppgifter: grädde 5,985 liter, oskummad 
mjölk 19,510 liter, skummad mjölk 44,837 liter, kärnmjölk 
1,689 liter, tillsammans 72,021 liter. 

"Vid början af år 1893 infordrade helsovårdsnämnden från 
distriktsläkarne uppgifter angående egendomar, inom hvilka, en
ligt deras erfarenhet, bostäder funnos med så dåliga hygieniska 
förhållanden, att de kunde anses innebära särskild fara vid en 
i hufvudstaden tilläfventyrs uppträdande koleraepidemi. De med 
anledning deraf inkomna uppgifterna togos sedan till utgångs
punkt för en af sundhetsinspektören och biträdande sundhets
inspektören anstäld undersökning af dessa egendomar, hvilkas 
antal uppgick till 105, och särskildt anmärkta bostäder. De 
senare innefattade tvenne kategorier: privatbostäder och hotell 
eller logerarehus. Beträffande de förstnämnda var naturligtvis 
mycket att anmärka, särdeles inom gamla hus med små och 
låga lägenheter, bebodda af fattiga familjer, ofta öfverbefolkade 
med familjernas egna barn och dessutom inneboende. Några 
effektiva åtgärder mot missförhållanden af dylik art kunde dock 
sällan åstadkommas. Mot logerarehusen åter vidtogos strängare 
åtgärder. Helsopolisen hade länge haft sin uppmärksamhet fästad 
på det otillfredsställande skick, hvari de befunno sig genom 
öfverbefolkning och osnygghet. Föreställningar och varningar 
ledde icke till bättre ordning eller snygghet, hvadan sju inne-
hafvare af dylika affärer vid vite förbjödos att inhysa större 
antal personer i hvarje rum, än att utrymmet för hvarje person 
uppgick till 10 kubikmeter. Tillika tilistäfdes vederbörande 
hotellegare anvisningar för lägenheternas skötsel. Sundhets
inspektören framhöll, hurusom de bedröfliga förhållandena inom 
dessa lägenheter utgöra en fara för närboende och hela sam
hället vid en utbrytande farsot och behofvet af särskilda ord
ningsföreskrifter för utöfvande af dylik affär. 

Ett afsevärdt framsteg i afseende på beredande af bättre 
bostadsförhållanden åt arbetare, som sakna hem och egna bo
städer, har under år 1895 tagits medelst inrättande genom fräls
ningsarmens försorg, med understöd af kommunen, af det i denna 
berättelse förut omnämnda herberge i huset n:r 18—20 vid Köp-
jnangatan. Här finnas sofplatser för 283 personer, renlighet 
och ordning råder öfverallt, hvar och en har sin särskilda sof-
plats, särskilda snyggningsrum finnas och elektrisk belysning är 
införd. 

I föregående femårsberättelse omnämnes, att lagerierna i 
hufvudstaden och särskildt de inom dem befintliga arbetareloge
menten varit föremål för en detaljerad undersökning af helso
polisen. I följd af de anmärkningar beträffande i synnerhet bo
städerna, som förekommo i sundhetsinspektörens redogörelse öfver 
undersökningarnes resultat, har helsovårdsnämnden under år 1891 
låtit tillställa samtliga bageriidkare ett cirkulär, innehållande 
råd och anvisningar beträffande ifrågavarande lägenheters an
ordnande och skötsel, jemte erinran, att, der dessa anvisningar 
innefatta förbud eller minimifordringar, hvilka vid förnyad under
sökning skulle befinnas icke vara iakttagna, helsovårdsnämnden 
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hade för afsigt att mot de felande vidtaga de åtgärder, hvartill 
gällande helsovårdsstadga kunde föranleda. 

Åtskilliga fabriker och industriela inrättningar hafva genom 
helsovårdsnämnden blifvit undersökta i hygieniskt hänseende och 
föreskrifter meddelade vid anläggning af nya sådana. 

Rörande minderårige» användande i fabriker och näringar 
afgaf helsovårdsnämnden den 11 september 1891 ett yttrande 
på anmodan af den under året verkande arbetareskydsskoraitén. 
Ur detta yttrande meddelas, att vid 30 större arbetsställen i 
Stockholm funnos år 1882, då förordningen af år 1881 i detta 
ämne började tillämpas, 155 barn och 570 »yngre personer», år 
1886 respektive 46 och 401, samt 1891 resp. 84 och 664. Häraf 
synes, att minderåriges användande i fabriksarbete ej obetydligt 
aftog under åren 1882—1886, men att antalet af dessa arbetare 
sedan åter tilltagit, ehuruväl barnens användande dock synes 
ske i mindre utsträckning. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t den 10 juli 1891 genom utfärdad 
förordning bemyndigat stadsfullmägtige att besluta förbud för 
barn att nattetid idka försäljning af tidningar m. m., dock att 
sådant förbud ej må utsträckas utöfver tiden från kl. 8 e. m. 
till kl. 8 f. m. eller gälla för andra än barn af mankön under 
14 år och af qvinkön under 15 år, har Öfverståthållareembetet 
till stadsfullmägtiges yttrande öfverlemnat förslag till föreskrifter 
i ämnet för hufvudstaden, och, sedan stadsfullmägtige den 4 
mars 1892 meddelat sitt beslut, stadgat förbud för barn af 
mankön under 14 och af qvinkön under 15 års ålder att från kl. 8 
e. ra. till kl. 8 f. in. hela året om på hufvudstadens gator eller 
andra allmänna platser eller å utskänkningsställen eller andra 
offentliga lokaler till salu utbjuda eller utdela tryckalster, blommor, 
kramvaror eller annat. 

Desinfektion och isolering. De till helsovårdsnämndens 
disposition stående lokaler, uti hvilka nämnden anordnat des-
infektionsanstalt jemte herberge och isoleringsanstalt, hafva under 
femårsperioden varit betydligt anlitade. Herberget har användts 
af 995 personer under 712 dagar. I desinfektionsugnen hafva, 
utom det provisoriska epidemisjukhusets persedlar, 5,053 per
soner låtit desinfektera 120,886 olika persedlar, för hvilket ända
mål ugnen varit i bruk under 1,137 dagar. Af helsopolisen 
hafva, hufvudsakligen på begäran af enskilda personer, 3,059 
bostäder desinfekterats. Desinfektionsanstalterna hafva, såsom 
af dessa siffror synes, flitigt tagits i bruk, till hvilka förhål
landen fiere orsaker synas hafva bidragit. Så har allmänheten 
alltmera vant sig vid och fordrat desinfektion af lägenheter och 
persedlar, och äfven till den fattigare befolkningen synes insigt 
om vigten af desinfektionsåtgärder hafva framträngt. Genom 
helsopolisen hafva ock i de hem, der fall af smittosamma sjuk
domar förekommit, anmaningar framstälts att sända de sjukes 
gång- och sängkläder till desinfektionsanstalten, hvarigenom en 
stor mängd dylika desinfektioner egt rum. 

