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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 9. 

ÅREN 

1896—1900. 

ÖFVERSTÅTHÅLLAREÄMBETETS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 

FÖR 

STOCKHOLMS STAD. 

1. Stadens allmänna beskaffenhet. 

s tockholms stad har under perioden icke undergått någon för
ändring till sina gränser. Stadens areal af land, som i före
gående femårsberättelsen, enligt senaste (eller för år 1890) af 
stadsingeniörskontoret verkställda beräkning, uppgafs utgöra 
3,118'25 hektar, borde egentligen vid 1895 års slut på grund 
af de jämlikt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 30 september 
1892 skedda regleringarna mellan Stockholms stad och Solna 
socken af Stockholms län, hvarigenoni inalles 6,531'g kvadrat
meter tillades staden, hafva upptagits till 3,118'9o hektar. Härtill 
äro vidare att lägga 287 kvadratmeter, hvarmed stadens areal 
ökats genom den i förra berättelsen omnämnda gränsbestäm-
uingen mellan Katarina församling och frälseskattelägenheten 
Klippan i Nacka socken af Stockholms län. Stadens hela land
areal utgjorde sålunda vid nästföregående liksom vid här ifråga
varande periods slut 3,118'93 hektar; härtill komma 509§i5 hektar 
vatten. I fråga om arealens fördelning på olika stadsdelar torde 
Ofverståthållareämbetet i öfrigt få inskränka sig till att hän
visa till nästföregående berättelse. Rörande markens natur och 
användning föreligga inga nyare uppgifter. 

Förändring i stadens administrativa indelning har under 
perioden egt rum endast i afseende å indelningen i rotar, i det 
dessas antal ökats från 21 till 25. 

Då nämligen befolkningstillväxten inom Adolf Fredriks och 
Hedvig Eleonora församlingar syntes göra det nödvändigt att 
inom den närmaste tiden bilda ytterligare en ny rote inom hvar 
och en af dessa församlingar, beslöto stadsfullmäktige den 9 
december 1896, vid fastställandet af 1897 års stat, att för man-
talsnämnden upptaga 3,650 kronor för inrättande den 1 oktober 
samma år af två nya rotar, hvilket belopp dock skulle få utgå 
ondast för det fall, att nämnden under året därom gjorde hem
ställan, som af stadsfullmäktige bifölles. Behofvet af en ny 
rote gjorde sig emellertid under år 1896 ännu mera kännbart 
för Kungsholms än för Hedvig Eleonora församling, och blef 
därför genom stadsfullmäktiges, af Ofverståthållareämbetet fast
ställda beslut den 1 juni 1897 bestämdt, att från och med den 
1 oktober 1897 två nya rotar skulle bildas, den ena inom Kungs
holms och den andra inom Adolf Fredriks församling. På grund 
af de med anledning af detta beslut af mantalsnämnden före-
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tagna nya roteindelningar ändrades rotania inom Kungsholms 
församling så, att dels genom några kvarters förflyttning från 
4:e eller Kungsbroroten dennas gräns i väster blef Kungsholms-
torg och Agnegatan, dels med dessa trafikleder såsom östra 
gränser för 17:e eller Kronobergsroten från denna afskildes åt
skilliga kvarter, som lågo väster om S:t Eriks gata å sträck
ningarna söder om Handtverkaregatan och norr om Fleming-
gatan samt Kronobergsgatan, hvadan således den nya roten, den 
23:e eller Stadshagsroten, erhöll nyssnämnda gräns i öster. 
Andringarna inom Adolf Fredriks församling berörde likaledes 
alla do dåvarande rotarna. Sålunda förlades gränsen mellan 
öre eller Tegnérsroten och 18:e eller Sabbatsbergsroten å sträck
ningen mellan Klara strand och Upplandsgatan till Kammakare-
gatan, hvareniot sistnämnda rote genom åtskilliga kvarters af-
skiljande till den nya roten fick sin norra och en del af sin 
östra gräns i Odengatan mellan Upplands- och Torsgatorna samt 
i denna sista gata och vidare i Karlbergsvägen västerut. Till 
den nya roten flyttades en del kvarter jämväl från 6:e eller då
varande Norrtullsroten, så att dennas gräns i norr kom att gå i 
Odengatan mellan Upplands- och Norrtullsgatorna och från den 
sistnämnda i Frejgatan till Sveavägen samt slutligen från denna 
österut i Odengatan. Samtidigt ändrades (5:e rotens namn till 
Observatorieroteu, hvareniot denna rotes forna benämning, Norr-
tullsroten, gafs åt den nya roten, den 22:a. 

Behofvet af en ny rote inom Hedvig Eleonora församling 
gjorde sig emellertid fortfarande gällande, och då jämväl folk-
mängdstillväxten inom Katarina församling nödvändiggjorde en 
fjärde rotes bildande därstädes, inrättades enligt stadsfullmäk
tiges af Öfverståthållareämbetet fastställda beslut den 17 de
cember 1898 en ny rote inom hvar och en af nämnda försam
lingar, och vidtogos i anledning häraf af niantalsnämnden föl
jande ändringar inom den dåvarande roteindelningen. Inom 
Hedvig Eleonora församling uppdelades l l :e eller Grefbroroten 
och 20:e eller Narvaroten i 3 rotar sä, att lire roten kom att 
begränsas af Strandvägen, Sibyllegatan, Linnégatan och Gref-

Magnigatan och att 20:e rotens västra och norra gräns inom 
stadens planlagda område bestämdes till Gref-Magnigatan och 
Linnégatan mellan Gref-Magni- och Banérgatorna samt sist
nämnda gata mellan Linnégatan och Karlavägen. Den nya 
roten, den 24:e eller Karlaroten, kom således att begränsas i 
söder af Linnégatan mellan Baner- och Sibyllegatorna, i väster 
af sistnämnda gata norr om Linnégatan, i norr af Vallhalla-
vägen öster om Sibyllegatan och af Karlavägen mellan Karla
planen och Banérgatan samt i öster af sistnämnda gata norr om 
Linnégatan. Inom Katarina församling erhöll 12:e roten, hvars 
namn ändrades från Barnängs- till Danviksroten, till gränser 
mot de öfriga rotarna Renstjernas gata från Stadsgården till 
Folkungagatan, denna gata till Nytorgsgatan, denna gata till 
Bondegatan och denna gata till Hammarbysjö. 13:e eller Stads
gårdsroten blef begränsad af Folkungagatan från Maria församling 
till Renstjernas gata och af denna gata till Stadsgården. 14:e 
roten, Skanstullsroten, erhöll såsom gränser Folkungagatan från 
sagda församling till Nytorgsgatan, denna gata till Bondegatan, 
denna gata till Östgötagatan och denna gata till Hammarbysjö. 
Den nya roten, den 25:e, som erhöll benämningen Barnängs-
roten, lades innanför Östgöta- och Bondegatorna å sträckningarna 
mellan deras skärningspunkt och Hammarbysjö. 

I detta sammanhang må här äfven omnämnas, att på före
kommen anledning inantalsnäinn'den den 25 augusti 1899 be
slutat, att till grund för uppdelning af gränsen mellan 14:e eller 
Skanstullsroten och 15:e eller Maria kyrkorote skulle läggas den 
genom nådiga brefvet den 16 november 1888 fastställda gräns-
linien mellan Katarina och Maria församlingar. 

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

Den topografiska Utteraturen öfver Stockholms stad har under 
perioden fått en synnerligen värdefull tillökning genom det af 
E. W. Dahlgren, enligt beslut af stadsfullmäktige, utgifna ar
betet: »Stockholm, Sveriges hufvudstad, skildrad med anledning 
af Allmänna konst- och industriutställningen 1897». 

Tab. A. Stockholms stads administrativa indelning vid 1900 års slut. 
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2. Stadens invånare. 

Folkmängdsförhållanden. Stockholms stads mantalsskrifna 
folkmängd, som vid 1895 års slut utgjorde 267,100 personer, 
uppgick enligt tabell 1 vid utgången af år 1900 till 300,523. Den 
absoluta tillväxten, eller 33,423 personer, är, enligt hvad tabell D 
utvisar, ganska hög och öfvcrträffas endast af femårsperioderna 
1881—1885 och 1886—1890. Den relativa tillväxten för åren 
1896—1900, utgörande 12'5i % eller 23o personer årligen på 
tusen inbyggare af medelfolkmängden, är högre än under den 
närmast föregående femårsperioden, men för öfrigt icke särskildt 
framträdande ocli sammanfaller nästan med genomsnittet för de 
senaste femtio åren, som utgör 22-8 pr år och tusen inbyggare. 

Under samma halfva sekel har, efter aritmetiska media räk-
nadt, öfvorskottet af födde öfver aflidne årligen i hufvudstaden 
uppgått till 2'9 på tusen af medelfolkmängden; för perioden 
1896—1900 är motsvarande tal 6'9. De tre närmast föregående 
femårsperioderna hafva emellertid visat ännu högre tal. Under
lägsenheten för åren 1896—1900 beror på den starka nedsätt-
ningen af födelsetalet, som i medeltal för halfseklet uppgått till 
32'2 pro mille årligen af medelfolkmängden, men under den nu 
senast tilländagångna femårsperioden allenast till 25"i pro mille. 
Sistnämnda födelsetal är det lägsta, som hittills iakttagits för 

Stockholm. Under perioden 1891 —1895 utgjorde motsvarande 
siffra 27'7 pro mille. 

Dödligheten inom hufvudstadens befolkning har i medeltal 
för de tio senaste femårsperioderna utgjort 29'3 pr år och tusen 
inb., men under tidrymden 1896—1900 endast 18'2- Åfveti 
denna siffra är den lägsta någonsin iakttagna och understiger 
närmast föregående femårsperiods tal (20o) med en elftedel. Den 
förbättring af de hygieniska förhållandena i hufvudstaden, som 
varit ett så utmärkande drag för de senaste årtiondena, har 
således allt hittills oafbrutet fortgått. 

Öfvergår man till omflyttningen, finner man, att staden 
Stockholm under den senaste femårsperioden vunnit genom in
flyttning i medeltal 16i pro mille årligen af sin förutvarande 
folkmängd, mot 19É9 pro mille årligen i medeltal för det senaste 
halfseklet. Inflyttningsöfverskottet har alltså varit något mindre 
än vanligt, och det ehuru den sedvanliga förlusten till utlandet 
denna gång varit endast l o pro mille årligen, eller lägre troligen 
än under någon annan motsvarande tidrymd alltsedan vår ut
vandringsstatistiks begynnelse — om man endast undantager 
perioden 1856—1860. Afses endast flyttningen inom landet, 
finner man, att hufvudstaden årligen på denna väg ökat sin folk-

Tab. B. Befolkningens förändringar i Stockholm åren 1851—1900. 
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mängd mod 17-i pro mille årligen under den nu förevarande 
femårsperioden, under det medelsiffran för de senaste femtio åren 
utgör 23-5 pro mille. 

Sammanfattas det nu sagda, framgår beträffande hufvud
stadens folkökningsförhållanden under perioden 1896—1900, att 
tillväxten i det hela kan sägas hafva varit ungefär normal, 
hvilket resultat åstadkommits däraf, att de föddes öfverskott 
varit tämligen stort och utvandringen till främmande länder 
ovanligt ringa; däremot har inflyttningen från landsorten varit 
mindre än vanligt. Under periodens sista år minskades i synnerhet 
denna inflyttning, för att slutligen under närmast följande år 
(1901) af den nya femårsperioden ersättas af en öfverskjutande 
utflyttning — i främsta rummet till de nybildade arbetarför
städerna i hufvudstadens närhet, hvilka redan under den nu gångna 
perioden vunnit en betydande omfattning. 

Då det ekonomiska tillståndet inom Stockholms stad under 
förevarande femårsperiod måste, i enlighet ined livad här nedan 
visas, i allmänhet anses hafva varit mycket fördela-ktigt, i vissa 
afseenden till och med utmärkt, åtminstone under periodens 
tidigare år, så torde den endast medelmåttiga folkökningen och 
den mot slutet af perioden så starkt ökade utflyttningen böra 
tillskrifvas i främsta rummet stagnationen inom byggnadsverk
samheten, hvilken i sin ordning förklaras af de höga penning
räntorna och de starkt uppdrifna arbetsprisen. Den nu gångna 
femårsperioden 1896—1900 erbjuder i dessa hänseenden många 
jämförelsepunkter med tidrymden 1871—1875, med dess starka 
ekonomiska utveckling sida vid sida af en verklig bostadsnöd 
för stadens kroppsarbetande eller eljest mindre bemedlade be
folkning. 

Af Stockholms särskilda församlingar har under mellan
tiden mellan 1895 och 1900 Storkyrkoförsamlingen ökat sin folk
mängd från 12,025 till 12,135 personer; Hedvig Eleonora för
samling har vuxit från 55,367 till 66,697, Johannes från 18,092 
till 18,825, Adolf Fredriks från 44,268 till 50,597, Kungs
holms från 28,542 till 35,065, Maria från 34,735 till 39,494 
och Katarina församling från 41,514 till 46,209. Däremot har 
folkmängden i Jakobs församling minskats från 14,223 till 13,877 
och i Klara församling från 18,334 till 17,624. Den starkaste 
tillväxten återfinnes alltså på Kungsholmen, med 22'9 % ökning, 
samt i Hedvig Eleonora församling, med 20'5 %. På hela Öfre 
Norrmalm (Adolf Fredriks och Johannes församlingar) har folk
mängden vuxit med l l -3 %, hvilket är åtskilligt mer än under 
närmast föregående femårsperiod (7'4 %), men ringa mot under 
åren 1886 — 1890, då denna stadsdel ökade sitt inbyggarantal 
med nära 40 %. På Nedre Norrmalm (Klara och Jakobs för
samlingar) har folkmängden under femårsperioden nedgått från 
32,557 till 31,501. Södermalms folkmängd har ökats från 76,249 
till 85,703 personer, eller med 12'4 %. 

Beträffande hufvudstadens folkmängdsförhållanden torde böra 
erinras om att vid periodens utgång hölls den sedvanliga, hvart 
tionde år återkommande MmUnna, folkräkningen, hvilken utfördes 
på samma sätt som under senare tider varit brukligt och alltså 
för Stockholm skedde i samband med 1901 års mantalsskrifning. 
Resultatet blef, att Stockholms kyrkoskrifna folkmängd vid 1900 
års utgång befanns utgöra 300,624 personer, en siffra som nästan 
alldeles sammanfaller med den förut meddelade för stadens 
mantalsskrifna befolkning eller 300,523 personer. 

Tab. C. Utvandringen från Stockholms stad och invandringen 
till hufvudstaden från främmande länder. 
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Utvandringen till främmande länder är en företeelse, som 
under de senaste årtiondena af många skäl ådragit sig en sär
skild uppmärksamhet i vårt land. I likhet med hvad i närmast 
föregående femårsberättelser varit händelsen, meddelas i tabell C 
(sid. 4) en detaljerad öfversikt af hithörande tal för perioden 
1896—1900, under sammanställning med talen från äldre tid, 
så långt uppgifter härom i hvarje fall föreligga. 

Under de senaste .femtio åren hafva, såsom af nämnda tabell 
framgår, från hufvudstaden emigrerat nära 48,000 personer. 
Immigrationen däremot har uppgått till ej fullt 14,000 personer, 
med afseende å hvilken siffra må erinras, att den omfattar blott 
de senaste tjugufem åren. För de därförut gående tjugufem åren 
är alltså immigrationen okänd, men torde i själfva verket under 
denna tid icke hafva nått någon större omfattning. Af de 
48,000 emigranterna gingo 33,000 till främmande världsdelar, 
af hvilka allra största delen hade Amerikas Förenta Stater till 
mål. Till europeiska länder hafva utvandrat nära 15,000 per
soner, hvilken förlust nästan helt och hållet ersattes genom mot
svarande inflyttning. Af dem, som utvandra till Amerika, vänder 
vid pass en sjundedel tillbaka. 

Under perioden 1896—1900 har emigranternas antal uppgått 
till 5,385, eller ej ens hälften mot föregående femårsperiods tal, 
som utgjorde 11,812. Immigranternas antal har däremot ökats 
från 3,143 till 3,942. Nettoförlusten, som under förra femårs
perioden uppgick till 8,669 personer, har alltså denna gång ut
gjort endast 1,443 personer, eller blott vid pass en sjettedel mot 
förut. Den nedgång i emigrationen, som blef en följd af 1893 
års kris i Förenta Staterna, har alltså sträckt sina verkningar 
ända till årtiondets slut. Till detta förhållande hafva naturligtvis 
bidragit de gynnsamma konjunkturer, som under denna tidrymd 
karakteriserat det ekonomiska lifvet inom Sverige. 

Liksom perioden 1891—1895 har äfven nu förflutna femårs-
tidrymd utmärkts af det förut okända förhållandet, att emigra
tionen varit störro bland kvinnorna än bland männen. Netto-
förlusten, eller utvandringens öfverskott öfver invandringen, har 
under dessa senaste fem år utgjorts af endast 256 män, mot 
ej mindre än 1,187 kvinnor. Detta förhållande vittnar om att 
våra svenska tjänstflickor allt fortfarande finna fördelaktig an
ställning inom de amerikanska hemmen, där deras goda egen
skaper sedan länge äro högt uppskattade. 

Angående den återverkan på Sveriges egna förhållanden, 
som allt bestämdare gifver sig till känna såsom resultat af den 
lifliga förbindelse, hvilken genom utvandringen kommit till stånd 
mellan Sverige och den stora amerikanska republiken, torde 
Öfverståthållareämbetet få hänvisa till hvad i ämnet yttrats uti 
närmast föregående fem årsberättelser. 

Befolkningens välstånd. Utom det allmänna intyg om ett 
stigande eller fallande välstånd, som lämnas af en fullständig 
näringsstatistik, kan en ledning för omdömet i viss mån hämtas 
af uppgifterna angående dels fastighetsvärdets och den upp
skattade inkomstens belopp, dels de penninginrättningar, hvilka 
företrädesvis uppsamla den stora allmänhetens besparingar eller, 
i tillfälle af behof, mot enklaste säkerhet lämna lånehjelp. Om 
välmågans utveckling eller aftagande under perioden 1896 — 1900, 
jämförd med närmast föregående tider, lämna dessa källor, hvar 
för sig, följande intyg. 

Taxeringsvärdet af till bevillning uppförda fastigheter upp
går till följande belopp: 

Till jämförelse må här erinras om att Stockholms folkmängd 
år 1860 uppgick till 25-9 % af samtliga städers och år 1900 till 
27-2 %• Dess fastighetsvärde har däremot, såsom rimligt är, 
städse hållit sig vid högre procenttal; emellertid företer detta 
procenttal åtskilliga växlingar. Under det af en liflig byggnads
verksamhet utmärkta 1880-talet steg Stockholms andel af stä
dernas fastighetsvärde ganska betydligt, men de båda sista femårs
perioderna kännetecknas af en relativ tillbakagång, hvilken lätt 
kan förklaras genom den stagnation i byggnadsverksamheten, 
som åtminstone tidtals råd t i hufvudstaden. 

Uppskattade inkomsten af kapital, rörelse, näring eller yrke 
samt allmän och enskild tjänstebefattning 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 trettiofem år med en 
märklig jämnhet hållit sig uppe vid något mer än en femtedel. 
Ökningen under 1880-talet bör troligen delvis tillskrifvas den 
höjning af det bevillningsfria afdraget, hvilken 1883 års bevill-
ningsförordning 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 därvid 
tillagd jämväl inkomsten af fastighet, hvarvid, i brist pä till
räckliga stödjepunkter för en verklig värdering af fastighets-
afkastningen, denna i hvarje fall anslagits till 5 % af taxerings
värdet (eller samma procenttal, som sedermera lagts till grund 
vid beräkning af inkomstskatten af annan fastighet än jordbruks
fastighet); genom ett sådant antagande vinnes nämligen alltid en 
föreställning om fastighetsvärdets stigande eller fallande samt dess 
ungefärliga förhållande till inkomsten af kapital och arbete. På 
hvarje invånare utgjorde alltså under nedannämnda tider årliga 
beloppet af: 
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Stegringen är åtminstone beträffande inkomsten af kapital 
och arbete ganska kraftig och synes tyda på uppsving inom hufvud-
stadens näringar. Beräknas den fastställda bevillningen af in
komst, likaledes i medeltal för hvarje invånare, befinnes .den
samma hafva utgjort: 

Äfven vid denna jämförelse framstår perioden 189(5—1900 
som en tid af rask ekonomisk utveckling. 

Till kännedomen om välståndet särskildt inom befolkningens 
bredare lager brukar omsättningen i sparbankerna lämna ett 
godt bidrag. Af sparbanker eger hufvudstaden, frånsedt Post
sparbanken, egentligen endast en, Stockholms stads sparbank, 
men den äfvenledes här förlagda Stockholms läns sparbank torde 
dock till större delen grunda sin tillvaro på insättningar från 
staden. Vidare hafva åtskilliga enskilda banker och aktiebanker 
sparkasseafdelningar härstädes. Här meddelas till en böi-jan 
följande siffror angående rörelsen i Stockholms stads sparbank: 

Beträffande antalet delegare bör påpekas, att en betydande 
minskning egde rum år 1891, då innestående behållningen å ej 
mindre än 10,164 sparbanksböcker öfverfördes till preskriberade 
medels konto, samt att äfven under de senaste fem åren en 
mängd motböcker dödats genom preskription, medan antalet 
insättare, som afgått genom uttagning af behållningen, städse 
understigit antalet nytillkomna insättare. 

Stockholms läns sparbank räknade vid 1900 års slut 30,980 
delegare med en behållning af 13,203,165 kr., däraf vid kon
toren i Stockholm 26,390 delegare med 12,684,146 kronors be

hållning, mot 26,532 delägare med 11,963,666 kronors behåll
ning vid periodens början. Äfven vid denna sparbank har under 
perioden ett stort antal insättare afförts i följd af preskription. 

Förhållandet mellan insättningar och uttagningar framgår 
af nedanstående öfversikt: 

I båda dessa sparbanker hafva sålunda uttagningarna öfver-
stigit insättningarna under den sista femårsperioden, eller, när
mare angifvet, under åren 1898, 1899 och 1900. Det vore dock 
förhastadt att utan vidare tillskrifva detta ogynnsamma ekono
miska förhållanden. Först kan framhållas, att insättningarna 
vid Postsparbankens olika Stockholmskontor under perioden upp
gått till 13,638,303 kronor, och då uttagningarna samtidigt be
löpa sig till 10,995,394 kronor, uppstår således ett öfverskott 
för de förra af ej mindre än 2,642,909 kronor. Insättarnes 
antal (vid Stockholmskontoren) har vuxit från 95,038 till 246,592 
och deras behållning från 3,408,561 kr. till 7,285,734 kr. En 
ännu kraftigare stegring visar bankernas sparkasseinlåning. En
ligt uppgifter från 6 solidariska enskilda banker och 11 aktie
banker voro vid 1900 års slut å sparkasseräkning vid deras 
kontor i Stockholm innestående 26,743,990 kronor, medan vid 
1896 års början, då 8 af ifrågavarande 17 banker öppnat spar
kasseräkning, å dessa räkningar innestodo endast 6,748,433 
kronor. Alldenstund bankernas sparkasseafdelningar ofta kunnat 
erbjuda allmänheten fördelaktigare villkor i fråga om ränta och 
uppsägningstid än de egentliga sparbankerna, är det ganska na
turligt, att de i viss mån öfverflyglat de senare. Härvid bör 
ibågkommas, att sparbanks- eller sparkasserörelsen i verklig
heten omfattar, förutom hopsparing af mindre summor, äfven 
förräntande af redan bildadt kapital samt ett slags kassarörelse 
för hushållet, motsvarande det större affärslifvets upp- och af-
skrifning. För denna hushållsräkning lämpa sig bankernas spar
kasseafdelningar bäst, enär det vid dem är praxis, att mindre 
belopp utbetalas vid anfordran, äfven om (från och med år 1900) 
en viss uppsägningstid är föreskrifven. 1 fråga om kapitalpla
cering åter hafva sparbankerna närmast att konkurrera med 
bankernas depositionsräkningar, hvilka smidigare, än hvad spar
bankerna i allmänhet förmå, följa räntefotens växlingar. 1 början 
af nu behandlade femårsperiod var räntan låg, men under senare 
delen af år 1897 inträffade en allmän räntestegring; och den 
höjda inlåningsräntan torde hafva dragit till de enskilda ban
kerna och aktiebankerna en del i sparbankerna innestående pen
ningar. Härigenom förklaras åtminstone delvis den omständig
heten, att i de båda Stockholmssparbankerna uttagningarna under 
de tre åren 1898—1900 öfverstigit insättningarna. 
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Sammanslår man insättarnes behållning den 31 december 
1900 vid samtliga sparbanks- och postsparbankskontor samt 
sparkasseafdelningar i Stockholm, erhålles en summa af 77,886,234 
kr., mot 48,387,997 kr. år 1895, således en ganska vacker ök
ning (61 %) på fem år. Dessa besparingar motsvara, per in
vånare, 178 kronor år 1895 och 259 kronor år 1900. 

Bland negativa bevis på välmågans stigande eller fallande 
må först anföras pantlånerörelsen. Sedan Stockholms stads 
pantlåneinrättning upphörde år 1891, eger hufvudstaden endast 
två offentliga pantlåneanstalter, nämligen Stockholms pantaktie-
bank och Arbetareringens banks pantlånerörelse. Utlåningen 
vid nämnda tvenne anstalter (af hvilka Arbetareringens bank 
tillkom år 1887) visar följande omfattning: 

Minskningen under den sista perioden är ganska anmärk
ningsvärd, i synnerhet, om man får antaga, att allmänheten fort
farande vänder sig alltmer till de offentliga pantlåneinrätt-
ningarna från de privata. Af de särskilda anstalterna har under 
åren 1896—1900 pantaktiebanken utlämnat 2,153,546 lån om 
23,106,391 kr. 50 öre och Arbetareringens bank 385,233 lån om 
5,295,885 kr. 50 öre. 

Vid de af Öfverståthållaréämbetet handhafda utsökningsmål 
har sammanlagda ådömda skuldbeloppet utgjort, i och för sig 
samt jämfördt med folkmängden: 

Både absolut och relativt taget är beloppet för åren 1896— 
1900 mycket lågt. Åren 1896 och 1898 förete de minsta skuld
beloppen med resp. 366,335 och 357,675 kronor, och äro dessa 
så låga, att något motstycke ej förekommit i hufvudstaden på 
mycket länge. 

Beloppet af beviljade lagfarter äfvensom den andel däraf, 
som tillkommit efter utmätning eller konkurs, har utgjort: 

Ehuru siffrorna för åren 1896—1900 knappast kunna i och 
för sig kallas fördelaktiga, utvisa de dock en afgjord förbättring 
gent emot förhållandet under de båda närmast föregående femårs
perioderna. 

Beloppet af resterande utskylder är också i någon mån en 
mätare af det ekonomiska välståndet. Här inverka dock äfven 
andra omständigheter, såsom i främsta rummet de skattdragandes 
större eller mindre villighet att fullgöra sina samhällsplikter. 
Hvad först beträffar antalet utfärdade debetsedlar samt antalet 
efter behörig uppbördsstämnia resterande sådana, utgjorde de: 

Procenten af resterande utskylder är nu liksom förr vida 
lägre än man af ofvan anförda tal skulle förmoda, men det är 
svårt att anställa en direkt jämförelse härvidlag med äldre tider, 
enär antalet uppbördsstämmor — från och med år 1894 — blifvit 
förändradt. Här må blott omnämnas, att under åren 1896— 
1900 påfördes utskylder till belopp af 8,195,136 kronor att be
talas å första stämman och att häraf funnos efter stämman reste
rande 1,227,129 kronor eller 15 %. 

Såsom en god mätare af det ekonomiska tillståndet har 
slutligen af gammalt betraktats antalet ingångna äktenskap; 
härvid bör emellertid ej lämnas utom räkningen, att sedan en 
längre tid tillbaka giftermålsfrekvensen i vårt land, af orsaker 
som ej uteslutande äro ekonomiska, befunnit sig, i stort sedt, i 
sjunkande. I någon mån återgifva dock giftermålstalets för
ändringar äfven växlingarna i näringslifvet. I hufvudstaden har 
antalet äktenskap utgjort: 

Medeltalet pro mille för de fem sista åren är visserligen 
rätt lågt, men utvisar dock i jämförelse med närmast föregående 
period en märkbar stegring af äktenskapsfrekvensen. 

Öfver hufvud synes den förbättring af den ekonomiska ställ
ningen, som begynte under femårsperioden 1891—1895, hafva 
sträckt sig öfver den nu senast tilländagångna perioden eller 
åtminstone större delen däraf. 

Befolkningens sedliga tillstånd. Af de statistiska data, som 
stå till buds för belysningen af det sedliga tillståndet inom huf-
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vudstaden, må först anföras de, som beröra äktenskapsskillnader. 
Antalet genom skiljobref upplösta äktenskap har utgjort, i jäm
förelse med antalet ingångna: 

I varliga fall är alltså det relativa antalet skilsmässor i 
hufvudstaden fyra till fem gånger så högt som inom landet i 
dess helhet. Den nu senast gångna perioden visar för Stockholm 
en relativ minskning; men denna minskning, i och för sig obe
tydlig, beror uteslutande på det ökade antalet äktenskap. På 
100,000 af medelfolkmängden utgjorde skilsmässornas antal i 
hufvudstaden under perioden 1891—1895 i medeltal årligen 40'8, 
under åren 1896—1900 åter 43g. 

Antalet oåkta födda barn är, i förhållande till hela folk
mängden, tre till fyra gånger så högt i hufvudstaden som i hela 
riket och ungefär dubbelt så stort som i städerna öfver hufvud. 
Huru frekvensen af oäkta födelser växlat i Stockholm, synes af 
nedanstående öfversikt öfver oäkta lefvande födda barn: 

I förhållande till hela folkmängden har sålunda frekvensen 
af oäkta födelser gått ständigt tillbaka, om än på senaste tiden 
med tämligen långsam fart. Tager man hänsyn till hufvud-
stadsbefolkningens abnorma sammansättning efter civilstånd, ålder 
och kön, visar det sig, att skillnaden mellan Stockholm och det 
öfriga riket, i afseende på de oäkta födelsernas talrikhet, all
deles icke är så öfverväldigande. 

Osedligheten bland kvinnorna, försåvidt den yttrar sig i 
yrkesmässig skörlefnad, visas af följande siffror för antalet första 
gången bland de besiktningsskyldiga inshrifna samt från besikt
ningsskyldighet befriade: 

Antalet vid slutet af nedanstående år underkastade besikt
ning har utgjort: 

Under de sista femton åren har således prostitutionens om
fattning i hufvudstaden förblifvit tämligen oförändrad trots den 
kvinnliga folkmängdens starka tillväxt. 

Antalet för gröfre brott (urbota och vanfrejdande) sak-
fällda personer har under de senaste trettiofem åren varit följande: 

Den utpräglade förbättringen i slutet af 1880-talet har 
tydligen efterföljts af en viss försämring, måhända stående i 
samband med det kända sakförhållandet, att några slag af för
brytelser, t. ex. våld mot person, pläga förekomma talrikare 
under goda ekonomiska tider. 

Det absoluta och relativa antalet själfmord har inom huf
vudstaden varit följande, jämförd t med frekvensen uti riket i 
dess helhet: 

Af hela antalet själfmördare åren 1896—1900 voro 417 
män och 90 kvinnor. 

Nykterhetsverksamheten. Under den gångna femårsperioden 
hafva de ordnar och föreningar, som i senaste berättelsen om
nämndes, fortfarande utöfvat en vidt omfattande verksamhet och 
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ej oväsentligt lyckats höja sina med lemssiffror, hvarjämte ett 
par nya organisationer tillkommit. 

Den äldsta och i vissa afseenden mest inflytelserika bland 
dessa föreningar är Svenska nykterhetssällskapet, som från och 
med år 1895 åtnjuter ett statsbidrag af 4,000 kronor till utgif-
vande af nykterhetsskrifter. Hvarje år utgifver detta sällskap 
en serie sådana skrifter, omfattande fem arbeten, hvilka dels 
gratis utdelas, dels försäljas. Detta sällskap har under perioden 
äfven i andra afseenden utvecklat en liflig verksamhet. Svenska 
nykterhetssällskapet uppställer icke personlig absolutism såsom 
villkor för medlemskap, utan medgifver sina medlemmar ett 
måttligt bruk af alkoholhaltiga drycker. 

Bland de nykterhetsföreningar, som arbeta på absolutistisk 
grund och under form af ordenssällskap, är goodtemplarorden 
utan gensägelse den förnämsta såväl i medlemsantal som i syste
matisk och betydelsefull verksamhet för nykterhet och folkupp
lysning. Goodtemplarorden räknade vid 1895 års slut ett med
lemsantal af i de äldres afdelning 68,739 och i de yngres (8— 
15 år) 7,054 eller tillsammans 75,793, däraf i Stockholms 
distrikt resp. 2,096 och 410. Logernas antal i hela landet ut
gjorde vid samma tid 1,310 i de äldres afdelning och 140 i de 
yngres, eller tillsammans 1,450, däraf i Stockholm 39 loger. 
Rapporterna för år 1900 utvisa ett medlemsantal af i de äldres 
afdelning 97,162 och i de yngres 16,199, tillsammans 113,361, 
däraf i Stockholms distrikt 2,532 i de äldres afdelning och 508 
i de yngres, tillsammans 3,040 medlemmar. Logernas antal vid 
nyssnämnda tidpunkt var i de äldres afdelning 1,676 och i de 
yngres 251, tillsammans 1,927, däraf inom Stockholms distrikt 
70 loger för de äldres afdelning och 5 för de yngres afdelning. 
Under sista femårsperioden har således hela medlemsantalet 
ökats med 37,568 och logernas antal med 477, däraf 534 med
lemmar och 36 loger inom Stockholms distrikt. 

Under senaste femårsperiod har goodtemplarorden härstädes 
inrättat ett skriftspridningsföretag, som under firma Svenska 
nykterhetsförlaget drifver bokförlagsrörelse, hufvudsakligen med 
nykterhetslitteratur, samt utgifver ordens båda tidningar Refor
matorn och Daggdroppen. Orden utöfvar ett omfattande folk-
upplysningsarbete medels studiecirklar, och studiekurser, delvis 
med allmänbildande uppgift, föredrag i nykterhetsfrågan utan och 
med tillämpning af åskådningsmateriel, såsom vetenskapliga 
planscher, skioptikonbilder och dylikt. 

En stor del loger har egna samlingshus, hvilket i synner
het är förhållandet å de större och mera tätt befolkade plat
serna. 1 hufvudstaden är en grupp af 8 loger egare till en 
fastighet, där samlingssalar, bibliotek och flere af ordens expe
ditioner äro inrymda. 

Inom goodtemplarorden finnes en själfhjälpsförening (stiftad 
år 1889), som har till uppgift att vid medlems död utbetala till 
dennes anhöriga ett penningbelopp. Understödsbeloppen uttaxe
ras på medlemmarna, men en viss procent afsättes till bildande 
af fonder, 

Ofriga nykterhetsordnar äro: 
Templarorden, hvilkens grundsatser och arbetssätt nära öf-

verensstämma med goodtemplarordens, men med något enklare 
ceremonier och utan ordensdräkt. Bland nykterhetsordnarna står 
den närmast goodtemplarorden i medlemsantal. Rapporterna för 
år 1900 utvisa en medlemssifFra af 39,724, däraf 3,913 inom 
Stockholms distrikt. Templens (motsvarande goodtemplarordens 

loger) antal var vid samma tid i hela landet 718 och i Stock
holms distrikt 62. Templarorden har äfven en själfhjälpsförening 
efter samma princip och med samma uppgift som goodtemplar
ordens; enda skillnaden är något olika uttaxeringsbelopp för 
dödsfallen. Templarordens organ är tidningen Templaren, som 
utgifves från Stockholm. 

Nationalgoodtemplar orden (stiftad år 1888 medelst en utbrytr 
ning ur goodtemplarorden) hade vid femårsperiodens början ett 
medlemsantal af 22,262 i 462 arbetande loger, däraf i Stockholm 
950 medlemmar och 21 loger. Vid femårsperiodens slut var 
medlemsantalet 27,380 och logernas antal 479, däraf i Stockholm 
omkring 1,500 medlemmar och 26 loger. 

Nykterhetsorden Verdandi (stiftad år 1896) är byggd på 
samma princip som de förenämnda nykterhetsordnarna, nämligen 
absolut nykterhet, men dess arbetssätt är något olika och afvikande, 
i det den ger sin nykterhetsverksamhet en markerad folkpolitisk 
karaktär. Vid periodens slut var denna ordens sammanlagda 
medlemsantal 2,732 i 71 loger, däraf i Stockholms distrikt 815 
medlemmar i 18 loger. Ordens organ är tidningen Verdandisten, 
som i olikhet med öfriga nykterhetstidningär är icke blott nyk
terhetstidning utan äfven allmänt folkblad med starkt utpräglad 
vänsterfärg. 

Bland nykterhetsföreningar, hvilka likaledes stå på absolu
tistisk grund, men som icke hafva karaktären af ordenssällskap, 
är Sveriges blåbands förening den främsta och täflar närmast 
med goodtemplarorden i medlemsantal. Vid 1895 års slut var 
medlemsantalet 71,313, hvarjämte det då tillika torde hafva fun
nits omkring 10,000 blåbandister, som tillhörde fristående före
ningar. I Stockholm var medlemsantalet vid samma tid 2,565. 
Ar 1900 var medlemsantalet omkring 75,000, däraf i Stockholm 
omkring 1,500. Föreningens organ är tidningen Blå bandet, som 
numera utgifves ' från Uppsala och utkommer en gång i veckan. 

Nykterhetsarmén (bildad år 1896 efter mönster af frälsnings-
armén) kännetecknas af en slags fantasiuniform och prunkande 
militära titlar för sina tjänstemän och funktionärer, och dess 
styrelse benämnes generalstab. Vid 1900 års slut hade denna 
organisation 2,135 medlemmar, däraf 480 i Stockholm. 

Svenska kvinnors kristna nykterhetsförening (Hvita bandet) 
stiftades i Stockholm under femårsperiodens sista år, nämligen 
den 10 oktober 1900. Denna förening är en afdelning af kristna 
kvinnors världsförbund, hvars program är: nykterhet, sedlighet, 
världsfred, uppfostran, rösträtt för kvinnan m. m. Den svenska 
afdelningen har dock hittills på sitt program upptagit endast de 
två första punkterna: nykterhet och sedlighet. Dess tidnings
organ är Kristligt nordiskt AfholdsWad. 

Dessutom finnes i Stockholm en sammanslutning mellan 
samtliga inom staden verkande nykterhetsföreningar under namn 
af Nykterhetsfolkets i Stockholm centralförsamling, som består 
af ombud från samtliga nykterhetssällskap inom staden och, en
ligt stadgarnas § 2, har till uppgift att »vid alla allmänna val 
samla stadens nykterhétsfolk till deltagande äfvensom att genom 
demonstrationer och framställningar hos myndigheterna samt el
jest genom lämpliga medel verka för rusdrycksbrukets inskränk
ning och slutliga afskaffande». 

I hela Stockholm finnas omkring 19,000 organiserade, på 
absolutistisk grund arbetande nykterhetsvänner. De samlas i 
regel en gång i veckan till sina möten inom respektive loger, 
tempel och föreningar. På ett år hållas i Stockholm omkring 
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10,000 möten, där nykterhetsarbete utöfvas. De flesta af dessa 
möten äro afsedda för medlemmarna, men en stor del af dem 
äro offentliga med missionerande uppgift. Bland sådana offent
liga möten, därvid föredrag ofta af vetenskapligt bildade per
soner hållas, må nämnas minnesfesten med anledning af 100-
årsdagen af P. Wieselgrens födelse (Vio 1900), hvilken fest 
hedrades med närvaro af H. M. Konungen. Minst 50,000 kronor 
årligen uppoffra nykterhetsvännerna i hufvudstaden på vidmakt
hållande af sin verksamhet, hvilken direkt främjat den allmänna 
nykterheten och indirekt utöfvat ett godt inflytande till höjande 
af särskildt de bredare lagrens intellektuella och sedliga nivå. 

De religiösa förhållandena. Beträffande statskyrkan torde 
Öfverståthållareämbetet kunna inskränka sig till att hänvisa till 
de utförliga redogörelser, som lämnats i föregående femårsberät
telser. Här må därför endast antecknas, att genom den inom 
Hedvig Eleonora församling arbetande kretsen af Sällskapet för 
främjande af kyrklig själavård blifvit vid Surbrunnsgatan, i den 
västligaste delen af församlingen, år 1898 anordnad en ny guds
tjänstlokal med särskildt anställd präst, som af sällskapet aflönas. 
Likaledes har inom samma församling helt och hållet genom 
frivilliga gåfvor uppförts en församlingshydda vid Skepparegatan, 
hvilken, invigd år 1898, kraft en kostnad af omkring 50,000 
kronor. Genom Jakobs- och Johanneskretsen af förutnämnda 
sällskap har i hörnet af Frej- och Tulegatorna år 1900 uppförts 
en provisorisk byggnad, Stefanskapellet, afsedt att utgöra en 
kyrklig gudstjänst- och predikolokal för den i sådant hänseende 
vanlottade 21:a roten. 