Särskilda åtgärder mot koleran. Kolerafarsotens uppträ
dande i Europa år 1892 och den deraf alstrade farhågan, att 
epidemien äfven kunde nå vårt land och hufvudstaden, fram
kallade inom detta samhälle en del åtgärder för att sätta det
samma i försvarstillstånd mot den fruktade sjukdomen. Här
ibiand må nämnas: förstärkning af helsopolisen under sommar
månaderna; skärpt uppsigt öfver renhållningen i allmänhet och 
särskildt påbud om hemtning från afträdena minst en gång i 
månaden; inrättande af en desinfektions- och isoleringsanstalt å 

ön Skottland, tillhörande Fjäderholmarne; utvidgning af des
infektionsanstalten vid Bränkyrkagatan; iståndsättande af tvenne 
förut befintliga sjukbaracker; anställande af en läkare med e.\-
pektansarvode för bakteriologiska undersökningar samt likaledes 
en annan läkare och ett antal sjuksköterskor; vidtagande af 
åtgärder för besigtning af fartyg och resande från kolerasmittad 
ort; sjukhuset Sankt Görans bestämmande till kolerasjukhus in. ni. 

Beträffande den omnämnda desinfektions- och isolerings-
anstalten på ön Skottland, ingick redan i den ar 1X84 upp
gjorda plan till ordnandet af Stockholms epidemisjukvård, bland 
annat, anläggande på lämpligt ställe i skärgården af en mindre 
anstalt för vård af sjöledes ankommande fall af smittosamma 
sjukdomar samt för desinfektion af smittade persedlar. Då 
under år 1892 kolerafarsoten med skäl kunde befaras skola na 
vårt land och sedan, med anledning häraf, stadsfullmägtige sfält 
nödiga medel till helsovårdsnämndens förfogande, skreds, bland 
andra åtgärder, äfven till utförande af den sedan så lång tid 
tillbaka planlagda anstalten. Till plats derför erhölls östliga 
och större delen af holmen Skottland, en bland de vid inloppet 
till Lilla Värtan liggande, Stockholms stad tillhöriga, men för 
öfrigt till Lidingö kommun hörande Fjäderholmarne. Detta 
område, som tillökades med en öster derom belägen och genom 
utfyllning dermed förenad mindre holme, kallad Irland, bildar 
en rymlig och väl isolerad plats, i hvars närhet äfven djup
gående fartyg kunna ankra och der alla de afsedda anordningarna 
kunde vidtagas. Bebyggandet beslöts den 22 och 27 juli IH92 
och togs anstalten redan samma år en gång i anspråk. Under 
år 1893 anlitades anstalten en och under år 1894 tvenne gånger. 

Vaccinationen. De af staden såsom vaccinatörer aflönade 
fyra läkarne samt vaccindepotföreståndaren i andra distriktet, 
hvilken tillika är underläkare vid Allmänna barnhuset, hafva 
under femårsperioden vaccinerat tillhopa 19,458 barn. Härtill 
komma 2,696 af enskilde praktiserande läkare och 2,406 af 
barnmorskor vaccinerade, hvadan summan uppgår till 24,560 
barn. Af dessa ympades 22,640 med animal vaccin frän helso
vårdsnämndens ympanstalt och 1,920 med humaniserad lymfa. 
De från rotemännen i Stockholm för hvarje år till helsovårds
nämnden aflemnade listor å tvååriga barn, om hvilkas vaccina
tion anteckningar saknades i mantalsböckerna, upptaga för femårs
perioden 14,660 barn, af hvilka dock 2,228 voro förut vacci
nerade, ehuru anteckuingar felades, 124 afledo efter listornas 
upprättande, 280 voro sjuka och 1,4(53 hade afflyttat eller kunde 
af andra skäl icke inställas för vaccination; men 10,565 barn 
blefvo på grund af helsovårdsnämndens uppmaning eller kallelse 
vaccinerade. 

Helsovårdsnämndens anstalt för anskaffande af animal vaccin 
genom ympning af kalfvar har under perioden fortgått och hafva 
vid anstalten under denna tid skördats 22,325 glas och 3,.'S6,S 
rör eller småflaskor med vaccin. Till vaccination af menniskor 
hafva från ympanstalten sedan år 1885, da den upprättades, 
utlemnats följande portioner vaccin: 

Dessa vaccinportioner hafva dels användts vid vaccinationen 
i Stockholm, dels mot ersättning levererats till Medicinal-
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styrelsens vaccinationskontor eller försålts till landsorten och 
grannländerna. 

Åtgärder mot veneriska sjukdomar. Vid periodens början 
var antalet qvinnor, som stodo under polisuppsigt i hufvud-
staden och voro underkastade besigtningsskyldighet, 401, vid 
dess slut 488. 

Begrafningsväsendet. Den i föregående fem årsberättelse om
nämnda begrafningsplatsen för Södermalm, belägen utom Skans
tull, blef under år 1895 färdig och för sitt ändamål invigd. För 
beredande af lättare tillgång till vatten för Norra begrafnings-
platsens skötsel hafva förberedande åtgärder under år 1895 vid
tagits för anläggning af en för platsen särskildt afsedd vatten
ledning. 

b) Sjukvården. Nya Epidemisjukhuset. Uti förra femårs
berättelsen har Ofverståthållareembetet omnämnt de åtgärder, 
som då voro vidtagna för uppförandet af detta sjukhus samt 
redogjort för byggnadens belägenhet och storlek. Vid sjukhusets 
uppförande var den grundsatsen ledande, att olika smittosamma 
sjukdomar, så vidt möjligt, borde skötas i särskilda byggnader, 
hvilka livar för sig borde vara ett fullständigt sjukhus, som 
hade så litet som möjligt med de andra afdelningarna att skaffa. 
I enlighet härmed består epidemisjukhuset af fem fristående, på 
30 meters afstånd från hvarandra liggande sjukpaviljonger utan 
sammanbindningsgångar och med hvar sin genom häckar af gran 
inhägnade gård för konvalescenter. För nyintagna patienter, 
som endast misstänkas lida af smittosam sjukdom, utan att dess 
art ännu kunnat bestämmas, finnes en sjette byggnad, observa
tionspaviljongen, hvilken har 12 sjukrum med 10 särskilda in
gångar. Hvarje rum är här afsedt för allenast en patient och, 
eventuelt, en sköterska. I öfrigt omfattar anläggningen förvalt
ningshus, köksbyggnad, tvätt- och desinfektionshus, likhus samt 
uthus med stall, vagnbod m. m. — Sjukhuspaviljongerna äro 
alla uppförda af sten och efter samma grundplan. Uppvärm
ningen sker med tillhjelp af ångpannor för lågtryck med maga
sinseldstäder och sjelfreglerande tillförsel af förbränningsluft och 
derigenom också ångtryck. Hvarje paviljong har tvenne pannor, 
placerade under husets midtelparti, och särskild nedgång från 
gården till ångpannerummet. Värmekropparne i rummen äro 
s. k. flänskaminer. I och för ventilationen ledes luft direkt 
utifrån till hvarje värmekropp. Förbrukad luft afledes från sjuk
rummen genom vertikala, höga och stigbara ventilationsschakt. 
Allt afioppsvatten från sjukhuset ledes till ett system af stora 
cementreservoarer, der det behandlas med desinfektionsämnen, 
innan det utsläppes i stadens allmänna kloaker. — För des
infektion af sänglinne och dylikt äro väggfasta cisterner med 
till- och aflopp för vatten uppstälda. 

Enligt det mellan drätselnämnden och byggnadsentrepre
nören träffade aftal skulle sjukhuset vara färdigt till inflyttning 
den 1 augusti 1893. På grund af den hotande kolerafarsoten 
fogades emellertid anstalter för detsammas försättande i använd
bart skick till den 1 juni. Sjukhuset stod sedant tomt, till 
dess kolerafaran för året kunde anses vara öfverstånden, då det 
den 15 september öppnades för sjukas mottagning. 

Genom nådigt bref den 24 mars 1893 har Eders Kungl. 
Maj:t medgifvit tjensteårsberäkning i likhet med civile läkare i 
statens tjenst, för en öfver- och en underläkare vid sjukhuset. 

Vid sjukhusets uppförande afsågs en särskild byggnad med 
åtta sjukrum och tillhörande andra lägenheter till observations-
afdelning. I sina årsredogörelser för åren 1893 och 1894 har 
öfverläkaren vid sjukhuset framhållit den utomordentligt stora 
och ovärderliga nytta, sjukhuset haft af denna afdelning. Af 
flere orsaker var emellertid utrymmet der alltför ringa, hvarför 
stadsfullmägtige under år 1895 anslogo medel till afdelningens 
utvidgning med ytterligare fyra sjukrum, sköterskerum, förråds
rum m. m., hvarförutom anslag beviljades till desinfektions-
afdelningens förstorande samt till ett tork- och vädringshus för 
sängkläder och desinfekterade föremål. 

Kostnaderna för sjukhuset, planeringsarbetena inberäknade, 
hafva uppgått till i det närmaste 680,000 kronor och för sist
nämnda utvidgning till 50,000 kronor. 

För att äfven Stockholms samhälle måtte knnna tillgodo
göra sig de fördelar, som den under år 1894 slutligt utarbetade 
serumbehandlingen mot difteri med skäl syntes erbjuda, och då 
det nya läkemedlet, antidifteriserum, betingade alltför högt pris 
for att kunna från utlandet inköpas, beslöt helsovårdsnämnden 
den 26 oktober och 16 november nämnda år, att för epidemi
sjukhusets räkning inköpa tvenne hästar, hvilka skulle prepa
reras för att lemna nödigt serum. En på detta område spe-
cielt sakkunnig läkare vidtalades att, efter en studieresa i ut
landet för att taga närmare kännedom om metoden, immunisera 
hästarne och enligt träffadt aftal mot bestämdt pris per år sedan 
för sjukhusets räkning preparera det serum, de lemna. 

I sin redogörelse för sjukhusets verksamhet år 1895 fram
håller öfverläkaren de synnerligen märkliga förhållanden, som 
difterien under året företett vid behandling med dylikt serum. 

Sabbatsbergs sjukhus. Under år 1891 hafva derstädes rätt 
genomgripande förändringar vidtagits beträffande sjukvårdsperso
nalen. Sålunda har en husmoder blifvit antagen, med hufvud-
sakligt åliggande att utöfva förmanskap öfver sjukhusets qvinliga 
personal, hafva tillsyn öfver mathållningen och vård om sjuk
husets persedelförråd samt föreslå och biträda vid inköp deraf. 
Under det förut sköterskebiträdena varit i sjukskötsel ovana 
qvinnor, som sålunda i allmänhet blott kunnat förrätta de gröfre 
sysslorna, har nu vid hvarje sjuksköterskas sida stälts ett i alla 
förekommande sjuksköterskegöromål invandt biträde med de kun
skaper och den utbildning i yrket, som man numera fordrar af 
en sjuksköterska, en utbildning som vunnits genom förutgången 
sex månaders teoretisk och praktisk elevkurs vid sjukhuset. 

Under samma år har inom sjukhuset anordnats ett telefon
system med ej mindre än 50 telefonapparater. De stora af-
stånden mellan sjukhusets olika delar och nödvändigheten af 
täta meddelanden mellan dessa såväl natt som dag gjorde ett 
sådant underlättande af samfärdseln i högsta måtto önskvärdt. 

Under år 1894 anslogo stadsfullmägtige 10,000 kronor till 
uppförande vid sjukhuset af en isoleringspaviljong för patienter, 
behäftade med eller misstänkta för smittosam sjukdom, samt 
sådana som genom våldsam yrsel eller på annat sätt verka 
störande. Denna byggnad uppfördes och fullbordades år 1895. 

Till inredande af ett kliniskt laboratorium vid sjukhuset 
anslogo stadsfullmägtige år 1893 ett belopp af 5,000 kronor. 

Maria sjukhus. I 1893 års stat anslogo stadsfullmägtige 
en summa af 45,800 kr. till uppförande vid sjukhuset af en ny 
tvättstuga. Denna fullbordades i april 1894. 
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Bristen på lämpliga bostäder för sköterskornas biträden 
samt för en operationssköterska likasom saknaden af en tjenlig 
lokal för den vid sjukhuset bedrifna polikliniska verksamheten 
hafva länge gjort sig känbara. Till afhjelpande häraf anslogo 
stadsfullmägtige på hälsovårdsnämndens hemställan år 1895 ett 
belopp af 20,000 kronor. 

Genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 7 november 
1895 har på vissa vilkor innehafvaren af en amanuensbefatt
ning vid sjukhuset rätt att åtnjuta tjenstårsberäkning lika med 
civile läkare i statens tjenst. 

Katarina sjukhus. Mathållningen derstädes har undergått 
den förändring, att, i stället för entreprenadsystemet, sjukhuset 
sjelft från och med år 1892 öfvertagit mathållningen. Resul
tatet af denna nya ordning har varit tillfredsställande, hvar-
jemte priset per person ändock stält sig billigare än förut. 

Södra barnbördshuset. Till dettas förseende med central
uppvärmning anslogo stadsfullmägtige år 1894 en summa af 
9,000 kronor. Denna värmeledning med ånga infördes under 
år 1895 till barnbördshusets flesta lokaler, deribland äfven till 
trappuppgångarne. 

Gemensam upphandling af vigtigare förnödenheter för kom
munens sjukhus. Förslag till sådan upphandling antogs den 22 
februari 1895, till en början på försök för budgetsåret 1896. 