Af de många från protestantismen utgångna sekter, som 
verka inom hufvudstaden och för hvilkas olika bekännelser och 
organisation m. m. fullständiga redogörelser lämnats i Öfver-
ståthållareämbetets femårsberättelser för perioderna 1881—1885 
och 1886—1890, räknar utan tvifvel baptismen fortfarande de 
flesta anhängarna. 

Baptistförsamlingarna voro år 1900 till antalet 6 och egde 
5 egna kyrkor eller kapell samt en förhyrd lokal, nämligen Första 
församlingen, stiftad år 1854, med lokal i Malmskilnadsgatan 
48 D (Betelkapellet), Fjärde församlingen af år 1884 (Obser-
vatoriegatan 4), Femte församlingen likaledes af år 1884 (Elim-
kapellet, Storgatan 26), Ebeneser af år 1883 (Bränkyrkagatan 
31), Södra församlingen af år 1878 (Folkungagatan 14 B) samt 
Kungsholmens församling af år 1885, med förhyrd lokal vid 
Handtverkaregatan. I församlingarnas tjänst voro anställda 9 
pastorer. Församlingarna räknade år 1900 inalles 56 predi
kanter och underhöllo 18 söndagsskolor, hvari af 305 lärare 
meddelades undervisning åt 3,694 barn. För sin egen verksamhet 
eller för välgörande ändamål insamlade församlingarna under år 
1900 78,824 kronor. I det af församlingarna inrättade ålder
domshemmet för fattiga kvinnor, å Kungsholmen, åtnjöto 15 
personer fri bostad och fritt underhåll. Till upprätthållande af 
den af Svenska baptistsamfundet grundade skolan för utbildande 
af pastorer och missionärer, hvilken skola är förlagd till huset 
Engelbrektsgatan 18 (Betelseminariet), bidraga församlingarna i 
hufvudstaden i likhet med öfriga baptistförsamlingar i riket. 
Seminariet har under de fem åren 1896—1900 utbildat och ut-
sändt 59 lärjungar, hvilka nu verka som predikanter dels 
i hemlandet och dels i andra länder. Rörande baptistförsam
lingarnas utveckling under perioden meddelas följande ur Sven

ska baptistsamfundets tryckta årsberättelser hämtade sifferupp
gifter: 

Metodisterna i hufvudstaden äro fördelade på 5 församlingar, 
nämligen S:t Paul af år 1868 (med eget kapell, Adolf Fredriks 
torg 10), S:t Peter (med kapell Kammakaregatan 58), S:t Tre
faldighet af år 1887 (med kapell Majorsgatan 5, 7), S:t Markus 
af år 1890 (med förhyrd lokal, Kocksgatan 24) samt S:t Jo
hannes af år 1898 (ined förhyrd lokal, Bränkyrkagatan 134 A). 
Kapellens värde upptogs år 1900 till 303,913 kronor, med en 
skuld af 56,276 kronor. De i full förening varande medlem-
marnes antal utgjorde vid slutet af samma år i S:t Paul 501, 
i S:t Peter 554, i S:t Trefaldighet 464, i S:t Markus 164 samt 
i S:t Johannes 43, eller tillhopa 1,726. Härtill komma 153 
medlemmar på prof. Lokalpredikanternas antal utgjorde 16. 
Af församlingarna underhöllos nämnda år 8 söndagsskolor, hvari 
åt 1,334 barn meddelades undervisning af 125 lärare. 

Till belysning af frälsningsarmens utveckling i hufvudstaden 
under perioden meddelas följande öfversikt: 

Bland öfriga sekter märkas Svenska missionsförbundet, för 
hvars medlemsantal i hufvudstaden någon uppgift emellertid ej 
kan af Öfverståthållareämbetet lämnas, svedenborgare, hvilka äro 
delade i tvenne församlingar, nämligen Nya kyrkans församling (af 
år 1885) med 131 medlemmar år 1900 samt Nya kyrkans svenska 
församling (af år 1887) med omkring 200 medlemmar, katolsk
apostoliska församlingen (af år 1878) med 470 medlemmar, af 
hvilka 353 lagligen utträdt ur svenska kyrkan, samt evange
liska brödraförsamlingen (s. k. hernhutare) med ett 20-tal med
lemmar. 

Härför utom finnas i hufvudstaden diospora församlingar till
hörande främmande kyrkosamfund. Så räknade år 1900 den 
romersk-katolska kyrkan i en församling 1,262 medlemmar och 
judarne likaledes i en församling, som dock innesluter endast 
mosaiska trosbekännare, som äro svenska undersåtar, 1,339 med
lemmar (hela antalet judar uppgår enligt 1900 års folkräkning 
till 1,630), hvartill vidare komma anhängare af den engelsk-
episkopala och den fransk-reformerta kyrkan. 
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I sammanhang med redogörelsen för de kyrkliga förhållan
dena i hufvudstaden torde böra omnämnas de i statskyrklig anda 
verkande enskilda sällskap, hvilka liafva till mål främjandet af 
den yttre eller inre missionen. Hit höra i främsta rummet Evan
geliska fosterlandsstiftelsen, till livars stora missionsförenings or
ganisation ansluter sig Stockholms evangelisk-luterska missions
förening och Stockholms stadsmission, Betesda missionsförening, 
Svenska missionssällskapet och Lappska missionens vänner, 
hvilka båda befrämja missionen inom den svenska lappmarken, 
samt Stockholms sjömansmissionsförening. Rörande dessa före
ningars uppkomst, organisation och verksamhet på det religiösa 
området har Öfverståthållareämbetet lämnat utförliga uppgifter i 
föregående femårsberättelser. 1 fråga om Stockholms evangelisk
luterska missionsförenings samt Stockholms stadsmissions verk
samhet, i hvad densamma icke berör rent religiösa förhållanden, 
redogöres i det följande under afdelningen Välgörenheten. 

Kristliga föreningen af unge män (K. F. U. M.). Det i före
gående femårsberättelse omnämnda byggnadsföretaget har under 
den gångna femårsperioden fullbordats med afseende på de för före
ningens verksamhet afsedda lokalerna, hvilka upptaga ungefär 2ls 
af det inköpta tomtområdet. På den återstående tredjedelen har 
föreningen för afsikt att uppföra ett hotell, delvis afsedt att bereda 
bostäder för unga män. Byggnadens afslutande genom uppföran
det af denna del har förhindrats därigenom, att Birger Jarls
gatans ordnande i öfverensstämmelse med stadsplanen ännu icke 
genomförts. 

Redan den 8 november 1896 inflyttade föreningen i en del 
af den nyuppförda byggnaden. Men först den 21 april 1898 in
vigdes byggnaden af H. M. Konungen, sedan den stora samlings
salen och gymnastiksalen, hvilkas fullbordande fördröjts i af-
vaktan på ytterligare penningbidrag, blifvit färdiga i sitt nu
varande skick. Byggnaden har kostat 320,000 kronor, oberäknadt 
tomten. I gåfvomedel för ändamålet hafva influtit 263,000 kr. 

Byggnaden är utförd efter ritningar af arkitekten Johan 
Laurentz med användande af de erfarenheter man inom många 
olika länder gjort med afseende på de mest praktiska anordnin
gar af K. F. U. M. byggnader. Den har också af föreningar 
med vidsträckt erfarenhet på detta område bedömts såsom sär
deles lyckad. De 30 olika rummen hafva möblerats genom bi
drag dels in natura, dels i penningar från de olika landskap, 
livarifrån föreningens medlemmar härstamma, och äro delvis upp
kallade efter dessa landskap. Till en mycket stor del utgöras 
nämligen medlemmarne af unga män, som inflyttat till Stock
holm från skilda delar af landet. Af de hvarje år tillkommande 
c:a 300 nya medlemmarne utgöras ungefär 30 "/« af infödda stock
holmare. 

Medlemsantalet utgjorde vid femårsperiodens slut 1,257, in-
beräknadt ungefär 250 s. k. understödjande medlemmar. 

I allt väsentligt är verksamheten under femårsperioden oför
ändrad och omfattar sålunda gymnastik, fäktning och idrotts-
öfningar af skilda slag, undervisning i svenska, engelska, tyska 
och franska, stenograf], välskrifning m. in., föreläsningar i all
mänt bildande ämnen, diskussioner, tillhandahållande af tid
ningar och bibliotek, sällskapliga samkväm, musik, bibelsamtal, 
bibelstudier, bönemöten och religiösa föredrag för unga män, 
bostadsanvisningar, sjukkassa. Den sistnämndas behållning vid 
periodens slut uppgår till 1,626 kr. 22 öre. Under periodens 
lopp har i sjukhjälp utbetalats 1,575 kr. 

Det i föregående berättelse omnämnda sommarhemmet å 
Margretelund vid Ulfsundasjön förhyres fortfarande af föreningen. 

Likaså vidmakthållas de i förra berättelsen omnämnda yr
kesmötena, dels tillfälliga sådana, dels på senare tider regel
bundet återkommande, vanligen två gånger i månaden, för me
dicine studerande, elever vid Tekniska högskolan, gymnasister, 
järnvägsmän, postmän och polismän. 

I afseende på de af föreningen anordnade undervisnings
kurserna har mot periodens slut den förändringen vidtagits, att 
lektionernas antal väsentligen ökats, i vissa fall fördubblats, och 
har härigenom större effektivitet vunnits i undervisningen. 

Den i förra berättelsen omnämnda ynglingaafdelningen har 
under de gynnsammare lokala förhållanden, som den nya bygg
naden erbjuder, utvecklat sig, så att dess medlemsantal nu upp
går till 363. Af dessa äro 161 elever i folkskolor, 118 i elemen
tarskolor, 7 i andra skolor, 55 anställda i tjänst. För 22 saknas 
uppgift. Utom en vidgad verksamhet genom undervisningskurser, 
föredrag om söndagarna af religiös art, om hvardagarna af all
mänbildande, gymnastik och ordnade lekar hafva för ynglinga-
afdelningens medlemmar äfven anordnats sommarvandringar. 
Denna afdelnings mycket anlitade bibliotek uppgår till ungefär 
500 band. 

Hufvudafdelningens bibliotek har under perioden vuxit till 
något öfver 4,000 volymer. 

De årliga utgifterna för föreningens verksamhet uppgå till 
omkring 40,000 kronor. 

Den i föregående femårsberättelsen omnämnda filialen å 
Söder har fortsatt sin verksamhet i hufvudsaklig öfverensstäm
melse med de grunder, som i förra berättelsen angifvits. De af 
staten understödda föreläsningskurserna för arbetare hafva be-
drifvits dels i den lokal, n:r 36 Hornsgatan, hvari filialen in
flyttade år 1894, dels i den lokal i aktiebolaget Manhems hus n:r 
108 Hornsgatan, dit verksamheten förlades den 1 oktober 1899. 
Jämte dessa föreläsningar har äfven lässtuga särskildt för ar
betare med användande af föreningens till ungefär 1,000 band 
uppgående bibliotek varit anordnad. Under periodens sista år 
uppgingo utgifterna för filialens verksamhet tiil 5,384 kronor 
12 öre. 

Styrelsen för förbundet mellan Sveriges K. F. U. M. har 
fortfarande sitt säte i Stockholm. Dess expedition är förlagd 
till den nya föreningsbyggnaden, 35 Birger Jarlsgatan. Antalet 
till förbundet anslutna föreningar utgjorde vid periodens slut 110 
med 7,674 medlemmar. 

Kristliga föreningen af unga kvinnor (K. F. U. K.) i Stock
holm, bildad år 1886, arbetar för unga kvinnors väl i andligt, 
intellektuellt, socialt och fysiskt afseende och söker nå detta 
mål genom möten och inbjudningar till föreningen, där man all
tid är redo med råd och hjälp, såväl när det gäller tillfreds
ställande af de andliga behofven som ock då det gäller yttre 
lefnadsförhållanden. K. F. U. K. söker äfven att fostra krist
liga arbeterskor på det religiösa området, såsom missionärer 
m. m., äfvensom dugliga medborgarinnor, hvilka på ett eller 
annat sätt arbeta inom samhället. K. F. U. K. anordnar regel
bundna andliga möten, såsom bibelklasser, missions-, sång-, sy-
och diskussionsmöten; dessutom har föreningen en söndagsskola, 
en s. k. ungdomsgren, som en gång i veckan samlar flickor 
mellan 8 och 15 år till arbets-, sång- och uppbyggelsemöten, en 
blorastermission, som genom blommor, bibelspråkskort m. m. vill 
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glädja de sjuka. För att tillgodose det intellektuella beliofvet 
har föreningen anordnat undervisningskurser i svenska, främ
mande språk och sång samt föredrag och diskussioner i allmän
nyttiga ämnen. För kvinnors väl i socialt afseende har K. F. 
U. K. tillsvidare icke gjort annat än vädjat till stadsfullmäktige 

Tab. D. Egendomar i Stockholms stad, tillhörande andra religiösa samfund och föreningar ån statskyrkans församlingar, år 1900.1) 

för att få en ändring i det fördärfbringande inneboendesystemet 
samt genom ett upprop i tidningarna sökt väcka butikegare och 
allmänhet till tanke på det skadliga för unga kvinnors fysik att 
i butikerna oupphörligt förblifva stående. En och annan butik
egare följde föreningens uppmaning och anskaffade sittplatser åt 
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sina biträden. För att i någon mån tillgodose medleramarnas 
fysiska behof har föreningen under somrarna underhållit ett 
hvilohem, där unga kvinnor fått vederkvickelse för både kropp 
och själ. Föreningen utgifver den månatliga tidskriften »Hemåt» 
samt har ett rikhaltigt bibliotek för medlemmarnas räkning. 
K. F. U. K:s placeringsbyrå förmedlar platser, ger råd och an
visningar om bostad och inackordering i hufvudstaden samt 
adresser och rekommendationer till in- och utlandet. Föreningens 
angelägenheter handhafvas af en styrelse, bestående af 18 med
lemmar. Medlemsantalet i föreningen, som år 1896 utgjorde 
371, uppgick vid periodens slut till 640. Medlemmarna tillhöra 
alla samhällsklasser. K. F. U. K. har upplåtit sin lokal — 
Malmskilnadsgatan 46 — till möten för missionsföreningen 
»Kvinnliga missionsarbetare» (K. M. A.), som omhänderhar dess 
missionsangelägenheter och som för närvarande arbetar på 12 
olika missionsfält dels genom missionärer och infödda evange-
lister, dels genom att underhålla barn i barnhemmen. Äfven 
föreningen »Svenska hvita bandet», som själfständigt arbetar för 
sedlighet och nykterhet, har sina möten på samma lokal. Denna 
förening, i hvilken K. F. U. K:s nykterhetsförening »Blå bandet» 
uppgått, räknar 51 medlemmar. 

K. F. U. K. har filialer i olika delar af Stockholm, näm
ligen : 

I. Kungsholmsfilialen — Handtverkaregatan 41, där möten 
hållas hvarje lördagsafton — räknar 69 medlemmar; 

II. Djurgårdsfilialen, Bergsgränd 6, har möten tre gånger i 
veckan samt söndagsskola och ungdomsgren. Medlemsantalet 
uppgår till 80; 

III. Mariafilialen, Hornsgatan 110, arbetar på liknande 
sätt med möten nästan hvarje kväll; 

IV. Adolf Fredriks filial har numera uppgått i »Kyrklig 
själavård»; 

V. Filialen i »Staden mellan broarna», Köpmansgatau 10, 
anordnar möten för unga kvinnor hvarje lördagsafton. 

Dessutom arbetar fullt själfständigt Södra K. F. U. K., 
Kocksgatan 19, genom ett s. k. aftonhem för arbeterskor, där 
möten hållas hvarje kväll. Medlemsantalet uppgår till omkring 
100, mest fabriksarbeterskor. 

En öfversikt af fastigheter inom hufvudstaden, tillhörande 
här ifrågavarande religiösa föreningar och liknande samfund, 
meddelas i tabell D (sid. 12). 

Arbetarrörelsen. De till socialdemokratiska arbetarpartiet 
anslutna fackföreningarna — utgörande flertalet af de i hufvud
staden varande — voro vid 1895 års slut 45 stycken med 5,265 
medlemmar. Såväl i antal som i medlemstal hafva dessa fack
föreningar tillväxt under femårsperioden, så att de vid slutet 
af nedanskrifna år utgjorde: 

Ökningen i antalet föreningar får tillskrifvas icke blott en 
intensiv agitation för att organisera allt flere yrkens utöfvare 
utan äfven en särskildt inom järn- och träbranscherna starkt 
framträdande benägenhet till större föreningars uppdelning i 

mindre efter yrkesspecialiteter (i stället för att man förut delvis 
hade organisationen uppdelad efter stadsdelar). För organise
randet af kvinnliga arbetare har från socialdemokratiskt håll 
verkat ett särskildt utskott. Dock har det synts nästan omöjligt 
uppehålla enbart kvinnliga fackföreningar, då däremot kvinnor i 
stort antal varit medlemmar af fackföreningar i yrken, som an
vända bägge könens arbetskraft; så t. ex. i tobaksarbetarför
bundet, Rörstrands arbetarförening, murarbetsmännens förening 
m. fl. Agitationsklubbar af kvinnor från olika yrken, äfven 
gifta kvinnor utan fackanställning, voro till antalet 2. 

Intresset för rösträttsfrågan har bland annat visat sig i 
sändande af delegerade till 1896 års folkriksdag, "den andra och 
hitintills sista. 

Af strejker och lockouter märkes särskildt en 14 dagars 
hamnarbetarstrejk år 1896 med till större delen lyckligt re
sultat för arbetarna — timpenningen höjdes och olycksfalls
ersättningarna likaså. En större lockout har försiggått i tobaks-
arbetarfacket, men bilades slutligt genom ömsesidig öfverens-
kommelse. 

Inom byggnadsfacken har under hela perioden kunnat kon
stateras en viss spänning mellan arbetare och arbetsgifvare, i 
fråga om icke blott arbetslönen utan äfven arbetsprestationen 
och formen för lönen: timpenning eller ackord. Ar 1899 hotade 
en större lockout utbryta men afvärjdes; följande år blef den 
dock en verklighet. Den slutade med kompromiss, på hvars ar
bete baserades vidare öfverenskommelser. 

Ar 1898 hölls i Stockholm en större fackkongress, som be
slutade en speciell facklig landsorganisation med säte i Stock
holm. I denna landsorganisation hafva de flesta föreningar och 
förbund sedermera ingått, samtidigt med att ett flertal af dem 
genom s. k. arbetarkommuner, af hvilka en upprättats äfven i 
Stockholm, tillhör socialdemokratiska arbetarpartiet. 

Ar 1897 bildades i Stockholm Föreningen folkets hus i 
Stockholm utan personlig ansvarighet, hvilken i december 1900 
hade under tak en byggnad med kontors- och samlingslokaler å 
en 1,548 kvadratmeter stor tomt vid Barnhusgatan. Under fem
årsperioden hafva äfven inom nykterhetsrörelsen pågått sträf-
vanden för att förskaffa egna samlingslokaler. 8 loger inom 
goodtemplarorden hafva inköpt en egendom 39 Jakobsbergsgatan; 
äfven inom andra nykterhetsorganisationer hafva bildats byggnads-
eller lokalföreningar, hvilka — liksom Föreningen folkets hus 
— bl. a. skaffat sig en del penningmedel genom af Eders Kungl. 
Maj:t sanktionerade lotterier. 

En arbetarnes konsumtionsförening (aktiebolag) bildades år 
1896 och öppnade sin första affär under år 1897. Vid slutet af 
år 1900 hade föreningen två filialer, en på Söder och en på 
Kungsholmen. Ar 1899 afhölls i hufvudstaden en första koope
rativ kongress. 

Under perioden hafva arbetar- och andra korporationer af 
olika slag vid flere tillfällen framburit till stadsfullmäktige och 
andra myndigheter sina klagomål öfver de höga hyrorna. En 
på beslut af stadsfullmäktige företagen undersökning angående 
arbetsklassens bostadsförhållanden förelåg år 1897 och visade, 
att förhållandena i många hänseenden voro beklagliga. Delvis 
med anledning af denna utredning hafva stadsfullmäktige byggt 
6 hus å 3 tomter med bostäder, afsedda för stadens arbetare. 
Alltjämnt fortsättas dock klagomålen öfver oproportionerliga 
hyror. Denna fråga blir Öfverståthållareämbetet i tillfälle att 
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närmare beröra i den på annat ställe i denna berättelse före
kommande redogörelsen för den vid periodens slut företagna bo
stadsräkningen i hufvudstaden. 

Välgörenheten i hufvudstaden har under denna period, såsom 
tillförene, verkat med stor offervillighet. En förteckning på de 
vid periodens slut befintliga sällskap och föreningar, som på olika 
sätt förverkliga uppgiften att förekomma och lindra fattigdora 
och nöd, bereda tillfällen till undervisning och arbete eller på 
andra vägar befoi-dra mindre lyckligt lottade medmänniskors in
tressen, meddelas i tabell 7, som äfven lämnar några sifferupp-
uppgifter om dessa föreningars verksamhet under år 1900. Öfver-
ståthållareämbetet har härjämte ansett sig böra göra till föremål 
för särskildt omnämnande några i tabell 7 icke upptagna före
ningar, som på ett mera ingripande sätt verka för sitt ändamål 
eller vunnit en mera afsevärd utveckling. 

Föreningen för välgörenhetens ordnande (i dagligt tal kallad 
F. V. O.), som har till uppgift att, oberoende af religiösa och 
politiska meningsskiljaktigheter, inom hufvudstaden verka för ett 
ordnadt samarbete mellan enskilda välgörande personer, enskilda 
välgörande stiftelser eller föreningar och den allmänna fattig
vården, har under den gångna femårsperioden fortfarande arbetat 
på ungerår samma sätt, som i föregående femårsberättelser finnes 
närmare angifvet. 

Arbetet utföres genom en centralbyrå, där hjälpsökande mot
tagas, diarier, register och anteckningar föras, upplysningar läm
nas samt gjorda ansökningar beredas till föredragning inför ett 
arbetsutskott eller kommitté, som beslutar, hvilka åtgärder som 
i hvarje fall böra vidtagas. Staden är i afseende på arbetet 
delad i fyra kretsar, hvar och en med sin sekreterare, sin ut
redare eller fattigbesökare samt sin kommitté, sammansatt af 
personer, som inom kretsen stå i beröring med de fattiga. Den 
första af dessa kretsar omfattar Adolf Fredriks samt Jakobs och 
Johannes församlingar, den andra Katarina församling, den 
tredje Klara, Nikolai och Kungsholms församlingar samt den 
fjärde Maria och Hedvig Eleonora församlingar. Hvarje krets 
representanter sammanträda en gång i veckan på byrån för be
handling af de ärenden, som förekomma från kretsen, hvarefter 
byrån är ansvarig för de fattade beslutens utförande. Före
dragningslista sändes dagen före sammanträdet dels till hvar och 
en af kommitténs ledamöter, dels till fattigvårdsnämnden, där
ifrån upplysningar meddelas och dit sedan uppgift om de fattade 
besluten öfversändas. Prästerskap och församlingsföreståndare 
samt församlingsdiakonissor äro medlemmar af kommittéerna; 
skyddsföreningen är där representerad, äfvenså församlingarnas 
sjukvårdsföreningar, arbetarföreningar m. fl. Med öfriga inom 
kretsen befintliga föreningar och välgörenhetsinrättningar söker 
utskottets sekreterare att stå i förbindelse såväl för att åväga
bringa ett utbyte af erfarenheter om dem man önskar hjälpa 
som för att uppgöra en bestämd plan för hjälparbetet och få 
hvar och en att taga den del däri, som förhållandena medgifva. 

Arbetet å centralbyrån utföres fortfarande med hnfvudsak-
ligen oaflönade krafter. Endast kamreraren och ett kvinnligt bi
träde samt byråns vaktmästare äro aflönade. Aflönad är äfven 
den ordinarie besökaren i hvarje krets. 

Föreningens medlemmar erhålla hänvisningskort till byrån 
för att lämna till de hjälpsökande, om hvilkas förhållanden de 
önska närmare upplysning. Centralbyråns uppgift är sålunda 

icke att öfvertaga enskilda personers förpliktelser mot hjälp-
behöfvande, utan att åstadkomma en klar utredning om deras 
förhållanden och en plan för deras upphjälpande, som själfva 
bjuda till, så att en hvar må kunna efter förmåga bidraga till 
att göra dem oberoende af vidare hjälp eller — där utredningen 
visar, att den behöfvande litar på andras bistånd — förvägra 
den hjälp, som, under sådana förhållanden, blott skulle skada. 
Direkta förfrågningar kunna äfven göras å byrån, som står alla 
till tjänst med upplysningar, anvisningar och råd. Då det där 
förvarade arkivet omfattar öfver 11,000 »handlingar», innehållande 
hela familjers eller enskilda individers mer eller mindre utförliga 
lefnadshistoria, så kan byrån vara i tillfälle att lämna värderika 
upplysningar om många af dem, som behöfva eller begära hjälp 
och som välvilliga personer önska gagna. Endast till dem, 
hvilkas bevekelsegrund att fråga är ädel, enligt byråns öfver-
tygelse, meddelas uppgifter ur handlingarna; dessa utlämnas 
aldrig till genomseende. 

Medlem af föreningen kan en hvar blifva, som gillar före
ningens syfte och erlägger afgift af minst 3 kr. årligen eller in
går som ständig ledamot genom betalande af 200 kr. eller genom 
eiiäggande af 1,000 kr. blir stiftande ledamot. Medlemmarnas 
antal är f. n. omkring 2,000. Af dessa äro 16 stiftande och 
118 ständiga. Af medlemsafgifterna afsättas 25 $ till bildande 
af en fond för att trygga centralbyråns verksamhet, ty för väl
görenhetens ordnande är det i främsta rummet nödvändigt att 
hafva en gemensam mötesplats för alla inom området ar
betande. 

Genom allmänhetens förtroende och välvilja har till före
ningen ock influtit betydande gåfvor till nödställdas rationella 
hjälpande. Större donationer, å hvilka räntan skall för sär
skildt uppgifna ändamål användas, hafva äfven lämnats. Det 
kapital, som föreningen enligt senaste bokslutet, som omfattar 
tiden från den 1 juli 1900 till och med den 30 juni 1901, har 
att ansvara för och där endast räntan är disponibel, uppgår till 
434,45953 kronor. Af dessa medel äro 124,000 kronor afsedda 
till späda barns vård och uppfostran, 41,508'43 kronor till under
håll af ett barnhärbärge, 50,000 kronor för anskaffande af lämp
lig lokal för centralbyrån och 126,824-70 kronor för dess under
håll för öfrigt. 

A barnhärbärget, som är förlagdt på landet i närheten af 
Stockholm, intagas under längre eller kortare tid barn, som äro 
i behof af särskild vård, men ej kunna erhålla sådan i sitt hem. 
Stundom kunna äfven friska barn där för en tid mottagas under 
moderns sjukdom eller annan tillfällig svårighet i hemmet. 

Genom fonden för barns vård och uppfostran underhållas 
för närvarande 70 barn. De flesta äro inackorderade i enskilda 
hem på landet; för ett par erlägges betalning på barnhem; ett 
par genomgå hushållsskola. 

Den hjälp, som ordnas för de nödställda, är lika mångskiftande 
som deras förhållanden äro olika. I ett fall kan kostnaden 
uppgå till hundratals kronor, i ett annat erfordras inga medel 
eller så godt som inga, men ett så mycket mera intensivt arbete 
från de ordnandes sida. Man åsyftar dock alltid att förhjälpa 
den sökande ur det betryck, som för tillfället råder, och sätta 
honom i stånd att reda sig själf. 

De sjuka och åldriga kunna dock aldrig tänkas komma i 
en sådan ställning. I ett fåtal fall har F. V. O. därför försökt 
ordna regelbundet fortlöpande understöd, då anhöriga och vänner 
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funnits villiga att bidraga och särdeles goda upplysningar om 
den nödställdes hela föregående lif erhållits. 

Bland åtgärder som vidtagas förekomma ofta vård af sjuk
lingar under konvalescenttiden samt ett anordnande af lands
vistelse under sommaren för personer, såväl yngre som äldre, 
hvilka hafva grundad förhoppning att därigenom kunna åter
vinna arbetskraft och förmåga att försörja sig själfva. Bad- och 
brunnsvistelse har under sista året beredts 55 personer, och 200 
personer hafva sändts till landet under en del af sommaren. 

Penninglån lämnas af föreningen i en del fall, där sådant 
synes vara bästa sättet att hjälpa utan att pauperisera. Lånen 
afse i allmänhet att bistå den hjälpbehöfvande att — då medel 
ej på annat sätt kunna anskaffas — få börja en verksamhet, 
genom hvilken han antages kunna försörja sig. Afbetalningarna 
ske i små belopp per vecka eller månad; ränta fordras aldrig. 
Ett kreditiv å 7,000 kronor finnes för detta ändamål, och om
sättningen å detsamma uppgår till omkring 2,000 kronor om året. 

Arbetsredskap utlånas äfven på längre eller kortare tid, där 
sådant anses' behöfligt. Fyra stickmaskiner och 46 symaskiner 
äro på sådant sätt utlämnade. Under sjukdom eller arbetsbrist 
för familjeförsörjaren har mången hustru därigenom lyckats att 
hålla familjen uppe och mer än en kvinna satts i stånd att för
sörja -sig och så småningom förvärfva sig en egen maskin. 

Genom föreningens s. k. slöjdafdelning lämnas sömnads-, 
sticknings- och väfnadsarbete åt personer, hvilka genom ålderdom, 
sjuklighet eller af andra orsaker ej kunna erhålla arbete inom 
den vanliga arbetsmarknaden. I medeltal hafva under vinter
månaderna 150 personer erhållit arbete med en förtjänst af till
hopa omkring 7,000 kronor. De tillverkade artiklarna försäljas 
sedan till gångbara priser i slöjdafdelningens bod, Arsenalsgatan 
1 A. Omsättningssumman uppgick under sista arbetsåret till 
cirka 20,000 kronor. 

Arbete på annat sätt söker man efter förmåga anskaffa åt 
dem, hvilka af olika orsaker hafva svårt att själfva kunna skaffa 
sig sådant. Genom centralbyråns kotnmissionsafdelning hafva under 
sista året platser förmedlats för 126 personer, däraf några på 
landet. Tillfällig sysselsättning har beredts 90 personer. 

Utredningar rörande bostadsförhållandena i hufviidstaden 
hafva af föreningen gjorts, och på dess styrelses initiativ har ett 
bolag bildats för att uppföra billiga bostäder åt de minst betal
ningskraftiga bland stadens invånare. Räntefria eller delvis 
räntefria lån hafva äfven lämnats för uppförande af arbetar
bostäder. 

Genom föreningens initiativ har äfven en verksamhet börjats, 
som afser att underlätta de fattigas försök att genom små be
sparingar trygga sig under tider af arbetslöshet eller annan 
svårighet. Det är de »vandrande sparkassorna», genom hvilka 
tillfälle erbjudes i åtskilliga af de hufvudsakligen af de mindre 
bemedlade bebodda husen att en gång i veckan, å på förhand 
tillkännagifven bestämd dag, kunna få köpa sparmärken till post
sparbanken. Mer än 300 personer hafva begagnat sig däraf, och 
i de 38 egendomar och 5 butiker, i hvilka 18 damer besörjt för
säljningen, har under ett år försålts 10-öres märken till ett värde 
af nära 3.000 kronor. Då försöket manar till fortsättning, kommer 
en särskild förening att bildas till verksamhetens vidare utveckling. 

»Att söka åstadkomma enhet i fråga om välgörenhetens grund
satser och dess utöfvande» tillkommer enligt stadgarna föreningen. 
Till främjande däraf hafva möten och föredrag hållits och tryckta 

meddelanden utsändts från centralbyrån. De sista åren har före
ningen haft till sitt organ tidskriften »Dagny», utgifveri af Fredrika 
Bremer-förbundet. 

Stockholms evangelisk-luterska missionsförening. Föreningen 
utgöres af vänner till den evangelisk-luterska läran, hvilka i 
hufvudstaden vilja medverka såväl till denna läras bovarande som 
till spridandet af den frid densamma afser att gifva sina be-
kännare, hvarjämte föreningen på flere ställen i stadens utkanter 
bedrifver filantropisk verksamhet bland det stora antal fattiga, 
som där uppehåller sig. 

Missionsverksamheten utöfvas medelst predikningar och upp-
byggelsemöten förnämligast i Bethlehemskyrkan och missions-
hyddorna, därvid så mycket som möjligt prästmän men äfven 
lekmän användas. I förening härmed anordnas söndagsskolunder
visning med 700 å 800 barn årligen. 

Den filantropiska verksamheten ledes af diakonissor, hvilka 
underhållas af särskilda sällskap, men erhålla bostad af före
ningen i dess missionshyddor. Dessa diakonissor hafva dagliga 
mottagningar för fattiga, besöka flitigt deras hem, råda och hjälpa 
dem i deras svårigheter, bistå dem i sjukdom, undersöka noga 
deras förhållanden, innan de gifva dem lifsförnödenheter eller 
annat understöd, samt söka mildt men bestämdt uppväcka deras 
viljekraft till själfförsörjning och skaffa dem arbete, då ej van
förhet eller andra hinder föreligga. De utdela vidare en mängd 
polletter, under den del af vintern då fattigdom och arbetsbrist 
är störst, till medellösa, hvilka mot polletternas aflämnande få 
mat eller ved, hvarförutom de tilldela de eländigaste aflagda 
kläder m. m., som blifvit skänkta. För öfrigt samla diakonis-
sorna dels fattiga mödrar till arbete en eftermiddag i veckan, 
då dessa för inköpspris erhålla materialier till underkläder m. ni., 
som do efter verkställd betalning få hemtaga, dels sammankalla 
de unga flickor en annan eftermiddag för att lära dem laga och 
vårda sina kläder. Under den kalla årstiden bruka enskilda 
personer lämna diakonissorna pengar till s. k. fattigbjudningar, 
därvid fattiga af alla slag inbjudas på en enkel måltid, ibland 
familjer med barn, ålderstigna, sjuklingar m. fl., stundom ut
fattiga män, s. k. uteliggare, o. s. v. Då fattigdomens orsaker 
ofta härleda sig från superi, lättja och andra laster samt dåligt 
sällskap, hållas vid ifrågavarande tillfällen föredrag eller före
läsningar i sedliga och religiösa ämnen, lämpade efter de fattigas 
tillstånd och med ändamål att beveka dem vandia goda vägar 
samt blifva nyttiga samhällsmedlemmar. 

Beträffande föreningens ekonomi må anföras, att missions
hyddan vid Mejtens gränd under år 1897 såldes till Katarina 
församling för 6,000 kronor, emedan en tomt vid Holländare
vägen blifvit skänkt till föreningen, hvilken tomt sedermera 
genom stadens myndigheters välvilliga tillmötesgående utbytts 
mot en större och lämpligare, på fri och egen grund belägen 
tomt vid Hammarbygatan, hvarest det är meningen att bygga 
en ny missionshydda, så snart tillräckliga medel insamlats till 
byggnadsfonden. 

Af räkenskaperna inhämtas, att vid sista femårsperiodens 
början den 1 januari 1896 förefanns en kassabehållning af 698 
ki-onor 3 öre och att under samma period inkomsterna uppgingo 
till 65,670 kronor 74 öre samt utgifterna till 65,724 kronor 95 öre, 
äfvensom att vid dess slut den 31 december 1900 kvarstod en be
hållning af 643 kronor 82 öre. Ofvanstående inkomster utgjordes 
af årsafgifter, gåfvor och donationer, försäljningar, kollektmedel, 
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insamlingar, hyror samt 6,000 kronor för den afyttrade missions
hyddan. Utgifterna åter bestodo af hyra för Bethlehemskyrkan, 
aflöningar, underhåll af hyddorna och deras inventarier, lifräntor, 
annonser, tryckningskostnader, och särskildt må framhållas, att 
23,335 kronor 88 öre blifvit använda till mat, kläder, hyreshjälp 
m. m. åt sjuka och fattiga, hvilket belopp i små poster af in
tresserade personer öfveiiämnats till diakonissorna för sistnämnda 
ändamål. 

Tillgångarna den 31 december 1900 voro: 

Sedan en skuld af 1,000 kronor fråndragits dessa 41,278 
kronor 13 Öre, hade föreningen den 31 december 1900 således 
40,278 kronor 13 öre i tillgångar. 

Vid en öfversikt af ekonomien under de 24 år föreningens 
verksamhet pågått finner man, att nära 300,000 kronor insam
lats på den fria offervillighetens väg, hvaraf omkring 106,000 
kronor utdelats till fattiga sjuka och andra nödlidande, hvarföre 
det måste erkännas, att föreningen såväl härigenom som genom 
sin öfriga verksamhet varit till gagn för de stadsdelar, där den 
utofyat sitt arbete. 

Stockholms stadsmission har äfven under den gångna perioden 
utöfvat sin välsignelsebringande verksamhet. Under år 1899, 
det sista för hvilket uppgifter varit för Öfverståthållareämbetet 
tillgängliga, underhöllos i barnhemmet 50 barn för en kostnad 
af 25,989 kronor 56 öre. Vid arbetshemmet utgjorde skydds
lagarnas aDtal 153, af hvilka 122 varit för brott straffade eller 
undergått tvångsarbete. Antalet underhållsdagar för samtliga 
skyddslingar belöpte sig till 6,580, eller i medeltal för hvarje 
skyddsling 43 Jagar. Hemmet bar under året dessutom syssel
satt 50 tillfälliga arbetare under sammanlagdt 1,348 dagsverken. 
Kostnaderna för hemmets underhåll uppgingo till 9,125 kronor 
78 öre. Förutom skriftspridning och predikoverksamhet i Bethle
hemskyrkan, arbetshemmet och salen Nybrogatan 36 har stads
missionens verksamhet i öfrigt omfattat fattigbjudningar samt 
besök hos sjuka och fattiga, å allmänna inrättningar samt å 
krogar m. fl. ställen. Dessa besök uppgingo år 1899 till 21,126. 

• Under hänvisning till de utförliga redogörelser för arbets
stugornas uppkomst och verksamhetssätt, som lämnats i de två 
närmast föregående femårsberättelserna, torde Öfverståthållare
ämbetet här kunna inskränka sig till att om desamma anföra 
följande. 

Vid sitt 75-års jubileum år 1896 anslog Stockholms stads 
sparbank 20,000 kronor till upprättande och underhåll af arbets
stugor i hufvudstaden. Härigenom bereddes möjlighet att vid 
arbetsstugorna anordna förmiddagsafdelningar, bestående af barn, 
som denna tid af dagen hafva fritimmar i folkskolan. En del 
af donationen användes till upprättande af en ny arbetsstuga i 
norra delen af Johannes församling. En ny arbetsstuga har 
äfven, år 1899, inrättats vid Stockholms arbetarhem. 

Är 1900 besöktes Stockholms 11 arbetsstugor af tillhopa 
1,541 barn. Utgifterna uppgingo till 34,759 kronor 13 öre. Af 
Stockholms stad åtnjöto arbetsstugorna ett anslag af 15,000 

kronor. Kapitalbehållningen vid 1900 års slut, inberäknadt dona
tioner, utgjorde 34,480 kronor 45 öre. 

Fredrika-Bremer-förbundet. Ehuru detta förbunds arbete 
icke uteslutande faller inom området för välgörenhet i egentlig 
mening, har Öfverståthållareämbetet dock ansett sig kunna här 
lämna en redogörelse för dess verksamhet under perioden. 

För att kraftigt söka verka för kvinnans framåtskridande 
stiftades hösten 1884 det förbund, som antog Fredrika Bremers 
namn dels för att angifva i hvilken riktning detsamma önskade 
verka och dels för att på så vis utgöra en lefvande minnesvård 
åt den ädla banbryterskan för kvinnans utveckling och rättig
heter. Förbundets ändamål är att, »under kraftig samverkan 
af erfarna kvinnor och män, inom så vida kretsar af vårt land 
som möjligt, verka för en sund och lugn utveckling af arbetet 
för kvinnans höjande i sedligt och intellektuellt såväl som i 
socialt och ekonomiskt afseende». För att på ett praktiskt och 
verksamt sätt arbeta för sina syften upprättade förbundet, omedel
bart sedan det blifvit stiftadt, i hufvudstaden en byrå, hvilken 
utgör ett viktigt centrum för förbundets mångsidiga verksamhet. 
Byråns största betydelse ligger däri, att genom densamma en 
närmare sammanslutning kan äga rum mellan alla dem, som äro 
intresserade för eller villiga att arbeta för de frågor, som på 
ett eller annat sätt sammanhänga med förbundets program, och 
att, då byrån får osökt tillfälle att höra önskemål framställas, 
mellan förbundet och allmänheten en växelverkan åstadkommes, 
hvilken är till stor nytta för kvinnofrågans sunda och logiska 
utveckling. 

Till byråns hufvuduppgifter hör besvarandet af frågor an
gående lärokurser och arbetsområden samt angående förhållanden, 
som på ett eller annat vis sammanhänga med kvinnans ställ
ning i samhället. För att motsvara anspråk, som i sådant af-
seende ställas på densamma, samlar och ordnar byrån rapporter, 
statistiker, prospekt m. m., som beröra kvinnans ställning i 
Sverige och i andra länder. Såväl af enskilda som af myndig
heter anlitas denna afdelning af byrån år från år i allt högre 
grad. Äfven från utlandet inkomma ofta förfrågningar rörande 
den svenska kvinnans sociala ställning, angående hennes rätt 
till examinas äfläggande m. ro. 