Föremål för gemensam upphandling äro enligt detta förslag 
artiklarne kol, koks, ved, tvål, såpa, kött och mjölk, äfvensom 
andra artiklar, derest två eller fiere sjukhusstyrelser derom göra 
framställning. Upphandlingen verkställes genom en särskild, 
årligen i april vald upphandlingskomité, bestående af fem med
lemmar, hvaraf helsovårdsnämnden bland sina ledamöter utser 
en såsom representant för epidemisjukhuset och de fyra sjukhus
styrelserna hvardera en bland sina respektive styrelseledamöter. 
Styrelserna för kommunens sjukhus upprätta årligen, hvar och 
en för den eller de under densamma lydande vårdanstalter, 
förslag öfver anstalternas behof under nästföljande år och in
sända desamma till helsovårdsnämnden, som befordrar dem till 
komitén. 

Enär helsovårdsnämnden ansett, att något tillförlitligt re
sultat icke torde kunna påvisas, förrän de uppgjorda leveran
serna pågått åtminstone ett år, beslöts, att jemväl för år 1896 
upphandlingen för sjukbusen skulle öfverlemnas åt särskilda 
komiterade. 

Ny vårdanstalt för sinnessjuka. Efter fleråriga utredningar 
beslöto stadsfullmägtige den 20 juni 1893, att å Allmänna för
sörjningsinrättningens tomt pä Kungsholmen skulle uppföras till 
en beräknad kostnad af 340,000 kronor en nybyggnad, afsedd 
i första rummet för mottagande till underhåll och vård af kroniskt 
sinnessjuka försörjningshjon, tillhörande Stockholms kommun, 
men äfven för vårdande under någon kortare tid af kommunen 
tillhörande sinnessjuke, hvilka äro i trängande behof af vård å 
hospital, men ej kunna genast blifva der intagne. Byggnaden 
var ej färdig vid femårsperiodens slut. 

Distriklsläkarne, 14 till antalet, hafva såsom förut besörjt 
sjukvården i de fattiges hem. Antalet utaf dessa läkare under 
femårsperioden vårdade sjuke har uppgått till 120,126, utgörande 
i medeltal årligen 9-6 procent af befolkningen. Af dessa afledo 
4,096, motsvarande 3-4i procent af de vårdade. 

Medikamentskostnaden för fattige sjuke, utom sjukhusen, 
d. v. s. för den medicin, som på recepter af distriktsläkarne 
utaf de fattige kostnadsfritt hemtas å apoteken, uppgick fur 
femårsperioden till icke mindre än 140,426 kr. 40 öre. 

Apotek. Uti ett af stadsfullmägtige år 1895 infordradt 
yttrande med anledning af en utaf innehafvaren af apoteket 
Vasen å Djurgården - gjord ansökan att fä flytta detta apotek 
till det egentliga Östermalm förklarade helsovårdsnämnden, jemte 
afstyrkande af denna ansökan, att den tillika ansåg stadsdelen 
Östermalms stora utsträckning och talrika befolkning påkalla 
inrättandet af ett nytt apotek i östra delen af näiunda stadsdel 
utöfver de tvenne i församlingen redan befintliga »Hvita Björns, 
och »Elefanten •. Stadsfullmägtige biträdde denna nämndens asigt 
och uttalade sig för, att apotekets läge borde blifva vid eller 
norr om Storgatan samt vid eller öster om Styrmansgatan. 

Föreningen för sjukvård i fattiga hem, som sedan några 
år verkat å öfre Norrmalm, företrädesvis inom Adolf Fredrik 
och Johannes, genom för ändamålet antagna sjuksköterskor, 
har uti icke ringa grad underlättat och kompletterat den värd, 
som af distriktsläkarne kan egnas de fattige sjuke, och lä-
karne i dessa distrikt loforda i sina redogörelser för åren 1894 
och 1895 på det högsta dessa sköterskors förtjenstfulla och 
välsignelsebringande verksamhet, i det att dessa icke endast 
lemna den omsorgsfullaste sjukvård i de fattiges hem, utan 
äfven bispringa patienterna med föda, vin, klädesplagg och bad, 
samt emottaga i sina bostäder till omläggning enligt läkarens 
anvisning sådana utvärtes sjukdomsfall, som egna sig för deras 
hjelp, såsom bensår och dylikt. Läkarne uttala önskvärdheten 
af, att liknande enskild verksamhet komme till stånd äfven i 
andra stadsdelar. 

Polikliniker. För den vid Seraflmerlasarettet anordnade 
polikliniken hafva stadsfullmägtige höjt anslaget frän 2,000 kronor 
till 6,000 kronor, att utgå från och med är 1892. 

För öfrigt hafva under femårsperioden samma inrättningar 
af detta slag varit i verksamhet, som i föregående feinårsredo-
görelse omnämndes, och efter oförändrad plan. Stadens poli
klinik vid Folkungagatan å Södermalm för ögon-, barn- och ijvinno-
sjukdomar har under 1895 utvidgats med en afdelning för näs-, 
öron- och halssjukdomar. Antalet vid dessa af hälsovårds
nämnden understödda polikliniker vårdade patienter har under 
femårsperioden utgjort: vid allmänna polikliniken i huset n:r 
18 vid Biblioteksgatan 17,758; vid polikliniken a Södermalm: 
för ögonsjukdomar 4,452, för barnsjukdomar 4,993, för qvinno-
sjukdomar 1,506, för tandsjukdomar 5,791 samt under är 1895 
för näs-, öron- oeh halssjukdomar 250. 

Likasom vid Sabbatsbergs oeh Maria sjukhus har vid sjuk
huset Sankt Göran småningom utvecklat sig en poliklinisk verk
samhet, hvars omfattning kan bedömas deraf, att under år 1894 
densamma anlitades af 8,083 patienter. 

Vid den i förra femårsberättelsen omnämnda dårstugan vid 
Jakobsberg har under denna femårsperiod antalet vårdade upp
gått till 689. 

Omfattningen af verksamheten vid kommunens sjukhus åren 
1891—1895 framgår af efterföljande tablå: 
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Vid jemföreise med föregående femårsperiod utvisar den nu 
ifrågavarande en tillökning af 33-6 procent i antalet på sjukhus 
intagna patienter. Dertill har naturligtvis mest inverkat, att 
sjukhuset Sankt Göran varit under hela perioden upplåtet samt 
att Nya Epidemisjukhuset tillkommit. Mortalitetsprocenten för 
hela perioden utgör 8-9, under den föregående 9"6. 

Vid SOdra barnbördsliuset vårdades under perioden 6,893 
(jvinnor, af hvilka afledo 19, utvisande en mortalitetsprocent af 
0'2S. De födda barnens antal var 6,832, deraf 6,586 lefvande 
födde och 246 dödfödde. Af de lefvande födda barnen afledo 237. 
Underhållsdagarnes antal uppgick till 75,219. 

De utaf helsovårdsnänmden anstälde läkare, hvilka hafva 
till åliggande att vid svårare förlossningsfall t hemmen biträda 
futtiga barnaföderskor, hafva under femårsperioden vårdat 598 
qvinnor. 