Byrån förmedlar platser för lärarinnor, kontorister, hus
föreståndarinnor, gymnaster, sjuksköterskor m. fl. Platsförmed
lingens resultat under senaste femårsperioden utvisas af följande 
siffror: 

Platsförmedlingen har omfattat dels fasta platser för lära
rinnor, föreståndarinnor, värdinnor, kontorister ra. fl. samt platser 
som distrikts- och kommunsköterskor och vid sjukhus, dels ock 
tillfälligt arbete med lektioner och arbete inom sjukvården. Såsom 
af ofvanstående sifferuppgifter framgår, är arbetsgifvarnes antal 
under ett år lika med och under tvenne år högre än de arbets
sökandes, hvilket betydligt försvårar byråns arbote, ty det gör 
det ofta omöjligt att bland de samtidigt anmälda finna dem, 
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som motsvara hvarandras anspråk. Det öfverklagade förhållandet 
har mest visat sig inom lärarinnebranschen, där de arbetssökandes 
antal ej på långt när motsvarar krafven. Orsaken härtill torde 
kunna sökas dels däri, att lärarinnekallet numera ej såsom förr 
utgör så godt som det enda arbetsområdet för kvinnor, dels däri, 
att allt flere skolor uppstått, såväl i städerna som på mindre 
orter, hvarigenom efterfrågan på de genom lärarinneseminarierna 
utbildade lärarinnorna stegrats. 

Förbundet har verksamt sökt motarbeta de faror, hvilka 
unga flickor utsätta sig för, då de, utan all kännedom om de 
förhållanden, hvari de kunna råka, antaga platser i utlandet på 
grund af vilseledande annonser eller osanna förespeglingar af 
agenter. Förbundet har härvidlag arbetat så, att varningar in
förts i tidningarna och de unga flickorna uppmanats att, innan 
de antoge plats i utlandet, först meddela sig med förbundets byrå, 
som står i förbindelse med flere utländska föreningar till unga 
kvinnors skydd och därigenom kan anskaffa tillförlitliga upplys
ningar om de ifrågavarande anställningarna samt äfven begära 
skydd och stöd för de unga svenskorna vid deras ankomst till 
främmande land. 

Till gagn för unga kvinnor, hvilka för sin fortkomst i lifvet 
äro i behof af ekonomiskt stöd, utlämnas en del af förbundets 
medel såsom studie- och förlagslån. Onskligt vore, att förbundet 
hade större tillgångar att använda för denna del af sin verk
samhet, som medfört så mycken nytta och som står i så god 
öfverensstämmelse ined förbundets syfte. 

För kvinnans deltagande i det kommunala lifvet har för
bundet verkat genom framhållande af de rättigheter lagen här-
utinnan tillerkänner henne och särskildt genom utsända skrif-
velser sökt bearbeta pressen och vederbörande myndigheter i 
landsorten att inse önskvärdheten af att, såvidt möjligt är, 
åtminstone en kvinnlig ledamot måtte insättas i hvarje skolråd 
och fattigvårdsstyrelse. 

Med anledning af rösträttsfrågans behandling vid 1899 års 
riksdag och de vid detta tillfälle gjorda uttalandena angående 
kvinnors politiska rösträtt ansåg förbundet tiden vara inne att 
göra ett inlägg i denna fråga. På grund häraf hemställdes i 
en underdånig skrifvelse, att Eders Kungl. Maj:t täcktes, sär
skildt eller i samband med annan rösträttsreform, taga under 
öfvervägande angelägenheten att bereda kvinna rösträtt vid val 
till Riksdagens Andra kammare, därest hon i öfrigt uppfyller 
de för dylik rösträtt stadgade villkor. 

Tablåer öfver löneförhållanden för kvinnor anställda vid 
statens verk hafva på föranstaltande af förbundet utarbetats, 
och när sänkning af löner varit ifrågasatt, har förbundet kraftigt 
sökt värna kvinnans intressen. Äfvenledes har en undersökning 
af kontoristers och bodbiträdens arbets- och löneförhållanden 
blifvit med understöd af medel från Lorénska stiftelsen utförd. 

Förbundet, som står i liflig förbindelse med utländska före
ningar, mottager ofta inbjudning till deltagande i kongresser i 
utlandet, men af brist på medel ser det sig mer än en gång 
nödsakadt att inskränka sig till att sända en rapport öfver 
Sveriges ställning i de frågor kongressen rör sig om. Under 
den förflutna femårsperioden har förbundet dook varit i tillfälle 
att låta sig representeras vid följande kongresser: »Kongress fur 
Frauenwerke und Frauenbestrebungen» i Berlin 1896, »Svenska 
kvinnornas nationalförbunds konferens» i Stockholm 1897, »Inter
national Oouncil of Women» och »White Slave Trafic Congress», 
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båda i London 1899. Under samma tid har förbundet deltagit 
i tvenne utställningar, i Stockholm 1897 och i Paris 1900, med 
grafiska framställningar öfver sin verksamhet och öfver den 
svenska kvinnans ställning. 

Förbundet står under ledning af en styrelse, bestående af 
12 ordinarie medlemmar och 12 suppleanter, hvarförutom ett för
valtningsutskott och flere kommittéer, valda för handhafvande 
af specialfrågor, förbereda ärendena, innan de föreläggas sty
relsen. Redogörelse för några af dessa kommittéer, hvilkas verk
samhet är permanent, meddelas härmed. 

Bokkommitténs verksamhet omfattar i främsta rummet 
granskning af barn- och ungdomslitteratur. Särskildt till julen 
är kommitténs arbete särdeles lifligt: alla nyutkomna barnböcker 
genomläsas af kommitterade, listor upprättas, upptagande de ar
beten, som anses värda att rekommenderas, tryckta omdömen 
öfver de granskade böckerna utsändas till skolor och bokhand
lare m. fl. Dessutom anordnas å förbundets byrå dagarna före 
jul en utställning af barn- och ungdomslitteratur i afsikt att 
vara till hjälp vid valet af lämplig lektyr. 

Kommittén för lagfrågor har till uppgift att på lagstiftningens 
väg och genom inverkan på den allmänna meningen arbeta för 
att den gifta kvinnans rätt att råda öfver egendom tryggas och 
utvidgas samt att för öfrigt sådana åtgärder främjas, som kunna 
bidraga att höja kvinnans ställning i samhället. 

Trädgårdskommitténs hufvudsakliga sträfvan är riktad på 
inrättande af trädgårdsskolor för kvinnor i likhet med dem, som 
finnas i utlandet. 

Samkvämskommitténs syfte är att bereda för samman
hörande uppgifter arbetande personer tillfälle att sammanträffa 
och utbyta tankar. Intresse har på så sätt väckts för många 
frågor, och impulser hafva blifvit gifna till många företag, som 
sedan blifvit förverkligade och burit god frukt. 

Sjukvårdskommittén riktar hufvudsakligast sin uppmärk
samhet åt sjukvårdsförhållandena på landsbygden. 

För förbundets stipendiefond lämnas redogörelse i tabell 7, 
och i fråga om sjukkassan hänvisas till försäkringsinspektörens 
berättelse om registrerade sjukkassors verksamhet. Genom sin 
tidskrift Dagny är förbundet i tillfälle att verksamt sprida sina 
idéer och göra kraftiga uttalanden i viktiga spörsmål för dagen, 
hvilka på ett eller annat sätt sammanhänga med kvinnofrågan. 

Förbundets medlemsantal utgjorde år 1900 1,578 personer 
(324 ständiga och 1,254 årligt betalande medlemmar); den årliga 
medlemsafgiften utgör 3 kronor, den ständiga 30 kronor. Leda
mot af förbundet är hvarje välaktad kvinna och man, som där
till af styrelsen kallas och erlägger stadgad afgift. Mellan 40 
och 50 ombud hafva på skilda ställen i landsorten verkat för 
förbundets idéer. 

Stockholms folkkök. För dessas uppkomst redogjordes i 
senaste femårsberättelsen. Under tiden från oktober 1895 till 
våren 1897 fortsattes rörelsen blott å Östermalm och visade 
fortfarande ett resultat, som berättigade kökets fortvaro. Emeller
tid blef detta folkkök uppsagdt till afflyttning från sin förhyrda 
lägenhet vid Humlegårdsgatan, och i brist på lämplig lokal måste 
äfven detta kök stängas våren 1898. Under föregående sommar 
upprättades dock en filial å utställningsområdet å Djurgården, 
dels såsom utställningsföremål, dels som affärsföretag. 

Det ekonomiska utfallet af folkkökens dittillsvarande verk
samhet hade resulterat däri, att de permanenta folkkökens be-
d. 3 
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gynnelsekapital, 25,000 kronor, förbrukats, hufvudsakligen på 
grund af inredningar och inventarieuppköp. Af detta belopp 
återförvärfvades 17,000 kronor som nettovinst å utställnings
köket. Det ständiga nedgåendet i kökens omsättning förklaras 
delvis därigenom, att den arbetslöshet, som i början på 1890-
talet rådde i Stockholm, alltmera minskades. Med den rikligare 
arbetsförtjänsten, som särskildt under utställningsåret 1897 in
trädde, växte arbetarnes anspråk, och behofvet att för möjligast 
billiga pris erhålla en sund och tillräcklig måltid minskades. 
Delvis hade ock folkköken kallat till lif ett afsevärdt antal nya 
serveringsställen, som till en del grupperat sig kring folkköks-
lokalerna samt åstadkommit en sänkning i portionsprisen å förut 
befintliga spisningsställen. Sålunda kunde då erhållas 2 rätter 
mat för 25 ä 30 öre på fiere af dessa ställen, under det folk
kökens portionspris utgjorde cirka 23 öre, hvaremot dessa ej 
kunde med sin mass-servering erbjuda samma bekvämligheter i 
afseende å serveringen och ej heller tillhandahålla sådana drag
ningskrafter som öl, kaffe m. m. 

Med framkallandet af denna för den fattigare befolkningen 
fördelaktiga konkurrens måste folkköken anses på indirekt sätt 
hafva fyllt sin förnämsta uppgift: att anskaffa denna del af be
folkningen en billig föda. Då det icke var folkkökets uppgift 
att genom skarp konkurrens inskränka dessa näringsidkares lof-
liga rörelse, så länge de serverade en sund och närande föda till 
rimliga pris, och då det dessutom visade sig förknippadt med 
oöfverstigliga svårigheter att få lämplig lokal för Östermalms
köket, upphörde folkköksrörelsen, såsom ofvan nämnts, våren 1898 
tills vidare, men gjorde sig folkkökens styrelse beredd att ånyo 
upptaga densamma, om och då tider af arbetsbrist stundade. 
För detta ändamål inköpte styrelsen fastigheten n:r 29 Norrlands
gatan, i afsikt att där vid behof inrätta nytt folkkök. 

Från april 1898 till femårsperiodens slut har folkköks-
verksamheten legat nere. Under år 1900 inreddes emellertid 
ett nytt folkkök inom nämnda fastighet, och blef detsamma 
öppnadt i januari 1901 för att möta olägenheterna af den arbets
löshet, som hotade inträda på grund bland annat af den under 
de senaste åren minskade byggnadsverksamheten i Stockholm. 

Aktiebolaget Stockholms arbetarehem. Detta bolag har till 
sin närmaste uppgift att ombesörja inrättandet af lämpliga och 
sunda bostäder för den mindre bemedlade befolkningen i Stock
holm och uthyra desamma mot möjligast billiga hyresbelopp. 
Bolaget bildades år 1892 med ett aktiekapital af 100,000 kronor, 
fördeladt i 200 aktier å 500 kronor. 

Vid 1896 års ingång egde bolaget fastigheten n:r 6 kv. 
Storken, bestående af två boningshus, med adressnummer 52 
Sibyllegatan och 43 Jungfrugatan. Där befintliga lägenheter 
voro då uthyrda till nedanstående pris: 
30 lägenheter om 1 rum och större kök ä 168—180 kr. (ökadt 

år 1900 till 192 kr.); 
14 lägenheter om 1 rum och mindre kök å 154—160 kr.; 
18 lägenheter om 1 rum med spiselkakelugn å 114—120 kr.; 
2 lägenheter om 1 mindre rum utan tambur å 60—108 kr. 

Dessutom funnos uti husen samlingssal, vice värdinnans 
lägenhet samt handelsbod. 

Hyresgästerna utgjorde då 302 personer, hvaraf 172 barn 
och minderåriga. 

Efterfrågan på lägenheter har emellertid varit så stor, att 
styrelsen redan år 1895 utfärdade inbjudning till ny teckning af 

200 nya aktier å 500 kronor. Beloppet tecknades, och under 
åren 1896—1897 uppfördes å tomten n:r 8 kv. Storken med 
adressnummer 50 Sibyllegatan och 41 Jungfrugatan två nya 
boningshus jämte ett gårdshus. De lägenheter, som finnas i 
dessa hus, uthyrdes till följande pris: 
6 lägenheter om 2 rum och kök k 305—315 kr. (ökadt år 1900 

till 350 kr.); 
57 lägenheter om 1 rum och större kök å 204—230 kr.; 
12 lägenheter om 1 rum med spiselkakelugn 132—144 kr. 

Utom dessa lägenheter inrymma de nya husen en rymlig 
handelsbod och lägenhet för vice värdinnan. Den förra bodlägen
heten har omändrats och uthyrts till maugelbod, och samlings
salen har tillökats med vice värdinnans bostad i de gamla 
husen. 

Inflyttningen i de nya husen ägde rum den 1 oktober 1897. 
Vid 1900 års slut bodde inom bolagets egendomar 642 personer, 
hvaraf 346 barn och minderåriga. 

Värdet af bolagets fastigheter utgjorde vid 1900 års slut 
477,000 kronor och vinsten af verksamheten under samma år 
13,049 kronor 48 öre. Enligt bolagsordningen få af års
inkomsten högst 4 procent å det inbetalda aktiekapitalet ut
betalas till aktieegarne, under det att möjligen blifvande öfver-
skott skall användas till att bereda fördelar åt hyresgästerna i 
bolagets fastigheter. Den utdelning, som egt rum under de år 
bolaget varit i verksamhet, har hittills icke understigit 4 procent. 

Bolaget har, på samma gång det åsyftat anskaffande af 
sunda och lämpliga bostäder till billig hyra, äfven sökt verka 
för hyresgästernas trefnad och höjande i moraliskt hänseende. 
För detta ändamål hafva på styrelsens initiativ eller med dess 
understöd kommit till stånd andaktsstunder samt söndagsskola 
för barnen, syförening, arbetsstuga och skollofskoloni för barnen, 
bibliotek och läsrum, sjukkassa, handelsbod m. m. Särskildt har 
man sökt motarbeta det fördärfliga inneboendesystemet. Hyrorna 
hafva blifvit ställda synnerligen lågt, på det att detta må kunna 
undvikas, och hyresgästerna tillåtas icke att hos sig hysa inne
boende. 

Stockholms sjömanshem. Detta på initiativ af Hans Maj:t 
Konungen stiftade och under hans höga beskydd stående hem 
har under perioden fortsatt sin gagnande verksamhet. Frånsedt 
själfva hemmet, som i sin nuvarande lokal öppnades den 5 
oktober 1891 och sålunda under större delen af föregående femårs
period stod öppet för gäster, har det under nu ifrågavarande 
femårsperiod lyckats dess styrelse att få till stånd den asyl för 
ålderstigna sjömän, som planlades redan vid sjömanshemmets ur
sprungliga inrättande. Asylen, som är inrymd i ett gårdshus 
till hemmets fastighet i Peder Myndes backe n:r 5, öppnades 
den 1 oktober 1900 och innehåller i sin helhet 25 boningsrum, 
däraf 17 rum med en säng, 5 rum med två sängar, 1 rum med 
tre sängar äfvensom 1 läs-, 1 arbets- och 1 linnerum. Dess
utom finnes i vindsvåningen tre trappor upp en större sal, inredd 
till slöjdrum, där tillfälle beredts asylens pensionärer att syssel
sätta sig ined snickeri- och sjömansarbeten. 

Asylens ändamål är att lämna tillflykt för svenska sjömän, 
som till följd af ålderdomssvaghet eller nedsatt arbetsförmåga 
äro urståndsatta att själfva förskaffa sig sin nödtorftiga utkomst. 
Afgifterna för vistelse i asylen, som, enligt hvad styrelsen med
delat, den 7 februari 1901 inrymde 4 invalider, äro för plats i 
rum med en säng 300 kronor och för plats i rum med 2 sängar 
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200 kronor årligen; och erhållas därför, rummet oberäknadt, 
kost, tvätt, värme, lyse samt läkarvård och medikamenter. 

Hemmet, hvars tillgångar vid 1895 års slut uppgingo till 
118,363 kronor 37 öre, M. Jerrings fond, som då uppgick till 
8,427 kronor 34 öre, däri icke inberäknad, har under perioden 
sett sina tillgångar så ökas, att desamma vid 1900 års slut 
uppgingo till 182,697 kronor 58 öre, åtskilliga fonder, hvaribland 
märkas Konung Oscar II:s jubileums- och asylfond, vid peri

odens slut uppgående till 79,922 kronor 11 öre, och den nyss
nämnda M. Jerrings fond, som vid periodens slut redovisades 
med 9,236 kr. 22 öre, jämväl nu oräknade. 

Intill periodens slut har hemmet härbergerat 39,147 sjömän, 
hvarjämte åt obemedlade och behöfvande sjömän afgiftsfritt läm
nats 2,028 nattlogi och omkring 5,000 måltider. Tillsammans 
209,075 kr. 59 öre hafva sedan hemmets stiftelse genom dess 
bemedling af sjömän insatts på sparbanksböcker. 

3. Näringar. 

En öfversikt af hufvudstadens näringsverksamhet lämnas 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 för
hållanden äro redan i det föregående berörda, under afdelningen 
Befolkningens välstånd. Hela den hufvudstadens invånare på
förda bevillning efter andra artikeln af bevillningsstadgan har 
under de senast förflutna femårsperioderna uppgått till följande 
belopp: 

Den betydande relativa ökningen under åren 1896—1900 
bär ett vackert vittnesbörd om den stigande välmågan inom 
liufvudsfaden. Vid en närmare undersökning visar det sig äfven, 
att förbättringen i konjunkturerna icke är att tillskrifva något 
särskildt år, utan har fortgått synnerligen jämnt under hela 
femårsperioden. Bevillningsbeloppet pr invånare uppgick näm
ligen för hvartdera af åren 1896—1900 till resp. 4-20, 4-46, 4-88, 
5"i5 och 5"45 kronor. Den starkaste tillväxten utvisar året 1898, 
och möjligen kunna vi här spåra en återverkan af den allmänna 
konst- och industriutställning, som år 1897 egde ruin i liufvud
sfaden. 

Den uppskattade inkomsten af kapital och arbete har ut
gjort: 

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

Tillväxten under den sista perioden har alltså utgjort för 
inkomsten af rörelse och yrke 45-2 % (mot 20'5 % under perioden 
1891—1895), för inkomst af enskild tjänst eller pension 44'3 % 
(mot 40'3 %), för inkomst af kapital 25'e % (mot 15-3 %) samt 
för inkomst af allmän tjänst eller pension 12-o % (mot l l -5 %)• 
Samtidigt har medelfolkmängden ökats med 12? % (mot 10-6 % 
under näst föregående period). 

Hvad som i synnerhet torde böra uppmärksammas är den 
starka tillväxten för inkomst af rörelse och yrke, hvilken till
växt under åren 1896—1900 varit mer än dubbelt så stor som 
under näst föregående femårsperiod. Onekligen tyder detta för
hållande på ett kraftigt uppsving i hufvudstadens näringslif. 

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

A) Industrien. Enligt Kungl. Kommerskollegii uppgifter till 
rikets officiella statistik utgjorde hela tillverkningsvärdet vid fa
briksinrättningarna : 
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Tab. E. Fabrikerna i Stockholm åren 1891—1900. Af dessa tal synes framgå, att äfven under den nu senast 
förflutna perioden hufvudstadens procentiska andel af hela rikets 
tillverkning befunnit sig i tillbakagående, såsom förhållandet 
varit jämväl under flere föregående perioder. Men i själfva 
verket är nedgången endast skenbar och beroende på att en af 
Sveriges viktigaste industrigrenar, nämligen sågverks- och trä-
hyflerirörelsen, som förut ej redovisats i fabriksstatistiken och 
hvilken i Stockholms stads näringslif spelar en ringa, nästan 
ingen roll, från och med år 1896 är däri upptagen. Visserligen 
hafva jämväl tre andra fabriksgrenar, bagerier, boktryckerier, 
mjöl- och gryn kvarnar, hvilka för hufvudstaden äro af en jäm
förelsevis mycket stor betydelse, likaledes från och med år 1896 
för första gången införts i statistiken, men härigenom har såg
verkens ogynnsamma inflytande endast delvis kunnat motverkas. 
För åstadkommande af full jämförlighet mellan de båda femårs
perioderna 1891—1895 och 1896—1900 torde man därför böra 
bortse från alla under sistnämnda period nyintagna fabriks
grenar, och det visar sig då, att hufvudstadens procentiska andel 
i rikssumman under åren 1896—1900 utgjort 14-6 %, d. v. s. 
med 1 % öfverstigit motsvarande tal under näst föregående fem
årsperiod. Stockholm har alltså under den nu gångna perioden 
med afseende på industriell verksamhet ej blott förmått hålla 
jämna steg med riket i dess helhet i det enastående uppsving, 
som därunder egt rum, utan kan till och med berömma sig af 
en ännu raskare utveckling. 

Den grad af betydelse inbördes, med hvilken de särskilda 
grenarna af industrien ingå uti hufvudstadens hela tillverkning 
af fabriksvaror, framgår af tabell E. Af nyss anförda skäl äro 
emellertid uppgifterna å tillverkningsvärdena under de två peri
oderna ej alltid fullt jämförliga med hvarandra. Sålunda repre
sentera i tillverkningsvärdet för åren 1896—1900 ensamt de i 
statistiken nyupptagna fabriksgrenarna ett belopp af 78,924,433 
kronor, och den på eljest förbättrade och fullständigade upp
gifter beroende ökningen bör ej heller lämnas obeaktad. Hvad 
särskildt mekaniska verkstäderna beträffar, må anmärkas, att i 
denna grupp förut inräknats gjuterier samt (från år 1891)järn-
och stålvarufabriker, hvilka emellertid numera särskildt redo
visas. Inräknas äfven för åren 1896—1900 dessa fabriker bland 
mekaniska verkstäder, skulle tillverkningsvärdet för dessa senare 
ökas med 28,550,031 kronor och sålunda uppgå till inemot 
93,000,000 kronor, hvadan ökningen under perioden skulle utgöra 
nära 45,000,000; tillverkningsvärdet sedan näst föregående fem
årsperiod skulle sålunda hafva ej långt ifrån fördubblats. 

Rörande de viktigaste fabriksgrenarna i Stockholm torde få 
lämnas följande öfversikt öfver deras relativa utveckling i jäm
förelse med motsvarande anläggningar inom hela riket. 

a) Mekaniska verkstäder och gjuterier samt (för de två sista 
perioderna) järn- och stålvarufabriker. Tillverkningsvärdet har 
utgjort: 
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Den relativa ökningen under sista perioden är ej obetydlig 
och visar, att hufvudstaden beträffande denna sin viktigaste fa
briksgren är stadd i en lofvande utveckling. Än mer framträder 
emellertid Stockholms betydelse på detta område, om hänsyn 
tages endast till mekaniska verkstäderna. Tillverkningsvärdet 
vid dessa utgjorde nämligen under åren 1896—1900 för hela 
riket 212,495,686 kronor och för Stockholms stad 64,347,731 
kronor, d. v. s. Stockholm ingick i rikssumman med ej mindre 
än 30'3 %. Motsvarande procenttal belöpte sig däremot i fråga 
om gjuterier samt järn- och stålvarufabriker till endast 115 %. 

b) Sockerbruken. Tillverkningen har utgjort: 

Äfven den nu senast gångna femårsperioden företer sålunda 
samma starka relativa tillbakagång, som utmärkt flere föregående 
perioder. I första hand torde väl orsaken härtill vara att söka 
i den snabba utveckling hvitbetssockertillverkningen, hvari huf
vudstaden ej tager del, haft att framvisa. Men bortsedt häri
från har Stockholms betydelse ändock befunnit sig i stadigt 
sjunkande. Med hänsyn endast till raffineringsverken blifva 
nämligen procenttalen för de fyra sista perioderna följande: 25o 
%, 19'8 %, 15-7 % och l l - i %. 

c) Tobaksfabrikerna. Tillverkningsvärdet vid dessa har 
utgjort: 

Sedan utvecklingen under åren 1876—1890 varit nästan 
stillastående såväl för hela riket som för Stockholm, vidtog 
under femårsperioden 1891—1895 en något lifligare verksamhet, 
hvarvid dock tillverkningsvärdet för hufvudstaden ej växte med 
fullt samma hastighet som för riket. Under sista perioden liar 
tobaksindustrien företett än kraftigare uppsving, och härvid har 
äfven hufvudstaden visat sig mäktig en snabbare utveckling än 
riket i dess helhet. Numera öfverstiger Stockholms stads till
verkningsvärde af tobaksvaror tredjedelen af rikets. 

d) Angående maltdrycks fabrikerna äro uppgifterna för tidi
gare år ofullständiga. Åren 1891—1895 hade att framvisa en 
ökning i tillverkningsvärdet sedan näst föregående period af 4 
millioner kronor, och Stockholms procentiska andel i rikssumman 
utgjorde då 328 %. Under den nu gångna perioden har ökningen 
uppgått till ej mindre än 21,090,883 kronor, och har denna ökning 

äfven varit relativt större än för riket i dess helhot, så att till
verkningsvärdet för Stockholm numera representerar öfver 34 % 
af hela rikets. 

e) Fabriker för elektriska apparater. Denna unga industri
gren har att framvisa en snabb utveckling under den nu be
handlade femåi-sperioden. Tillverkningsvärdet för Stockholm har 
nämligen uppgått till 23,200,196 kronor mot ondast 4,554,430 
kronor under de närmast föregående åren 1891—1895 och 
1,207,785 kronor under åren 1886—1890. Att Stockholm inom 
denna bransch äfven spelar den utan jämförelse viktigaste rollen 
i riket, framgår däraf, att tillverkningsvärdet för hufvudstaden 
under åren 1896—1900 ingår i rikssumman med icke mindre 
än 76-4 %. 

f) Af de under den senaste femårsperioden i statistiken ny
tillkomna fabriksgrenarna intaga mjöl- och grynkvarnar främsta 
rummet beträffande det absoluta tillverkningsvärdet, hvilket för 
dem belöpte sig till 40,665,054 kronor, under det motsvarande 
tal för boktryckerier och bagerier utgjorde allenast resp. 24,505,714 
kronor och 13,753,665 kronor. Vid en jämföreiso med hela riket 
åter blir ordningen omvänd, i det att bagerierna då komma 
främst med ett tillverkningsvärde motsvarande 60-4 % af rikets, 
därefter boktryckerierna med 50-8 % och sist mjöl- och gryn
kvarnar med endast 116 %. Det höga relativa talet för bage
rierna torde dock till stor del vara att tillskrifva den omstän
digheten, att endast de fabriksmässigt bedrifna bagerierna äro i 
statistiken medtagna. Att öfver hälften af boktryckeriernas i 
riket tillverkningsvärde faller på Stockholms stad, bär otvetydigt 
vittne om den ledande ställning inom den andliga odlingen, som 
hufvudstaden intager. 

Till ytterligare belysning af den roll Stockholm spelar inom 
de olika fabriksgrenarna lämnas i tabell F en öfversikt för år 
1900 af tillverkningsvärdet vid fabrikerna, ordnade efter grupper 
och jämförda med motsvarande anläggningar inom hela riket. 

Tab. F . Tillverkningsvärdet vid fabrikerna, ordnade efter 
grupper, år 1900. 
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Antalet arbetare vid hufvudstadens fabriker (verkmästare 
inräknade) äfvensom handtverkare och handtverksarbetare ut
gjorde: 

Don såväl absolut som relativt sedt betydande ökningen 
under sista perioden får väl till någon del tillskrifvas mera full
ständiga uppgifter, men bär i hvarje fall äfven den vittnesbörd 
om större lifaktighot än på länge inom hufvudstadens industri
värld. 

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: 

.Samtidigt mod att sålunda, den absoluta ökningen under 
sista perioden varit större än någonsin såväl för riket i dess 
helhot som för hufvudstaden, har äfven Stockholm sett sin pro-
centiska andel af rikets tulluppbörd växa med nära 2 %. 

Från och med år 1891 föreligga emellertid i den officiella 
handelsstatistiken direkta uppgifter rörande värdet af de till 
Stockholms tullkammardistrikt importerade och därifrån expor
terade varor. En jämförelse i detta hänseende mellan hufvud
staden och hela riket utfaller på följande sätt: 

Dessa tal utvisa, att Stockholm äfven i afseende på handeln 
gjort vackra framsteg under den nu senast tilländalupna fem
årsperioden. Visserligen har värdet af importen ej ökats med 
fullt samma hastighet för hufvudstaden som för riket i dess 
helhet, men däremot kan exporten framvisa en stark relativ 
ökning, och af hela handelsomsättningen i riket faller under åren 
1896—1900 föga mindre än 21 % på Stockholm mot 19'26 % 
under de näst föregående fem åren. Än mera framträder Stock
holm till sin fördel i fråga om handelns utveckling vid en jäm
förelse med de två näst hufvudstaden förnämsta städerna i riket, 
Göteborg och Malmö. En dylik jämförelse utfaller nämligen 
sålunda: 

Under det sålunda Stockholm sett sin andel af handelsom
sättningen i riket under sista perioden ökas med närmare IV2 %, 
har en motsvarande nedgång egt rum för både Göteborg och 
Malmö, för den förra staden med inemot 1 ZU %, för den senare 
med V 3 %. Ännu intager visserligen Göteborg obestridt främsta 
platsen, men hufvudstaden har blifvit en allt farligare medtäflaro. 
Det relativa beloppet af Göteborgs handelsomsättning öfversteg 
under åren 1891—1895 motsvarande belopp för Stockholm med 
8 % men under åren 1896—1900 med endast 5 %. 

Hvad särskildt importen angår, häfdar Stockholm fortfarande 
sin plats som rikets förnämsta importhamn, i det omkring 30% 
af rikets import går dit. I fråga om exporten åter står Stock
holm ännu betydligt efter Göteborg, men har däremot under 
sista femårsperioden gått förbi Malmö, som förut intagit andra 
rummet. 

Antalet handlande, som idka grosshandel eller sälja varor i 
bod eller å annan upplagsplats, uppgifves hafva utgjort: 
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I viss mån belysande i fråga om handelsomsättningens lif-
ligliot än> följande data. 

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

Under sista femårsperioden har sålunda försäljningssumman 
varit tre gånger så stor som under näst föregående period. En
samt under år 1898 försåldes värdepapper till nästan lika högt 
belopp som under hela femårsperioden 1891—1895. 

Andra mätare på lifaktigheten inom hufvudstadens affärs
värld torde äfven kunna sökas i antalet befordrade postförsän
delser och telegram äfven som i trafiken vid stadens järnvägs
stationer. 

Hela antalet genom Stockholms postkontor befordrade post
försändelser (utom abonnerade tidningar och tidskrifter) utgjorde 
i jämförelse med folkmängden: 

Vid Stockholms telegrafstationer befordrades följande antal 
taxerade telegram (före år 1874 blott privattelegram): 

Trafiken vid stadens järnvägsstationer har omfattat: 

Dessa tal utvisa, att Stockholms kommunikationer med 
andra orter under sista perioden utvecklat sig snabbare än någon
sin förut. I synnerhet har persontrafiken antagit ett man kan 
säga storartadt omfång, i det ökningen af antalet resande under 
åren 1896—1900 utgjorde öfver 9 millioner, eller nära 130 %, 
mot endast 2 millioner (40 %) under näst föregående femårs
period. 

I detta sammanhang torde äfven böra omnämnas hotell
rörelsen, hvari Stockholm redan har en icke obetydlig inkomst
källa, som genom den ökade persontrafiken synes blifva allt mer 
och mer gifvande. Antalet anmälda resande har utgjort: 

Den ovanligt stora ökningen för år 1897 är till öfvervägande 
del att tillskrifva industriutställningen samma år. 

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

Resultatet af de under femårsperioden 1896—1900 inträdda 
förändringarna är, att segelflottans fartygsantal minskats med 
9 och dess tontal med 7,542, medan ångfartygens antal ökats 
med 24 och deras sammanlagda tontal med 20,816. I det hela 
har alltså ifrågavarande period att uppvisa en ökning i hufvud
stadens bandelsflotta, uppgående i fråga om antalet till 15 och 
med afseende på dräktigheten till 13,274 ton. 

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 har sålunda under de sista 
fem åren uppgått till 418,447 ton eller nära 50 %, under det de 
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i Stockholm hemmahörande fartygens tontal tillväxt med endast 
54,906 ton eller icke fullt 38 K. Också betecknar femårsperio
den 1896—1900 ett afbrott i den stegring, som förut under 
femton år egt rum i afseende på hufvudstadens procentiska andel 
af rikets hela tontal. 

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

Hufvudstadens andel i den utrikes sjöfarten inom rikets 
samtliga hamnar befinner sig sålunda sedan långt tillbaka i sta
digt aftagande. 

D) Jordbruket. Angående det jordbruk, som i ringa om
fattning drifves inom hufvudstaden, har för denna femårsberät
telse, liksom för de närmast föregående, en undersökning, afse
ende periodens sista år, blifvit af Öfverståthållareämbetet före
tagen. Resultatet af densamma är i kortfattadt sammandrag 
följande. 

Arealen af träd-, humle- och kålgård har uppgifvits till 79 
hektar, af åker och annan odlad jord till 305 hektar, af naturlig 
äng till 41 hektar samt af skogbärande mark till 1,331 hektar. 
Motsvarande tal år 1895 voro resp. 119, 284, 24 och 1,325. 

Användningen af den odlade jorden uppgifves sålunda: 

Utsäde och skörd hafva uppgifvits till nedanstående belopp: 

Det inom hufvudstadens gränser förekommande jordbruket 
drifves å 78 särskilda brukningsdelar, hvilka fördelas sålunda 
med hänsyn till arealen af odlad jord: 

Antalet i hufvudstaden underhållna kreatur, bland Ii vilka 
naturligtvis det stora flortalet hästar icke användas för jordbruk, 
uppgifves sålunda: 

I sammanhang med förestående öfversikt af Stockholms nä-
ringslif har Öfverståthållareämbetet ansett sig äfven böra ined 
några ord beröra den Allmänna konst- och industriutställning, 
som år 1897 hölls i hufvudstaden. 

Utställningen, som var förlagd till Lejonslätten med an
gränsande mark å Kungl. Djurgården och som öppnades den 15 
maj och stängdes den 3 oktober, omfattade tvenne afdelningar, 
en för konstverk och en för industriföremål. I utställningen del-
togo äfven efter därom skedd inbjudan Norge och Danmark samt 
inom vissa klasser Ryssland med Finland, hvarförutom äfven 
andra länder satts i tillfälle att låta sig representeras inom 
konstafdelningen. Utställningsföremålen inrymdes i ett hundratal 
särskildt uppförda hallar och mindre byggnader (kiosker, pavil
jonger m. in.), bland hvilka här må nämnas följande med nedan 
angifna byggnadskostnader: industrihallen om 15,000 kvadrat
meter (378,609 kronor 95 öre), maskinhallen om 10,000 kvadrat
meter (297,041 kronor 73 öre), tillbyggnad till Nordiska museet 
(169,221 kronor 49 öre), konsthallen (137,141 kronor 51 öre), 
svensk-danska fiskerihallen (55,520 kronor 15 öre). Kostnaderna 
för restaurationsbyggnaderna uppgingo till 102,659 kronor 8 öre. 
Samtliga omkostnader för utställningen utgjorde något öfver 
3,900,000 kronor. Till bestridande af dessa funnos att tillgå 
anslag af svenska staten 400,000 kronor (däraf tillhopa 100,000 
kronor från manufakturförlagslånefonden och handels- och sjö
fartsfonden) samt af Stockholms stad 300,000 kronor, inträdes-
afgifter 1,409,822 kronor 89 öre, vinst å det genom nådigt bref 
den 18 september 1896 beviljade penninglotteri 1,150,000 kronor, 
inkomst af tombolor inom utställningsområdet 100,096 kronor 
98 öre, värdet af försålda byggnader, tomthyror m. in. 403,190 
kronor 30 öre o. s. v. Inalles besöktes utställningen af i rundt 
tal 1 V2 million personer, däraf 1,272,749 försedda med vanliga 
för en gång gällande biljetter, 27,192 med abonnementskort, 
96,165 med arbetare- och skolbiljetter och öfver 120,000 med 
möteskort 0. d. Utställningens af denna stora besökandeström 
föranledda inflytande på trafiken å stadens hotell, järnvägssta
tioner, spårvägar, ångslupar, hissar ni. 111. är Öfverståthållare
ämbetet i tillfälle att beröra å andra ställen i denna berättelse. 

Att här lämna en äfven mycket kortfattad redogörelse för 
utställningens omfattning och de utställda föremålens mångskif
tande art skulle kräfva ett ansenligt utrymme och torde dessutom 
knappast få anses ligga inom gränsen för Öfverståthållareämbe-
tets fem årsberättelse. Under hänvisning i öfrigt till den offi
ciella berättelse öfver utställningen, som af dess förvaltnings
utskott blifvit år 1900 offentliggjord, tillåter sig Öfverståthållare
ämbetet emellertid att här omnämna ett pär specialutställningar, 
som uteslutande berörde hufvudstaden. 

Den ena af dessa, »Gamla Stockholm», förlagd till Fram näs 
udde och föranstaltad på enskildt initiativ, utgjorde en repro-
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duktion i förminskad skala, i gips på trästommar, af ett stycke 
af 1500-talets Stockholm, inrymmande bland annat slottet Tre 
Kronor, Helgeandsholmen, Smedjegatan, Storkyrkan, Rådhuset 
och Stortorget. De vid Smedjegatan och Stortorget af alla 
slags handlande och handtverkare öppenhållna bodarna, de 
mångahanda förströelser, som stodo de besökande till buds, 
rådhuskällaren, gillestugan och andra näringsställen, som sörjde 
för dessas lekamliga behof, den i tidstrogna och färgrika dräkter 
iförda personalen inom området, allt bidrog till att göra »Gamla 
Stockholm» till en bland de mest frekventerade afdelningarna 
inom utställningen. 

Den andra specialutställningen, för hvilken särskild paviljong 
uppförts och hvartill de erforderliga medlen, inalles 94,543 kronor 
87 öre (däri inbegripet 18,544 kronor 11 öre för det förut om
nämnda arbetet »Stockholm»), anslogos af stadsfullmäktige, afsåg 
att gifva en samlad bild af den ståndpunkt landets hufvudstad 
intoge å de skilda områdena af kommunal verksamhet. Här 
förekommo sålunda utställningar af drätselnämndens andra af-
delning, kyrkogårdsnämnden, byggnadsnämnden, hälsovårdsnämn
den, fattigvårdsnämnden, gas- och elektricitetsverken samt öfver-

styrelsen för Stockholms stads folkskolor. Bland de utställda 
föremålen, hvaribland äfven funnos en mängd ritningar, kartor, 
diagram, fotografier, m. m., må särskildt framhållas: en tvär
sektion i naturlig storlek af Norrlandsgatan nära Kungsträd
gården, utvisande ej blott beläggningen utan äfven samtliga i 
gatan befintliga ledningar med tillbehör, nämligen aflopps-, 
vatten- och gasledningar, telefonkabeltrummor, elektriska belys
ningskablar m. m.; en i gips framställd reliefkarta öfver Stock
holm i längdskalan 1 : 2,000 och höjdskalan 1 :400, åskådlig
görande med särskilda färger redan verkställda och ännu åter
stående gaturegleringar i plan som i profil; modeller till gatu-
arbeten och gaturegleringar; lifräddningsredskap; modell i gips 
af vattenverken vid Arstaviken, i trä öfver vattenreservoarerna i 
Vanadislunden och Stadshagen, i cement öfver en filtrerbassäng 
samt äfven ledes i gips öfver Sabbatsbergs sjukhus och epidemi
sjukhuset; sjukrum; vagn för transport af sjuka; sjukbår; prof 
på arbeten från stadens uppfostringsanstalter; en synnerligen 
rikhaltig samling af mestadels svenska belysningsredskap från 
olika tider; en folkskolsal med tillhörande undervisningsmateriel; 
alster af goss- och flickslöjd; ett skolkök in. m. 

4. Kommunikationer, sjöfart och varubyten. 

Allmänna vägar. Längden af dessa vägar uppgick vid 1900 
liksom 1895 års slut enligt tabell 2 till 26 kilometer. Hit äro 
då räknade 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. Rörande de sträckningar och 
gator, som sålunda hänförts till allmän väg, hänvisas till näst 
föregående fem årsberättelse. 

Stadens kostnad för förbättringar (planering och beläggning) 
af dessa vägsträckor har under en hvar af senaste fem femårs
perioder utgjort: 

o 

För Norrtullsvägen, Alkistvägen, Drottningsholmsvägen och 
Karlbergsvägen ingår häri jämväl kostnaden för underhållet. 