Hehotillståndet i Stockholm har under femårsperioden 1891 
—1895 i allmänhet varit mycket tillfredsställande. Beträffande 
de vigtigaste företeelserna bland de rådande sjukdomarne må 
följande anföras: 

Mässling. Mot slutet af år 1890 hade en mässlingsepidemi 
uppträdt i de nordligaste delarne af Johannes, hvarifrån den 
spred sig till Adolf Fredriks, Klara och Kungsholms försam
lingar; till Södermalm kom sjukdomen denna gång sist och 
nådde sitt maximum i januari 1891, under hvilken månad till 
läkaresällskapet anmäldes 4,079 fall. Derefter aftog epidemien 
hastigt, s.t att redan under april de anmälda fallens antal 
sjunkit till 97. De närmast föregående större mässlingsepide-
miermt 1885 och 1887 härjade båda på Södermalm och utbredde 
sig småningom till de norra stadsdelarne. 

Under år 1891 afledo i denna sjukdom ej mindre än 514 
personer, deraf 349 barn mellan 1—5 år. Läggas härtill de 
under är 1890 aflidne 73, deraf 46 barn mellan 1—5 år, blir 
epidemiens hela antal offer 587, deraf 395 barn mellan 1—5 år. 

Sammanträffandet till tiden af bostadsräkningen vid 1890 
ars slut och nyssnämnda mässlingsepidemi erbjöd ett osökt till
fälle att anställa undersökningar beträffande sambandet mellan 
dödsfallen i mässling och bostadsförhållandena. Undersök
ningarna i fråga omfattade 515 dödsfall under tiden november 
1890—mars 1891 och framgick deraf bland annat: att på 1,000 
lägenheter af högst ett rum och kök komroo 17"2 mässlings-

dödsfall; på 1,000 lägenheter om två rum, med eller utan kök, 
8-8, eller ungefär hälften mot föregående; samt på 1,000 vå
ningar om tre k fyra rum med kök endast l'e dödsfall. Bland 
familjer, som disponerade 5 och 6—8 rum med kök förekommo 
endast resp. 1·2 och l ' i dödsfall på 1,000 lägenheter. 

Af största intresse hade varit att äfven få veta, huru många 
sjukdomsfall, som inträffat i lägenheter af hvarje slag. Upp
gifter härå kunde dock ej införskaffas. 

Resultatet af denna undersökning utgör ett stöd för den 
åsigten, att mässlingen uppträder i svårare former, ju sämre ut
rustade de angripna familjerna äro med hänsyn till bostadens 
rymlighet. Naturligtvis kan dock den möjligheten icke uteslutas, 
att äfven andra med fattigdomen följande brister kunna bidraga 
till sjukdomsfallens olyckligare förlopp. 

Äfven under år 1894 uppstod en mässlingsepidemi, med början 
å Södermalm, der den kulminerade i oktober. I de öfriga stads
delarne nådde den sin höjd i november, men var vid slutet af 
året i starkt aftagande, och efter april 1895 inträffade intet fall. 
Denna epidemi betecknas af samtlige distriktsläkare såsom synner
ligen lindrig och medförde för båda åren allenast 158 dödsfall. 
Af de 158 dödsfallen kommo ej mindre än 138 på lägenheter 
om ett rum eller ett rum och kök, men endast 2 dödsfall på 
lägenheter med mer än tre rum. 

De sedan lång tid tillbaka i hufvudstaden epidemiskt gående 
sjukdomarne skarlakansfeber samt difteri och strypsjuka visa 
en högst anmärkningsvärd nedgång under periodens tvenne sista 
år. Nedanstående tablå utvisar antalet sjukdomsfall, som af 
samtlige hufvudstadens läkare, enligt dem åliggande skyldighet, 
anmälts hos helsovårdsnämnden, jemte antalet dödsfall och döds
procenten under perioden: 

Häraf synes, att denna minskning icke blott består deruti, 
att de anmälda sjukdomsfallens antal nedgått, utan äfven deri, 
att sjukdomsfallen blifvit mildare, åtminstone beträffande skar
lakansfeber. 

Öfverläkaren vid Nya Epidemisjukhuset anför i sin redo
görelse för år 1894, att difterin i början af året var synnerligen 
elakartad med stor mortalitet, men dess art ändrades under årets 
lopp alltmera och dödsprocenten nedgick för hvarje qvartal, 
så att den från 32-8 på första qvartalet utgjorde endast 5"8 
det sista. 

Att denna minskning i de tvenne nämnda farsoternas välde 
till tiden sammanfaller med första året af det Nya Epidemisjuk
husets verksamhet, är onekligen mycket anmärkningsvärda Om 
och i hvad mån ett förhållande af orsak och verkan här före
ligger, iärer vara för tidigt att nu söka afgöra, säges i helso-
vårdsnänmdens berättelse för år 1894; men berättigadt torde åt-
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minstone vara att anse den fullständigare och mera omfattande 
isoleringen af de sjuka, som möjliggjorts genom sjukhuset, och 
den betydligt förbättrade sjukhusvård, som kunnat egnas patien
terna, såsom .bidragande orsaker till det påpekade gynsamma 
förhållandet. 

Beträffande ett par lokala epidemier uti dessa sjukdomar 
under år 1895 må följande anföras: 

Skaiiakansfebern hade under året visat sig synnerligen 
lindrig med endast omkring 30 sjukdomsfall per månad. Men 
i november steg denna siffra plötsligt till den relativt betydande 
höjden af 133, af hvilket antal icke mindre än 84 kommo på 
Kungsholmen, och nästan alla på ett inskränkt område af denna 
stadsdel. Anstälda undersökningar gåfvo vid handen, att ej 
mindre än 61 af dessa 84 insjuknade förtärt mjölk från samma 
håll, en egendom i Uppland, hvars leverantör först två dagar 
före epidemiens uppblossande börjat sina leveranser till denna 
trakt af staden, samt att vid nämnda egendom kort förut skar
lakansfeber förekommit äfven bland ladugårdspersonalen oeh 
under sådana omständigheter, att mjölken kunnat upptaga smitt
ämnet. Efter den 28 november synes mjölken hafva förlorat 
sin infektuositet, i det att efter denna tid inga nya sjukdomsfall 
förekommo, om hvilka upplysning vunnits, att de insjuknade 
förtärt mjölk från nyssnämnda håll. 

Difterien uppträdde under 1895, såsom ofvan visats, med 
694 sjukdomsfall. Af dessa komma icke mindre än 78 på de 
här förlagda garnisonstrupperna och deraf 42 ensamt på Svea 
lifgarde. 

Med anledning häraf företogs en massundersökning af det 
kasernerade manskapet, hvarvid visade sig, att hos ett högst be
tydligt antal förefunnos difteribaciller i svalget, inom några 
kompanier hos ända till 18 å 20 man. Sedan derför nödiga 
lokaler blifvit iordningstälda i stadens kasern vid Tjärhofsgatan, 
inlades här undan för undan alla de af manskapet, hos hvilka vid 
bakteriologisk undersökning difteribaciller anträffades. Sedan 
emellertid de latenta fallen utrangerats och genom regementets 
försorg förnyade desinfektionsåtgärder företagits, utslocknade epi
demien småningom. Efter utgången af april månad förekommo 
endast 2 nya fall. 

Samma förfarande har med framgång användts vid utbruten 
difterisjuklighet inom den här sammandragna kavalleriskolan, 
inom en af Kungl. Flottans kaserner å Skeppsholmen och bland 
barnen å Stockholms stads uppfostringsanstalt vid Tjärhofsgatan. 

Dödligheten i Stockholm har under femårsperioden varit i 
ständigt aftagande. Beräknad efter medelfolkmängden på den 
mantalsskrifna befolkningen utgjorde den år 1891: 21-93 döde 
på 1,000 invånare, 1892: 20"34, 1893: 19"27, 1894: 18'3o och 
1895: 16'87- Denna sista är den lägsta dödliglietssiffra, stati
stiken dittills haft att uppvisa för Stockholm. 

Till jemförelse meddelas här efter Registrar General i 
London antalet döde på 1,000 invånare under år 1895 uti några 
utländska större städer: Kristiania 16'9, Köpenhamn 18'a, Ham
burg 19-3, Berlin 19-4, Wien 23-1, Budapest 26'o, St. Peters
burg 28"8, London 19's, Hull 21'9, Edinburgh 20"7, Glasgow 23'5, 
Dublin 27'9, Amsterdam 17-4, Bruxelles 19-s, Paris 21-3, Rom 
20-6, New-York 23-3, Philadelphia 20T„ Bombay 30"4, Kairo 48·i, 
Alexandria 33"9. 

Dödligheten inom de olika dödsorsaksgrupperna åren 1876— 
1895 finnes upptagen i tabell N. 

De vigtigaste dödsorsakerna visa för femårsperioden följande 
dödstal, beräknade på 10,000 invånare: 

Tab. N. Dödligheten inom dödsorsaksgrupperna i Stockholm 
åren 1876-1895. 

Antalet dödsfall i akuta infektionsnjxkdomurtie» grupp, mäss
ling, skarlakansfeber, difteri etc, utgjorde: 1,2<!1 under ar 1891, 
1,088 år 1892, 975 år 1893, 741 är 1894 och 396 ar 1895, ut
visande sålunda en ständig och högst betydande nedgång. 
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Dödaorsakerna inom olika åldersgrupper för femårsperioden 
1891—1895 finnas i kortfattadt sammandrag framstälda i tabell O. 

Enligt de nya formulären för dödsattester, skola läkarne å 
desamma uppgifva den afiidne» civilstånd, för barn inom eller 
utom äktenskap födda, för dem, som äro öfver 15 år, gifte eller 
ogifte. Det är dock först för åren 1893—1895, som döds
attesterna i detta hänseende varit så pass fullständiga, att någon 
bearbetning derför kunnat ega rum. Synnerligast har detta 
varit förhållandet med uppgifterna om de äldre afiidne. 

Hvad nu beträffar barnen, ställa sig proportionerna mellan 
aflidna äkta och oäkta ganska lika för hvartdera af dessa tre 
är. Medeltalen i första lefnadsåret aflidna utgjorde för dessa 
år, dervid dödligheten beräknats på 100 lefvande födda: 

i nu förevarande femårsperiod visar, att det är egentligen fem 
dödsorsaksgrupper, som för frågans bedömande ega intresse, 
nämligen: kroniska infektionssjukdomar (lungsot, tuberkulos), 
sjukdomar i hjerta och blodkärl, andningsorganens sjukdomar, 
olyckshändelser och sjelfmord. Materialet är likväl ännu för 
ofullständigt för att tillåta säkra slutsatser. Dock torde det få 
anses afgjordt, att de kroniska infektionssjukdomarne, d. v. s. 
lungsot m. m., betydligt mera uppträda bland ogifte än bland gifte 
män, åtminstone efter trettionde lefnadsåret. Anmärkningsvärda 
äro också siffrorna för andningsorganen» sjukdomar, hvilka lika
ledes visa en relativt mycket högre dödlighet för de ogifte. Äfven 
siffrorna för sjelfmord gå i allmänhet i samma riktning. Det 
synes således vara inom området för lungsot och lunginflamma
tion, vi hafva att söka de vigtigaste orsakerna till större dödlighet 
bland ogifte än bland gifte män. För den vigtiga frågans när
mare studerande måste emellertid hopandet af ett större material 
afvaktas. 

N) Allmän fattigvård. Fromma stiftelser. 

a) Fattigvården. Öfverstyrelsen för hufvudstadens fattig
vårdsväsen tillkommer den af stadsfullmägtige valda fattigvårds
nämnden, under hvars inseende och i enlighet med gällande före
skrifter den omedelbara fattigvården handhafves af styrelserna 
i de åtta med territorialförsamlingarnas områden sammanfallande 
fattigvårdsdistrikten. Då för fattigvårdsanstalterna äfven finnas 
särskilda, af fattigvårdsnämnden tillsatta styrelser, en för hvar-
dera af här nedan med litt. a)—e) upptagna, en intill midten 
af år 1896 gemensam styrelse för anstalterna under litt. f) och g) 
och en för de med litt. h) och i) betecknade, samt då den under 
år 1891 inrättade utackorderingsbyrån jemväl står under särskild, 
af nämnden utsedd styrelse, så utgjorde vid 1895 års slut an
talet fattigvårdsstyrelser inom hufvudstaden 16. Härtill torde 
ock kunna räknas de af fattigvårdsnämnden bland sina leda
möter utsedde delegerade för barnavård. 

Tab. O. Dödsorsakerna åldersvis åren 1891—1895, enligt helsovårdsnämndens berättelser. 

Då någon fördelning af de lefvande barnen efter äkta och 
oäkta stånd ej finnes, kan jemförelsen icke utsträckas till de 
öfriga barnaåldrarna. Hvad som härvid förtjenar största af-
seendet, är den stora dödligheten i diarrésjukdomar (barnkolera 
samt akut och kronisk inflammation i mage och tarmar) bland 
de späda oäkta barnen, hvilka, ehuru till antalet mycket under
lägsna, dock bidragit till dödligheten med fiere fall än de äkta 
födda. 

Beträffande åter dödligheten bland gifte och ogifte, har genom 
riksstatistiken länge varit bekant, att stor dödlighet råder bland 
ogifte män i Stockholm. 