Skjutsväsendet. Rörande skjutsningsskyldigheten från huf-
vudstaden till angränsande skjutsstationer gäller fortfarande hvad 
därom finnes omförmäldt i näst föregående femårsberättelse. An
talet i gästgifveriskjuts utgångna hästar framgår af tabell 2. 

För öfriga grenar af den lokala samfärdseln lämnas här 
följande redogörelser. 

a) Åkeriväsendet. Den 11 mars 1897 utfärdade Öfverståt-
hållareämbetet nya reglementen att gälla från den 4 påföljande 
maj för hufvudstadens åkare, som sedermera varit indelade i 
åkare, som befatta sig med varuforsling, och droskegare, som 
befatta sig med personbefordran. Flere hafva dock rättighet att, 
i likhet med hvad som tilläts i Öfverståthållareämbetets förut 

gällande åkarereglemente af den 10 maj 1875, befatta sig med 
såväl varuforsling som personbefordran. 

Det i mars 1897 utfärdade »Reglemente angående drosk-
väsendet i hufvudstaden» blef emellertid öfverklagadt och med 
anledning däraf i vissa delar ändradt samt därpå ånyo utfärdadt 
den 10 augusti samma år, från hvilken dag det varit gällande, 
med följande inskränkningar och ändringar, nämligen dels att 
det i det öfverklagade reglementet anbefallda påbud, att hvarje 
droska skulle från den 4 maj nämnda år vara försedd med taxa
meter, framflyttades till den 1 maj 1899, hvarefter taxametern 
varit obligatorisk och betalning för åkning med droska utgått 
enligt fastställda taxametertaxor, samt dels att de sålunda fast
ställda taxametertaxorna äfvensom vissa paragrafer i droskregle-
mentet blifvit ändrade genom Öfverståthållareämbetets kungörelse 
den 29 maj 1900 att gälla från den 1 juli samma år. 

Äkeriväsendet under perioden, sådant det befunnit sig vid 
mönstringarna i maj månad hvarje år, framgår af följande 
öfversikt: 

b) Hyrkuskväsendet. Med upphäfvande af reglementet för 
hyrkuskar den 28 december 1868 samt hyrkusktaxan af den 29 



26 Stockholms stad. Nya spårvägsaktiebolaget. 

oktober 1873 har Öfverståthållareämbetet den 10 mars 1900 fast
ställt nytt »Reglemente for hyrkuskar i Stockholm» att gälla 
från den 1 maj sistnämnda år. Skillnaden mellan nu gällande 
och förutvarande hyrkuskreglemente består hnfvudsakligen däri, 
att betalning för körslor med hyrkuskåkdon numera utgår efter 
öfverenskommelse mellan den åkande och hyrkusken, hvarjämte 
hyrkuskarna, i likhet med åkare och droskegare, äro skyldiga 
att till de inöstringar och besiktningar, som af polismyndigheten 
bestämmas, låta inställa och uppvisa alla sina för allmänhetens 
betjenande afsedda hästar. Angående betalning för hyrkusk-
körslor må nämnas, att de större hyrkuskarne själfva upprättat 
och till begagnande antagit en taxa för såväl kurs- som tid-
körning m. m. efter samma grunder som den af Öfverståthållare
ämbetet upphäfda taxan, ehuru något högre än denna. Antalet 
hyrkuskar i hufvudstaden utgjorde år 1896 58 (däri dock med
räknade flere personer, som visserligen anmält sig till idkande 
af hyrkuskyrket, men saknat vilja eller förmåga att anskaffa 
hästar och materiel för rörelsens bedrifvande), år 1897 31, år 
1898 29, år 1899 38 samt år 1900 30. Sistnämnda år voro 
deras till allmänhetens betjenande afsedda hästar till antalet 431. 

c) Spårvägar. Hufvudstadens spårvagnsförbindelser hafva 
under denna liksom under nästföregående femårsperiod uppehållits 
af tvenne enskilda bolag, nämligen Stockholms nya spårvägs
aktiebolag, Södra spårvägarnas trafikaktiebolag (intill den 1 maj 
1900) samt Stockholms södra spårvägsaktiebolag (efter samma 
tid). För trafikens utveckling under perioden lämnas här följande 
redogörelser. 

Stockholms nya spårvägsaktiebolag. Under perioden 1896— 
1900 hafva följande förändringar och utvidgningar af linierna 
egt rum: Djurgårdslinien har delvis omlagts och försetts med 
dubbelspår till hela sin längd åren 1896 och 1897; Norra 
Kungsholmslinien och Södra Kungsholmslinien hafva öfver 
Handtverkaregatan frän Pilgatan, Fridhemsgatan och Fleming-
gatan till S:t Eriksgatan förenats till en linie, den s. k. 
Kungsholmslinien, år 1897; Ostermalmslinien har förlängts öfver 
Karlaplan, Narvavägen och Strandvägen samt Sturegatan ned 
till Stureplan, hvarigenom linien blifvit en halfringformig linie: 
Norrmalmstorg—Strandvägen—Narvavägen—Karlavägen—Sture
gatan—Stureplan (öppnad för trafik den 1 januari 1898); Ring-
linien har på sträckan Lilla Nygatan—Riddarhustorget försetts 
med dubbelspår (år 1900), hvarigenom på denna linie enkelspår 
återstår blott öfver Drottninggatan. 

Afgiften var vid 1900 års slut för hvarje passagerare och 
hvarje å främre plattformen ställdt kolly: 10 öre å Ringlinien, 
Ostermalmslinien, Kungsholmslinien, Djurgårdslinien, Hagalinien 
till Norrtull samt Vasastadslinien; 15 öre å Ringlinien—Norr

tull, Ostermalmslinien—Norrtull, Hagalinien till Haga och Vasa
stadslinien—Haga; 20 öre å Ringlinien—Haga samt Ostermalms
linien—Haga. 

Af giftsfri samtrafik egde vid samma tid rum mellan Ring
linien och Ostermalmslinien, Kungsholmslinien, Hagalinien till 
Karlbergsvägen samt Vasastadslinien; Ostermalmslinien och Ring
linien—Kungsholmslinien, Ringlinien—Hagalinien till Karlbergs
vägen samt Ringlinien—Vasastadslinien; Kungsholmslinien— 
Ringlinien—Ostermalmslinien; Hagalinien (från Karlbergsvägen) 
—Ringlinien—Ostermalmslinien; Hagalinien (från Norrtull)— 
Vasastadslinien; Vasastadslinien och Ringlinien—Ostermalms
linien samt Hagalinien till Norrtull. 

Antalet vagnkilometer och hästkilometer har utgjort: 

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

Antalet passagerare utgjorde: 

1897 års utställnings inflytande på trafiken framgår här med 
all tydlighet. 

På de olika linierna fördela sig under perioden 1896—1900 
antalet vagnkilometer och passagerare sålunda: 

Trafikinkomsterna hafva utgjort: 
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Trafiken har under femårsperioden kunnat fortgå utan af-
brott. 

Materielen utgjordes vid 1900 års slut af 82 täckta och 68 
öppna vagnar samt 694 hästar. 

Södra spårvägarna. Under perioden 1896—1900 har Södra 
spårvägarnas trafikaktiebolag, som den 1 januari 1892 öfvertog 
trafikens uppehållande vid södra spårvägarna, därmed fortfarit 
till den 1 maj 1900. Årsvinsten för 1896 medgaf ej, att någon 
del däraf afsattes för spårvägsbolagets räkning, men af behåll
ningen för åren 1897, 1898 och 1899 har en del kunnat be
sparas för detta bolag, och hade således år 1900 med tillägg af 
de influtna räntorna ett belopp samlats, som uppgick till 48,000 
kronor, motsvarande spårvägsbolagets skuld till trafikbolaget. 
Enligt kontraktet mellan båda bolagen egde spårvägsbolaget rätt 
att, om denna skuld gäldades, när som helst återtaga trafiken 
för egen räkning, hvilket också den 1 maj 1900 verkställdes, i 
enlighet med hvad bolagsstämman den 27 april beslutat. I sam
manhang härmed blef också vid trafikbolagets bolagsstämmor 
den 27 april och 15 maj beslut fattadt om detta bolags upp
lösning samt om inlösande af dess aktier och återstående kuponger 
för tiden till den 1 maj 1900, och blefvo dessa likvider före 
årets slut fullgjorda. 

I afseende på trafikens uppehållande hafva under de ifråga
varande fem åren inga betydliga förändringar egt rum. Taxan 
har fortfarande varit 10 öre för alla passagerare med undantag 
af barn under 10 år, hvilka betalat 5 öre. För skolungdom 
hafva terminsbiljetter a 8 kr. sålts liksom föregående åren. 

Liniernas längd har förblifvit oförändrad, nämligen Slussen 
—Hornstullslinien 2,700 meter och Katarinalinien' 1,770 meter, 
tillsammans 4,470 meter. 

Med anledning af uppkommen strejk har trafiken år 1900 
varit inställd nära 10 dagar. 

Antalet vagnkilometer och hästkilometer har utgjort: 

Antalet passagerare och inkomsterna utgjorde: 

Spårvägarnas sammanlagda bokförda värde af spår, hästar 
och vagnar utgjorde vid 1891 års slut 453,08954 kronor, och har 
sedermera ingen ny värdering skett. 

Af de täckta hästvagnarna hafva under hvartdera af åren 
1896, 1899 och 1900 2 blifvit ombyggda och förlängda, och 
hafva under hvartdera af åren 1897 och 1898 anskaffats 2 
öppna hästspårvagnar, så att 4 sådana nu finnas och be

gagnas den varmare årstiden. Materielen utgjordes vid 1900 
års slut af 10 ångvagnar och 1 lokomotiv, 10 täckta och 4 
öppna hästspårvagnar, 2 snöplogar, 1 saltvattenvagn och 35 
hästar. 

Då uuder de senaste åren trafiken alltmera ökats och be-
hofvet af flero vagnar i trafik blifvit för hvarje år mera nöd
vändigt, men tillgångarna ej medgifvit ökning af ångvagnarnas 
antal, så mycket mindre som deras pris betydligt stigit, och där
jämte den befintliga materielen blifvit alltmera förnött, har in
förande af elektrisk drift framstått, såsom den enda utvägen att 
kunna fortfarande uppehålla spårvägstrafiken på ett för all
mänheten tillfredsställande sätt. Sedan 1898 års bolagsstämma 
uppdragit åt styrelsen att vidtaga åtgärder för öfvergång till 
elektrisk drift, anhöll styrelsen i maj 1899 hos stadsfullmäktige, 
i sammanhang med begäran om koncessionens förlängning till 
början af år 1935, om tillstånd att använda elektriska motorer 
efter systemet med Iuftkontaktledning och härför få anlägga egen 
elektrisk kraftstation å bolagets tomt, äfvensom att få utsträcka 
spårvägslinierna i Götgatan till Skanstull och i Folkungagatan 
till Danviks tull. Denna ansökan blef den 28 februari 1900 på 
det sätt bifallen, att det sökta tillståndet, utan förlängning af 
koncessionen, beviljades med de villkor och närmare bestämmel
ser, som innehållas i protokollet för stadsfullmäktiges samman
träde nämnda dag, och blef detta beslut fastställdt af Öfverståt-
hållareämbetet den 15 mars samma år. Om verkställande af 
den elektriska anläggningen har aftal träffats med bolaget Union 
i Berlin, och är en del åtgärder för utförandet vidtagna under 
år 1900. A stationen har uppförts ett nytt stall, afsedt att 
framdeles användas till vagnshus, och har påbörjats det förra 
stallets ombyggnad till maskinhus, hvarjämte beställning skett 
å nästan all behöflig materiel. Aktiekapitalet har efter 1900 
års ordinarie bolagsstämmas beslut enligt bolagsordningens med-
gifvande ökats med 4,450 nya aktier å 100 kronor. 

d) Omnibustraflken. Den omnibusrörelse, som sedan år 1887 
egt rum mellan Vasastaden och Riddarhustorget, har under se
naste femårsperioden upphört, enär Allmänna omnibusaktie-
bolaget under år 1898 måst träda i likvidation, oaktadt trafiken 
visade ett stadigt framåtgående på grund af Vasastadens stän
digt ökade folkmängd. Orsaken är att tillskrifva de i djur-
skyddsvänligt syfte ökade fordringarna i afseende på det antal 
hästar, som för affärens bedrifvande vore nödvändigt, och de 
föreskrifter i sådant hänseende, som under nämnda år tillkom
mit, Trafiken omfattade Observatorie- och Västmannagatorna, 
Drottninggatan, Fredsgatan, Gustaf Adolfs torg, Norrbro, Mynt
torget och Myntgatan samt uppehölls vid 1897 års slut af 10 ä 
12 vagnar sommartiden och 8 å 9 vintertiden. Antalet hästar 
utgjorde 72 å 85, men dessutom använde bolaget under somma
ren dagligen 2 ä 6 par legda hästar. Vagnarnas antal var 39, 
däraf halfva antalet öppna sommarvagnar. Personalen utgjordes 
af tillsammans 64 personer, förutom tillfällig extra personal af 
kuskar och konduktörer. Antalet betalande passagerare uppgick 
år 1896 till 981,850 och år 1897 till 1,183,960. 

De försök med automobilvagnar, som sedermera gjorts, har 
endast ådagalagt, att detta fortskaffningsmedel för persontrafik 
ännu icke hunnit den utveckling, hvad mekanismen vidkommer, 
att de äro användbara för omnibustrafik å stenlagda gator, så 
fram t de ej få gå på skenor eller asfaltbeläggning. 
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e) Ångslupstraflken i Stockholm och dess närmaste omgif-
ningar har under åren 1896—1900 uppehållits dels af de i före
gående femårsberättelse omnämnda Stockholms ångslupsaktiebolag 
och Nya ångslnpsaktiebolaget samt dels af här följande bolag, 
af hvilka några utöfvat verksamhet före den tid, som nu afses, 
hvaremot andra tillkommit under de år, hvarom här är fråga. 

Lidingö ångslupsaktiebolag. Detta bolag, som grundades 
den 10 april 1895, då det öfvertog »Lidingö nya ångslupsbolags» 
egendom, bedrifver ångslupsfart mellan hufvudstaden och dess om-
gifningar i Saltsjön. Aktiekapitalet, hvarå inbetalts 88,500 
kronor, kan utgöra högst 150,000 kronor och är fördeladt i aktier 
å 500 kronor. Bolagets ångslupar voro under perioden Lidingö 
(om 35 nominella hästkrafter och plats för 205 passagerare) ocli 
Kyrkviken (om 25 nominella hästkrafter och plats för 174 passa
gerare), hvartill under år 1900 kom Lärkan (om 25 nominella 
hästkrafter och plats för 150 passagerare). 

Jårnvägsaktiebolaget Stockholm—Saltsjön eger 3 ångfärjor, 
benämnda Saltsjöbaden 1, 2 och 3, som enligt Öfverståthållare-
ämbetets resolution af den 15 september 1892 uppehålla trafiken 
mellan Stadsgården och Karl XH:s torg. Trafiken tog sin början 
den 23 december 1893 och har sedan dess oafbrutet fortgått med 
2 färjor och afgång från resp. ändstationer hvar 15:e minut 
under den tid af dagen, då tågen å Saltsjöbanan gå. Färjorna 
hafva rättighet att föra 200 passagerare och hafva en netto-
dräktighet af cirka 15 ton hvardera. 

Brunnsvikens ångslupsbolag, som egentligen är ett s. k. 
familjebolag, ursprungligen bestående af strandegare vid Eds-
viken, och som bildades på initiativ af konung Carl XV, har 
allt sedan våren 1873 med ångslupen Brunnsviken idkat ång
slupsfart å Norra Brunnsviken från Stalhnästargården genom 
Ålkistans kanal till Ulriksdal med ändstation vid Tegelhagens 
brygga. Järnvägslinierna på bägge sidor om Edsviken, som allt
mera upptaga den befintliga trafiken, hafva emellertid förorsakat 
en successiv minskning i passagerarantalet. 

Angslupsaktiebolaget Norra Brunnsviken bildades i maj 
1900 med uppgift att bedrifva ångslupsfart i Norra Brunnsviken 
mellan Stalhnästargården och Ulriksdals allé. Förut hade Stock
holms ångslupsaktiebolag under många år uppehållit trafiken å 
denna trade. Det inbetalda kapitalet uppgår till 10,000 kr. 

Angslupsaktiebolaget Nackanäs. Det nuvarande bolaget bil
dades i slutet af år 1896, då det öfvertog Ängslupsbolaget 
Nackanäs rörelse, hvilket egt bestånd sedan 1876. Trafiken 
uppehälles i Hammarbysjö mellan den s. k. Barn ängsbryggan 
och Nackanäs värdshus. 

Angbåtsaktiebolaget Torsvik. Sedan Stockholms ångslups
aktiebolag upphört att trafikera sina s. k. utlinier, bildades detta 
bolag den 17 maj 1900, i ändamål att idka persontrafik med 
ångbåt å linien Stockholm—Torsvik å Lidingön, med ett aktie
kapital af minst 10,000 och högst 30,000 kronor, och utgöras 
aktieegarna hufvudsakligen af villaegare å Lidingön. Under 
år 1900 upprätthölls trafiken med ångslupen Torsvik, f. d. Kung 
Carl. 

Angbåtsaktiebolaget Mariedal bildades likaledes på våren 
1900 med uppgift att befordra passagerare mellan hufvudstaden 
och Mariedal vid Saltsjön. Äfven denna trade hade föregående 
år trafikerats af Stockholms ångslupsaktiebolag. Bolagets ångare 
Ägir mäter 4456/ioo ton. 

De af nu nämnda bolag använda ångsluparnas eller ång-
färjornas antal och storlok samt antalet passagerare, som på en 
gång kan föras, äfvensom antalet under periodens särskilda år 
befordrade passagerare framgå af tabell G. Äfven i dessa sist
nämndas antal spåras inflytandet af 1897 års utställning. 

Tab. G. Ångslupstrafiken i Stockholms stad och dess närmaste 
omgifningar åren 1896—1900. 
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f) Hissar. Antalet af de med hissarna befordrade passage
rare har utgjort: 

Den synnerligen starka trafiken under år 1897, särskildt 
hvad Katarinahissen beträffar, vittnar oförtydbart om utställnin
gens stora inverkan på lifligheten i den lokala samfärdseln inom 
hnfvudstaden. 

g) Brunkebergstunneln. Antalet trafikanter, som under åren 
1886—1890 uppgick till 4,811,910 och under åren 1891—1895 
till 4,925,767, har under här ifrågavarande period utgjort 6,863,938, 
hvilka fördela sig på periodens olika år och månader på föl
jande sätt: 

Den betydande ökningen i trafikanternas antal under år 
1897 faller på de fyra egentliga utställningsmånaderna juni— 
september. 

h) Stadsbud. Rörande stadsbudsväsendets organisation hän
visas till näst föregående femårsberättelse. Ny taxa har under 
perioden blifvit utfärdad att gälla från och med den 1 juni 1900. 
Antalet stadsbud har ökats från 225 till 237, i det att år 189!) 
de vid l:a och 3:e trakterna anställda stadsbudens antal höjts 
från 60 till 66. 

i) Velocipeder. Ehuru velocipeden icke är ett kommunika
tionsmedel i samma bemärkelse som de, hvilka i det föregående 
afhandlats, synes densamma likväl, på grund af den allt vid
sträcktare utbredning den vunnit, här böra med några ord be
röras. 

Redan genom Öfverståthållareämbetets kungörelse den 30 juni 
1886 utfärdades bestämmelser angående velocipedåkning a all
männa platser i hufvudstaden. Nya sådana tillkommo genom 
kungörelsen den 27 december 1894, som med däri den 3 juni 
1897 gjorda ändringar ännu är gällande. Jämlikt den däri in
tagna anmälningsskyldighet för velocipedinnehafvare hade intill 
1895 års slut hos polisen inregistrerats 3,275 velocipeder. Vid 
1900 års slut hade deras antal stigit till 35,272. Velocipeder 
användas numera allmänt af breflådtömmare, telegrambud, järn
vägens notisbud, stads- och expressbud m. fl. 

I fråga om järnvägar, post och telegraf hänvisas dels till de 
sifferuppgifter, som därom meddelats under afdelningen Näringar 
i det föregående, och dels till vederbörande grenar af rikets of
ficiella statistik. 

Telefon. Telefonverksamheten inom hufvudstaden har under 
denna liksom under näst föregående period bestridts af Telegraf
verket och de bägge enskilda bolagen Stockholms Allmänna tele
fonaktiebolag och Stockholms Belltelefonaktiebolag. 

a) Kikstelefon. Under den gångna femårsperioden har riks
telefonen erhållit en särdeles stor utveckling. Dess långledningar 
omfatta numera snart sagdt hvarje stad och större plats i riket, 
ehuru på grund af ledningsförhållanden telefonering från Stock
holm ej eger rum längre norr ut än till Umeå. Härjämte har 
tillslutningen af abonnenter i Stockholm varit så stor, att ej 
endast de af hufvudstadens affärsmän m. fl., som hafva särskildt 
behof af långtelefonförbindelse till landets alla delar, allmänt 
hafva försett sig med rikstelefon, utan rikstelefonnätet i Stock
holm har, såsom af efterföljande tabell öfver antalet apparater 
framgår, blifvit på samma gång ett verkligt lokalnät. 

Af de under de senaste fem åren tillkomna långledningarna 
från Stockholm märkas i främsta rummet de för långtrafiken 
särskildt afsedda 45 inm. kopparledningarna till Malmö och 
Göteborg, hvilka, på samma gång de underlätta förbindelsen med 
närmare liggande orter, åvägabringa en i alla afseenden god tele
fonförbindelse med- Danmark, Skåne och Västkusten. Ett flertal 
nya ledningar hafva därjämte uppdragits för att underlätta den 
alltjämt växande trafiken å äldre vägar. Ej minsta antalet så
dana förstärkningslinier, ehuru af kortare längd, har erfordrats 
för stationer i Stockholms närhet, där äfvenledes abonnent
ökningen föranledt anläggandet af nya stationer, så att samman
lagda antalet af stationerna inom 70 km. från Stockholm vid 
1900 års slut utgjorde 195. 

Under år 1900 har, efter utförd tillbyggnad af Telegraf
verkets egendom åt Telegrafgränden till, anordnats en ny lokal
station efter ett helt nytt system och med en kapacitet om 30,000 
ledningar. Under samma år har äfven anordnats en särskild 
afdelning, den s. k. droskstationen, för beställning af droskor 
från såväl rikstelefonens som de enskilda bolagens abonnenter. 
I samband med skeende påbyggnad af ytterligare en våning å 
telegrafhuset kommer ny och rymlig lokal att erhållas för den 
alltjämt växande iuterurbanstationen. 

Hela telefonnätet omfattar numera endast dubbeltrådiga led
ningar. 

Priset för abonnemang i Stockholm å affärstelefon utgör fort
farande 50 kronor per år med 50 kronors inträdesafgift och för 
bostadsapparater 50 kronor per år utan inträdesafgift. 
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Utvecklingen under de sistförflutna fem åren framgår af 
nedanstående tabell öfver antalet apparater: 

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

b) Stockholms Allmänna telefonaktiebolag har under den 
gångna femårsperioden utöfvat en liflig och allt mer omfattande 
verksamhet inom hufvudstaden och det område af 70 kilometer 
i rät linie från Stockholms Stortorg, inom hvilket bolaget den 1 
maj 1891 af Eders Kungl. Maj:t erhållit nådig koncession att 
på vissa villkor utöfva telefondrift utan hinder af Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga kungörelse den 20 april 1883. 

I förra femårsberättelsen är omnämndt, att bolaget, som 
alltifrån år 1889 med staden förhandlat om tillåtelse att å vissa 
gator och offentliga platser få nodlägga telefonkablar, den 1 juni 
1894 erhållit den begärda tillåtelsen mot, bland annat, skyldig
heten att till staden betala en årlig hyra af 1 krona 50 öre 
per längdmeter af den vid årets slut nedlagda längden kabel
trummor, samt att nedläggandet af sådana kabeltrummor tog sin 
början sommaren 1895. Bolaget har sedermera år 1897 erhållit 
en likartad tillåtelse att i de mera aflägsna delar af hufvud
staden, där de större kabeltrummorna ej äro af behofvet på
kallade, få nedlägga mindre sådana eller kabelrör mot en årlig 
hyra af 50 öre per meter. Den 31 december 1900 utgjorde 
längden af kabeltrummor och kabelrör 20,361 meter med en 
sammanlagd piplängd af 339,700 meter. Af cementledningarna 
voro 6,854 meter trummor och 13,507 meter rör. 

Det mellan Telegrafverket och bolaget upprättade kontraktet 
om samtrafik mellan rikstelefonen och bolagets nät mot en öfver-
föringsafgift af 10 öre per samtal blef af Telegrafstyrelsen upp-
sagdt till den 1 juli 1901, men sedermera prolongeradt till den 
1 januari 1902. 

Den af bolaget åt den telefonerande allmänheten sedan 
hösten 1895 beredda fördelen att till bolagets telegrambyrå m-
telefonera meddelanden till personer inom Stockholm, hvilka 
meddelanden, kallade telefem, kosta 25 öre för 10 ord utom 
adressen och skyndsamt genom särskildt bud i försegladt bref 

tillsändas adressaten, har på senaste tiden blifvit af allmänheten 
i mera betydande utsträckning begagnad. 

Under år 1900 har bolaget Ökat sitt aktiekapital från 
900,000 kronor till 1,800,000 kronor. Sedan förra femårsberät
telsen utgafs, har bolaget beträffande årsafgifterna icke vidtagit 
någon annan förändring, än att detsamma år 1896 för affärs
lokaler införde abonnemang ä 45 kronor å sådana apparater med 
begränsadt fri samtalsrätt, som förut utlämnats till privatpersoner 
för ett årspris af 36 kronor, men bolaget har från och med 1898 
års början till Bellbolaget öfverlåtit de delar af sitt nät, som 
voro inrättade för apparater med sådan begränsadt fri samtals
rätt. Arsafgiften för direkt ledning utgör sålunda fortfarande 
80 kronor; för enkelt kombinerad ledning, hvilket innebär, att 
endast endera af de tvenne kombinerade ledningarna samtidigt 
kan begagnas för att begära samtal, är priset 60 kronor. Innehaf-
vare af direkt ledning kunna äfven fortfarande mot erläggande 
af ytterligare 20 kronor per år, eller inalles 100 kronor, till
försäkra sig rätten att samtal till dem kunna fritt och obegrän-
sadt påkallas äfven från alla Bellbolagets abonnenter, hvilka 
eljest hafva att till bolaget betala 10 öre för hvarje samtal ut-
öfver 100 samtal i kvartal från apparaten. 

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

Antalet abonnenter och telefonister under den gångna pe
rioden synes af följande tabell: 

Abonnentantalet har med afseende å olika slag af ledningar 
varit fördeladt på följande sätt: 
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Minskningen under år 1898 beträffande såväl ledningarnas 
längd som antalet abonnenter berodde därpå, att bolaget från 
och med den 1 januari detta år till Bellbolaget försålde sina 
anläggningar för apparater med begränsadt fri samtalsrätt. 

c) Stockholms Belltelefonaktiebolag1. Under de första åren 
af femårsperioden fortfor bolaget att utöfva sin sedan 1891 till 
Östermalm begränsade verksamhet allenast inom detta område. 
Den enda förändringen i bolagets verksamhet bestod däruti, att 
bolaget, i likhet med Allmänna telefonaktiebolaget, från och med 
1896 utlämnade telefoner med begränsadt fri samtalsrätt äfven 
till affärsmän med jämförelsevis ringa telefonbehof. Arsafgiften 
för sådana affärstelefoner sattes till 45 kronor. Detta slags 
abonnemang berättigar till alldeles samma förmåner, som bostads
telefoner å 36 kronor per år åtnjuta, d. v. s. fri och obegränsad 
rätt att påkalla samtal med Allmänna telefonbolagets s. k. stjärn
abon nenter samt rättighet att påkalla 100 samtal i kvartalet 
med bolagens öfriga abonnenter; för hvarje samtal, som därutöfver 
begäres, erlägges en afgift af 10 öre. 

Från början af år 1898 har bolaget emellertid utvidgat sin 
verksamhet till hela hufvudstaden. Genom öfverenskommelse 
med Allmänna telefonaktiebolaget öfvertog Bellbolaget nämligen 
genom köp vid nämnda tid alla förstnämnda bolag tillhöriga 
anläggningar för begränsadt fri samtalsrätt, så att endast Bell
bolaget numera utlämnar telefonapparater till ett årspris af 36 
och 45 kronor. 

Den i förra femårsberättelsen omnämnda öfverenskommelsen 
mellan bolagen om afgiftsfri samtrafik mellan hvartdera bolagets 
abonnenter eger alltfort bestånd och i samma utsträckning. 
Beträffande bolagets samtrafik med rikstelefon gäller detsamma, 

som här blifvit nämndt i afseende på Allmänna telefonaktie
bolaget. 

Bolagets aktiekapital ökades under år 1898 från 400,000 
kronor till 600,000 kronor, under år 1899 till 800,000 kronor 
och slutligen under år 1900 till 1,000,000 kronor. 

Antalet abonnenter och telefonister har under den gångna 
femårsperioden ansenligt tillvuxit, såsom af följande tabell synes: 

Den stora ökningen år 1898 beror på inköp af en del af All
männa telefonbolagets anläggningar (se ofvan). 

Den detaljaffär, som bolaget drifver vid sidan af den egent
liga telefon verksamheten, bestående i försäljning af olika slags 
elektrisk materiel samt uppsättning af privata telefonledningar, 
åskledare och dylikt, har under den förflutna femårsperioden 
fortgått såsom förut, 

Börande Sjöfart och handel hänvisas dels till afdelningen 
Näringar i det föregående, dels ock beträffande den del af sjö
farten, som rörer hamnväsendet, äfvensom brännvinshandeln till 
de redogörelser, som under afdelningen Politi komma att därom 
lämnas. 

5. Kameralförhållanden. 

I afseende å antalet nybyggda boningshus åren 1896 —1900 
äfvensom antalet tomter och lågenheter samt fastigheternas taxe
ringsvården vid periodens slut hänvisas dels till tabell 3, dels 
ock till den under afdelningen Politi förekommande redogörelsen 
för byggnadsverksamheten. 

Angående egendomar af Jideikommissnatur samt egendomar 
tillhörande inhemska aktiebolag och främmande makters under

såtar år 1900 meddelas föreskrifna uppgifter i tabellerna 4, S 
och 6. 

I fråga om kronouppbörden hänvisas till den af stadsfull
mäktiges beredningsutskott årligen utgifna berättelse angående 
Stockholms kommunalförvaltning och beträffande stadens fnans er 
dels till nämnda berättelser och dels till litt. U af Bidrag till 
Sveriges officiella statistik. 

6. Politi . 

A) Stadens myndigheter. 

a) Ufverståthållareämbctets kansli. Antalet i Öfverståthållare-
ämbetets kansli afgjorda mål har under åren 1896—1900 samt 
näst föregående tre femårsperioder utgjort: 

I förestående uppgifter ingå ej de till firmaregistret hö
rande ärenden.' 

Till följd af föreskrift i lagen om aktiebolag den 28 juni 
1895 har Öfverståthållareämbetets befattning med registrering af 
aktiebolag från och med år 1897 upphört, hvaremot enligt lagen 
om registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet den 28 
juni 1895 hos Öfverståthållareämbetet från och med år 1897 föres 
register öfver ekonomiska föreningar. Antalet nya firmor, aktie
bolag och ekonomiska föreningar, som, beträffande firmor under 
åren 1896—1900, beträffande aktiebolag år 1896 och beträffande 
föreningar under åren 1897—1900, inregistrerats, har utgjort 
2,254, hvilka fördela sig på periodens olika år och de särskilda 
registren sålunda: 
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Öfver Öfverståthållareämbetets beslut i anledning af anmäl
ningar till firniaregistret hafva besvär icke i något fall anförts, 
hvaremot i fyra fall besvär hos Eders Kungl. Maj:t anförts 
öfver Öfverståthållareämbetets beslut i anledning af anmälningar 
till föreningsregistret. Eders Kungl. Maj-.ts resolution öfver dessa 
besvär äro meddelade den 2 februari, den 8 juli, den 2 september 
och den 21 oktober 1898. 

Beloppen af influtna a/gifter för registrering af firma och 
prokura saint, från och med år 1897, af ekonomiska föreningar, 
kostnaderna för registreringens kungörande samt den efter af-
drag af nyssnämnda kostnader uppkommande behållningen ut
gjorde i kronor: 

b) Öfverståthållareämbetet för polisärenden. Öfver polisinsti
tutionens utveckling under perioden får Öfverståthållareämbetet 
meddela följande öfversikt. 

Polisstyrelsen. I anledning däraf, att sessionsgöromålen i 
poliskammaren antagit den oinfattning, att polismästaren icke 
ensam kunde handlägga desamma, utan att därigenom hans 
verksamhet droges från hans hufvudsakliga arbetsfält, eller sty
relsen af polisverket i dess helhet, meddelade Eders Kungl. Maj:t 
redan den 12 november 1885 förordnande för en af Öfverståt
hållareämbetets tjänstemän att under nästföljande år på eget 
ansvar biträda polismästaren med dessa göromål. Sådant för
ordnande förnyades därefter år ifrån år jämväl i början af före
varande period. Den biträdande polismästaren egde emellertid 
icke någon befälsrätt öfver polispersonalen, enär en sådan myn
dighet icke lämpligen syntes böra tillkomma en underordnad 
tjänsteman, hvars högre ställning uteslutande berodde på år från 
år upprepade förordnanden. Förordnandet af en biträdande polis
mästare innebar sålunda icke någon förstärkning af polische
fernas antal. I den mån hufvudstadens utveckling fortgått, hade 
emellertid behofvet af ökadt antal högre polisbefäl gjort sig allt
mera gällande. Medan nämligen under de sista decennierna 
hufvudstadens folkmängd mer än fördubblats, allmänhetens an
språk på polisen i högst väsentlig mån stegrats och i saraband 
härmed polisens göromål i dess helhet i en oerhörd grad till
tagit samt själfva kåren ansenligt ökats, hade någon motsva
rande tillökning af det högre polisbefälet icke vidtagits, utan 
hade detta, liksom år 1864 bestående af endast två tjänstemän, 

fortfarande måst nöja sig med arbetskrafter, ursprungligen be
räknade för ett vida mindre arbetsmått. 

Den omständigheten, att den biträdande polismästaren icke 
egde någon befälsrätt, inedförde dessutom i ett särskildt afseende" 
stor olägenhet. I poliskammaren handläggas nämligen till största 
delen mål och ärenden, som äro beroende på rapporter och ut
redningar från polisens detektiv-, prostitutions- och ordonnans-
afdelningar. Då polisintendenten icke vidare deltog i handlägg
ningen af målen i poliskammaren och såmedelst resultatet af 
nämnda polisafdelningars verksamhet i regel icke kom under 
hans skärskådande samt den biträdande polismästaren, hvilken 
till följd af sina göromål kunnat i sådant hänseende utöfva 
verksam kontroll, icke egde befogenhet därtill, hade af berörda 
omständighet uppkommit den oundvikliga följden, att tillsynen 
öfver ifrågavarande polisafdelningar icke kunnat från polisbefälets 
sida utöfvas i sådan grad, som varit önskligt och som egt rum 
med afseende å den öfriga poliskåren. Att häri låg en olägenhet, 
som i längden icke kunde få fortgå, var uppenbart. Ingen del 
af polisverket får nämligen vara undandragen kontroll från polis
styrelsens sida; och särskildt beträffande detektiv- och prostitu-
tionsafdelningarna är en sådan tillsyn så mycket mer erforderlig, 
som berörda afdelningars verksamhet till stor del är och måste 
vara undandragen allmänhetens kontroll. 

Öfverståthållareämbetet ansåg fördenskull nödvändigt, att det 
högre polisbefälet erhöll sådan förstärkning, att lika noggrann 
tillsyn kunde utöfvas öfver en hvar af polisens afdelningar, samt 
fann det enklaste och ändamålsenligaste sättet, hvarpå berörda 
förändring kunde genomföras, bestå däri, att den på förord
nande tillsatta befattningen såsom ordförande i poliskammaren 
utbyttes mot en ordinarie polisintendentsbefattning, med hvilken 
skulle förenas alla ordföranden i poliskammaren åliggande göro
mål samt desssutom chefskapet öfver detektiv-, prostitutions-
och ordonnansafdelningarna. Beträffande de göromål, som efter 
denna af omständigheterna påkallade delning af den dåvarande 
polisintendentens verksamhetområde skulle återstå för innehaf-
varen af den mot dennes befattning närmast svarande tjänsten, 
voro dessa, enligt Öfverståthållareämbetets mening, af den omfatt
ning och vikt, att deras behöriga fullgörande kräfde en särskild 
tjänsteman. Omsorgen om den yttre ordningen, som samtidigt 
med stadens tillväxt ställde allt större anspråk å den närmast 
därför ansvarige, de allt oftare förekommande kommenderingarna 
jämte därmed följande arbete för uppgörande af order, polis
kårens disciplinära angelägenheter, det vidlyftiga aflöningsväsendet, 
tillsynen öfver det ökade antalet polisstationer med logement 
för personalen, poliskårens rekrytering och utbildning, tillsynen 
öfver offentliga lokaler och allmänna kommunikationsmedel — 
alla dessa bestyr jämte många andra, som skulle komma att 
sistnämnda tjänsteman åligga, fordrade fullt ut sin man i en 
stad, stadd i en så snabb utveckling som Stockholm. 

I sitt förslag till polisens stat för år 1899 hemställde därför 
Öfverståthållareämbetet, att i staten måtte, under förutsättning 
af Eders Kungl. Maj-.ts bifall, uppföras en ny ordinarie polis
intendentsbefattning, hvars innehafvare skulle benämnas »förste 
polisintendent», under det att den tjänsteman, hvars åligganden 
närmast skulle motsvara den förutvarande polisintendentens be
fattning, under enahanda förutsättning skulle erhålla benäm
ningen »andre polisintendent». 
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Sedan stadsfullmäktige till Öfverståthållareämbetets berörda 
hemställan lämnat bifall, förordnade Eders Kungl. Maj:t den 
24 februari 1899, att vid Stockholms polis skulle från och med 
den 1 därpå följande april finnas två polisintendentsbefattningar, 
livilkas innehafvare skulle benämnas »förste polisintendent» och 
»andre polisintendent», hvarjämte Eders Kungl. Maj:t förutnämnda 
dag dels förordnade om däraf påkallad ändring af 2 och 41 §§ 
i nådiga instruktionen för Öfverståthållareämbetet den 1 december 
1882, dels ock utfärdade nådiga instruktioner för ifrågavarande 
tjänstemän. 

Med förändringen af polischefsbefattningarnas organisation 
följde ock ändring i notariernas arbetsordning. Dittills hade af 
de två notarier, som tilldelats poliskammaren, en tjänstgjort 
hvarje dag såväl i poliskammaren som vid polismästarens ex
pedition. Genom att alltså samma tjänsteman var expeditions-
hafvande allenast hvar annan dag, uppstodo ofta svårigheter för 
ärendenas skyndsamma behandling, särskildt i fråga om de ofta 
brådskande mål, som ankommo på polismästarens afgörande. 

Till undvikande häraf fann Öfverståthållareämbetet den 29 
mars 1899, på därom af polismästaren gjord framställning och 
med stöd af 44 och 46 §§ uti instruktionen för ämbetet, skäligt 
förordna, att, där ej i särskildt fall vore annorlunda bestämdt, 
en af de hos Öfverståthållareämbetets afdelning för polisärenden 
tjänstgörande notarier, som därtill förordnades, skulle hafva till 
åliggande att förbereda och för polismästaren föredraga de ärenden, 
som på polismästarens handläggning vore beroende; att på sitt 
ansvar så skyndsamt som möjligt expediera de vid dessa före
dragningar anmälda ärenden och i fråga om utslag, resolutioner 
och bref förse dessa med kontrasignation; samt att utöfva till
syn däröfver, att kanslister och andra tjänstemän, hvilka hade 
skyldighet att i ofvan omförmälda ärenden mottaga handlingar, 
föra dagboksanteckningar, uppsätta föredragningslistor in. ra., 
fullgjorde hvad dem i sådant hänseende ålåge. 

Då den notarie, som fullgjorde nu antydda göroinål, till 
följd däraf icke kunde påräknas för protokollsföring vid polis
kammarens sessioner, förordnade Öfverståthållareämbetet en af de 
vid ifrågavarande afdelning tjänstgörande extra ordinarie tjänste
männen att, från och med ingången af år 1900 och intill dess 
annorlunda kunde vara bestämdt, mot arfvode biträda ofvan om-
förmälda notarie i utöfningen af hans tjänst och särskildt, då 
notarien till följd af andra tjänstegöromål hade förhinder, före
träda honom vid sessionerna i poliskammaren och därvid på 
eget ansvar föra protokoll och minnesböcker samt expediera hit
hörande mål och ärenden, hvarjämte denne tjänsteman ock skulle 
åligga att biträda sekreteraren vid behandling af mål och ärenden, 
som tillhörde dennes afdelning. 