Öfver orsaken härtill har hittills ingen undersökning blifvit 
offentliggjord, ehuru antagliga förmodanden deröfver här lika 
litet som annorstädes saknats. Genom det ofvan anförda nya 
formuläret för dödsattester har utsigt öppnats att få kännedom 
åtminstone om de till de ogifta männens stora mortalitet bi
dragande dödsorsakerna. En undersökning för de tre sista åren 
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Fattigvårdsanstalterna äro till antalet 10 med utrymme vid 
1895 års slut för sammanlagdt 4,158 personer, nämligen: 

a) Sabbatsbergs fattighus (Torsgatan) med platser för 1,010 
personer, tillhörande Storkyrkoförsamlingen och de fem norra 
distrikten; 

b) Södermalms fattighus (Skånegatan) med platser för 640 
personer, tillhörande Katarina och Maria distrikt; 

c) Allmänna försörjningsinrättningen (Fleminggatan 22) med 
två filialer (f. d. militärförsörjningsinrättningen, Ostgötagatan 49 
och 59, samt Bondegatan 22), tillsammans inrymmande 1,474 
personer utom det ökade antal, för hvilket utrymme från och 
med år 1896 kunde beredas i den vid 1895 års slut fullbordade 
nya dårhusbyggnaden derstädes; 

d) Arbetsinrättningen (Nytorgsgatan 2) med platser för 810 
personer; 

e) Fattigasylen (Prestgårdsgatan 17) för barnaföderskor, till
hörande främmande kommun, med platser för 14 qvinnor jemte 
barn; 

f) Uppfostringsanstalten för gossar (Tjärbofsgatan 12) med 
90 platser, efter periodens slut flyttad till den af staden år 
1895 för ändamålet inköpta egendomen Skrubba i Brännkyrka 
socken; 

g) Uppfostringsanstalten för flickor (Barnängstvärgatan 7 B) 
med 50 platser; 

h) Barnhemmet n:r 2 (Södermannagatan 29), afsedt for 30 
gossar; 

i) Barnhemmet n:r 1 (Rådmansgatan 33) för 35 flickor; samt 
j) Utackorderingsbyråns barnhem (Klara Vestra kyrkogata 

3 A) med 5 platser. 

Understödstagarne, hvilka särskiljas i direkta, eller sådana 
äldre personer och barn, som åtnjuta omedelbart understöd, och 
indirekta, hvartill räknas minderåriga, hemmavarande barn, till
hörande äldre, af kommunen understödda personer, utgjorde, 
såväl absolut som i förhållande till stadens mantalsskrifna folk
mängd, efterföljande antal: 

Fortfarande intages alltså främsta rummet af Katarina di
strikt, hvars relativa siffra för år 1895 är mer än dubbelt så 
hög som för det närmast derefter följande distriktet, Jakobs 
och Johannes, och betydligt mer än tre gånger så hög som för 
det lägst på skalan befintliga, Klara distrikt. I Katarina var 
under nämnda år ungefär livar femte mantalsskrifven person 
understödstagande, men i Klara endast livar sjuttonde. 

Efter understödets beskaffenhet eller sättet, för dess jned-
delande kunna understödstagarne fördelas i trenne klasser, näm
ligen : 

1) / fattigvårdsanstalter intagna. Äldre, orkeslösa per
soner, i synnerhet qvinnor, intagas å fattighusen, så långt ut
rymmet medgifver, och åtnjuta der underhåll äfvensom sjuk
penningar, ofta med hjelp af slägtingar, andra personer, sam
fund eller kassor. Till intagande i allmänna försörjningsinrätt
ningen hänvisas sådana fattiga, som på grund af särskilda olycks
fall, anhörigas frånfälle eller andra omständigheter äro i bchot 
af understöd, men få ock i mån af förmåga arbeta för anstaltens 
räkning. A arbetsinrättningen mottagas deremot i allmänhet ej 
andra än arbetsföra personor, företrädesvis män, hvilka för in
rättningens räkning sysselsättas med diverse handtverkeriarbeten. 
Obemedlade, främmande kommun tillhörande barnsängsqvinimr 
erhålla efter utskrifning från barnbördshus under kortare tid 
försörjning och vård i fattigasylen. Barn intagas i mån af ut
rymme a stadens uppfostringsanstalter eller barnhem och åt
njuta der fullständig vård och undervisning i såväl vanliga 
skolämnen som handaslöjd. 

2) Utackorderade. Såsom redan i det föregående blifvit 
anfördt, inrättades under år 1891 en utackorderingsbyrå, livilken 
jemlikt fattigvårdsnämndens instruktion den 19 december 1892 
har till ändamål att anskaffa platser, företrädesvis i landsorten, 
åt minderåriga, som för allmänna fattigvårdens i Stockholm 
räkning skola utackorderas och i enlighet med fattigvårds-
nämndens föreskrift af dess delegade för barnavård till ut-
ackorderingsbyrån remitteras; att åt en livar, som sådant 
åstundar, leinna anvisning å personer, lämpliga att barn till 
vård och uppfostran mottaga; samt att, i den mån sådant kan 
ske, utöfva noggrann tillsyn deröfver, att alla de barn, som 
genom byråns försorg äro utackorderade, erhålla god vård och 
uppfostran. I förening med denna utackurderingsbyrå och stäldt 

Under hvart och ett af den senaste femårsperiodens år tedde 
sig förhållandet beträffaude understödtagarne sålunda: 

Den betydliga höjning af antalet understödstagare, som in
träffade med år 1894, beror i väsentlig mån af den vid nämnda 
tid jemlikt fattigvårdsnämndens instruktion den 20 november 
1893 genomförda ändring i bokföringssättet till närmare över
ensstämmelse med de för rikets officiela fattigvårdsstatistik gäl
lande grunder. Oaktadt den ansenliga ökningen företedde Stock
holm fortfarande ett relativt lägre antal understödstagare än de 

rikets städer, hvilka i afseende på ihvånareantalet komma hufvud-
staden närmast. 

Understödstagarnes fördelning på de S fattigvårdsdistrikten, 
såväl absolut som i förhållande till folkmängden, utfaller be
träffande nedannämnda år på följande sätt: 
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under dess styrelses förvaltning finnes jeroväl ett barnhem, der 
barn kunna vårdas, intilldess blifvande fosterföräldrar äro i 
tillfälle att mottaga dem. Förutom de sålunda genom utackor-
deringsbyråns eller ock genom fattigvårdsstyrelses försorg ut
ackorderade, räknas äfven till denna klass föräldralösa och 
annars värnlösa barn. som genom barnavårdsdelegerade inlösas 
å Allmänna barnhuset, och de, som intagas å uppfostrings
anstalten vid Hall, äfvensom åtskilliga andra, såväl barn som 
äldre personer, mestadels idioter, blinda eller sinnessjuke, hvilka 
mot ersättning af kommunen erhålla vård å anstalt, som ej 
lyder under fattigvårdsnämndens öfverinseende. 

3) / sina hem understödda. De behöfvande, som icke äro 
intagna i någon af fattigvårdsanstalterna eller utackorderats, 
erhålla efter ansökan hos distriktens fattigvårdsstyrelser understöd 
in natura, såsom matportioner (soppa med bröd), skodon, vissa 
sjukvårdspersedlar m. in., eller ock kontant s. k. hyreshjelp, 
barnuppfostringshjelp eller extra understöd. 

Huru understödstagarne fördelade sig på nämnda tre klasser, 
visar sig af nedanstående uppgifter: 

Fattigpersonalens omsättning är i det hela ganska liflig. 
Exempelvis må härom anföras, att från år 1894 funnos i fattig
vård qvarvarande 16,688 personer, utgörande 61'5 % af summan 
för år 1895. Under sistnämnda år tillkommo vid olika tider 
10,468 understödstagare (38-5 %), hvaremot 10,515 (38'7 %) af-
giugo, deraf 921 (3'4 %) genom dödsfall, hvadan hela personalen 
vid slutet af året utgjorde 16,641 (61-3 %). Minst är omsätt
ningen å fattighusen och störst bland dem, som åtnjuta under
stöd i hemmen. 

I afseende på understödstagarnes kön, hvaroni uppgifter före
ligga endast beträffande direkta understödstagare, meddelas föl
jande data: 

Mankönets relativa antal synes alltså fortfarande vara i 
nedgående, så att under det sist anförda året mot hvarje hundra

tal understödstagare af mankön svarade 146 af qvinkön. Denna 
qvinkönets öfvertalighet framträder ock inom hvar och en af de 
trenne understödsklasserna, minst för utackorderade, bland hvilka 
de båda könen äro i det närmaste jemnstarka, och mest för de 
i hemmen understödda, af hvilka under år 1895 ej mindre än 
64 % tillhörde qvinnokönet. 

Efter civilstånd fördelade sig antalet direkta understöds
tagare sålunda: 

De stora skiljaktigheter, som här och i andra afseenden 
framträda vid en jemförelse mellan uppgifterna för år 1895 och 
föregående år, torde till större delen vara beroende på de förut 
antydda ändringarne i sättet för primäruppgifternas meddelande. 

Af samtliga direkta understödstagare år 1895 utgjorde an
talet personer, som egde hemmavarande, minderåriga barn, 5,618, 
eller 34"4 %. På hvarje hundratal af de senare kommo öfver 
hufvud 192 barn. Mot samma antal ogifta qvinnor svarade 169 
och mot samma antal enklingar, enkor och frånskilda 231 barn; 
på 100 gifta par kommo i medeltal 359 barn. Af hela antalet 
indirekta understödstagare eller hemmavarande, minderåriga barn, 
utgörande sammanlagdt 10,836, tillhörde 966 (8-9 %) ogifta qvinnor, 
7,619 (70"3 %) gifta personer samt 2,251 (20-8 %) enklingar, enkor 
och frånskilda. 

En närmare redogörelse för direkta understödstagares ålder 
utfaller, på sätt här nedan angifves: 

Högsta antalet för någon grupp träffas alltså för år 1895 
i åldern 35—45 år, hvilket tydligen sammanhänger med den 
omständigheten, att s. k. barnavårdsunderstöd enligt regel åt-
njutes af personer inom denna åldersgrupp. 

Med hänsyn till födelseorten kunna direkta understödstagare 
på följande sätt fördelas: 
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Af hufvudstadens direkta understödstagare ar 1895 hade 
alltså minst 68'i % hit inflyttat och föga mer än en fjerdedel 
tillhörde stadens infödda befolkning. Låter man deremot be
räkningen äfven omfatta indirekta understödstagare, af hvilka 
antagligen de flesta torde vara födda i Stockholm, stiger dock 
antalet af här infödda understödstagare till något mer än hälften 
af hela fattigpersonalen. 

Bland understödstagarne kunna de fleste anses som ordinarie, 
eller åtnjutande mera varaktigt understöd, och en mindre del 
såsom tillfälliga. Till förstnämnda grupp hänfördes år 1895 
ett antal af 12,245 barn och äldre personer jemte 8,337 de 
senare tillhörande barn och till den andra gruppen 4,075 per
soner med 2,499 barn. Af de ordinarie understödstagarne åter 
kunde räknas såsom fullt försörjda 2,754, utgörande fullt 10 '/, 
af hela antalet understödda. 

I fråga om årstiden för fattigunderstödets meddelande har 
iakttagits, att antalet understödstagare vanligen är högst i januari 
eller februari, hvarefter det för hvarje månad sänker sig till 
ungefär midten af året, då det i juli utvisar minimum, samt 
att det sedermera enligt regel oafbrutet ökas till årets slut. 
Medeltalet direkta understödstagare i hvarje månad under år 
1895 utgjorde 10,567, med maximum i januari (12,200) och 
minimum i juli (9,426). 

Fattigvårdshostnaderna hafva, med eller utan inräknande 
af värdet å understödstagares arbete, jemte försålda effekter 
uppgått till följande belopp: 

Af dessa uppgifter visar sig, att fattigvårdskostnaderna, 
såväl absolut som i förhållande till folkmängden, visserligen 
varit högre under åren 1891—1895 än under de bada näst före
gående femårsperioderna, men att de för senaste tre åren ej 
obetydligt understigit motsvarande belopp för år 1892, som 
hittills i detta hänseende betecknar höjdpunkten. Samma för
hållande framträder ock i fråga om medelkostnaden för hvarje 
direkt understödstagare, hvilken kostnad år 1892 utgjorde fullt 
80 kronor, men sedermera nedgick under nästföljande år till 
77-34 kronor, år 1894 till 65-;s5 kronor och ytterligare år 1895 
till 64-86 kronor. 

Omfattningen af nedannämnda fattigvård samtalte ra verk
samhet äfvensom å hvardera belöpande nettokostnader (ränta å 
fastighets- och inventarievärdet icke inberäknad) framgå af efter
följande öfversigt: 

Medelvärdet å full fattigförsörjning pr år för en understöds
tagare har beräknats utgöra 180 kronor under perioden 1891 — 
1895 och 178 kronor ensamt för år 1895. 

Bvuttoutgifterna för fattigvården under åren 1891 —1895 
kunna specificeras sålunda: 

Här ofvan anförda nedgång af fattigvardskostnaderna under 
senare åren synes alltså till hufvudsaklig del bero pa minsk
ningen i utgifterna för understöd, hvilka ar 1895 med 129,250 
kronor understego motsvarande kostnad för ar 1892. 

b) Fromma Stiftelser. De insamlade uppgifterna angående 
i hufvudstaden befintliga fromma stiftelser, stipciidiifondor. pon-
sionsanstalter, sjukkassor och dermed jemförlisra inrättningar Hr» 
sammanförda uti tabell 7. Den der lemmule redogörelsen kan 
likväl ingalunda göra anspråk pa fullständiudiet, oi-h srälltT detta 
säiskildt sjuk- och hegrafningsknssormi, såsom ock Ofierstaf-
hållareembetet redan i det föregående (sid. 23) haft tillfälle påvisa. 

Stockholm i Qfverståthållareembetets Kansli den 31 december 1896. 

GUST. TAMM. 
J. Berlin. 
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