Polispersonalens aflöning och antal. I sitt förslag till polis
verkets stat för år 1891 hade Öfverståthållareämbetet på skäl, 
som i korthet finnas omförmälda i ämbetets berättelse för perioden 
1891—1895, hemställt, att stadens anslag till polisverket skulle 
höjas med 78,000 kronor, till största delen afsedda att an
vändas till löneförbättringar inom poliskåren. Öfverståthållare
ämbetets berörda förslag vann emellertid allenast i så måtto 
stadsfullmäktiges bifall, att fullmäktige anslogo ett belopp af 
38,000 kronor till ifrågavarande ändamål. Oaktadt den för
höjning af lönerna, som möjliggjordes af sistnämnda belopp, visade 
sig under årens lopp aflöningarna allt otillräckligare för polis
männens skäliga lefnadsbehof och förmådde därför icke i den 

omfattning, som önskligt varit, vid kåren kvarhålla dess med
lemmar, af hvilka ofta de som afgingo voro bland de dugligaste. 
På grund häraf och då beskaffenheten af poliskårens löneför
måner, med hänsyn till den inom andra verksamhetsgrenar ökade 
tillgången pagod arbetsförtjänst, försvårade möjligheten till kårens 
rekrytering med folk, som uppfyllde föreskrifna kompetensfor
dringar, fann Öfverståthållareämbetet sig föranlåtet att i sitt för
slag till stat för år 1897 hemställa om ökning i anslagen till 
polisverket med 42,440 kronor, hufvudsakligen afsedda till löne
förbättringar åt polispersonalen. Stadsfullmäktige uppdrogo emel
lertid åt beredningsutskottet att genom en särskild kommitté låta 
utreda frågan om polispersonalens löneförmåner. Sedan kom-
mittéen i januari månad år 1897 afgifvit särskildt betänkande 
om ett ifrågasatt anslag för tillfällig löneförbättring åt perso
nalen under sistnämnda år, beslöto stadsfullmäktige att för sagda 
ändamål till Öfverståthållareämbetets förfogande ställa ett belopp 
af 37,400 kronor. Den 12 juni 1897 afgaf kommittéen sitt slut
liga yttrande i nära öfverensstämmelse med Öfvei-ståthållare-
änibetets förslag, och den 15 december samma år fastställde stads
fullmäktige följande grunder i fråga om polispersonalens aflöning 
att tillämpas med ingången af år 1898, nämligen: en årsaflöning 
af 1,900 kronor tillkommer 25 procent, 1,700 kronor 37'5 pro
cent och 1,600 kronor 37-5 procent af hela antalet öfverkon-
staplar; en årsaflöning af 1,500 kronor tillkommer 50 procent 
,och 1,400 kronor 50 procent af hela antalet inspektionskon
staplar; en årsaflöning af 1,500 kronor tillkommer 50 procent 
och 1,400 kronor 50 procent af hela antalet detektivkonstaplar; 
en årsaflöning af 1,300 kronor tillkommer 25 procent, 1,200 
kronor 37'5 procent, 1,100 kronor 25 procent och 1,000 kronor 
12-5 procent af hela antalet konstaplar. 

Fördelningen i lön och tjänstgöringspenningar bestämdes 
samtidigt sålunda, att för poliskommissarierna 25 procent och 
för den öfriga ordinarie personalen 40 procent utaf aflöningen 
skulle utgöra tjänstgöringspennningar. 

Dessutom beslöto stadsfullmäktige i sammanhang härmed, 
att, då stadsfiskalstjänsternas förenande med detektivkommis
sariernas befattningar icke borde betraktas såsom ett slutgiltigt 
ordnande af frågan om stadsfiskalernas i Stockholm ställning, 
berörda kommissariers aflöningar i staten skulle upptagas till 
respektive 4,400, 4,000 och 3,500 kronor, dock med föreskrift 
att, därest kommissarie förordnades till stadsfiska], till honom 
skulle från anslagen till polisverket utgå allenast 1,500 kronor 
om året. Föreståndarens för centralafdelningen löneförmåner 
bestämdes till 3,900 kronor, hvarjämte åt fyra distriktskonunis-
sarier fastställdes en aflöning af 3,500 kronor. 

Uti sitt förut omförmälda förslag till polisverkets stat för 
år 1899 hade Öfverståthållareämbetet, med förmälan att, därest 
två polisintendentsbefattningar upprättades, andre polisinten
denten koitime att odeladt egna sig åt ordningspolisen och till
synen öfver densamma åliggande göromål samt sålunda komme 
att omedelbart taga del i behandlingen af de ärenden, som till
hörde centralafdelningen, hemställt om nedsättning i aflönings-
förmånerna för kommissarien vid berörda afdelning, hvilken be
fattning Öfverståthållareämbetet tänkt sig såsom en öfvergångs-
tjänst till distriktskommissariebefattning. Stadsfullmäktige läm
nade sitt bifall till nämnda hemställan och fastställde, såsom 
Öfverståthållareämbetet föreslagit, aflöningen för ifrågavarande 
kommissarie till 2,400 kronor. 
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Med anledning däraf, att till följd af den efter år 1897 in
träffade stegringen i priset på bostäder och lifsmedel polisperso
nalens, särskildt de gifta konstaplarnes, ekonomiska ställning 
oaktadt den nämnda år genomförda löneregleringen blifvit allt 
sämre, hemställde Ofverståthållareämbetet i sitt förslag till polis
verkets stat för år 1900 om ett tillfälligt dyrtidstillägg åt polis
kåren. Stadsfullmäktige beviljade for sistnämnda år ett anslag 
af 100,890 kronor att för sagda ändamål användas efter af stads
fullmäktige närmare bestämda grunder. 

Polispersonalens numerär har under perioden vunnit ganska 
väsentlig tillökning. Enligt 1896 års stat beviljade sålunda stads
fullmäktige, på Ofverståthållareämbetets förslag, anslag till före
ståndarens för ordonnansafdelningen uppflyttning från öfverkon-
stapels till kommissariegrad samt till 22 nya konstaplar, däraf 
3 vid detektivafdelningen, 2 vid ordonnansafdelningen och 17 
vid distriktspolisen. Ar 1897 tillökades ordonnansafdelningen 
med ytterligare 1 konstapel. Vid uppgörande af sitt förslag 
till 1898 års stat äskade Ofverståthållareämbetet anslag till 6 
nya konstaplar, däraf 4 vid polisrytteriet och 2 vid ordonnans
afdelningen. Stadsfullmäktige beviljade emellertid allenast medel 
till förstnämnda 4 konstaplar. Följande år anslogo stadsfullmäk
tige, på Ofverståthållareämbetets förslag, medel till 2 konstaplar 
vid ordonnansafdelningen. I förslaget till polisverkets stat för år 
1900 begärde Ofverståthållareämbetet anslag till 1 öfverkonstapel 
vid detektivafdelningen, 1 öfverkonstapel vid ordonnansafdelningen,. 
6 konstaplar vid detektivafdelningen och 23 konstaplar vid di
striktspolisen. Berörda hemställan vann jämväl stadsfullmäktiges 
bifall med undantag däraf, att antalet nya konstaplar vid di
striktspolisen minskades till 21. Poliskårens förstärkning under 
förevarande period har alltså utgjort 1 kommissarie, 1 öfver
konstapel, 9 detektivkonstaplar och 47 konstaplar, däraf 5 vid 
ordonnansafdelningen, 4 vid polisrytteriet och 38 vid distrikts
polisen. 

Polisverkets lokaler. Frågan om anskaffande af nya lokaler 
för polisverket är alltjämt beroende på kommunalstyrelsens 
pröfning. 

Utgiftsstaten. Anslagen till polisväsendet hafva under peri
oden utgjort: 

Kommunens anslag till polisväsendet har under perioden 
ökats med 228,301-64. 

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

Ämbets- och tjänstemän samt vakibetjening m. m. 

Polispersonalen. 

Öfriga utgifter. 

Härifrån böra afgå till stadskassan återlevererade medel, 
livilka, enligt hvad förut är nämndt, för år 1900 uppgingo till 
kronor 30,416,64-

Enligt förestående anslagsfördelning utgjorde polisstyrkan 
vid 1900 års slut, jämförd med år 1896: 
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På de särskilda afdelningarna var fördelningen följande: 

Polisdomarens befattning med värnpliktslagen. Under femårs
perioden har antalet personer, som för förseelser mot värnplikts
lagen påförts böter, äfvensom det antal, för hvilka dessa böter 
fastställts, utgjort: 

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

De ådömda böternas belopp och sättet för bötesbeslutens 
bringande till verkställighet framgå af följande öfversikt: 

Polisunderrättelser. Utgifvandet af polisunderrättelser har 
fortgått efter oförändrade grunder. 

Förhållandet emellan i polisunderrättelser efterlysta per
soner och efterlyst egendom, å ena sidan, samt genom sådan 
efterlysning ertappade personer och anträffad egendom, å andra 
sidan, framgår af följande öfversikt: 

Polispersonalens pensionsinrättning. Som denna inrättnings 
behållna tillgångar vid 1896 års början utgjorde 1,163,460 kronor 
27 öre och vid 1900 års slut 1,282,949 kronor 15 öre, har alltså 
inrättningens kapital under perioden ökats med 119,488 kronor 
88 öre. Inrättningens pensionärer voro vid 1900 års slut 59, 
nämligen 8 f. d. kommissarier, 9 f. d. öfverkonstaplar, 41 f. d. 
konstaplar och en f. d. vaktmästare, hvarjämte en f. d. kon
stapel åtnjöt en extra pension. I pension och understöd utbe
talade inrättningen under år 1900 tillhopa 53,180 kronor. 

Polispersonalens ånke- och pupillkassa hade vid 1896 års 
början i behållna tillgångar 9,189 kronor 86 öre och vid 1900 
års slut 11,625 kronor 39 öre. Några pensioner utgå ännu icke. 

Polispersonalens i Stockholm enskilda änke- och pupillkassa 
hade vid 1896 års början en behållning af 77,495 kronor 71 öre. 
Under perioden har denna behållning ökats med 34,709 kronor 
36 öre, hvadan kassans kapital den 31 december 1900 uppgick 
till 112,205 kronor 7 öre. I pensioner utbetalade kassan under 
år 1900 5,441 kronor 68 öre. 

Polispersonalens i Stockholm enskilda hegrafnings- ochunder-
stödskassa hade vid ingången af år 1896 en behållning af 2,749 
kronor 48 öre. Under perioden har denna behållning ökats med 
3,440 kronor 92 öre, hvadan kassans kapital den 31 december 
1900 uppgick till 6,190 kronor 40 öre. Under år 1900 utbeta
lades i begrafningshjälp och understöd 7,939 kronor. 

c) Föriuynéarekamiiiareu. Sedan Eders Kungl. Maj:t dels 
den 29 september 1876 fastställt ny afiöningsstat för förmyndare
kammaren, dels ock genom särskilda nådiga bref den 12 juni 
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1882, den 31 december 1888 och den 28 juni 1880 förordnat 
om vissa ändringar i nämnda stat, sä att vid 1899 ars ingång, 
enligt densamma, utgingo bland annat: 

behagade Eders Kungl. Maj:t, på framställning af förmyn
darekammaren, som därvid upplyste, bland annat, att, under 
det att förmyndarekammaren vid 1876 års början omhänderhade 
3,103,104 kr. 94 öre, motsvarande belopp vid 1897 års slut ut
gjorde 10,036,203 kr. 67 öre och att summan af säkerhetshand
lingar, som af förmyndarekammaren innehades, vid 1876 års 
början belöpte sig till 14,841,584 kr., men vid 1896 års slut 
ökats till 26,667,940 kr., genom nådigt bref den 23 januari 
1899, efter Ofverståthållareämbetets och direktionens öfver All
männa barnhusinrättningen i Stockholm hörande, fastställa sådan 
ändring i gällande stat för förmyndarekammaren, att 

dels lönen för nedannämnda tjänstemän därstädes skulle 
höjas, för kamreraren med två ålderstillägg, hvartdera å fem
hundra kronor, samt för en hvar af revisorn och de båda bok-
hållarne med ett ålderstillägg af femhundra kronor, att tillgodo
njutas, första tillägget efter fem år under villkor, att tjänsteinne-
hafvaren under minst fyra år själf bestridt sin egen eller, på 
grund af förordnande, annan tjänst i förmyndarekammaren, dock 
att därvid icke finge föras honom till last den tid han åtnjutit 
semester, och andra tillägget, om sådant egde rum, efter ytter
ligare fem år, under samma villkor samt med iakttagande, att 
den högre aflöningen ej i någotdera fallet finge tillträdas, förr 
än vid början af kalenderåret näst efter det, då den stadgade 
tjänsteåldern blifvit uppnådd; 

dels anslaget till ersättning åt extra ordinarie tjänstemän 
skulle utgöra 3,500 kronor; 

dels ock anslaget till beredande af semester åt förmyndare
kammarens ärabets- och tjänstemän skulle utgöra 1,950 kronor. 

Dessutom behagade PJders Kungl. Maj:t, likaledes uppå fram
ställning af förmyndarekammaren och efter Ofverståthållare
ämbetets och direktionens öfver Allmänna barnhusinrättningen 
i Stockholm hörande, genom nådigt bref den 20 april 1900 dels 
fastställa sådan ändring i gällande aflöningsstat för förmyndare
kammaren, att, räknadt från nämnda års ingång, lönen skulle 
utgöra för vaktmästaren 1,000 kronor och för hvar och en af 
stadstjenarne 800 kr. jämte två ålderstillägg, hvartdera å 100 
kr., att åtnjutas och tillträdas under de villkor och på den tid, 
som genom nådiga brefvet den 23 januari 1899 blifvit beträffande 
ålderstillägg åt kamreraren, revisorn och bokhållarne stadgade, 
dels medgifva, att ett tillfälligt dyrtidstillägg finge för år 1900 
åtnjutas af vissa uppräknade tjänstemän med 450 kronor hvar 

och af andra jämte vaktmästaren och stadstjenarne med femton 
procent af deras årslön, däri inberäknade tjänstgöringspenningar 
och intjenta ålderstillägg, hvilket dyrtidstillägg skulle utbetalas 
för hvarje kvartal vid detsammas utgång, dock ej om veder
börande tjänsteinnehafvare varit af annat skäl än på grund af 
semester eller sjukdom tjänstledig under längre tid än halfva 
kvartalet, i hvilket fall medlen skulle besparas. 

Två gånger under femårsperioden har till följd af växlingar 
i penningtillgången ändring i räntefoten å medel, insatta hos 
förmyndarekammaren, ansetts böra vidtagas. 

Första gången skedde detta genom nådigt bref den 11 juni 
1897. Sedan nämligen genom nådigt bref den 28 oktober 1887 
förordnats, att från och med år 1888 och intill dess annorlunda 
kunde af Eders Kungl. Maj:t föreskrifvas räntan å medel, som 
för omyndiga samt frånvarande och okända arfvingar eller out
redda sterbhus vore eller blefve i Riksbanken å förmyndare
kammarens räkning insatta och å hvilka enligt då gällande före
skrifter förmyndarekammaren vore förbunden att godtgöra ränta 
efter fyra och en half procent, skulle utgå med fyra procent, 
hemställde förmyndarekammaren uti underdånig skrifvelse den 
24 maj 1897, att från och med den 1 därpå följande juli tills
vidare och intill dess annorlunda kunde varda af Eders Kungl. 
Maj:t förordnadt ränta å medel af nämnda beskaffenhet måtte 
få godtgöras efter 3-e procent om året; och anförde förmyndare
kammaren såsom stöd för denna sin framställning hufvudsak-
ligen, att då tillökningen af kontant till förmyndarekammaren 
inlevererade medel vore i stadig och stark tillväxt, det icke vidare 
läte sig göra att upprätthålla den genom nådiga brefvet den 28 
oktober 1887 bestämda räntefot; att insättningarna öfverstigit 
uttagningarna under år 1894 med 685,701 kr. 22 öre, under år 
1895 med 477,622 kr. 62 öre, under år 1896 med 715,833 kr. 
49 öre och under år 1897 intill den 24 april med 390,483 kr.: 
att tillgången på låneansökningar mot sådan inteckningssäkerhet, 
som af förmyndarekammaren kunde godkännas, vore ytterst knapp 
och syntes vara i starkt aftagande; att tillgången på förstklassiga 
obligationer icke heller vore stor, hvarförutom de efter de många 
konverteringar, som egt rum, droge en ganska låg ränta och i 
de flesta fall vore noterade öfver pari; att resultatet af förmyn
darekammarens förvaltning år 1896 utgjort en ränteförlust af 
3,455 kr. 55 öre; att medelräutan å förmyndarekammarens medel 
den 1 januari 1897 utgjort 3-93 procent, medförande en ränte
förlust af 6,561 kr. 70 öre, och den 24 april 1897 3'89 procent, 
medförande en ränteförlust af 11,184 kr. 75 öre; samt att af 
förmyndarekammarens till belopp af 9,971,318 kr. omhänder-
hafvande medel 2,255,871 kronor vore förräntade under 4 procent 
samt största delen däraf eller 1,842,881 kr. till 3'6 och 3'5 procent. 

Genom ofvannämnda nådiga bref den 11 juni 1897 behagade 
Eders Kungl. Maj:t efter Ofverståthållareämbetets hörande bifalla 
den af förmyndarekammaren gjorda framställningen. 

Det dröjde emellertid ej längre än till den 17 maj 1899, 
förrän förmyndarekammaren ansåg sig böra göra en ny framställ
ning i ärendet. I en sagda dag aflåten underdånig skrifvelse an
förde nämligen förmyndarekammaren, att den ränteinkomst för
myndarekammaren egde af alla placerade medel belöpte sig till 
360,246 kr. 79 öre, i hvilket belopp dock inginge ränta å garanti
fonden, som uppnått det belopp, 902,809 kr. 39 öre, utöfver 
hvilket densamma enligt den för förmyndarekammaren utfärdade 
instruktion af den 29 september 1876 för det dåvarande icke 
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finge ökas; att fondens ränteafkastning, som, beräknad efter 5 
procent å fonden, utgjorde 45,140 kr. 47 öre, därefter skulle 
ingå bland förinyndarekammarens öfriga vinstmedel; att med 
afdrag af sistberörda belopp förmyndarekammarens inkomst af 
öfriga placerade medel således utgjorde 315,106 kr. 32 öre; 
att den ränta, som förmyndarekammaren vore pliktig godtgöra 
å omyndigas medel till belopp af 7,680,678 kr. 37 öre utgjorde 
efter beräkningsgrund af 3-fi procent 276,504 kr. 42 öre, men, 
om räntan förhöjdes till 4 procent, 307,227 kr. 13 öre, hvadan 
ett öfverskott uppstode i förra fallet af 38,601 kr. 90 öre och 
i senare fallet af 7,879 kr. 19 öre; att i betraktande ej mindre 
häraf än ock däraf, att svårighet för det dåvarande icke före
funnes att mot fullgod säkerhet utlåna penningar till fyra och 
en half procent samt att, med hänsyn till dåvarande all
männa räntestegring, en minskning i uppgifna ränteinkomst ej 
torde behöfva snarligen befaras, förmyndarekammaren ansåge 
tiden vara inne att söka åt de omyndiga i hufvudstaden be
reda högre ränteinkomst än då till de omyndiga utgående 
ränta, tre och sex tiondedels procent, samt att, då räntesteg
ringar därefter oftare än tillförene kunde vara att förvänta och 
det följaktligen för förmyndarekammaren vore fördelaktigt att 
ega befogenhet att, när så kunde ske, höja räntan utöfver den 
stadgade räntefoten utan att för hvarje särskild åtgärd i detta 
hänseende behöfva ingå till Eders Kungl. Maj:t med underdånig 
framställning i ämnet, förmyndarekammaren funne sig föranlåten 
att hos Eders Kungl. Maj:t i underdånighet hemställa, det Eders 
Kungl. Maj:t täcktes förklara ofvanberörda nådiga bref af den 
11 juni 1897 angående räntans bestämmande till tre och sex 
tiondedels procent ej utgöra hinder för förmyndarekammaren att, 
då omständigheterna därtill föranleda, höja räntan till den räntefot 
förmyndarekammaren, i anseende till sin för handen varande 
ekonomiska ställning, ansåge sig kunna godtgöra vederbörande. 

Sedan Öfverståthållareämbetet jämväl rörande denna fram
ställning afgifvit underdånigt utlåtande och däri till nådigt bifall 
förordat densamma, behagade Eders Kungl. Maj:t genom nådigt 
bref den 9 juni 1899 förordna, att från och med den 1 juli 
sagda år och intill dess annorlunda kunde varda af Eders Kungl. 
Maj:t i nåder föreskrifvet räntan för medel, som för omyndiga 
samt frånvarande och okända arfvingar eller outredda sterbhus 
voro eller kunde varda i Riksbanken å förmyndarekammarens 
räkning insatta och å hvilka, enligt då gällande föreskrifter, för
myndarekammaren vore förbunden att godtgöra ränta efter tre 
och sex tiondedels procent, skulle utgå med fyra procent för år. 

d) Ändring i valordningen för Stockholms stad. Sedan dels 
magistraten i Stockholm i underdånig skrifvelse den 13 sep
tember 1895 — med förmälan att den år 1894 genomförda än
dring af 13, 15 och 16 §§ riksdagsordningen påkallade mot
svarande ändringar af de i 5 och 6 §§ i den under den 8 no
vember 1889 af Eders Kungl. Maj:t fastställda valordning för 
Stockholms stad meddelade bestämmelser om hufvudstadens in
delning i kretsar för val till Riksdagens Andra kammare — 
gjort hemställan om ändring i sistberörda bestämmelser i enlighet 
med ett af magistraten uppgjordt förslag, dels ock Stockholms 
stadsfullmäktige uti underdånig skrifvelse den 1 juni 1896 hem
ställt om fastställelse å ett af stadsfullmäktige uppgjordt förslag 
till förändrad lydelse af 11 § i samma valordning, i syfte att 
underlätta tillfället för de vid val till riksdagsmän och stads

fullmäktige i Stockholm röstberättigade att deltaga i dessa val, 
samt Öfverståthållareämbetet, med öfverlämnande af underdåniga 
yttranden af Stockholms stadsfullmäktige öfver magistratens och 
af magistraten öfver stadsfullmäktiges förslag, afgifvit under
dånigt utlåtande i ärendet, hvarvid ämbetet beträffande de ifråga
satta ändringarna af 5 och 6 §§ i valordningen förordat ett af 
stadsfullmäktige för deras del afgifvet, från magistratens i vissa 
delar afvikande förslag, har Eders Kungl. Maj:t, efter justitie-
kanslerns hörande, genom nådigt bref den 9 juli 1896 funnit 
godt att i hufvudsaklig öfverensstämrnelse med stadsfullmäktiges 
förslag förordna, att 5, 6 och 11 §§ i meranämnda valordning 
skulle erhålla den i det nådiga brefvet angifna förändrade lydelse. 

Vidare har Eders Kungl. Maj:t, efter vederbörandes hörande, 
genom nådigt bref den 2 oktober 1896 funnit godt att, med upp-
häfvande af hvad genom nådiga brefvet den 2 november 1888 
angående ordningen för afgifvande af röster vid prästval inom 
territoriell församling i Stockholm blifvit stadgadt, i nåder förordna: 

att prästval i Stockholm må verkställas utan upprop; 
att det må under vederbörande valförrättares omedelbara 

ledning förrättas på flere eftor församlingens rotar eller kvarter 
indelade afdelningar; 

att valet skall ega rum under de timmar, som af valför-
rättaren utsättas, och behörigen kungöras; 

att vid valtillfället de röstande böra i den ordning, i hvilken 
de till valbordet framträda, hvar för sig rösta; samt 

att, när den för valets förrättande utsatta tid är till ända, 
dörrarna till kyrkan skola stängas, men alla dessförinnan i kyrkan 
inkomna röstegande lämnas tillfälle att i omröstningen deltaga. 

B) Undervisningsväsendet. 

a) Folkskolorna. På underdånig framställning af Öfver-
styrelsen har Eders Kungl. Maj:t genom resolution af den 4 fe
bruari 1898 funnit godt förordna om ändrad lydelse af dels § 2 
mom. 1 och dels § 4 i stadgan för folkundervisningen i Stock
holms stad af den 27 september 1861. I följd af den påbjudna 
ändringen väljas Öfverstyrelsens ledamöter numera för två års 
tid och tillsättes inspektor för fem år. Uti Öfverstyrelsens be
fogenhet och åligganden, sådana dessa äro bestämda i åberopade 
stadga, har i öfrigt under perioden ingen förändring inträdt. 
Ledamöternas antal är fortfarande tolf, af hvilka en utses af 
Stockholms stads konsistorium, en af fattigvårdsnämnden och en 
af hvarje territorialförsamlings skolråd, hvarefter de sålunda 
valda själfva ytterligare invälja en ledamot, hvilken företrädesvis 
bör tagas bland hufvudstadens läkare. Ordförande väljes af 
Öfverstyrelsen själf inom eller utom styrelsen, i hvilket först
nämnda fall den 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 utsedd in
spektor. Inom hvarje församlings folkskola finnes en »förste 
lärare», hvilken utöfvar sin verksamhet enligt särskildt utfärdad 
instruktion. 

I afseende å undervisnvigsplanen har under femårsperioden 
ingen förändring skett, hvadan den af Öfverstyrelsen år 1889 
fastställda kursindelningen fortfarande tillämpats. Skolornas all
männa organisation är likaledes densamma som förut. Sålunda 
fördelas folkskolorna fortfarande uti dels skolor med daglig under-
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visning, dels ock sådana, där 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 klas
ser, hvar och en beräknad att kunna genomgås på ett år. Inom 
hvarje klass förekomma två kurser, hvardera afsedd för en ter
min. Sjätte klassen bildar den egentliga afslutniugeu af folk
skolekursen, hvaremot sjunde klassen kan anses såsom en fort
sättningsskola. Fattiga skolbarn kunna dock få sluta sin skol
gång med femte klassen, om de styrka sig hafva fått något ar
bete, likväl med skyldighet att sedan bevista fortsättnings- och 
ersättningsskolan. 

Fortsättnings- och ersättningsskolorna äro afsedda för dem, 
som i förtid afgått från de dagliga folkskolorna i följd af an
ställning i tjänst ellor yrke. Dessa skolor äro hufvudsakligen 
repetitionsskolor och meddela i allmänhet undervisning endast i 
kristendomskunskap, modersmålet, skrifning, räkning och sång. 
1 ett fåtal afdelningar, där barnen hunnit öfver minst tolf af 
folkskolans terminskurser, meddelas därjämte äfven undervisning 
i bokföring. 

Skollokalerna. Under femårsperioden hafva två nya folk
skolehus blifvit uppförda, det ena i Kungsholms, det andra i 
Jakobs och Johannes församling. Det nya skolhuset i Kungs
holms församling, uppfördt å samma tomt, där församlingen tio 
år förut lät bygga ett större skolhus med utrymme för 1,700 å 
1,800 barn, fullbordades emot slutet af år 1899. Den nya bygg
naden, som är förenad med den förra till en enda byggnads
komplex, innehåller 48 lärosalar, 3 slöjdsalar, 1 ritsal, 2 gym
nastiksalar, badinrättning, matsalar, lokal för skolkök, kollegie
rum, expeditionsrum och lärarinnerum samt bostad för förste 
lärare och eldare. Hela byggnadskomplexen innehåller 94 läro
salar, 8 slöjdsalar, 1 ritsal, 2 gymnastiksalar, 2 badinrättningar 
m. m. samt sträcker sig utefter Fleminggatan, Mariebergsgatan 
och Kungsholmsgatan. 

Det nya skolhuset i Jakobs och Johannes församling, full-
bordadt i slutet af år 1900, är en mindre byggnad, uppförd på 
samma tomt som det år 1890 färdigbyggda större skolhuset vid 
Roslagsgatan. Nybyggnaden innehåller 14 lärosalar, alla vettande 
åt den blifvande Ynglingagatan. 

Inom Hedvig Eleonora församling fullbordades år 1898, in
vid församlingens skolhus vid Linnégatan n:r 54, en tillbyggnad, 
innehållande 14 lärosalar, 3 slöjdsalar, skolkök med matsal samt 
bostad för maskinist. 

Nybyggnader äro dessutom under femårsperioden påbörjade 
dels i Hedvig Eleonora och dels i Adolf Fredriks församling. 

Antalet skolhus utgjorde vid femårsperiodens slut: 

Dessa hus innehålla 490 lärosalar samt 45 salar för gym
nastik, slöjd, sång och naturkunnighet. 

Tillgången på skollokaler var i flere församlingar otillräck
lig redan under femårsperioden 1886—1890, och bristen i detta 
hänseende ökades ytterligare under åren 1891—1895 samt har 
äfven under åren 1896—-1900 tilltagit. I följd af detta förhål
lande har den för undervisningen ogynnsamma anordningen med 
eftermiddagsafdelningar i allt större utsträckning måst anlitas. 
Eftermiddagsafdelningamas antal, som vid slutet af år 1890 ut
gjorde 43, uppgick under höstterminen 1895 till 119 samt vid 
slutet af senaste femårsperiod eller höstterminen år 1900 till ej 
mindre än 194, däraf i Storkyrkoförsamlingen 5, i Klara 2, i 
Jakobs och Johannes 32, i Maria 38, i Katarina 37, i Hedvig 
Eleonora 26 och i Adolf Fredriks församling 54. 

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

Är 1900 var fördelningen af lärare och lärarinnor följande: 

Vid undervisningen i öfningsnämen tjänstgjorde följande 
antal lärare och lärarinnor: 

Af de 112 öfningslärarne år 1900 voro 57 kvinnor, af hvilka 
19 undervisade i kvinnlig slöjd, 27 i pappslöjd, 1 i båda dessa 
ämnen, 3 i ritning, 6 i sång och 1 i bokföring. 

Af samma 112 öfningslärare voro 69 (44 män och 25 kvin
nor) lärare i manlig slöjd tillika anställda vid undervisningen i 
läs- och skrifämnen såsom ordinarie eller extra ordinarie, hvar-
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emot de öfriga 43 (11 män och 32 kvinnor) voro anställda en
dast i egenskap af öfningslärare. 

Hela folkskollärarekåren utgjorde alltså vid femårsperiodens 
slut 141 män och 643 kvinnor eller tillsammans 784 personer. 

Beträffande löneförmåner och pensionsrätt för folkskolans 
ordinarie lärare och lärarinnor gälla sedan den 1 januari 1900 
följande bestämmelser: 

a) lönegradernas antal är en för lärare och en för lära
rinnor; 

b) begynnelselönen utgör för ordinarie lärare 1,500 kronor 
och för ordinarie lärarinna 1,200 kronor, med 3 ålderstillägg ä 
300 kronor för lärare och 3 ålderstillägg å 150 kronor för lära
rinna att utgå efter 5, 10 och 15 års oförvitlig tjänstgöring; 

c) då ordinarie lärare eller lärarinna, som uppnått 55 års 
ålder eller dessförinnan på grund af obotlig sjukdom blifvit ur-
ståndsatt att vidare tjänstgöra, afgår med pension från folkskol-
lärarnes pensionsinrättning, tillerkännes en tilläggspension åt 
lärare med 450 kronor och åt lärarinna med 150 kronor; 

d) lärare eller lärarinna, som vill komma i åtnjutande af 
berörda tilläggspension, skall vara skyldig att afgå från sin be
fattning, lärare vid 60 och lärarinna vid 58 års ålder, så framt 
icke Öfverstyrelsen medgifver lärare eller lärarinna rätt att vid 
tjänsten kvarstå ytterligare någon tid. 

Från början af år 1900 utgör årliga arfvodet för examinerad 
extra ordinarie lärare 1,400 kronor och för extra ordinarie lä
rarinna 1,100 kronor, om hon är examinerad, i annat fall 1,000 
kronor. 

De lärare och lärarinnor, som äfven tjänstgöra i fortsättnings-
och ersättningsskolorna, åtnjuta, dessutom för denna tjänstgöring 
300 kronor, och de, som äfven undervisa i slöjd under efter
middagarna, godtgöras härför särskildt, lärarne med 700 och lä
rarinnorna med 450 kronor. Lärarinnor i kvinnlig slöjd åtnjuta 
för full tjänstgöring (30 timmar i veckan) 800 kronor jämte ett 
ålderstillägg (efter 10 år) k 100 kronor. Sistnämnda lärarinnor 
fingo därjämte under år 1900 uppbära ett dyrtidstillägg a 200 
kronor. För öfriga öfningslärare är arfvodet växlande, beroende 
dels af antalet tjänstgöringstimmar, dels af ålder i tjänsten. 

Förste lärarne uppbära, utom ordinarie lärarelön, 600 å 
1,450 kronor, allt efter barnantalet. I fyra församlingar åtnjuter 
förste läraren därjämte fri bostad och i en församling särskildt 
hyresbidrag. 

Lårjungame. Vid årligen verkställda undersökningar till 
vinnande af kontroll, i hvad mån undervisning, där ej af lagen 
erkända hinder möta, kommer det uppväxande släktet till del, 
hafva vunnits följande resultat beträffande samtliga i skolåldern 
varande barn: 

Orsaker, so-m åstadkommit afsaknaden af undervisning, hafva 
varit: 

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 föreskrifter, 
åtminstone vid höstterminens början. Dock har det i allmänhet 
ansetts mindre lämpligt att mot vederbörande föräldrars önskan 
påyrka skolgång af dessa yngre barn, helst oin de först under 
årets senare del uppnå den normala åldern för inträde. De öf
riga båda rubrikerna utvisa äfven af folkskolestadgan godkända 
förfall. 

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

Såsom redan blifvit anmärkt, afse dessa uppgifter endast de 
barn, som under hvart och ett af de angifna åren tillhört Stock
holms stads skoldistrikt samt då befunnit sig i åldern 7—14 år; 
och till de i folkskolorna undervisade hafva här, jämlikt kungl. 
cirkuläret den 6 oktober 1893, hänförts äfven de, som i nämnda 
skolor åtnjutit undervisning under en del af kalenderåret, men 
utskrifvits före årets slut utan att sedermera under samma år 
hafva blifvit intagna i annan läroanstalt. I folkskolorna under
visas emellertid barn äfven af en något lägre och af en något 
högre ålder samt barn från andra skoldistrikt. Om dessa med
räknas, men afseende göres endast vid de i folkskolorna sam
tidigt kvarstående lärjungarne, blifva totalsummorna vid slutet 
af höstterminen nedannämnda år: 
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Af denna öfversikt synes, att äfven den senaste femårs
perioden haft att uppvisa en tillökning i de dagliga folkskolornas 
lärjungeantal, om än icke i samma proportion som den närmast 
föregående perioden. Under åren 1891—95 ökades lärjunge
antalet i nämnda skolor med icke mindre än 30 %, under det 
att den senaste perioden visar en tillökning af blott 10 %. Vä
sentligaste orsaken härtill är otvifvelaktigt att söka i de senare 
årens knappa tillgång på bostäder inom hufvudstaden. Antalet 
barn i skolåldern har under åren 1896—1900 ökats med 11 #, 
mot 22-6 % under föregående femårsperiod. 

Då antalet lärare och lärarinnor för undervisningen i läs-
och skrifämnen under femårsperioden ökats .med 20'7 %, har 
under samma tid en något gynnsammare proportion emellan an
talet lärare och lärjungar inträdt. Vid slutet af höstterminen 
1895 hade hvarje lärare i medeltal att undervisa 36 lärjungar, 
vid motsvarande tidpunkt år 1900 hade detta medeltal nedgått 
till ungefär 34. Såsom förut har dock barnantalet i åtskilliga 
skolafdelningar under en större eller mindre- del af en läsetermin 
ansenligt öfverskridit det här ofvan för hvarje lärare angifna 
medeltalet, hvilket förhållande helt naturligt i sin mån försvårat 
undervisningsarbetet. 

Antalet dagar för frånvaro af olika anledningar, beräknadt 
i procent af hela dagantalet, utgjorde i de dagliga folkskolorna: 

Häraf synes, att den senaste femårsperioder, jämförd med 
de föregående, har att uppvisa lägre procenttal för all slags från
varo från skolan. En härtill bidragande orsak är den, att höst
terminen numera börjar en vecka senare, än hvad förr varit 
vanligt, hvilket gifvetvis minskar antalet af de frånvarodagar, 
som bero af barnens vistelse på landet. En viktig åtgärd, som 
under femårsperioden vidtagits för att motverka frånvaro utan 
giltigt hinder, är upprättandet af ett skolkarehem, hvilket trädde 
i verksamhet den 1 oktober 1897. 

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 fortsättnings-
och ersättningsskolorna är skolgången väsentligen mindre regel
bunden, beroende däraf att dessa sistnämnda skolor verka under 
vida ogynnsammare förhållanden. 

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 1900 till 57.) Genom 
nu gällande kursindelning är bestämdt beträffande öfriga läro
ämnen, 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 terminskursen. 

Undervisningen i öfningsämnen begagnades år 1900 af föl
jande antal lärjungar, beräknadt i procent af hela barnantalet i 
de dagliga folkskolorna: ritning 73'5 %, sång 92-8 % och gymna
stik 91-5 %. 

Gymnastikövningarna hafva skötts af folkskolornas lärare 
och lärarinnor, hvarjämte en af Öfverstyrelsen särskildt för detta 
ämne anställd instruktör tjänstgjort ömsevis i de olika skolorna 
för att meddela ledning, råd och upplysningar. 

Gymnastiklokaler finnas numera i alla församlingarna. I 
Katarina församling, där på grund af det stora barnantalet folk
skolans gymnastiksal i det gamla skolhuset vid Vermdögatan, 
fastän under år 1898 väsentligen utvidgad, icke är tillräcklig, 
begagnas fortfarande äfven allmänna läroverkets gymnastiklokal 
vid Östgötagatan vissa timmar i.veckan af åtskilliga folkskole-
afdelningar. 

De tre lägsta klassernas lärjungar, såväl gossar som flickor, 
hade under terminerna dagliga gymnastikövningar i lärorummen 
(»ordningsrörelser» och fristående rörelser), omväxlande med den 
öfriga undervisningen. Inom de högre klasserna förekom gym
nastik i allmänhet tre gånger i veckan, däraf minst en gång i 
gymnastiksalen, för öfrigt i lärorummen och då endast med fri
stående rörelser och »bordrörelsew. 

Vapenöfningarna, som omfattat dels gevärsexercis och 
marschöfningar afdelningsvis samt målskjutning med salongs
gevär, dels kompani- och bataljonsexercis, hafva äfven skötts af 
skolornas lärare under ledning af en militärinstruktör. I vapen
öfningarna deltogo gossar från de högre afdelningarna inom folk
skolorna till ett antal, som under de olika åren växlade emellan 
900 och 1,100. »Föreningen för befrämjande af skolungdomens 
vapenöfningar» har fortfarande dels bidragit till militärinstruk
törens aflöning, dels bestridt kostnaden för inköp och underhåll 
af exercisdräkter m. m. 

Tillfälle till badning och undervisning i simning under som
marmånaderna har vid stadens badinrättning beredts åt nedan
stående aiital barn, däraf enligt uppgifter från badinrättningens 
föreståndare följande vid badterminens slut voro simkunniga: 
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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 ställts till 
Öfverstyrelsens disposition. 

Varmbad. Badinrättningar, afsedda att af skolbarnen be
gagnas under den kalla årstiden, anordnades redan under fem
årsperioden 1891—95 i vissa folkskolehus, först inom Sturkyrko-
och Kungsholms församlingar, sedermera dels i Jakobs och Jo
hannes, dels i Katarina. Under senaste femårsperioden hafva 
nya badinrättningar tillkommit i Maria och Hedvig Eleonora 
samt ytterligare en i Kungsholms församling, som numera således 
eger två sådana anstalter. För folkskolebarnen i Klara har till
fälle beredts att på församlingens bekostnad erhålla motsvarande 
bad i den i närheten af folkskolan befintliga enskilda badinrätt
ningen. I regeln få folkskolebarnen inom samtliga dessa för
samlingar ett bad hvar tredje eller fjärde vecka under höst, 
vinter och vår. 

Manlig slöjd. I detta ämne, som år 1877 först infördes 
vid hufvudstadens folkskolor samt under femårsperioden 1881— 
1885 systematiskt ordnades, har undervisningen utvecklats och 
fortgått i oförändrad riktning, alltjämt med fasthållande af den 
grundsatsen, att skolslöjden skall bedrifvas fullt pedagogiskt och 
icke hafva till mål utbildning till något visst yrke. Man har 
härvid, såsom^ i de tre närmast föregående femårsberättelserna 
påpekats, lagt en synnerlig vikt därpå, att undervisningen an
förtros åt personer, som betrakta sig själfva 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 
fortfarande drifva, I enlighet med dessa grundsatser skötes slöjd
undervisningen vid hufvudstadens folkskolor nästan uteslutande 
af folkskollärare, som tillika undervisa äfven i folkskolans 
kunskapsämnen. De slöjdarter, i hvilka undervisning förekom
mer, äro papp-, trä- och metallslöjd samt i en folkskola bok-
binderi. Slöjdundervisningen meddelas endast åt gossar samt är 
frivillig med undantag för dem, som tillhöra skolans 7:e klass. 
Dessa slöjda nämligen — obligatoriskt — vissa timmar i veckan 
på förmiddagarna till omväxling med bokliga öfningar. Den öf-
riga — frivilliga — slöjden är helt och hållet förlagd till efter
middagarna. 

Metallslöjden, införd i de församlingar, där erforderliga lo
kaler funnits att tillgå, har under hela femårsperioden förekom
mit i Maria, Katarina och Kungsholms församlingar samt under 
de tvä senaste åren äfven i Hedvig Eleonora. 

Under år 1900 deltogo i pappslöjden 2,459, i träslöjden 
2,940 och i metallslöjden 676 lärjungar uti en medelålder af 
respektive 10 3, 122 och 12-7 år, eller tillsammans 6,075 lär
jungar i en medelålder af 11'5 år. Vid slutet af förra perioden, 
år 1895, var antalet slöjdare 4,490, och deras medelålder var 
11-8 år. 

Kvinnlig slöjd eller handarbete. Undervisningen i detta 
ämne, som förut länge förekommit i jämförelsevis ringa omfång, 
utvidgades och ordnades efter väsentligt ändrad plan under pe
rioden 1881—1885. Sedan dess öfvas handarbete af alla barn 
i de tre lägsta klasserna (kurserna 1—6), i hvilka gossar och 
flickor undervisas gemensamt, äfvensom af alla flickor i de öf-
riga klasserna. Denna undervisning meddelas under förmid
dagarna å tiden mellan klockan 8 och 1 samt är obligatorisk. 

Flickorna i de högre klasserna undervisas af särskilda hand-
arbetslärarinnor, hvaremot gossarne och de yngre flickorna un
dervisas af vederbörande afdelningslärarinnor. Undervisningen 
bedrifves efter, såsom den numera kallas, »folkskolans metod> 
eller »Stockholmsmetoden» och i enlighet med den kursindel-
ning, som meddelades i femårsberättelsen för perioden 1886 
—1890. 

Närmaste öfvervakandet öfver gossarnes slöjd utöfvas af en 
slöjdföreståndare och öfver den kvinnliga slöjden af en slöjd-
föreståndarinna, båda förordnade af Ofverstyrelsen. 

Undervisning i matlagning. I berättelsen för förra femårs
perioden omnämndes, att de första skolköken, till ett antal af 
fyra, inrättades år 1891 i syfte att till folkskolekursen foga ett 
nytt läroämne, undervisning i matlagning och huslig ekonomi. 
Detta ämne har fortfarande omfattats med så lifligt intresse, att 
skolkökens antal kunnat under senaste femårsperioden fördubb
las, hvarjämte två af de äldsta under samma tid erhållit nya, 
mera lämpliga lokaler. Bland de nya skolköken har ett till
kommit genom och i sammanhang med en ombildning af den på 
äldre donationer grundade Philipsénska skolinrättningen inom 
Maria församling. 

Genom samtliga dessa anstalter finnes numera tillfälle för 
de äldre folkskoleflickorna i de flesta af hufvudstadens försam
lingar att erhålla undervisning och öfning i inerberörda, för den 
kvinnliga ungdomen synnerligen betydelsefulla ämne. Antalet 
flickor, som under år 1900 sysselsattes i skolköken, utgjorde 
1,156. Af dessa hade 360 äfven under det härmast föregående 
året deltagit i samma öfningar. 

• Utgifterna för skolköken bestridas dels genom anslag från 
Ofverstyrelsen eller genom bidrag utgående omedelbart från för
samlingarna, dels af gåfvomedel från enskilda. Ett af skolköken, 
Kungsholms församlings, har under femårsperioden fått mottaga 
en donation till det ansenliga beloppet af 100,000 kronor. 

För de skolkök, till hvilka Ofverstyrelsen helt eller delvis 
betalar föreståndarinnans lön, har Ofverstyrelsen den 30 maj 1899 
utfärdat reglemente. 

Kostnaderna för folkskoleväsendet. Frånsedt kostnaderna 
för anskaffande och underhåll af lokaler, hvilket ännu är en de 
särskilda församlingarnas angelägenhet, hafva utgifterna för huf
vudstadens folkskoleväsende under de sex senaste femårsperio
derna uppgått till följande belopp: 

Åren 1871—1875 1,255,622-03 kronor. 

> 1876-1880 2,066,617-57 

> 1881—1885 3,099,832-83 

> 1886—1890 4,418,171-23 

• 1891—1895 5,172,762-fll 

» 1896—1900 6,596,773-57 

Tillökningen har alltså under den senaste perioden i jäm
förelse med den närmast föregående utgjort 28 procent. 

Kostnaderna för anskaffande och underhåll af lokaler hafva 
utgjort: 

Åren 1876—1880 436,625'10 kronor. 

> 1881—1885 689,367-29 

» 1886—1890 1,920,118-65 

» 1891—1895 1,092,115-34 

> 1896-1900 2,366,931-41 

6 
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Tilläggas jämväl dessa summor, blifva hela utgiftsbeloppen 
för folkskoleundervisning i Stockholm under de fem senaste fem
årsperioderna: 

Aren 1876—1880 2,503,24273 kronor. 

» 1881—1885 3,789,200-12 

» 1886-1890 0,338,289-78 

» 1891—1895 6,261,878-25 

. 1896-1900 8,963,704-98 

Dessa utgifter hafva under åren 1891—1895 samt åren 
1896—1900 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 1900 följande in
komster varit att tillgå: 

För hvart och ett af periodens år hafva Öfverstyrelsens in
komster och utgifter uppgått till samnianlagdt: 

Inkomster. 
Kronor. 

Skollofskolonier. Med år 1900 har föreningen för skollofs
kolonier varit i verksamhet sexton år. Under denna tid hafva 
8,751 barn blifvit satta i tillfälle att tillbringa omkring två 
månader på landet. Utflyttningen sker omedelbart efter läster-
minens slut den 15 juni, och återkomma kolonisterna omkring 
den 20 augusti. Ar 1885, första året af föreningens verksamhet, 
utsändes 353 barn, fördelade på 18 kolonier; år 1900 utgjorde 
kolonisternas antal 782, fördelade på 29 kolonier. Därjämte 
hafva enskilda arbetsgifvare och firmor anordnat kolonier afsedda 
för barn till hos dem anställda arbetare. Hvarje koloni består 
nästan utan undantag af ungefär samma antal gossar och flickor. 
Barnens ålder har i allmänhet varit högst 14 och lägst 7 år med 
en medelålder af omkring 10 år. 

Kostnaden för de kolonier, som utrustas af stadens territo
riella församlingar samt af tyska församlingen och fjällkoloni-
föreningen, har under hela tiden uppgått till 293,346 kronor 54 
öre och under åren 1896—1900 till 113,577 kronor 15 öre, eller 
i medeltal för hvart och ett af de fem sista åren till 22,715 
kronor 43 öre mot 17,450 kronor som medeltal för närmast före
gående femårsperiod. Medelkostnaden för hvarje barn under 60 
dagar har utgjort omkring 36 kronor. I nämnda summor ingå 
äfven utgifter för resor och frakter, för lokalhyra samt afiöning 
åt biträden. Vid beräkningen af medelkostnaden för hvarje barn 
äro alla omkostnader fördelade ensamt på dem. {nom flere för
samlingar hafva föräldrarna i någon mån bidragit till kostnaden 
för sina barns underhåll eller för resan till och från koloniorten. 
Dessa bidrag utgjorde sista året 2,305 kronor. 

Medel till underhåll af dessa skollofskolonier hafva erhållits 
dels, såsom redan är nämndt, af föräldrar, dels af församlin
garna samt genom donationer och enskild välgörenhet. Härvid 
böra kanske i första rummet nämnas skolornas lärare och lära
rinnor, hvilka fortfarande med mycken uppoffring af tid, arbete 
och penningar anordnat försäljningar, konserter m. m., hvari-
genom icke obetydliga belopp erhållits. Enskilda personer hafva 
ihågkommit kolonierna med gåfvor af lifsförnödenheter af olika 
slag. Genom Adlerska donationen har till folkskoleöfverstyrelsen 
öfverlämnats ett belopp af 5,000 kronor att användas för skol-
lofskoloniernas räkning. 

Utom de kolonier, som förläggas till skärgården, har under 
hvart och ett af de sista fem åren utsändts en s. k. fjällkoloni. 
Denna, som är gemensam för stadens alla församlingar, är af-
sedd för särdeles bröstsvaga barn, för hvilkas förbättrande vi
stelsen i fjälltrakter är att föredraga. Kolonien har hvarje år 
varit förlagd till byn Vallan nära Anns järnvägsstation i Jemt-
land. Under de första tre åren hade skollofskoloniernas central
styrelse nämnda koloni direkt under sin vård, men sedan »fjäll-
koloniföreningen» år 1899 bildats, har denna skött fjällkolonien 
på samma sätt, som hvarje lokalförening sköter församlingens 
skärgårdskolonier. En särskild kolonibyggnad, »Fjällåsen», har år 
1900 uppförts på nämnda egendom, som af föreningen inköpts. 
I denna inrymdes sagda år 42 barn jämte vårdarinnor och nödig 
betjening. Barnantalet i fjällkolonien ingår i förut angifna antal 
kolonibarn; så är äfven förhållandet med kostnaderna. 

Barnens tid under vistelsen på kolonierna upptages med 
hvarjehanda sysslor utom och inom hus, hvarvid de förra före
trädesvis falla på gossarnes, de senare på flickornas lott; den 
öfriga tiden användes till lekar och utflykter. Något »skolarbete» 
förekommer icke. 
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Kolonibarnen utses i allmänhet så, att hvarje lärare eller 
lärarinna föreslår det eller de barn i afdelningen, som på grund 
af svag hälsa och fattigdom synas vara i största behof af att 
komma på landet. Do på detta sätt utsedda — ofta efter yt
terligare granskning — undersökas sedan af läkare, på hvilken 
undersökning det vidare beror, hvilka som skola få medfölja. 
Aspiranternas antal är alltid större än det, som kan medtagas. 

Enligt undersökningsläkarnes enstämmiga utlåtanden har 
sommarvistelsen varit för kolonibarnens fysiska utveckling syn
nerligen gynnsam. De liafva i allmänhet rätt betydligt tilltagit 
i vikt och hafva ett mycket friskare utseende vid hemkomsten, 
än de hade vid aftarden från staden. Till denna förkofran i 
kroppsligt hänseende kommer äfven den stora vinst i andligt och 
moraliskt hänseende, som dessa barn måste göra genom att den 
vackraste delen af året få vistas på landet under ledning och 
uppsikt af samt umgänge med bildade och för dem intresserade 
personer. Denna vinst kan visserligen icke mätas eller vägas, 
men lärare och lärarinnor märka den lätt, då skolarbetstiden 
börjar. 

De flesta skärgårdskolonierna liafva varit förlagda till norra 
skärgården, till Väddö, Vätö, Lenna, Häfverö m. fl. ställen. 
Alla äro så belägna, att tillfälle till hafsbad finnes i närheten. 
I sammanhang med badningen har lämnats undervisning i sim
ning. Koloniernas föreståndare och föreståndarinnor hafva till 
största delen utgjorts af lärare och lärarinnor vid folkskolan, 
hvilka ock helt visst äro därför mest lämpliga, då de hafva vana 
och erfarenhet vid barns behandling och bättre än andra känna 
de hem, som dessa tillhöra. 

Föreningens angelägenheter handhafvas af en centralstyrelse 
samt af fjällkoloniföreningens styrelse och nio lokalstyrelser, en 
för livar och en af hufvudstadens territorialförsamlingar jämte 
den tyska församlingen. 

b) Enskilda skolor. Af den mängd enskilda skolor, som fin
nas i hufvudstaden, kunna de flesta inordnas i någon af föl
jande grupper: 

a) Enskilda folkskolor. Till denna tämligen fåtaliga grupp 
torde böra räknas Sällskapets för folkundervisningens befräm
jande högre folkskola för flickor, Philipsénska skolinrättningen, 
Grevesmiihlska skolan, Krafftska skolan och Katolska försam
lingens folkskola (»S:ta Eugenia»). 

b) Skolor med dimissionsrätt. Dessa äro för närvarande: 
Beskowska skolan, Palmgrenska samskolan, Wallinska skolan, 
Lyceum för flickor, Ahlinska skolan samt Östermalms högre läro
anstalt för flickor. Dessa skolor motsvara i afseende på läroplan 
närmast de allmänna läroverken; i samband med redogörelsen 
för de sistnämnda meddelas också några uppgifter om ifråga
varande enskilda skolors verksamhet. 

c) Skolor, hvilka, utan att själfva ega dimissionsrätt, för
bereda till mogenhetsexamen och merendels afse att bereda sina 
elever tidsvinst vid afläggande af densamma. Sådana läroanstal
ter äro: Stockholms privatgymnasium, Stockholms latin- och 
realgymnasium samt Stockholms tekniska gymnasium, det senare 
inrättadt med särskild hänsyn till ynglingar, som söka inträde i 
Tekniska högskolan. 

d) Ofriga enskilda skolor, hvarest undervisningen, åtmin
stone i de högre klasserna, äfven omfattar främmande språk och, 
utan att leda till mogenhetsexamen, likväl i det hela motsvarar 

den, som i de allmänna läroverken meddelas gossarne; de lägsta 
klasserna förbereda vanligen till inträde i allmänna läroverken. 
Sådana läroanstalter finnas i hufvudstaden till ganska stort an
tal; följande må här nämnas: Ateneum för flickor, Brummerska 
skolan, Anna Sandströms skola, Södermalms högre läroanstalt 
för flickor, Detthowska skolan, med hvilken är förenadt ett lägre 
lärarinneseminarium, Privata elementarskolan å Kungsholmen 
för flickor och gossar (benämningen numera »Elementarskolan 
för flickor å Kungsholmen»), Kungsholms elementarskola för 
flickor, Kungsholms privata elementarskola, Stockholms nya sam-
skola, Klara nya elementarskola, Afzelii elementarskola för 
flickor, Almquists samskola, Katarina högre läroverk för flickor, 
Lychouska skolan, Samskolan vid Tegnérlunden, Norrmalms för
beredande elementarskola, Maria förberedande elementarskola för 
gossar, Östermalms förberedande elementarskola, Vasastadens 
förberedande elementarskola för gossar och flickor. 

Till ofvanstående grupp ansluta sig närmast några läro
anstalter, hvilka hufvudsakligen eller rent af uteslutande lägga 
an på undervisning i främmande språk, såsom Franska skolan, 
J. Kamkes läroverk för tyska språket samt Nya språkkursen. 

En egen ställning intager Stockholms borgarskola. Den 
består af lägre skolafdelningar, där undervisningen fullständigar 
och fortsätter folkskolans, en högre afdelning med undervisning 
hufvudsakligen i merkantila ämnen och i språk samt en teck-
ningsafdelning, hvarjämte skolan anordnar populära föreläs
ningar. 

Af ofvanstående öfversikt torde framgå, att det enskilda 
skolväsendet i hufvudstaden är ganska rikt utveckladt, äfven 
om man ej tager med i räkningen de många fackskolorna af 
olika slag, bland hvilka särskildt handelsskolorna spela en fram
stående roll. Hela antalet lärjungar i de enskilda läroanstal
terna kan anslås till åtminstone 6,000, hvaraf omkring två 
tredjedelar flickor. De talrikast besökta skolorna år 1900 voro 
Brummerska med 632, Ahlinska med 418 samt Ateneum för 
flickor med 346 lärjungar. Som ett karakteristiskt drag bör 
framhållas, att samundervisning till stor utsträckning förekom
mer i de enskilda skolorna. Ehuru flertalet egentligen är flick
skolor, mottagas i deras förberedande och nedre klasser äfven 
gossar; Beskowska skolan, hufvudsakligen afsedd för gossar, 
mottager i sina förberedande afdelningar äfven flickor, och Palm
grenska skolan jämte ett par andra äro fullt genomförda sam
skolor. 

c) Allmänna läroverk. Hufvudstadeus allmänna läroverk i 
egentlig mening hafva under den nu gångna femårsperioden ej 
undergått någon förändring till sin organisation, hvaremot tvenne 
dylika förändringar egt rum i fråga om Nya elementarskolan. 
Den ena af dessa innebar borttagande af den s. k. fria flytt
ningen, eller rätten för lärjungarne att efter godkänd pröfning i 
ett visst ämne genast i detta ämne uppflyttas och fortsätta kur
sen i närmast högre klass. Detta system, som ursprungligen 
varit genomfördt i hela Nya elementarskolan, borttogs i de 
tvenne lägsta klasserna redan på 1870-talet samt i 3:e och 4:e 
klasserna åren 1885—1886. Ar 1896 inskränktes den fria flytt
ningen till de två högsta klasserna, och i maj 1897 beslöt di
rektionen att från och med höstterminen 1897 helt och hållet 
afskaffa densamma — ett beslut som godkändes genom nådigt 
bref den 4 juni samma år. 
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Den andra förändringen i Nya elementarskolans organisa
tion bestod i införande af en praktisk afslutningsklass, ett expe
riment som eger ett visst allmännare intresse, då Riksdagen i 
skrifvelse år 1899 begärt framläggande af förslag till afgångs-
examen för lärjungar, som önska sluta sin skolgång vid 15—16 
års ålder. Redan år 1896 anmodade chefen för Ecklesiastik
departementet Nya elementarskolans direktion att uppgöra för
slag till en praktisk afslutningsklass för ynglingar, som vid kon
firmationsåldern afgå från läroverken för att omedelbart egna 
sig åt det praktiska lifvet. En dylik klass inrättades också 
höstterminen 1897 med följande närmare bestämmelser: den skulle 
stå öppen för alla, som erhållit godkänd flyttning till läroverkens 
nedre sjätte realklass; årliga afgiften bestämdes till 50 kronor; 
från den vanliga kursen i nedre sjätte realklassen afvek den 
nya Iinien därigenom, att ett modernt språk (franskan) uteslöts, 
valfrihet lämnades att taga antingen tyska eller engelska till 
hufvudspråk och såsom nya läroämnen infördes bokhålleri i 
förening med matematiken och statskunskap i förening med 
historien. Den nya undervisningslinjen fick emellertid ej den 
anslutning, som man hade väntat, och efter att ha fortgått i 
några, år har den nu, efter periodens slut, åter upphört. 

Antalet lärjungar vid hvart och ett af hufvudstadens all
männa läroverk och Nya elementarskolan samt de med afseende 
å afgångsexamen med dessa likställda enskilda läroverken för 
gossar utgjorde vid början af resp. höstterminer 1890, 1895 
och 1900: 

I förhållande till hela folkmängden vid 1900 års slut — 
300,624 — utgjorde lärjungeantalet 124 per 1,000 invånare. 
Motsvarande siffra för såväl år 1890 som 1895 var 119. An
talet lärjungar i dessa skolor har således ökats hastigare än 
folkmängden och visar en stark stegring. Också hafva yrkanden 
framställts, att i hufvudstaden måtte inrättas ett nytt femklassigt 
läroverk med förläggning på Kungsholmen. 

A de olika linierna var lärjungeantalet sålunda fördeladt 
åren 1890, 1895 och 1900: 

I de särskilda läroverkens årsredogörelser meddelas upp
gifter angående inskrifna lärjungar för de resp. läsåren i deras 
helhet. Enär det öfvervägande flertalet inskrifningar ske vid 
höstterminens början, torde femårsperioden ungefärligen motsvaras 
af läsåren 1896—97 till och med 1900—01. Under denna tid 
hafva vid de allmänna läroverken, Nya elementarskolan inbe
räknad, inskrifvits sammanlagdt 3,539 lärjungar. Af dessa hade 
1,010 närmast förut bevistat folkskola, 956 allmänt läroverk 
eller pedagogi och 1,424 enskildt läroverk, medan 149 endast 
åtnjutit undervisning i hemmen. I procent af hela antalet ut
göra de olika kategorierna resp. 28'6, 27'0, 40'2 och 4-2 %, men 
om man bortser från dem, hvilka endast öfvergått från ett all
mänt läroverk till ett annat, återstå 2,583 verkligen nyinskri-fna, 
fördelade procentiskt sålunda: från folkskola 39i %, från en
skildt läroverk 55'i % och från hemundervisning 5É8 %. Vid 
jämförelse med föregående period utvisa dessa siffror ökning för 
enskilda läroverken och i synnerhet för folkskolorna, hvaremot 
de, som endast begagnat enskild undervisning, blifvit fåtaligare. 

Godkänd mogenhetsexamen har under perioden vid hufvud
stadens samtliga dimissionsberättigade läroverk aflagts af 970 
ynglingar och 187 flickor eller tillsammans 1,157 personer, hvaraf 
137 privatister. För hvart och ett af periodens år var antalet 
godkända abiturienter: 

Under de tre sista åren har bland abiturienterna realister
nas antal något öfverstigit latinarnes, ett förhållande som väl 
aldrig förut inträffat vid Stockholmsläroverken, räknade som ett 
helt. Af de 599 latinarne hade 145, däribland 17 privatister, 
åtnjutit undervisning i grekiska. 

På de olika läroverken var fördelningen, för hela perioden 
räknadt, följande: 

En uppgift, som vore af intresse, därest den kunde erhållas 
fullständig, är den om de nyblifna studenternas lefnadsbana. 
Sådana uppgifter lämnas dock vanligen endast af läroverkens 
egna lärjungar och ej alltid af dessa. Af 750 under åren 1896 
—1900 godkända abiturienter, hvilka lämnat upplysning i be-
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rörda hänseende, uppgåfvo följande som sin blifvande syssel
sättning: 

Till jämförelse kan i detta sammanhang nämnas, att enligt 
en af rektor vid Beskowska skolan utarbetad samling biografiska 
notiser angående 223 lärjungar, som vid denna skola arlagt mo
genhetsexamen, hafva utaf dessa 62 blifvit civila tjänstemän, 
advokater el. dy]., 11 präster eller missionärer, 16 läkare, 17 
elementarlärare eller vetenskapsmän, 44 militärer, 10 ingeniörer 
o. s. v.; endast 20 hafva egnat sig åt landtbruk och bruks
rörelse samt 15 åt liandel ocli banktjänst. 

Ofvan anförda uppgifter, sammanställda med det faktum, 
att ett mycket stort antal lärjungar årligen afgår från läroverkens 
mellanklasser, synas bekräfta den uppfattningen, att flertalet af 
dem, som aflägga mogenhetsexamen, fortsätter sedan studier af 
en eller annan art, hvaremot de, som ägna sig åt de praktiska 
yrkena (utom ingeniörer), vanligen afgå från skolan tidigare. 

Under den nu gångna femårsperioden har Nya elementar
skolans byggnadsfråga, efter mer än ett fjärdedels sekels stri
digheter, ändtligen fått sin lösning. Sedan stadsfullmäktige den 
24 oktober 1895 beslutat, att under förutsättning, att Nya ele
mentarskolan 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 
gång af 55,000 kronor eller ock för ändamålet lämna skolans 
direktion såsom räntefritt lån 220,000 kronor att återbetalas 
under loppet af närmaste 40 år, mot villkor att statsverket be
talade till staden 55,000 kronor, aflät Eders Kungl. Maj:t till 
1896 års riksdag en proposition i enlighet med det senare al

ternativet, nämligen att Riksdagen måtte på extra stat bevilja 
ett anslag af 55,000 kronor för ifrågavarande ändamål äfvensom 
medgifva, att för tillbyggnad af Nya elementarskolans hus måtte 
upplåtas den statsverket tillhöriga, förut af hofstallet disponerade 

delen af kvarteret Beridarebanan, samt slutligen för sin del god
känna de villkor stadsfullmäktige uppställt för lånet. Proposi
tionen afstyrktes af statsutskottet, men blef sedermera af kam
rarna godkänd med inryckande af ett förbehåll, att härigenom 
icke för staten medfördes ny eller ökad förpliktelse beträffande 
uppehållandet af ifrågavarande skola. 

Under sommaren 1897 togo arbetena för den nya läroverks
byggnaden sin början, och ett år därefter var byggnaden under 
tak. Under höstterminen 1898 togos några rum i besittning 
för direktionens, rektorns och kollegiets räkning, men först höst
terminen 1899 kunde hela skolan så småningom inflytta i sin 
nya lokal, och den 13 november samma år skedde en högtidlig 
invigning, som Hans Maj:t Konungen behagade hedra med sin 
närvaro. 

Samtliga högre allmänna läroverk i hufvudstaden åtnjuta nu 
förmånen af nya, tidsenliga lokaler. 

d) Stockholms högskola. Högskolans utgifter samt lärjunge-
och åhörareantal framgå af tabellerna II och I. I fråga om 
skolans fonder, som vid periodens slut uppgingo till 4,189,181 
kronor, hänvisas till tabell 7. 

Tab. I . Inskrifna lärjungar och åhörare vid Stockholms hög
skola åren 1896—1900. 

Tab. H. Stockholms högskolas utgifter åren 1896—1900. 
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C) Brandväsendet. 

Under femårsperioden har brandväsendet blifvit förstärkt 
såväl till personal som materiel, hvarjämte beträffande brand
stationerna en del förändringar och nybyggnader egt rum. 

a) Personalen. På det att en vakthafvande officer alltid 
skulle finnas inom de tvenne hufvudstationerna, förstärktes offi
cerskåren under år 1900 med tvenne brandofficerare. Samtidigt 
ökades manskapsstyrkan med 5 man. 

För att underlätta rekryteringen har en afsevärd löneför
bättring egt rum, och var brandkårens numerär och aflöning 
enligt den vid 1900 års slut gällande utgiftsstaten följande: 

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

b) Materiel c n. Af materiel, som tillkommit, må framhållas 
sjöångsprutan Phoenix, hvilken af Stockholms stads brandför
säkringskontor såsom gåfva under år 1900 öfverlämnades till 
Stockholms stad. 

En af landångsprutorna har erhållit nytt maskineri af Lud
vigsbergs mekaniska verkstads tillverkning. 

Vidare hafva nyanskaffats 1 redskapsvagn, 3 slangkärror, 
brandposthufvuden in. m , hvarjämte slangförrådet ökats. A kå
rens verkstäder har en del mindre materiel tillverkats. 

En fråga, som länge stått på dagordningen, har varit ut
bytet af hittills brukliga skrufkopplingar mot liksidiga kopp
lingar, och har, efter noggrann pröfning af dylika af olika fa
brikat, antagits den s. k. idealkopplingen (sergeanten vid brand
kåren C. Norells patent). Ofvergången till det nya systemet 
kommer att fortgå, i den mån slangförrådet ökas och gamla 
kopplingar behöfva ersättas. 

Bokförda värdet af eldsläckningsmaterielen utgjorde efter 
behörigen verkställda afskrifningar vid 1900 års slut 211,528 kr. 
93 öre. 

c) Hästar. Antalet hästar har ökats med tvenne, af hvilka 
en placerats på Johannes och eu på Katarina station. 

Bokförda värdet af hästar, seldon, körredskap o. d. utgjorde 
vid 1900 års slut 26,201 kr. 50 öre. 

d) Brandstationerna. Med afseende å brandstationerna hafva 
under femårsperioden en del förändringar och nybyggnader egt rum. 

Ä hvardera hufvudstationen har en bostadsvåning inredts åt 
en brandofiicer, hvarjämte å Johannes, Rådstugans och Kungs
holmens stationer bostäder inredts åt 4 bland manskapet. 

A Djurgården har en ny tidsenlig brandstation uppbyggts, 
inrymmande bostäder för vaktbefälhafvaren, telegrafpost och kusk 
ni. in. samt stall för tre hästar. 

A Johannes station har elektrisk belysning införts, hvilket 
betydligt underlättar utryckning nattetid, därigenom att lamporna 
tändas automatiskt vid larmsignal. 

e) Tjänstgöring och öfningar. Någon nämnvärd förändring 
härutinnan har ej under perioden egt rum. 

f) Eldsvådors signalering. Antalet brandskåp, som vid 1895 
års slut utgjorde 147, har ökats till 178, af hvilka 102 tillhöra 
staden och 76 enskilda verk och inrättningar. Värdet af brand
telegrafen är bokfördt till 56,871 kr., Ii varat" 24,201 kr. komma 
på apparater o. d. och 32,670 kr. på yttre ledningar och till
behör. 

g) Kostnaderna för brandväsendet utgjorde, häri ej upptagna 
beräknade hyror för stationer, beräknad af gift till stadens vat
tenledning och brandsynekostnader: 

År 1896 163,,W21 kr. 

» 1897 196,79632 » 

> 1898 200,256-05 » 

» 1899 197,391-58 » 

» 1900 _ 1 _ . ._ • • 219,59079 » 

Summa 977,41095 kr. 

Till bestridande af dessa utgifter hafva, såsom förut, årliga 
bidrag lämnats af Stockholms stads brandförsäkringskontor med 
50,000 kr. årligen och af Stockholms stads brandstodsbolag till 
försäkring af lösegendom med 20,000 kr. årligen. 

h) Eldsvådestatistik. Antalet eldsvådor under perioden har 
utgjort 1,958, i hvilket tal ingå 930 fall, där brandkårens hjälp 
ej påkallats, samt 58 fall af falskt allarm (af oförstånd eller 
okynne). 

Inom stadens olika delar hafva dessa eldsvådor in träffat _ 
sålunda: Staden inom broarna 139, Norrmalm 762, Östermalm 
461, Djurgården 42, Kungsholmen 132, Södermalm 408, hvartill 
komma utom stadens område 14 fall eller summa 1,958 fall. 

På årets olika månader fördelade sig eldsvådorna sålunda: 

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

På de olika veckodagarna har fördelningen varit följande: 
söndagar 229, måndagar 277, tisdagar 302, onsdagar 301, tors
dagar 266, fredagar 276, lördagar 307; summa 1,958. 
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På dygnets olika tider är fördelningen af de eldsvådor, för 
hvilka brandkåren påkallats, följande: 

Omkring 67 % af eldsvådorna synas hafva inträffat under 
dygnets senare hälft. 

Med afseende å lokalen för eldens utbrott bar 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: 

Under femårsperioden hafva förekommit flere hotande elds
vådor, af hvilka följande särskildt nämnas: 

Den 28 april 1898 kl. 12,34 f. m. allarmerades brandkåren 
från Ligna snickerifabrik, där elden, som uppstått i en snickar
verkstad, belägen uti maskinhusets öfre våning, vid brandkårens 
ankomst spridt sig till den närliggande fabriksbyggnaden samt 
ett virkesupplag. Släckningsarbetet, som verkställdes med 5 
slangledningar, däraf 4 från 2 ångsprutor, afslutades kl. 5,30 
f. in.; öfre våningen till maskinhuset var då afbrunnen och fa
briksbyggnadens tak ramponeradt. Under släckningen rasade en 
hög brandgafvel till stor fara för omkring 15 man af brand
kåren, hvilka arbetade i omedelbar närhet af den fallande gafveln 
och i sista ögonblicket undkommo, hvaremot slangar och annan 
släckningsredskap förstördes. 

Den 2 maj 1898 utbröt omkring kl. 9,40 e. m. eld inom 
en vid Norrtull belägen vagnfabrik, som var inrymd i ett 4-
våningars stenhus och omfattade smedja, snickar-, målar- och 
sadelmakarverkstäder. Det visade sig snart, att fabrikshuset 
ej kunde räddas, hvarför brandkårens verksamhet måste riktas 
på att skydda en på få meters afstånd från eldhärden liggande 
och med fabriken genom en träbro sammanhängande större ved-
och brädgård jämte ett hyfleri. Dessa liksom ett större vagns
skjul af trä räddades äfven, hvaremot fabrikens inredning och 
lager helt och hålles förstördes.-

Den 20 januari 1899 kl. 10,18 e. m. allarmerades brand
kåren från Hotell W. 6, där eld utbrutit såväl uti den i ho
tellets norra flygel belägna stora festsalen, hvilken på grund af 
ombyggnad var uppfylld med träställningar och annan brännbar 
materiel, som äfven uti den ofvan salen belägna vinden. Med 
10 slangledningar från ångsprutor och brandposter begränsades 
elden efter 3 timmar inom det område, där den utbrutit; efter-
släckning fortgick till den 21 januari kl. 10,30 t', in. 

Den 5 mars 1899 vid 4-tiden på morgonen utbröt inom 
Sveateatern eld, som före brandkårens ankomst spridt sig till 
den öfverliggande Sveasalen. Angränsande egendomar samt fasad-
byggnaderna mot Hamngatan voro starkt hotade. Med 10 slang
ledningar från ångsprutor och brandposter begränsades elden efter 
2 timmar; eftersläckning pågick till den 8 mars kl. 8,45 e. 111. 
Släckningsarbetet försvårades synnerligen af den skarpa köld, 
— 18°, som rådde vid tillfället. Brandskadeersättningen för denna 
eldsvåda uppgick till 493,742 kr. 6 öre, hvilket utgör 3W % af 
ersättningssumman för hela femårsperioden. 

Den 13 november 1900 kl. 11,55 e. m. utryckte brandkåren 
till Reymersholms klädesfabrik, belägen utom stadens område. 
Elden, som antagligen uppstått genom själfantändning, hade 
genast erhållit så stor utsträckning, att första uppgiften för brand
kårens verksamhet måste blifva att hindra eldens spridning till 
kontorsbyggnaden, som låg på endast några meters afstånd från 
de brinnande byggnaderna, hvilka utgjordes af ett varumagasin, 
ett stall samt flere skjul, innehållande upplag af oljor, tygfärger 
m. fl. högst brännbara artiklar. Till släckningen användes 2 
landångsprutor, sjöångsprutan S:t Erik samt vattenledningen med 
inalles 7 slangledningar. Elden begränsades inom det område, 
där den utbrutit, efter omkring 1 timme; eftersläckning pågick 
till den 14 november kl. 10,45 f. va. 

i) Brandskadeersättiiingar. Beloppet af utbetald brand
skadeersättning har utgjort, jämfördt med hela försäkringsbe-
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loppet för brandskadad egendom äfvensom med föregående fem

årsperioder: 

D) Brännvinshandeln. 

All den minuthandel med och utskänkning af spirituösa 
drycker i hufvudstaden, som, jämlikt kungl. förordningen an
gående villkoren för försäljning af brännvin m. ni. den 24 maj 
1895 § 9 mom. 2, må öfverlåtas å särskildt för ändamålet 
bildadt bolag, har under femårsperioden fortfarande utöfvats af 
Stockholms utskänkningsakliebolag på grund af vederbörliga, för 
tre år i sänder gällande koncessioner, enligt hvilka åt bolaget 
upplåtits 80 minuthandels- ocli 150 utskänknings- eller tillhopa 
230 försäljningsrättigheter mot skyldighet att till fördelning j ä m 
likt förordningens § 18 mom. 4 och § 22 dels erlägga försäljnings-
afgift med 450 kronor för hvarje rättighet och dels afstå all 
nettovinst å rörelsen. 

Enär åtskilliga bestämmelser i den geuom kungl. resolu
tion den 4 november 1876 fastställda ordning för bolaget icke 
läto förena sig med vissa föreskrifter i nyssnämnda förordning 
samt andra delar af bolagsordningen behöfde ändras i följd af 
lagen om aktiebolag den 28 juni 1895, har Eders Kungl. Maj:t 
genom resolution den 16 oktober 1896 fastställt ny ordning för 
bolaget. 

I den äldre bolagsordningen var bestämdt, at t bolagssty
relsen skulle inom sig utse två verkställande direktörer, hvilka 
med den inbördes fördelning af göromålen, hvarom de kunde 
sins emellan öfvereiiskomma, hade a t t besörja verkställigheten af 
bolagsstämmans och styrelsens beslut samt i öfrigt närmast leda 
och öfvervaka bolagets rörelse och förvaltning. Sedan denna 
bestämmelse genom den nya bolagsordningen blifvit ändrad där
hän, a t t åt bolaget lämnats fritt a t t inskränka verkställande 
direktörs-antalet till allenast en med rättighet för styrelsen, i 
händelse så skedde, att , vid förfall för verkställande direktören, 
inom sig utse hans ställföreträdare, har vid extra bolagsstämma 
den 21 juni 1898 bestämts, a t t blott en verkställande direktör 
skall väljas, samt styrelsen samma dag beslutat at t därjämte 
bland sina ledamöter utse en jourhafvande direktör med uppdrag, 
bland annat, a t t vid hinder eller förfall för verkställande direk
tören bestrida hans befattning. 

Sedan genom 1895 års brännvinsförsäljningsförordning den 
förändring införts i fråga om försäljningsafgifterna för de af 
bolag å enskilda öfverlåtna minuthandels- och utskänknings-
rättigheter, at t dessa afgifter, hvilka förut lämpats efter in
komsten af rörelsen, skulle i stället rättas efter omsättningen 
af spirituösa, har bolagsstyrelsen i kontrakten om sådana öfver-
låtelser tillförbundit rättighetsinnehafvarne a t t hvarje år till 
bolaget aflämna en å särskild därför anordnad blankett upp

ställd redogörelse för rörelsens spirituosaomsättning under det 
näst föregående kalenderåret med skyldighet tillika, om bolaget 
så skulle påfordra, att genom intyg af notarius publicus styrka 
redogörelsens öfverensstämmelse med de öfver rörelsen förda 
böcker. 

Under femårsperioden har bolagsstyrelsen anställt en sär
skild inspektör för bolagets minuthandelsställen och för honom 
utfärdat instruktion. 

I likhet med hvad förut egt rum, hafva under femårsperioden 
inköp af spirituösa och viner varit ställda på leverans direkt till 
bolagets försäljningsställen i mån af åtgången på hvarje ställe. 
Hvad särskildt angår leveransen af brännvin, har denna varit 
offentligt utbjuden för ett försäljningsår i sänder samt försälj
ningsåret 1897—1898 besörjts af aktiebolaget Stockholms sprit
fabrik och under den öfriga perioden af Reymershohns nya sprit-
förädlingsaktiebolag. 

Af de kvartalsrapporter, som kontrollören af maten på ut -
skänkningsställena afgifvit under femårsperioden, framgår, at t 
den i regeln varit god och billig. 

I afsikt att ytterligare förebygga omåttlighet i spirituosa-
förtärandet å bolagets utskänkningsställen har bolagsstyrelsen 
mot femårsperiodens slut dels föreskrifvit, at t brännvin icke får 
därstädes åt någon gäst serveras till mer än ett fastställdt maxi
mum och äfven därunder endast till ett visst mått, beroende af 
den kvantitet mat gästen samtidigt på stället intager, och dels 
helt och hållet indragit den dittills tillåtna spiritousaförsälj-
ningen till afhämtning från utskänkningsställena. 

Huruvida den först nämnda af dessa två reformer kan leda 
till därmed åsyftadt gagn, torde mycket bero på afståndet mellan 
utskänkningsställena, alldenstund ju frestelsen att, när ett omått
ligt lystmäte icke tillfredsställts i en utskänkningslokal, besöka 
flere för at t såmedelst bekomma den åtrådda spirituosakvantiteten 
bör kunna antagas verka svagare, i den mån det medför möda 
och tidsspillan a t t anlita denna utväg. Som utskänkningsställena 
emellertid flerstädes ligga så nära hvarandra, at t man utan an
strängning kan på några minuter vandra mellan två eller tre 
sådana, och då åtskilliga af dem äfven till beskaffenhet numera 
äro olämpliga, särskildt därutinnan, a t t de hvarken i afseende å 
utrymme eller inredning uppfylla hvad mathållningen i dess nu
tida, dagligen växande omfattning kräfver, har bolaget börjat 
förbereda en serie lokalförändringar med åtföljande indragningar 
af utskänkningsställen, men under femårsperioden härmed icke 
kommit så långt i utförandet, at t en närmare redogörelse för 
denna viktiga angelägenhet kan anses hafva sin rät ta plats i 
föreliggande berättelse. 

Beträffande bolagets utskänkningsrörelse har äfven en annan 
beaktansvärd reform under femårsperioden börjat tillämpas eller 
innefattar, rättare sagdt, ett då återupptaget moment i utskänk-
ningsväsendets organisation. 

Under åren 1878—1884 hade bolaget nämligen efter hand 
inrättat tre utskänkningsställen, hvarest spirituösa serverades 
allenast i förening med mat, men dessa, som benämndes »aptit-
supställen», indrogos den 30 september 1884 dels därför, at t 
frekvensen å dem varit ringa och ej stått i rimligt förhållande 
till de med rörelsen förenade kostnader, och dels emedan det 
ändamål, som afsetts med desamma, antogs kunna vinnas lika 
väl eller bättre genom den samtidigt med indragningen och ge
mensamt för bolagets alla utskänkningsställen vidtagna anord-
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ningen att under tiden mellan kl. 12—2 e. m. å hvardagarna 
samt kl. 1—4 e. m. å sön- och helgdagar icke servera spirituösa 
åt andra än spisande måltidsgäster. Som det emellertid under 
senare åren visat sig, att åtgången af mat på utskänknings-
ställena betydligt och alltjämt ökats, så att dessa ställen nu i 
allmänhet äro under måltidstimmarna fullsatta af matgäster, 
hvilkas flertal i regeln inskränker sin brännvinsförtäring till en 
eller två supar vid hvarje måltid, har bolagsstyrelsen trott sig 
häraf kunnat draga den slutsatsen, att efter »aptitsupställenas» 
tid allmänhetens böjelse för och följaktligen äfven behofvet af 
eu rörelse, hvari brännvinet icke utskänkes annat än vid mål
tider, vuxit så starkt, att sådan rörelse numera borde kunna 
med framgång öfvas icke allenast såsom tillförene under viss 
del af serveringstiden på bolagets samtliga utskänkningsställen 
utan äfven ständigt och undantagslöst på ett större eller mindre 
antal af dem. På grund af detta antagande och då det där
jämte synts styrelsen vara en för bolaget synnerligen viktig upp
gift att allt mer och mer söka åstadkomma den största möjliga 
inskränkning i det bland arbetsklassen rådande bruket att an
vända brännvinet till läskedryck i stället för att, i likhet med 
den i förmögenhet och bildning högre ställda befolkningen, be
trakta det såsom allenast en krydda till maten, har styrelsen 
ansett sig böra taga ett reformerande steg i antydda riktning 
och i sådant afseende, .vid inrättandet af ett nytt utskänknings-
ställe i huset n:r 51 vid Fleminggatan, föreskrifvit, att någon 
s. k. disksupning icke får där förekomma, utan brännvin ser
veras endast åt spisande gäster, hvarjämte maximikvautiteten 
däraf fastställts lägre än för de öfriga utskäukningsställena. På 
det att äfven i ställets benämning må framträda, att rörelsen 
därstädes är företrädesvis anlagd på mathållning, kallas det
samma värdshus samt ut märkes på skylten såsom ett sådant. 
Och enär det visat sig, att den nu beskrifua anordningen verkar 
godt, ämnar styrelsen i sammanhang med den lokalreglering, 
hvarom ofvan talats, införa samma system på flere serverings
ställen. 

Omfånget af utskänknrngsaktiebolagets verksamhet och den-
sammas ekonomiska resultat under femårsperioden framgå af 
följande siffror. 

Af sina 80 minuthandelsrättigheter har bolaget försäljnings
året 1897—98 begagnat 27 för sin egen rörelse, öfverlåtit 52 åt 
enskilda och lämnat 1 obegagnad. Under periodens öfriga för
säljningsår voro motsvarande tal resp. 27, 51 och 2. 

Af de utskånkningsrättigheter bolaget hade åt sig upplåtna 
voro: 

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

Bolagets nettovinst utgjorde: 

Dessa vinstbelopp hafva af bolaget aflämnats till stads
kassan jämte försäljningsafgifterna för de åt bolaget upplåtna 
rättigheter, utgörande för hvarje försäljningsår 103,500 kronor 
eller sammanlagdt för hela femårsperioden 517,500 kronor, och 
har sedermera en femtedel af såväl vinstmedlen som försäljnings
afgifterna blifvit från stadskassan levererad till Statskontoret. 
På samma gång vinstmedlen ökats med försäljningsafgifterna, 
böra de å andra sidan minskas med här nedan omförmälda, 
från stadskassan utgångna lifstidsunderhåll åt innehafvare af 
gamla utskånkningsrättigheter, hvarefter den slutliga vinsten 
blifver, som följer: » 

E) Hamn- och brobyggnader. 

De viktigaste arbeten, som företagits under den tidsperiod 
berättelsen omfattar, hafva varit, bland hamnbyggnader, utvidg
ning af Stadsgårdshamnen mellan Söderbergs och Sista styfverns 
trappor och, bland brobyggnader, den nya Djurgårdsbron. Det 
förstnämnda pågår ännu och torde därför lämpligast, efter af-
slutnlngen, i ett sammanhang anföras; det senare, som påbörjades 
år 1895, hvilket i föregående berättelse omforma Ides, och blef 
färdigt år 1897, torde närmare böra beskrifvas. 

Nya Djurgårdsbron. Den gamla bron hade visat sig brist
fällig och för trång för den alltjämt växande trafiken, hvarför 
stadsfullmäktige den 9 april 1895 beslutade uppförande af en 
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ny bro med 18 meters bredd, lagd så, att brons medellinie sam
manföll med Narvavägens, hvilket beslut af Öfverståthållare-
ämbetet stadfästades den 2 maj samma år. Härtill skulle Djur-
gårdsstyrelsen, enligt öfverenskominelse, dels lämna ett kon
tant bidrag af 120,000 kr., dels kostnadsfritt upplåta den för 
brofäste och provisoriska väganläggningar å Djurgårdssidan er
forderliga marken, hvaröfver styrelsen egde förfoga, dels ock på 
egen bekostnad anlägga vägen å Djurgårdssidan rakt fram i 
brons riktning. 

Brons uppförande började den 16 april 1895 med byggande 
af en provisorisk träbro, för allmänna trafiken, emellan Strand
vägen och Djurgården, hvarefter den gamla bron refs. Sam
tidigt härmed nedlades nya gas- och vattenledningsrör, innan 
de, som legat uti och invid gamla bron, borttogos. Till bron, 
med tre spann och fritt upplagda broreglar i bågform samt land
fästen och pelare af granit med en sammanlagd längd af 85 
meter, uppgjordes ritningar, som underställdes såväl Väg- och 
Vattenbyggnadsstyrelsen som Öfverintendentsämbetet, hvilka, med 
undantag af några anmärkningar af förstnämnda styrelse an
gående vissa förstärkningar å brons järnkonstruktion, i öfrigt 
lämnade dem utan erinran. Därefter utfördes grundläggningen, 
som utgöres af pålar, utom för södra landfästets västra hälft, 
hvarest muren blifvit uppförd direkt å berget, sedan detta för 
ändamålet blifvit af jämnad t. Inalles äro 2,245 pålar ned-
kranade, af hvilka några, vid södra landet, äro fastade med 
järndubbar i bergbottnen, men större delen, för bropelare och 
norra landfästets bröstmur, omgifna af timmerkistor, hvilka, åter 
i sin ordning hvila på lägre pålar och till cirka hälften äro 
fyllda med stenskärf, samt resten, för ringmurar och i besparings
rum, väl förankrade i land och sinsemellan förbundna med för-
sträfningar. Murarna, som äro uppförda i kasuner utom södra 
landfästet, uppgå till 2,745 kbm. granit från stadens stenhuggeri 
vid Stenhainra och äro försedda med finhuggna murytor och en 
enkel »bekröningslist samt vid landfästena med 4 kolonner, 5'5 
meter höga, hvardera utgörande på samma gång fäste för 4 
stycken gaslyktor och piedestal för en allegorisk figur i zink. 
Ofverbyggnaden, levererad och-uppsatt af Bergsunds mekaniska 
verkstad, består af 27 stycken broreglar, 9 i hvarje spann, 
sinsemellan förenade med tvärbalkar och vindstag, och utgör 
totala vikten af smidesjärnet 284"8 ton och af gjutjärnet 37-6 
ton. Brobeläggningen består å körbanan, eller 10o meter, af 
träkubb lagd i cementbruk och å gångbanorna, hvardera med 
4 m. bredd, af asfalt inom huggen kant- och rännsten. Appa-
reljerna till bron äro å norra sidan utförda med lutning 1 : 25 
och innefattade inom murar af granit, som äro grundlagda på 
pålar och byggda i kasuner, å södra sidan åter är västra delen 
försedd med likadan mur, som nyss omförmälts, grundlagd .di
rekte å berget, men den östra tillsvidare provisoriskt anlagd i 
kallmur å pålar. Sammanlagda kostnaderna för bron hafva upp
gått till 433,746-u kr. 

Sedan bron fullbordats, blefvo stränderna närmast land
fästena ordnade dels vid Strandvägen genom en 82 meter lång 
träkaj och stenklädd dosering till Skogsinstitutets gräns och 
dels å södra sidan genom en provisorisk mur emellan bron och 
s. k. Lejonbryggan, samtidigt hvarmed en del muddringar ut
fördes i Djnrgårdsbrunnsviken såväl efter gamla bron som efter 
uppskjutningar, uppkomna vid nya brons grundläggning, hvilka 
arbeten kostat inalles 32,988-83 kr. 

Öfriga hamnbyggnader vid Saltsjön. Den alltjämt växande 
ångbåtstrafiken har gjort en del anordningar nödvändiga för att 
minska den rådande trängseln vid kajerna. Sålunda är en fly
tande järnponton utlagd vid Skeppsbron midt framför Bomslups-
trappan, ny tilläggsplats anordnad vid Södra Blasieliolmskajen, 
söder om Museitrappan, hvarest, likasom å en del andra ställen 
vid denna kaj, bottnen blifvit sänkt till samma djup som sluss
tröskeln genom 981 kbm. muddring och 640 kbm. undervattens-
sprängning, för en kostnad af 10,857-go kr., och ångbåtskaj slut
ligen anordnad å Nybrohamnen, midtför Skepparegatan, genom 
borttagande af därvarande släpställe med tillhörande diktaler 
samt hamnplanets stensättning m. m. 

Uti Värtahamnen äro vissa förbättringar förutom de år
ligen återkommande underhållsarbetena utförda. I enlighet med 
hvad särskilda kommitterade för afgifvande af förslag till anord
ningar för beredande af ökad rörelse i denna hamn hemställt, 
hafva stadsfullmäktige beslutat några ändringar i hamnordningen, 
hvilka erhållit Öfverståthållareämbetets stadfästelse genom kun
görelsen den 30 dec. 1896, och att samtliga vägar inom hamn
området skulle förbättras vid korsningarna med järnvägsspåren, 
hvilket blifvit utfördt. A sydöstra hamnplanet är uppsatt ett 
malmskjul, hvartill ett privat bolag bidragit med 15,000 kr., 
och i närheten däraf invid' kajen 2 malmlastningskranar för 
ångkraft, hvilka jämte kranspår kostat. 41,766-29 kr. Uti den 
inre delen af hamnbassängen är vattendjupet ökadt genom mudd
ring och undervattenssprängning till 2-69 meter under slusströskeln 
och framför den nordöstra kajen, på 200 meters längd, till 3'44 
meter under slusströskeln, utgörande tillsammans cirka 4,000 
kbm., som blifvit utfyllda å stort vattendjup utanför hamnen. 
Förslag till förändring af denna hamn till frihamn är uppgjordt 
af särskilda därtill utsedda kommitterade och till stadsfullmäk
tige öfverlämnadt. 

Hamnbyggnader vid Målaren. Det i förra berättelsen om-
förmälda arbetet med ordnande af hamnplanet vid Klara strand 
emellan Järnvägs- och Kungsholmsbron har fullbordats genom 
uppförande af ytterligare 68 meter kaj, hvarigenom hela kost
naden uppgått till 46,988'o6 kr. 

De ojämförligt största arbetena å Mälarsidan äro utförda 
i fortsättning af det nyssnämnda vid Klaraviken, dels å Klara 
strand och dels å den motsatta. A den förra är den år 1873 
afslutade träkajen fortsatt inalles 384 meter, eller ifrån den 
gamla järnvägsöfvergången och fram till lokomotivstallarna, efter 
samma grunder som förut, d. v. s. träkajen byggd fristående med 
betydande lager faskiner därbakom för uppbärande af jordfyll
ning och tillfällig last. Jämte fyllning och planering hafva dessa 
arbeten kostat 101,034-87 kr. A södra delen af denna kaj är 
uppsatt en rörlig lyftkran å 5 ton, dit äfven ett järnvägsspår 
blifvit framdraget från norra bangården. Sedan denna kaj blifvit 
färdig, har emellertid körtrafiken öfver norra bangården till den 
grad ökats, att den gamla, i banans plan belägna öfvergången 
måst utdömas, till ersättning hvarför en viadukt af järn är upp
satt öfver spåren från Torsgatan i närheten af statens järn
vägars materialförråd, med apparelj till hamnplanet. Denna an
läggning har bekostats af statens järnvägar, som äfven åtagit sig 
ansvara för framtida underhållet. Den ofantliga utveckling, som 
järnvägstrafiken på de sista åren tagit, har dessutom nödgat Järn
vägsstyrelsen vidtaga de åtgärder, som kunnat provisoriskt ut
föras, innan en större utvidgning af bangården sker. Sålunda 
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äro å stadens område emellan järnvägen och Klaraviken utlagda 
två nya järnvägsspår, det ena så, att emellan strandskoningen 
och nyss omförmälda viadukt blef en bredd af 12 meter vid 
västra och 18 meter vid östra ändan af appareljen, och det 
andra så, att nedfarten till vidliggande vägundergång icke för
sämrades genom spåret. Vidare hafva en del spår blifvit för
längda fram till Kungsgatans norra sida genom upplåtelse af 
staden af en del af området för materialgården, som förflyttats 
till Inedal. 

A Kungsholms strand har en början till definitivt ordnande 
skett, nämligen framför bolaget Separators nya fabriksbyggnad, 
eller från Pipersgatans förlängning 80 meter västerut, hvarest 
hamnskoning samt fyllning och planering utförts för en kostnad 
af 38,000-30 kr. Strandgatan, som har en bredd af 22 meter, 
skall enligt stadsfullmäktiges beslut ytterligare ökas med 2 meter 
mellan Pipers- och Fleminggatorna, eller fram till Kungsbron. 
Fortsättningen mellan denna bro och Kungsholmsgatan är pro
visoriskt ordnad medelst anläggning af en stenklädd dosering 
till 1'78 meters höjd öfver lägsta vattenståndet samt utfyllning 
och planering, alltsammans för en kostnad af 5,938-93 kr. 

Förbindelsen mellan dessa båda stränder, öfver järnvägen 
och viken i S:t Eriksgatan, har varit föremål för öfverläggningar. 
Den 1 juni 1900 antogo stadsfullmäktige ett förslag till fast 
bro af järn, som jämte vägar skulle komma att kosta 1,110,000 
kronor. Häröfver anfördes besvär af styrelsen för Rörstrands 
aktiebolag, som fordrade, att bron skulle byggas med rörlig del 
eller lucka, så att mastade fartyg kunde genomföras. Öfver-
ståthållareätnbetet ogillade besvären genom resolution den 27 juli, 
hvilka emellertid af klaganden fullföljdes hos Eders Kungl. Maj:t, 
som den 21 december, med undanrödjande af ämbetets resolution, 
fann skäligt upphäfva stadsfullmäktiges beslut. Under tiden 
har en provisorisk förbindelse blifvit anordnad mellan Inedals-
gatan och motsatta stranden medelst trappor, å såväl Kungs-
holmssidan som järnvägsviadukten, gångbro utmed järnvägens 
område samt färja, tillverkad vid Mälarvarfvet härstädes. Enligt 
Ofverståthållareämbetets kungörelse får denna färja intaga högst 
40 personer på en gång och ersattes af en flottbro med rörlig 
mellandel å tider, då sjökommunikationen icke kan ega rum. 
Hela kostnaden uppgick till 8,934-52 kr. 

Norr Mälarstrand. I och för framdragande af denna strand
gata, jämte Kungsholms strand, framför kvarteret Eldkvarn är 
öfverenskommelse mellan staden och egaren afslutad den 27 no
vember 1897, af innehåll bland annat, att staden förbinder sig 
att nedbringa vattendjupen vid de blifvande kajerna till minst 
0'3 meter under slusströskeln, att bekosta alla erforderliga rör
ledningar och att med 74,200 kr. bidraga till uppförande af två 
elevatorer, som skulle sammanbindas med kvarnbyggnaden genom 
broar och till hvilka kvarnegarne, framför andra, skulle afgifts-
fritt få lossa och lasta. Tillföljd häraf äro arbetena med för
djupning af hamnen påbörjade, i det 7,439 kbm. grus och lera 
blifvit uppmuddrade samt 1,427 kbm. berg bortsprängda för en 
kostnad af inalles 85,143'27 kr., men ännu ej afslutade. För 
gatans fortsättning mellan Parmmätaregatan och Kungsholms-
torg har däremot tvist uppstått, enär egaren till tomterna 3—5 
kv. Vattuormen väckt talan mot staden vid rådhusrätten med 
anspråk på ersättning för skada och förlust, som påbörjade fyll— 
nadsarbeten därstädes skulle orsakat hans garfverirörelse. Er
sättningsanspråken äro emellertid ogillade hos såväl rådstufvu-

rätten som Svea hofrätt, dit målet fullföljdes; och är detta nu 
underställdt Eders Kungl. Maj:t. Framför Kungsholmstorg slut
ligen är gatan genom fyllning och kajanläggning, utförd efter 
samma grunder som förut, fullbordad på 70 meters längd för 
en kostnad af 26,575-56 kr. 

Söder Mälarstrand. Med hänsyn till behofvet att snart 
nog vidga den framför n:r 1 kv. Mälaren belägna delen af denna 
strandgata till full bredd äro därtill erforderliga 636 kvm. ex
proprierade för 145,000 kr. För fortsättning af arbetena med 
gatans framdragande västerut äro utfyllningar gjorda dels från 
Munchens bryggeri, som mot en ersättning af 2 kr. per kbm. 
erhållit tillstånd att utfylla omkring 2,000 kbm. sprängsten 
mellan dess tomt och Eolsgatan, och dels från arbetena i Höga-
lidsgatan uti fortsättningen. Kajbyggandet af trä, som afstan-
nade år 1888, har återupptagits år 1900 efter samma grunder 
som förut, och äro nu 200 m. färdiga och till allmän trafik upp
låtna, hvarför kostnaderna uppgått till 68,731-is kr., och pågår 
nu fortsättningen. 

Riddarliolmskanalen. Handeln med landtmannavaror vid 
Mälar- och Köttorgen och den rörelse å dessa platser, som or
sakades af denna handel och af varors tillförsel, hafva på senaste 
tider så tilltagit, att trängseln därstädes, särskildt mellan kv. 
Memnon och järnvägsviadukten, blifvit sommartiden synnerligen 
besvärande. För att afhjälpa denna olägenhet och bereda väl 
behöfligt ökadt utrymme för torghandeln i trakten blef nämnda 
kvarter, enligt Eders Kungl. Maj:ts fastställelse den 6 augusti 
1897, upptaget i stadsplanen för utläggande till öppen plats för 
handel med landtmannaprodukter. Den befintliga handeln med 
kött och fläsk skulle åter öfverflyttas till hamnplanet å Riddar-
holmen emellan järnvägen och kanalen, för hvilket ändamål föl
jande arbeten äro utförda. Först ombyggdes muren emot kanalen, 
enär den gamla var delvis nedsjunken och i öfrigt bristfällig. 
Den nya muren grundlades på ett stampadt lager af beton inom 
spontade plankväggar och återuppfördes ined den gamla stenen 
i samma lime som förut, hvarefter planet afjämnades och gru
sades, med en del asfaltbeläggning. Denna ombyggnad blef ut
förd för 26,867-23 kr. Därefter blef gångbron öfver kanalen sänkt 
och trapporna borttagna för att sålunda bereda bekvämt till
träde till saluplatsen för dragkärror och gående, hvilket arbete 
dock först företogs, sedan Järnvägsstyrelsen under vissa villkor 
förklarat sig icke hafva något att invända mot en sänkning, som 
var bland annat förenad med inläggning af en ny broregel intill 
järnvägens. Detta arbete medförde en kostnad af 6,862-73 kr. 
Slutligen blef en flytande träbro för gående utlagd emellan 
Munkbron och saluplatsen, som jämte nedgångsklaffar och hand
räcken kostat l,250'o4 kr. 

Segelleder. Alldenstund dessa bruka räknas till hamn
byggnader, torde hvad om dem förekommit med några rader här 
omnämnas. 

En framställning till Eders Kungl. Maj:t af åtskilliga nä
ringsidkare, att det vanliga bidraget till staden å 5,000 kr. för 
öppenhållande af segelrännan mellan Sandhamn och Stockholm 
skulle för framtiden användas till öppenhållande af isränna 
förbi Hufvudskär, Gillinge och in till Saltsjöbaden, blef af stads
fullmäktige afstyrkt och af Eders Kungl. Maj:t i skrifvelse till 
Öfverståthållareämbetet den 10 april 1896 lämnad utan af-
seende, 
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En annan framställning till Eders Kungl. Maj:t, af chefen 
för Fortifikationen, angående vissa försänkningar i sunden vid 
Vaxholms fästning, är ännu beroende på Eders Kungl. Maj:ts 
pröfning. Uti underdånig skrifvelse den 27 febr. 1897 uttalade 
stadsfullmäktige den åsikten, att de två sund, om hvilkas igen-
fyllning, helt eller delvis, var fråga, långt ifrån att hafva för
lorat i betydelse för sjöfarten till och från hufvudstaden, tvärtom 
för denna tagits alltmer i anspråk, så att det enas, Finnhålets, 
fullständiga igenfyllande och ytterligare försänkningar i det andra, 
Kodjupet, skulle för sagda sjöfart medföra mycket betänkliga 
olägenheter. Hörd öfver detta, förklarade fortifikationschefen, 
att han fortfarande vore öfvertygad om nödvändigheten af de 
åtgärder han föreslagit, hvilka dock möjligen tillsvidare skulle 
kunna inskränkas så, att en 30 meter bred och 3 meter djup 
ränna lämnades öppen i ett af sunden, för att tillgodose segla-
tionens fordringar, mot en del villkor, som staden i sådant fall 
skulle åtaga sig. Äfven härtill svarade stadsfullmäktige i skrif
velse den 16 maj 1898 afstyrkande. Emellertid äro just här, 
eller i Kodjupet, genom fortifikationsbefälhafvarens i Vaxholm 
försorg och på statens bekostnad, men med stadens förhyrda 
materiel och arbetsmanskap, åtskilliga upprensningar utförda för 
att återställa sektionsarean af år 1876, med 60 meters bredd 
och 3-56 meters djup vid lägsta vattenstånd. 

Frågan om Målarens reglering har ånyo varit föremål for 
öfverläggning, i det att Eders Kungl. Majrts Befallningshafvande 
i Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Vestmanlands län 
gemensamt i skrifvelse till Öfverståthållareämbetet den 7 oktober 
1898 hemställt, huruvida icke Stockholms stad vore villig att 
vidtaga åtgärder för en reglering af Mälarens vattenstånd i syfte 
att så vidt möjligt städse hålla vattnet i konstant nivå, närmast 
öfverensstämmande med nuvarande medelvattenstånd, till svar 
bvarå stadsfullmäktige förklarade, att, som denna angelägenhet 
vore för hufvudstaden af jämförelsevis underordnad vikt i för
hållande till hvad den eger för strandegarne vid Mälaren och 
sjöfarten å denna sjö, det vore mindre lämpligt om initiativet 
i denna fråga skulle utgå från Stockholms stad, helst staden 
genom ett eventuellt utförande af den ifrågasatta regleringen 
skulle drabbas af betydande kostnader och utsätta sig för ersätt
ningsanspråk, hvilkas vidd näppeligen kunde beräknas. Om 
däremot ett positivt förslag framlades från strandegarne, skulle 
staden visa allt det tillmötesgående, som med skäl kunde på
fordras, men för närvarande kunde framställningen ej föranleda 
till vidare åtgärd. 

F) Hamnväsendet. 

Oppenhållande under vintermånaderna af segelleden mellan 
hufvudstaden och Sandhamns inloppsstation. Den i föregående 
berättelse omnämnda, för stadens räkning beställda isbrytareu, 
som skulle levererats under hösten år 1899, öfverlämnades först 
i början af februari påföljande år, då den började sin verksamhet. 
Det årliga anslag af 5,000 kr., som Eders Kungl. Maj:t allt 
sedan 1880 beviljat såsom bidrag till segelrännans öppenhållande, 
ökades, då den nya »Isbrytaren» 1897 började sin verksamhet, 
till 10,000 kr., att utgå under en tid af fem år och att för 
hvarje år utbetalas, sedan lika stort belopp blifvit af staden 
användt till kostnaderna för fartygets drift och underhåll. 

Under ifrågavarande period har samfärdseln med öppna 
hafvet icke varit afbruten, och har sjöfarten vintertiden i följd 
däraf betydligt ökats, eller från 77 fartyg år 1896 till 147 fartyg 
år 1900, allt under tiden 1 januari—1 april. 

Kostnaderna för segelrännans öppenhållande hafva under 
periodens särskilda år, med undantag af assuranspremier och 
amorteringsprocent, uppgått till nedannämnda belopp, nämligen: 

År 1896 5,00000 kr. 

» 1897 37,183-90 » 

» 1898 31,366-97 » 

> 1899 43,658-48 » 

» 1900 53,879-30 . 

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

I afseende på omfånget af Isbrytarens användande i skär
gården har stadens drätselnämnd medgifvit, att på vissa villkor 
isbrytning äfven må ega rum till Dalarö och Furusund. 

Under perioden hafva följande ändringar blifvit gjorda i 
hamnordningen, nämligeu: 

att vid Värtahamnen lossadt gods må kvarligga vid kajen 
längre tid än å andra hamnplatser; 

att järn, malm, trävaror och snickeriarbeten skola, när de 
ankomma i hela fartygslaster, lossas och, när de skola bortföras 
på sådant sätt, lastas vid Värtahamnen; 

att 3 § hamnordningen, som bestämmer om fartygens maxi in i-
fart inom hamnområdet, ändrats därhän, att fartyg ej må fram -
drifvas med starkare fart än 6 knop i det inre hamnområdet 
och 9 knop i det yttre. 

För att bereda arbetarbefolkningen lättnader vid passagen 
öfver Klaraviken har, såsom redan under afdelningen hamn- och 
brobyggnader omnämnts, på stadens bekostnad en färja blifvit 
anlagd vid Atlas. 

Som det blifvit ådagalagdt, att de ångslupsbolag, som uppe
hålla trafiken inom hamnen, under flere år arbetat med mindre 
godt ekonomiskt resultat, så har polettpriset å de flesta linier 
blifvit ökadt med 25 å 30 procent. 

Persontrafiken sjöledes mellan stadens olika delar, som i 
allmänhet har ombesörjts af ångslupar, har på senare tiden allt 
mer och mer öfvertagits af ångfärjor, hvilka vid afgång från 
stationen icke behöfva vändas, utan afgå direkte. 

Barlastplatsen å Beckholmen har blifvit indragen och kon
trakt upprättadt med ett transportbolag att emot viss taxa emot-
taga och leverera barlast till och från fartyg. 

Hamntaxan, som ej skulle gälla längre än till 1896 års 
slut, har blifvit förnyad med giltighetstid för åren 1898—1902. 

Följande nya taxor hafva blifvit upprättade att gälla till 
utgången af 1903, nämligen: för Stockholms sluss, för Djurgårds
brunnskanalen, för Karlbergskanalen samt för Ålkistekanalen. 

Till sjöfartens gagn hafva följande inrättningar kommit till 
stånd, nämligen: en skeppsponton med förmåga att lyfta fartyg 
af ända till 2,200 tons vikt, fyra stycken pontonångkranar att 
användas vid fartygs lastning och lossning, en större kolgård å 
Hästholmen för upplag af stenkol och koks samt vid Värta-
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hamnen 2 stycken flyttbara ångkranar om 3 tons lyftkraft, att 
användas vid lossningar och lastningar. 

G) Gatureglerings-, byggnads- och bostadsförhållanden. 

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

Södermalm. Sedan Eders Kungl. Maj:t genom särskilda 
nådiga bref dels den 13 april 1880 fastställt af stadsfullmäktige 
under vissa förbehåll godkänd regleringsplan för denna stadsdel, 
enligt hvilken, bland annat, Hornsgatan skulle på södra sidan 
från Adolf Fredriks torg till Hornskroken vidgas till 24 meter, 
dels ock den 16 november 1888 fastställt stadsfullmäktiges be
slut, att samma gata skulle på sträckan mellan Ragvaldsgatan 
och kvarteret Rosendal mindre utvidgas på södra sidan till en 
bredd af likaledes 24 meter, beslöto stadsfullmäktige vid sam
manträde den 15 januari 1896, att ifrågavarande gata skulle 
mellan Ragvaldsgatan och Götgatan på södra sidan, i mån af 
nybyggnader, vidgas till 24 meters bredd genom framdragande 
rätt ut af gatans förut bestämda södra linie på sträckan väster 
om Ragvaldsgatan; och blef stadsfullmäktiges berörda beslut 
genom nådigt bref den 28 februari 1896 af Eders Kungl. Maj:t 
fastställdt att lända till efterrättelse under de genom nådiga 
brefvet den 13 april 1880 stadgade förbehåll. 

Sedan Katarina församling till tomt för ny kyrka af staden 
förvärfvat ett cirkelrundt område af omkring 4,400 kvadratmeter 
å den i stadsplanen intagna runda platsen i parken Hvita Berget 
och servitutsinteckningar med bästa förmånsrätt till säkerhet för 
omförmälda plats bebyggande med endast kyrka och grafkapell 
af församlingen utfästs, behagade Eders Kungl. Maj:t genom 
nådigt bref den 20 april 1897 fastställa stadsfullmäktiges den 
27 nästföregående februari fattade beslut, att å den runda platsen 
i Hvita Bergen skulle bildas en cirkelrund byggnadstomt. 

Genom nådigt bref den 4 februari 1898 blef stadsfullmäk
tiges beslut den 1 april 1897, hvarigenom bestämts, att den s. k. 
Ringvägen mellan Göt- och Östgötagatorna skulle ur stads
planen uteslutas, af Eders Kungl. Maj:t fastställdt. 

Då det mera sällan torde förekommit, att, såsom i denna 
fråga var fallet, en till utläggning redan bestämd gata beslutats 
skola helt och hållet ur stadsplan utgå, tillåter sig Öfverståt-
hållareämbetet att om ärendets föregående behandling erinra 
följande. 

I den af Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 13 
april 1880 fastställda regleringsplan för Södermalm blef, bland 
annat, bestämdt, att en 24 meter bred rundgata, numera be
nämnd Ringvägen, med 12 meter breda förgårdar å ömse sidor 
skulle dragas från Mälaren vid Skinnarviksbergen till Saltsjön 
i närheten af Tegelvikstorget och att i sammanhang därmed dels 
Tullportsgatan eller numera Östgötagatan skulle vidgas på västra 
sidan till 18 meter från Stora Bondegatan söder ut, dels en ny 
gata, numera benämnd Ölandsgatan, om likaledes 18 meters 
bredd, framdragas från hamnplatsen vid Arstaviken till Ring
vägen och fortsätta med samma bredd i Grindsgatan och Hollän
darevägen, vidgade på södra sidan, och dels slutligen Götgatau 
från Pilgatan eller nuvarande Folkungagatan söderut utvidgas 
på östra sidan till 24 meters bredd. 

Genom särskilda nådiga resolutioner den 2 februari 1894 
berättigades emellertid enskild person att i strid ined stads
planen, i hvad den afsåge ofvanomförmälda fyra gators fram
dragande och utvidgande, bebygga åtskilliga tomter i kvarteret 
Äsen större, i den mån Stockholms stad underläte att inom viss 
tid efter bevisligen skedd tillsägelse i laga ordning anhängiggöra 
talan om förvärfvande af de delar af omförmälda tomter, som 
enligt stadsplanen behöfdes för utläggning af nya och utvidg
ning af äldre gator; och då med anledning häraf underhand
lingar emellan staden och nämnda enskilda person inleddes, be
gärdes för hela egendomarna, som med en areal af 33,213'2 
kvadratmeter voro bevillningstaxerade till 75,000 kronor och 
brandförsäkrade för 39,000 kronor samt i årliga hyror lämnade 
4,210 kronor, ett pris af 11 kronor 34 öre kvadratmetern, mot
svarande en köpeskilling af ungefär 377,000 kronor, under villkor 
likväl, att staden dessutom efter enahanda pris inköpte vissa 
andra, samma person tillhöriga, men i annat kvarter belägna 
tomter, hvilket för staden skulle medfört en ytterligare utgift 
af omkring 240,600 kronor, hvarjämte, hvad anginge gatumarken 
i kvarteret, hvilken innehade en areal af ungefär 8,330 kvadrat
meter, 11 kronor 34 öre fordrades för den del däraf, som var 
afsedd för Götgatan, Ölandsgatan och Östgötagatan, samt dubbelt 
eller 22 kronor 68 öre för den återstående, för Ringvägen af-
sedda delen. 

Stadsfullmäktige, som ansågo mindre troligt, att de ifråga
satta byggnadsföretagen koinme till stånd, och i alla händelser 
funno stadens intressen bättre tillgodoses, om byggnadernas upp
förande medgåfves, med risk för staden att framdeles få inlösa 
en eller annan af dem, än om gatumarken förvärfvades till det 
fordrade allt för höga priset och staden därefter blefve tvungen 
verkställa de vidlyftiga och dyrbara gatuarbeten, hvilka till följd 
af tomternas kuperade yta blefve nödvändiga, för den händelse 
de bebyggdes efter stadsplanen, förklarade emellertid vid samman
träde den 18 juni 1894, att staden för det dåvarande ej ville 
underkasta sig den för stadsplanens genomförande öfver ifråga
varande tomter nödiga lösen. 

En förnyad framställning, som gjordes till stadsfullmäktige, 
sedan bemälda enskilda person af byggnadsnämnden genom sär
skilda resolutioner den 28 november 1894 och den 3 januari 
1896 erhållit villkorligt tillstånd att å meranämnda tomter upp
föra ett större antal boningshus, af hvilka icke mindre än 26 
skulle ligga på stadsplanemark, föranledde stadsfullmäktige att 
vid sammanträde den 1 april 1896 fatta ett liknande beslut. 
Och då slutligen ytterligare en tillståndsresolution beträffande 
rättigheten att å samma tomter uppföra boningshus från byggnads
nämnden erhållits, ansågo stadsfullmäktige tiden vara inne att 
söka få den s. k. Ringvägen på sträckningen emellan Göt- och 
Östgötagatorna ur stadsplanen utesluten. 

I den underdåniga framställning, som stadsfullmäktige med 
anledning däraf afläto till Eders Kungl. Maj:t, anförde stads
fullmäktige, bland annat: 

att, sedan vid de underhandlingar, som på nytt öppnats om 
förvärfvande åt staden af hvad för stadsplanen fordrades af kvar
teret Äsen större, till en början något bestämdt besked om priset 
ej kunnat af vederbörande erhållas, drätselnämnden slutligen 
genom notarius publicus uppmanat tomternas egare att inom 
viss tid framställa sina anspråk alternativt för hela tomterna 
med gatumark eller endast för den senare och att då slutligen 
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ägaren låtit tillkännagifva, att för en viss uppgifven del af tom
terna fordrades 850,000 kronor; 

att, då detta pris för berörda tomtandelar, hvilket för det 
dåvarande gåfve en årlig afkastning af omkring 8,500 kronor, 
syntes nogsamt gifva vid handen, att ägaren ej hyste någon all
varlig afsikt att med staden träffa godvillig uppgörelse, men å 
andra sidan, sedan två byggnader uppförts å marken, en ex
propriation antagligen komme att för staden medföra högst afse-
värda kostnader och gaturegleringen vid kvarteret Åsen, med 
undantag för Götgatans vidgning, för hvilken expropriation redan 
påginge, ej påkallades af något trafikbehof, staden i sakens så 
beskaffade läge syntes knappast kunna undvika att ändra stads
planen så, att Ringvägen på ofvan angifna sträckning ur stads
planen utginge; 

att från tomtegarens sida ej något kunde vara att mot denna 
åtgärd med skäl erinra, helst sedan före den nya stadsplanens 
antagande tillstånd vid upprepade tillfällen af honom sökts och 
erhållits att få bebygga tomterna i strid med densamma och den 
mark, som skulle fordras för Ringvägen, därvid företrädesvis 
kommit i åtanka; 

att därjämte genom Ringvägens uteslutande ur stadsplanen 
tomtegarne skulle undgå att såsom dittills vid hvarje obetydlig 
ändring af sina byggnadsritningar blifva uppehållna af nödvän
digheten att inhämta stadsfullmäktiges yttrande och att, så vidt 
stadsfullmäktige kunde finna, något annat enskildt intresse af 
den föreslagna ändringen i stadsplanen icke berördes, liksom ej 
heller denna del af Ringvägen vore såsom utfartsväg eller för 
genomgående trafik behöflig; samt 

att af byggnadsnämndens i ärendet infordrade yttrande frain-
ginge, att äfven nämnden ansåge i förevarande fall sådana undan
tagsförhållanden föreligga, att nämnden ej velat motsätta sig 
den föreslagna, jämväl af stadsingeniörskontoret förordade ändring 
i stadsplanen. 

Som redan är nämndt, utföll Eders Kungl. Maj:ts beslut så, 
att Eders Kungl. Maj:t, utan afseende å de besvär öfver stads
fullmäktiges beslut i frågan, som anförts så väl af egaren till 
meranämnda tomter i kvarteren Åsen som af egarne till en del 
tomter i närliggande kvarter, fastställde stadsfullmäktiges beslut 
och att sålunda Ringvägen på förut omförmälda sträcka ute
slöts ur stadsplanen. 

Vid sammanträde den 1 juni 1899 beslöto stadsfullmäktige 
sådan ändring af stadsplanen, att dels, med uteslutande ur stads
planen af gatan söder om Danvikslunden, denna gatas västra 
del jämte en del af kvarteret Våren tillades Danvikslunden, så 
att denna komme att begränsas i söder af järnvägen Stockholm 
—Saltsjön och i väster af Ringvägen, samt gatans östra del 
tillades kvarteret Våren, hvars östra begränsningslhue således 
utdroges norrut till järnvägens område, dels ock östligaste delen 
af Danviksgatan utvidgades på norra sidan medelst en linie, 
dragen från samma punkt, där den nu fastställda utvidgningen 
började, och i riktning mot norra brofästet för järnvägsbron 
öfver Danviksgatan, allt på sätt närmare angåfves å en hand
lingarna bifogad karta; och blef stadsfullmäktiges nämnda be
slut, som föranledts af de förändrade förhållanden, som inträdt 
genom framdragande af järnvägen Stockholm—Saltsjön, genom 
nådigt bref den 28 juli 1899 af Eders Kungl. Maj:t fastställdt. 

Vid sammanträde den 1 februari 1900 beslöto stadsfull
mäktige, att Ersta backe skulle igenläggas; att, med bibehål

lande af nu befintliga östra gränslinien, rätad och utdragen norrut 
till öfverkanten af doseringen mot Stadsgården och söderut till 
Folkungagatan, Erstagatan skulle utvidgas till 18 meters bredd 
endast å västra sidan, hvarjämte denna nya västra gatulinie 
skulle utdragas i rät fortsättning till Folkungagatan; att den 
östligaste delen af Fjällgatans södra gatulinie skulle rätas fram 
till Erstagatan; att den del af den öppna platsen norr om 
Folkungagatan och öster om Erstagatan, som skulle utläggas 
från kvarteret Justitia, skulle såsom byggnadsmark ingå i kvar
teret Ersta; att Folkungagatans gatulinie framför kvarteret Ersta 
skulle framdragas västerut till Erstagatan; att kvarteret Grenen 
skulle förlängas tio meter österut och intill dess nya östra gräns 
dragas en 12 meter bred gata; samt att Mikaelsgränden, bestämd 
att igenläggas, skulle i stället vidgas på västra sidan till en 
bredd af 18 meter; och fann Eders Kungl. Maj:t, enligt nådigt 
bref den 27 april 1900, godt fastställa stadsfullmäktiges ifråga
varande beslut, att lända till efterrättelse under de genom nådiga 
brefvet den 13 april 1880 stadgade förbehåll. 

Kungsholmen. Stadsfullmäktiges beslut den 1 april 1896, 
hvarigenom bestämdes, att i stadsplanen skulle intagas Pipers
gatans förlängning med en bredd af 14'25 meter från Fleming-
gatan till Strandgatan vid Kungsholmens norra strand, blef 
genom nådigt bref den 5 juni 1896 af Eders Kungl. Maj:t fast
ställdt. 

Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 19 juni 1896 
beshitit att i stadsplanen intaga en ny gata af 14-25 meters 
bredd genom kvarteret Jordgubben emellan Fleminggatan och 
Kungsholmsgatan, behagade Eders Kungl. Maj:t genom nådigt 
bref den 21 augusti 1896 fastställa berörda beslut. 

Genom stadsfullmäktiges den 18 juni 1897 fattade, af Eders 
Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 10 därpå följande september 
fastställda beslut har förordnats om sådant tillägg till Kungs
holmens stadsplan, att dels Strandgatan vid Kungsholmens norra 
strand skall framdragas med 22 meters bredd, till dess den 
träffar östra gränsen för egendomen Hummersberg (n:r 10 och 12 
i kvarteret Mälaren), dels ock en ny 12 meter bred gata upp
tagas norr om Fleminggatan emellan S:t Eriks- och Mariebergs-
gatorna. 

Stadsfullmäktiges den 4 oktober 1897 fattade beslut, hvari
genom förordnades, att förgårdarna vid Kristinebergs och Stjorn-
hjelmsvägarna emellan Geijersvägen och Lindhagensgatan skulle 
borttagas och Stjernhjelmsvägen på omförmälda sträckning, med 
bibehållande af den nuvarande midtlinien, göras 18 meter bred, 
blef af Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 26 november 
1897 fastställdt. 

Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 21 juni 1899 
för sin del beslutat den ändring i den för Kungsholmen fast
ställda stadsplan, att, med uteslutande af förgårdarna å östra 
sidan af S:t Eriksgatan mellan Fleminggatan och Handtverkare-
gatan, gatudelens östra linie uppdroges på 30 meters afstånd 
från nuvarande byggnadsliuien å västra sidan, behagade Eders 
Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 25 därpå följande augusti 
att till efterrättelse fastställa stadsfullmäktiges berörda beslut. 

Östermalm. Genom nådigt bref den 17 april 1896 fast
ställdes den i regleringsplanen för denna stadsdel af stadsfull
mäktige vid sammanträde den 28 nästförutgående februari be
slutade ändring, att Stureplanen skulle utvidgas genom läggande 
till planen af en del af kvarteret Språkmästaren. 
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Stadsfullmäktiges beslut den 5 maj 1897, att den nya gatan 
genom kvarteret Domherren väster om fängelsetomten skulle med 
18 meters bredd dragas rakt fram genom kvarteret Vakteln till 
Valhallavägen samt att Kulbergsgatan i sammanhang därmed 
skulle ur stadsplanen uteslutas och mot Valhallavägen stängas 
med en afrundad linie, blef af Eders Kungl. Maj:t genom nå
digt bref den 20 juli 1897 fastställdt. 

Norrmalm. Genom nådigt bref den 20 maj 1890 fastställ
des stadsfullmäktiges beslut den 1 april samma år, hvarigenom 
bestämts, att i stadsplanen skulle upptagas Jakobsgatans vidg
ning till 12 meter på södra sidan vid kvarteret Röda Bodarna, 
Tegelbackens vidgning på östra sidan vid sagda kvarter samt 
kvarterets utflyttning på östra sidan ut på Röda Bodarnas 
torg. 

Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 18 juni 1897 
beslutit sådant tillägg till den genom nådiga bref vet den 17 ok
tober 1879 fastställda stadsplanen för då ännu oreglerade delar 
af Ladugårdslandet och öfriga delar af Norrmalm, att en öppen 
plats anlades i kvarteret Sabbatsberg, begränsad i öster af Dala
gatan, i norr af Odengatan, i väster af Torsgatan samt i söder 
af en å en i ärendet företedd karta uppdragen bruten linie, blef 
berörda beslut genom nådigt bref den 13 augusti 1897 af Eders 
Kungl. Maj:t fastställdt. 

Sedan fråga blifvit väckt om sådant tillägg till stadsplanen, 
att den 48 meter breda, Sveavägen benämnda esplanad, som 
enligt nådiga brefvet den 17 oktober 1879 borde dragas från den 
runda platsen vid Ormträsket söderut till och vidare i och jämte 
Stora Badstugatan till Kammakaregatan, skulle utdragas till 
Kungsgatan samt aftal emellan Stockholms stad och Adolf Fred
riks församling om förvärfvande åt staden af den församlingen 
tillhöriga mark, som fordrades för den del af nämnda esplanad, 
som är belägen emellan Kammakaregatan och Adolf Fredriks 
kyrkogata, blifvit träffadt under förutsättning, att såväl berörda 
tillägg till stadsplanen som afhändande af Adolf Fredriks för
samlings berörda mark af Eders Kungl. Maj:t godkändes, be-
slöto stadsfullmäktige vid sammanträde den 1 oktober 1896, att, 
under förbehåll och villkor om samma aftals bringande till stånd, 
det tillägg skulle göras till stadsplanen, att Sveavägen genom 
Stora Badstugatans utvidgning på västra sidan framdroges med 
48 meters bredd till Kungsgatan; och behagade .Eders Kungl. 
Maj:t, som den 28 oktober 1897 förklarat, att, vederbörande 
grafegares rätt oförkränkt, hinder från Eders Kungl. Maj:ts och 
kronans sida icke mötte för upplåtelse af ofvanberörda, Adolf 
Fredriks församling tillhöriga kyrkogårdsområde för Sveavägens 
framdragande, genom nådigt bref den 5 november 1897 fastställa 
ifrågavarande, af stadsfullmäktige beslutade tillägg till stads
planen, att lända till efterrättelse vid verkställighet under de i 
nådiga brefvet den 17 oktober 1879 stadgade förbehåll och med 
det af stadsfullmäktige vid beslutet fastade villkor. 

Stadsfullmäktiges beslut den 29 juni 1898, att Norrtulls
gatan skulle på östra sidan vid kvarteret Stjernan vidgas till 
18 meters bredd, blef genom nådigt bref den 12 därpå följande 
augusti af 'Eders Kungl. Maj:t fastställdt; och behagade Eders 
Kungl. Maj:t genom nådigt bref af samma dag jämväl fastställa 
stadsfullmäktiges likaledes den 29 juni 1898 fattade beslut, att 
en ny, 14 meter bred gata skulle intagas i stadsplanen mellan 
Norrtulls- och Hagagatorna genom kvarteret Skal I mej blåsaren 
större och jämväl berörande kvarteret Skallmejblåsaren mindre. 

Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 1 februari 
1899 beslutat, att i stadsplanen för Stockholm skulle intagas, 
att verkställas i den mån byggnader komme att uppföras i den 
nya gatulinien, vidgning till 18 meter på södra sidan af Hamn
gatan mellan Regeringsgatan och Kungsträdgärdsgatan, behagade 
Eders Kungl. Maj:t, som af handlingarna inhämtat, att för den 
ifrågasatta gatuutvidgningen på sträckan emellan Västra Träd
gårdsgatan och Kungsträdgårdsgatan erfordrades mark, som till
hörde Eders Kungl. Maj:t och kronan, nämligen viss del af 
tomten n:r 4 i kvarteret Kungl. Trädgården äfvensom viss del 
af Kungsträdgården, på så sätt bifalla stadsfullmäktiges under
dåniga framställning om fastställelse å stadsfullmäktiges berörda 
beslut, att, jämte det, med afseende å ifrågasatt användning af 
viss del utaf Kungsträdgården för statens ändamål, frågan om 
gatuutvidgningen öfver den Eders Kungl. Maj:t och kronan till
höriga mark ansåges för det dåvarande böra undantagas från 
fastställelse, den underställda planet^ endast så vidt anginge 
Hamngatans utvidgning på sträckan emellan Regeringsgatan och 
Västra Trädgårdsgatan, af Eders Kungl. Maj:t fastställdes, att 
tjena till efterrättelse vid verkställighet, i den mån sådant utan 
förnärmande af någons lagliga rätt kunde ega rum. 

Staden inom broarna. Vid sammanträde den 18 juni 1897 
beslöto stadsfullmäktige det tillägg till den för staden gällande 
regleringsplan, att kvarteret Memnon däri skulle upptagas för att 
utläggas till öppen plats samt bereda ökadt utrymme för torg
handeln genom anordnande af saluplatser, saluskjul eller salu
hallar. Såsom redan i det föregående är anfördt, blef genom 
nådigt bref den 6 augusti samma år berörda beslut fastställdt. 

Djurgården. Vid sammanträde den 17 december 1897 be
slöto stadsfullmäktige, bland annat, följande å en handlingarna 
i ärendet bifogad karta inlagda tillägg till stadsplanen för Stock
holm, nämligen: 

att vid Alkärret å Djurgården skulle anordnas en öppen 
plats af den storlek kartan utvisade, med 6 meters förgårdar 
utanför byggnadslinien; 

att från Alkärret till tomten n:r 4 i kvarteret Djurgården 
linien A. B. C. D. E. F. G. och H. bestämdes såsom byggnads-
linie och området emellan denna linie och västra gränsen för 
Stora vägen, sådan denna för det dåvarande låge eller framdeles 
blefve genom beslutad reglering bestämd, anordnades till förgår
dar af minst 6 meters bredd; 

att Allmänna gränden rätades på norra sidan och utvidgades 
på södra sidan till en bredd af 21 meter; 

att från Alkärret anlades en ny 12 meter bred gata, I. K. 
L. M. N. O., som i sig upptoge en del af Falkenbergsgatan och 
med två brytningar fortsatte öfver Allmänna gränd, ungefär 
parallellt med Stora vägen till tomten n:r 1 och 2 i kvarteret 
Grönland; 

att sistnämuda gata förbundes med Stora vägen medelst två 
12 meter breda gator, dragna den ena, O. P., söder om och ut
med tomten n:r 5 i kvarteret Djurgården samt i sig upptagande 
den där befintliga gränd, och den andra, Q. R., där Stora vägen 
utmynnade i den s. k. Djurgårdsslätten; 

att från Alkärret utmed sjön fram till Allmänna gränd 
droges en 18 meter bred strandgata, S. T. U., med 6 meters för
gårdar utanför byggnadslinien; samt 

att de delar af Falkenbergsgatan, Långa gatan, Norra Varfs-
gatan och Breda gatan, som fölle inom det reglerade området 
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och icke inginge i ofvan omförmälda gator, äfvensom Sjömans-
gränden skulle igenläggas. 

Sedan ärendet underställts Eders Kungl. Maj:ts pröfning 
och, i anledning af nådig remiss, stadsfullmäktige förklarat, att, 
som beslut dåmera fattats om reglering af Stora vägen emellan 
Alkärret och Allmänna gränd på det sätt, att vägen å denna 
sträcka skulle framdragas på 6 meters afstånd öster om linien 
A. B., den å ofvan omförmälda karta å samma sträcka såsom 
yttre förgårdar upptagna mark skulle kunna ur planen ute
slutas, behagade Eders Kungl. Maj:t, enligt nådigt bref den 7 
april 1899, fastställa förberörda af stadsfullmäktige beslutade 
tillägg till gällande regleringsplan för Stockholm, allenast med 
den ändring, att bredden af de å sträckan mellan Alkärret och 
Allmänna gränd öster om linien A. B. belägna förgårdarna 
bestämdes till sex meter och att sålunda den å ofvan omför
mälda karta å samma sträcka såsom yttre förgårdar upptagna 
mark skulle ur planen u,tgå. 

Omfattningen af stadens inköp af fastigheter för gatureg-
leringar, hvarför utgifterna till större delen bestridts med lånta 
medel, framgår af följande öfversikt: 

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

Kostnaden för förberedande arbeten för nya gators och 
gatudelars iordningställande har utgjort: 

De under åren 1896—1900 afhända fastigheterna hafva vid 
försäljningen lämnat en vinst af tillhopa 4,015,47509 kronor. 

Värdet af fastigheter, som från och med år 1874 intill slu
tet af år 1900 afskrifvits för att utläggas till gator, belöpte sig, 
efter afdrag af ånyo uppdebiterade belopp, till 6,576,316-i8 kr. 

Af de fastigheter, som staden förvärfvat för gaturegleringens 
genomförande, hade den kvar följande, med här angifna afkast-
ning i % af medelvärdet under året: 

b) Stadens ocli andra offentliga byggnader. Jämte det Öfver-
ståthållareämbetet under denna rubrik upptager såväl de under 
perioden tillkomna nybyggnader, som äro afsedda för stadens 
behof, som ock viktiga arbeten för dylika byggnaders utvidgande 
eller förändring, har Ofverståthållareämbetet ansett sig jämväl 
böra i korthet omnämna några offentliga och enskilda byggnads
arbeten, som under samma tid blifvit verkställda och hvilkas 
ändamål eller arkitektur göra dem särskildt anmärknings
värda. 

Under femårsperioden hafva följande stadens byggnadsarbeten 
blifvit utförda, nämligen: 

Under åren 1896—1897: 

Ny brandstation af trä pä Djurgården 

Utvidgning af observationspaviljongen och ängpannebusetsamt uppförande 
af ett nytt tork- och vädringshus af trä inom Epidemisjukhuset . 

Nytt kök m. m.Mnom Allmänna försörjningsinrättningen 

Logementsbyggnad af sten för uppfostringsanstalten för gossar å sta
dens egendom Skrubba 

Badhus för män i Brunnsviken 

Uppförande af 2;ne vaktstugor af trä å Kungl. Djurgården, innehållande 
hvardera' 1 rum och kök samt tillhörande uthus, och tomternas 
inhägnande med trästaket 

Under åren 1898—1899: 

Badhus för kvinnor vid Brunnsvikens östra strand 

Anordning af varmbadinrättning inom egendomen n:r IG vid Stads
gården, bestående af en s. k. finsk badstuga med tillhörande dusch
rum och en badbassäng, hvarjämte i husets bottenvåning blifvit in-
redt ett större afklädningsrnm, ett boningsrum för baderska samt 
ett desinfektionsrnm m. m 

2:ne arbetarbostadshus af trä i Hjortshagen, hvartdera innehållande G 
lägenheter på ett rum och kök med tillhörande källare och uthus 

2:ne arbetarbostadshns af sten i Hjorthagen, innehållande 8 lägenheter 
om ett rum med kök i hvardera jämte källare och uthusbyggnad 

Ny tullstation inom stora boningshuset å lägenheten Hermanstorp vid 
Värtahamnen 
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Kostnad. 

Kronor. 

Nvtt kabinett i kvarteret Klockan vid Norra Buntorgct 3,403'62 

Uppförande af ett större skjul för upplag af zinkmalm å hamnområdet 

vid Vårtan 2,171 10 

Tillbyggnad af renhållningsverkets stall inom egendomen n:r 18 vid 

Surbrunnsgatan 12,20000 

Förändrings- och reparationsarbeten inom egendomen mr 82 vid Horns

gatan för anordning af cellsystem för sinnessjukas vård jåmte till

hörande dagrum, vaktrum, badrum ra. m 12,414'47 

Påbyggnad af Allmänna försörjningsinrättningens sjukhus med en vå

ning, inrymmande 4 större sjuksalar, operationsrum jämte bo

ningsrum för sköterskor och biträden, samt tillbyggnad af nytt 

korridorsystem i sammanhang med 2:ne utbyggda mindre flyglar, 

innehållande badrum m. m 150,00000 

En 2 våningars stenhusbyggnad å en del af Nedre Munkbron, inredd 

till 4 butiker å nedra botten med därtill hörande lagerrum i vå

ningen 1 tr. upp 13,22752 

Under åren 1899—1900: 

Utvidgning af tull- och packhnset i Stadsgården medelst uppförande 

af 2:ne nya flygelbyggnader, hvardcra i 2:ne våningar, för tjänste

lokaler och tullbetjening samt packhusets tillökning på längden . 146,005'84 

Uppförande af arbetarbostäder vid stadens egendom Kyrkhamn, bestå

ende af ett boningshus af sten i 2 våningar, innehållande 8 lä

genheter om ett rum och kök jämte uthus 26,957'89 

Uppförande af arbetarbostäder vid stadens steuhuggeri Vätöberg, be

stående af tre boningshus af trä, innehållande 8 lägenheter om 

ett rum och kök samt 2 lägenheter om två rum med kök jämte 

nthus 22,007-77 

Uppförande vid stadens stenhnggcri i Steuhamra af ett boningshus af 

trä i 2:ne våningar, innehållande 8 lägenheter om ett rum med 

kök 16 ,80000 

Påbyggnad af västra delen af ångpannehuset inom Allmänna försörj

ningsinrättningen jämte inredning af 3 boningsrum med kök samt 

ett större desinfektionsrum i 2:ne afdelningar 13,210'80 

Uppförande inom Epidemisjukhusets område af en ny större sjukpavil

jong af sten i två våningar, en mindre isoleringspaviljong af sten 

i en våning samt en mindre byggnad af trä, inrymmande verk

stadslokal jämte bostadslägenheter, samt påbyggnad med en vå

ning af förvaltningsbyggnadens lägre flyglar 274,48047 

Uppförande af 8 arbetarbostadshus af sten för stadens arbetare, däraf 

å tomterna n:r 15 och 16 i kvarteret Midgård 4, i kvarteret lie-

husen 3 och i kvarteret Lavetten 1 boningshus. Alla dessa 

boningshus innehålla tillsammans 147 rum oeh 120 kök jämte 

källare 570,448'4G 

Uppförande af 3:ne nya barnasylbyggnader af trä, af hvilka en iir upp

förd vid Allmänna försörjningsinrättningen, en vid Sabbatsbergs 

och en vid Rosenlunds ålderdomshem 385,348 81 

Anordnande af nattasyler för män inom egendomen n:r 12 vid Tjiir-

hofsgatan och föl' kvinnor inom egendomen n:r 49 oeh 51 vid Ost-

götagatan 84,427'59 

Uppförande å egendomen u:r 5 vid Kungsgatan af en mindre byggnad 

af trä, som inredts till kabinett 5,466'44 

Påbörjande af arbeten för uppförande af ny polisstation i kvarteret 

Hästen 17,03539 

Ny stallbyggnad för ridande polisen i kvarteret Vildsvinet 8 ,41751 

Sjukpaviljong af sten vid Sabbatsberg för hastigt insjuknade . . . . 1,724'(>4 

Tuberkulospaviljong å sjukhuset S:t Görans område 1,733'30 

Summa kronor 2,012,018 50 

1 fråga om andra offentliga byggnader har Öfverståthållare-
ämbetet redan i det föregående haft tillfälle beröra bl. a. under 
perioden tillkomna kapell och folkskolehus äfvensom Nya ele-

K. May.ts Befallningshafvandes femårsberättelser 1896—1900. Stockholms stad. 

mentarskolans nya byggnad. Bland öfriga dylika byggnadsföre
tag är 

Kungl. teatern det förnämsta. I sina femårsberättelser för 
åren 1886—1890 och 1891—1895 har Öfverståthållareämbetet 
redogjort dels för teaterbyggnadskonsortiets uppkomst och ända
mål och dels för dess verksamhet för teaterns uppförande intill 
här ifrågavarande periods ingång. Jämlikt det mellan Eders 
Kungl. Maj:t och kronan å ena sidan samt konsortiet å den 
andra den 15 juni 1891 afslutade kontrakt skulle konsortiet sist 
den 1 juli 1897 till statsverket fritt öfverlämna teaterbyggnaden 
med erforderliga uppvärmnings- och luftväxlingsapparater, vatten-
och avloppsledningar, teatermaskineri samt ledningar och lampor 
för elektrisk belysning äfvensom all nödig inredning i öfrigt. På 
grund af flerfaldiga sammanträffande omständigheter kunde emel
lertid öfverlämnandet af teaterbyggnaden ega rum först den 29 
juni 1898. 

En utförlig beskrifning öfver teaterbyggnaden lämnas i den 
af konsortiet år 1898 utgifna festskriften »Operabyggnaden i 
Stockholms', till hvilken därför i hufvudsak hänvisas. Hela 
kostnaden för byggnadsföretaget har uppgått till i rundt tal 
5,000,000 kronor, hvaraf på terassbyggnaden komma 664,000 
kronor. Till byggnadsarbetets utförande hafva samverkat icke 
mindre än 60 olika entreprenörer, af hvilka många haft flere 
skilda entreprenader, så att antalet entreprenadkontrakt uppgår 
till 103, däruti icke inberäknadt ett femtiotal olika arbeten af 
mindre omfång, som af skilda firmor utförts på beställning utan 
kontrakt. De största entreprenörerna hafva varit byggmästaren 
A. G. Sällström, som bland annat utfört murningsarbetena å 
operabyggnadens stomme för 1,147,000 kronor, samt aktiebolaget 
Skånska cementgjuteriet, som för tillhopa 553,400 kronor verk
ställt grundlägguingsarbeten samt murningsarbetena å terrassen 
och byggnadens källarvåning. Endast tvenne utländska leve
rantörer hafva anlitats. Med undantag af en del materialier, 
som icke kunnat erhållas i Sverige, såsom järnbalkar, spegelglas, 
några marmor- och sandstensarter samt vissa för den elektriska 
belysningen erforderliga apparater, är byggnaden alltigenom upp
förd af svenska materialier. 

Hvad den konstnärliga dekoreringen beträffar, äro väggmål
ningarna i operakällarens matsal utförda af Oscar Björck, plafond-
målningarna i operasalongen och operakaféet af Viktor Andrén, 
i stora foyern af Carl Larsson, i stora trappan af Axel Jungstedt 
samt i H. M. Konungens foyer af Georg Pauli; till skulptur
verken hafva bidragit Rolf Adlersparre, Carl Andersson, Verner 
Åkerman, Teodor Lundberg, M. Rosendahl och G. Malmquist; 
ridåerna äro målade af Carl Grabow. 

Teatersalongen inrymmer 1,240 platser, däraf parkettvåningen 
437, l:a raden 167, 2:a raden 201, 3:e nedre raden 204 och 
3:e öfre raden 231 platser. 

Såsom arbetschef vid byggnaden liar tjänstgjort majoren i 
Fortifikationen O. A. Busch. Byggnadskontoret har varit deladt 
på tvenne afdelningar, nämligen arkitektafdelningen, som före
stått s af upphofsmannen till de af konsortiet godkända ritningar 
till byggnaden, arkitekten A. Anderberg, samt den tekniska af-
delningen, som stått under ledning af kaptenen i Väg- och Vat
tenbyggnadskåren P. Ax. Lindahl. Vid den förra afdelningen 
hafva under årens lopp varit anställda saminanlagdt 28 arki
tekter och ritare samt vid den senare tillsammans 20 in-
geniörer. 
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För de nya riksdags- och riksbanksbyggnaderna å Helge
andsholmen, hvarpå arbetena under perioden pågått, torde Öf-
verståthållareämbetet få anledning att i en följande fem årsberät
telse lämna redogörelse. 

Nya lånscellfängelset i Stockholm är beläget i kvarteret 
Domherren vid Östermalmsgatan och togs i besittning på hösten 
1898. Fängelset oingifves af en 250 meter lång ringmur, som 
är omkring 6 meter hög och 30 cm. tjock. Ekonomibyggnaden 
innehåller portvaktslägenhet om 2 rum och kök, tingssal, rum 
för rätten och vittnen, arkivrum, badrum för fångar, afklädnings-
rum m. m., direktörens våning om 6 rum och kök, tvenne ex
peditionsrum, lägenheter för vaktmästaren om 4 rum och kök 
och för l:a vaktkvinnan om 1 rum och kök, hvartill slutligen 
komma 6 rum och kök för vaktkvinnor och betjening, 3 vakt
rum samt kök för fångkostens beredande. Vägen till fångafdel-
ningen går genom en kortare sammanbindningskorridor med 5 
celler å ena sidan, af hvilka 2 äro afsedda till förrådsrum. Cell
flygeln består af 3 våningar, och utmed dess långsidor löpa bal
konger med järnbalustrader, från hvilka dörrarna öppna sig utåt 
till cellerna. I hvarje våning finnes en mörk cell, och dessutom 
är inredt ett badrum för kvinnliga fångar. De större cellerna 
hafva en golfyta af omkring 90 kv.-fot, de mindre af 70 och 
mörkcellerna af 60 kv.-fot. Balkongerna äro sammanbundna 
medelst järntrappor. På hvarje sida om den stora trappför-
stugan äro i hvarje våning aubragta stora skjutdörrar af järn, 
hvilka kunna afdela hela cellflygelns inre i två afdelningar, en 
mindre, omfattande 30 celler, för män från Stockholms län och 
en större, inrymmande 72 celler, för kvinnor från Stockholms 
stad och de närmaste länen. 

Gymnastiska Centralinstitutels hus vid Hamngatan har för 
de till 80,000 kronor uppgående medel, som Riksdagen för ända
målet anvisat, undergått en betydlig om- och tillbyggnad, som 
tog sin början i juni månad år 1895 och afslutades hösten 1896; 
bland annat hafva genom uppförande af en öfvervåning till 
den stora på gården belägna byggnaden erhållits två stora gym
nastiksalar. 

Enskilda byggnader. Bland dylika byggnader, som under 
perioden uppförts af enskilda personer, bolag eller föreningar, 
utan att i strängaste mening vara afsedda för enskilda ändamål, 
må här nämnas: Skånes enskilda banks år 1900 fullbordade nya 
byggnad i hörnet af Freds- och Drottninggatorna, Stockholms 
stads sparbanks nya byggnad i hörnet af Rosenbad och Freds-
gatan, Brunimerska skolans år 1897 afslutade nybyggnad vid 
Johannes kyrkogård samt den nya saluhallen Hornsgatan 72, som 
på hösten 1899 var färdig att upplåtas för allmänheten. Om
fattande restaureringsarbeten hafva utförts å Hotell Continental 
och Grand Hotel, bägge afslutade år 1899. 

Bland rent privata byggnader, som under perioden fullbor
dats, förtjena att omnämnas: Lundbergska affärsbyggnaden vid 
Stureplanen, von Rosenska huset Strandvägen 61, Hallwylska 
palatset Hamngatan 4 samt Carlbergska egendomen vid Norra 
Bantorget. 

c) Den privata byggnadsverksamheten har under femårs
perioden öfver hufvud och särskildt under de första åren af den
samma varit jämförelsevis liflig. Antalet anmälda hus, rum och 
kök har nämligen utgjort: 

Den stagnation i byggnadsverksamheten, som öfver hufvud 
utmärkte femårsperioden 1891—1895, började dock redan mot 
slutet af samma period att efterträdas af större lifaktighet. An 
mer blef detta fallet under år 1896, då antalet anmälda rum 
och kök utgjorde nära dubbelt så många som under de tre åren 
1891—1893 tillsammantagna. Under senare delen af här före
varande period aftog dock verksamheten åter, utan att likväl 
någonsin blifva så ringa som under åren 1891—1893. Att emel
lertid byggnadsverksamheten under åren 1896—1900 lika litet 
som under näst föregående femårsperiod förmått fylla det allt
jämt ökade behofvet af lägenheter, blir Öfverståthållareämbetet i 
tillfälle att närmare belysa i samband med redogörelsen för den 
under perioden verkställda bostadsräkningen. 

Lägenheternas medelstorlek, uttryckt genom förhållandet 
mellan antalet ruin och antalet kök, framgår af följande tabell: 

Häraf framgår, att de lägenheter, som under perioden 1896 
—1900 anmälts till uppförande, i genomsnitt äro något mindre 
än under den näst föregående. Särskildt gäller detta åren 1896 
och 1897, då åtskilliga smärre lägenheter synas hafva blifvit 
anmälda. Men på samma gång antalet nybyggnader mot perio
dens slut alltjämt minskats, så har äfven samtidigt en tendens 
visat sig att anordna något större lägenheter, och detta trots att 
behofvet framför allt af smålägenheter på sista tiden gjort sig 
mer och mer kännbart, hvilket, såsom längre fram skall med
delas, blifvit genom bostadsräkningen till fullo påvisadt. 
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Inom de särskilda församlingarna har antalet under åren 
1896—1900 anmälda hus, rum och kök äfvensom lägenheternas 
medelstorlek utgjort: 

Den lifiigaste byggnadsverksamheten har sålunda egt rum 
inom Hedvig Eleonora och Adolf Fredriks församlingar, där de 
anmälda rummen och köken tillhopa utgöra mer än hälften af hela 
antalet. De största lägenheterna tillhöra Jakobs församling, där 
på hvarje kök komma i medeltal nära 6 rum. Smålägenheterna 
äro däremot mest till finnandes i de yttre delarna af staden, 
särskildt i Katarina och Kungshohns församlingar. 

Antalet afsynade rum och kök utvisar under de flesta åren 
en ganska märkbar skillnad i förhållande till de anmälda, be
roende dels därpå, att en del anmälda byggnader icke komma 
till utförande, dels därpå, att de under ett år 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: 

Nedrifna eller i följd af andra orsaker försvunna rum och 
kök hafva utgjort: 

d) Bostadsrftkningreu i Stockholm den 31 december 1900. Un
der den sist tilländalupna femårsperioden har en bostadsräkning 
verkställts i hufvudstaden, nämligen i samband med mantals-
skrifningen för år 1901, afseende undersökningen sålunda för
hållandena vid slutet af år 1900. Räkningen, hvartill medel 
anslogos af Stockholms stadsfullmäktige, utfördes efter i huf-
vudsak samma grunder som 1894 års bostadsräkning och är där
för med denna fullt jämförlig. Nu liksom då 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 själf begag
nad eller fritt upplåten. Resultatet af räkningen offentliggjordes 
äfven denna gång i berättelsen om Stockholms kommunalför
valtning. 

Under hänvisning till den utförliga redogörelsen i nämnda 
berättelse för år 1900 (tab. 87—94) går Öfverståthållareämbetet 
nu att anföra de viktigare förhållanden, som den senaste bostads
räkningen gifvit vid handen. 

En öfversikt rotevis af de hufvudsakliga resultaten af 1900 
års bostadsräkning lämnas i tabell K (sid. 60). 

Hela antalet lägenheter och deras sammanlagda hyresbelopp 
utgjorde: 

S Antal Hyra. 
lägenheter. Kronor. 

1894 65,287 33,356,832 
1900 71,703 48,671,274 

Sedan år 1894 hade sålunda lägenheternas antal ökats med 
endast 6,416, eller 9'83 %, under det hyresbeloppet tillväxt med 
icke mindre än 15,314,442 kr., eller 45'91 °i. Redan dessa siffror 
gifva vid handen, att hyresstegringen under åren 1895—1900 
måste hafva varit utomordentligt stark. 

Med afseende på de olika ändamål, hvartill lägenheterna 
användas, fördela sig desamma vid 1900 års slut på följande sätt: 
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De icke uteslutande såsom bostäder använda lägenheternas 
hyresbelopp uppgick alltså år 1894 till 41-43 % och år 1900 till 
40'"5 % af hela hyressuminan för hutVudstaden. Skillnaden är 
ju skäligen obetydlig, men i betraktande af den ej ringa mäng
den af nybyggda offentliga anstalter och modernt inredda affärs
lokaler under dessa år hade man snarare kunnat vänta, att för
ändringen i anförda proportion gått i en motsatt riktning. Att 
så icke varit fallet, gifver oss en första antydan om att hyres-
stegringen varit relativt större i fråga om bostads- än i fråga 
om affärslägenheter. 

Af sommarbostäderna förekomma naturligtvis de allra flesta 
å Djurgården, nämligen 112 med 52,380 kronors hyra. 

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

Att bland affärs- och andra lägenheter de af egarne själfva 
begagnade representera nära en fjärdedel af hyressuminan, finner 

Tab. K. Resultaten af bostadsräkningen i Stockholm den 31 december 1900. 
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sin naturliga förklaring däri, att i denna grupp ingår en mängd 
för speciella ändamål inrättade etablissement, såsom flertalet 
större fabriker, kaserner, sjukhus, skol-och ämbotslokaler o. s. v. 
Likaledes bör den omständigheten, att bland sommarbostäderna 
ej mindre än 41 % uppgifvits vara outhyrda, ej väcka förvåning, 
då undersökningen afser förhållandena vid årets slut. 

Af ofvanstående siffersammanställning framgår vidare, att de 
outhyrda lägenheternas hyresbelopp utgör endast 2-35 % af hela 
hyressumman för staden. Då likväl motsvarande procentsiffra 
år 1894 var ännu lägre, eller blott 2'08 %, synes detta gifva vid 
handen, att tillgången på lägenheter numera skulle bättre mot
svara behofvet. Vid en närmare undersökning visar det sig 
emellertid, att så är förhållandet endast i fråga om affärs- och 
anstaltslägenheter. På dylika lägenheter var nämligen tillgången 
redan år 1894 någorlunda tillfredsställande, i det de outhyrdas 
procenttal då utgjorde 2-i3 %, och har detta tal sedermera stigit 
till 3'34 %. Annorlunda ter sig däremot saken, om inan be
traktar de s. k. rena bostadslägenheterna. Anställer man då en 
jämförelse mellan åren 1894 och 1900, framgår däraf, att de 
outhyrda bostadslägenheterna vid slutet af det förra året visser
ligen utgjorde endast l-»2 % af samtliga lägenheter, men att vid 
slutet af det senare året nämnda procenttal var ännu lägre, eller 
blott T60 %, å. v. s. öfverskottet af bostadslägenheter, som 
redan år 1894 ansågs alldeles otillräckligt, har sedan dess ytter
ligare minskats. Denna minskning framträder ännu tydligare, 
om den relativa bostadstillgången mätes genom förhållandet mel
lan hyresbeloppen för de outhyrda lägenheterna och summan en
dast för de uthyrda och de outhyrda (således med frånräkning 
af de af egaren begagnade och fritt upplåtna), hvilken summa 
mera exakt representerar de å hyresmarknaden tillgängliga lä
genheterna. Beräknadt påv detta sätt, har de outhyrdas procent
tal utgjort: 

Bostads- Affärs- m. fl. Samtliga 

lägenheter. lägenheter. lägenheter. 

År 1894 2-18 2'97 2-56 

> 1900 1-79 443 281 

Den lifligare byggnadsverksamhet, som utmärkt den nu till-
ändalupna femårsperioden i jämförelse med den näst föregående, 
synes sålunda, relativt taget, företrädesvis hafva kommit affärs
lägenheterna till godo. Af sådana lägenheter har Stockholm 
för närvarande synbarligen mer än tillräckligt, medan däremot 
bristen på egentliga bostäder väl kan påstås vara större än 
någonsin. 

Af stort intresse är att i sistnämnda hänseende undersöka 
den relativa betydelse, som inom lägenheter af olika storlek till
kommer hvar och en af våra fyra grupper. För belysning häraf 
meddelas vidstående tabell L, som jämväl upptager de outhyrdas 
procenttal för år 1894. 

Frånsedt lägenheterna på ett kök utan rum och rum utan 
kök eller med endast del i kök, förete tabellens relativa tal 
i många hänseenden en märklig regelbundenhet. Sålunda be
finna sig de uthyrda lägenheterna nästan oafbrutet i relativt 
sjunkande i mån af lägenheternas storlek och intaga for de 
största lägenheterna endast omkring 50 % af hela hyran. De 
af egarne själfva begagnade tillväxa däremot på ett undantag 
när oafbrutet i betydelse, allteftersom lägenheterna blifva större, 
och af de allra största lägenheterna kommer inemot en fjärdedel 

på denna grupp. De fritt upplåtna äro synnerligen talrikt före
trädda bland smålägenheterna; deras procenttal visa sedan en 
tydlig tendens till nedgång, men stiga åter från och med lägen
heter på sju rum och kök samt nå sin kulmen för de största 
lägenheterna med öfver 20 % af hela hyran. Det betydande an
talet 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 
påkalla uppmärksamhet, eller de outhyrda, framgår af tabell L, 
att deras procenttal likaledes i allmänhet tilltaga i mån af lä
genheternas storlek och i öfrigt uppvisa ett rikligt öfverskott å 
lägenheter från och med åtta rum och kök, en betydligt mindre, 
delvis nästan knapp tillgång på lägenheter om fem å sju rum 
och kök samt slutligen, hvad angår lägenheter om ett å fyra 
rum och kök — hvilka dock utgöra 70 % af samtliga bostads
lägenheter samt inrymma nära tre fjärdedelar af den i dessa 
boende befolkningen — ett öfverskott, hvars ringhet ovedersäg-
ligen bär vittne om den starkaste bostadsbrist. Lägst på skalan 
stå lägenheterna om ett rum och kök, hvilket är desto mer att 
beklaga, som denna grupp af bostäder är den talrikaste, i det 
att den omfattar ej mindre än 28-9 % af samtliga bostadslägen
heter och inrymmer vid pass en fjärdedel af Stockholms hela 
befolkning. Af de nära 17,000 ettrumslägenheter, som redo
visades till bostadsräkningen år 1900, voro nämligen endast 45 
outhyrda, d. v. s. 2 k 3 pro inille. Tager man dessutom i be
traktande, att äfven mindre lägenheter understundom måste stå lo-

Tab. L. Bostadslägenheterna 1) i Stockholm år 1900, fördelade 
efter rumsantalet. 



62 Stockholms stad. Bostadsräkning. 

diga på grund af reparationer och att ett visst antal äro af 
hälsovårdsnämnden utdömda, synes nian tryggt kunna påstå, att 
för närvarande alla ettrumslägenheter, som uppfylla de anspråks
lösaste fordringar pä boplatser för människor, också äro be
bodda. 

Förut har påpekats, hurusom bostadstillgången öfver hufvud, 
hvilken redan år 1894 befanns otillfredställande, visat sig ännu 
mindre kunna fylla behofvet år 1900. Utsträcker man jäm
förelsen i detta hänseende mellan nämnda år till lägenheter af 
olika storlek, skall man emellertid finna, att försämringen huf-
vudsakligen drabbat de smärre lägenheterna, eller lägenheterna om 
ett k fyra rum och kök. Inom dessa grupper har nämligen en 
minskning in träd t af den omfattning, att de för en eventuellt 
inträffande folkökning disponibla lägenheterna reducerats till 
hälften, tredjedelen och för trerumslägenheterna till nära fjär
dedelen i förhållande till år 1894. För alla öfriga lägenhets
klasser utom den allra största har däremot en betydande relativ 
ökning egt rum, så att Stockholm för närvarande kan öfver 
hufvud sägas hafva öfverflöd pä större lägenheter. Atmiustonc 
gäller detta om lägenheter från och med åtta rum och kök. 

Inom de särskilda rotarna hafva de outhyrda bostadslägen
heternas procent af l.ela hyressumman för roten utgjort: 

I allmänhet synas sålunda de centralare delarna af hufvud-
staden lämna ett större öfverskott af outhyrda bostadslägenheter 
än de yttre delarna. Hufvudsakligast är väl detta beroende på 
att de mera centrala lägenheterna betinga ett relativt högre pris 
i förhållande till den komfort och rymlighet de erbjuda, men en 
icke oväsentlig faktor torde äfven vara den jämförelsevis rik
ligare förekomsten af större lägenheter inom de inre delarna af 
staden. Såsom en exponent för den knappa tillgången på bo
städer inom hufvudstaden må särskildt framhållas Barnängsroten 
(omfattande sydöstra delen af Katarina församling), där icke 
en enda lägenhet, af hvad slag det vara må, fanns outhyrd vid 
ingången af år 1901. 

Hvad beträffar affärs- och anstaltslägenheterna, har hyres
beloppet för de outhyrda lägenheterna bland dem utgjort i pro
cent af hyran för dels samtliga lägenheter (såväl de uthyrda 
och de outhyrda som de af egarne själfva begagnade och de fritt 
upplåtna), dels ock endast de lägenheter, hvilka i egentlig me
ning kunna sägas vara tillgängliga å hyresmarknaden, eller de 
uthyrda och de outhyrda: 

För de fyra första lägenhetsgrupperna hafva sålunda procent
talen i väsentlig mån stigit sedan år 1894, hvaremot en minsk
ning uppkommit för de tre senare. I det hela taget torde emel
lertid, såsom redan förut påpekats, tillgången å affärs- och an
staltslägenheter få anses mycket tillfredsställande och kan i fråga 
om den mest betydande gruppen, eller butik lägenheterna, be
tecknas såsom riklig. Synnerligen anmärkningsvärd är dock den 
skarpa skillnad, som i detta fall gör sig gällande mellan de »rena» 
lägenheterna å ena sidan och de lägenheter, som tillika inne
hålla bostadsrum, å den andra. Under det bland de förra 4-77 % 
af hela hyran komma på de outhyrda lägenheterna, uppgår de 
outhyrdas andel bland de senare till endast O95 %, och den ök
ning i förevarande hänseende, som egt rum under åren 1895— 
1900, har för de lägenheter, som innehålla dels bostadsrum och 
dels rum för annat ändamål, varit långt mindre än för öfriga 
lägenheter. Äfven detta förhållande är otvifvelaktigt att be
trakta som ett utslag af den rådande bostadsbristen. 

Den minskade tillgången på bostadslägenheter har naturligtvis 
medfört större efterfrågan å dylika lägenheter och i samman
hang därmed ökade hyror. Att emellertid, oafsedt bostadsbristens 
verkningar härutinnan, en allmän hyresstegring ändock utmärkt 
åren 1894—1900, torde framgå däraf, att hyrorna under nämnda 
period visat en stark tillväxt ej blott för smärre och medelstora 
bostadslägenheter utan äfven för större sådana likasom för affärs
lägenheter, af hvilka båda sistnämnda kategorier Stockholm, 
enligt hvad förut blifvit påvisadt, har ett relativt öfverflöd. Så
lunda utgjorde medelhyran: 

T,.. , , , ... , , För affärs- m. fl. 
i or bostadslägenheter. ... , . 

År 1894 363 kr. 1,211 kr. 

» 1900 491 » 1,524 » 

Tillväxten har alltså utgjort för bostadslägenheter 35 % och 
för affärs- m. fl. lägenheter 26 %. Denna stegring af medel
hyrorna kan visserligen till en del vara framkallad af ett ökadt 
antal rum pr lägenhet eller af rummens bättre utrustning, men 
är i hvarje fall betydande nog för att väcka både förvåning 
och oro. 

Vill man närmare undersöka hyresförhållandena i fråga om 
de »rena» bostadslägenheterna, torde man lämpligen böra in
skränka sig till de uthyrda lägenheterna, enär för de öfriga grup
perna hyran uppgifvits blott på grund af vederbörande husegares 
uppskattning, som i regel synes hafva utfallit något för lågt. 
Därjämte syues nödigt att skilja mellan lägenheter af olika slag, 
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med gruppering efter rummens antal. En beräkning af medel
hyrorna enligt sålunda angifna grunder utfaller på sätt tabell M 
utvisar. 

Såsom synes af nämnda tabell, är Södermalm den billigaste 
stadsdelen, och inom Södermalm stå hyrorna i allmänhet något 
lägre för Katarina församling än för Maria. Till och med å 
Kungsholmen äro hyrorna betydligt högre än å Södermalm. De 
dyraste lägenheterna förekomma å andra sidan a Östermalm. 

Anmärkningsvärdast torde dock vara de antydningar ta
bellen gifver i fråga om hyresstegringen under åren 1894—1900. 

Tab. M. 1) Medelhyran för uthyrda lägenheter inom de sär
skilda församlingarna i Stockholm åren 1894 och 1900. 

Hyran år 1900 öfverstiger nämligen 1894 års med följande 
procent: 

I genomsnitt har sålunda tillökningen af bostadshyrorna 
under dessa sex år uppgått till öfver 30 %, och visar sig steg
ringen hafva varit starkast för lägenheterna om fyra k fem rum 
och kök (35 %) samt därnäst för två- ä trerumslägenheterna 
(34 %). Hvad angår den talrikaste gruppen, eller lägenheterna 
om ett rum och kök, har tillväxten utgjort jämnt 30 %. Ett 
rum och kök, som år 1894 kostade 181 kr., betingade år 1900 
ej mindre än 236 kr. I Köpenhamn var priset på samma 
lägenhet sistnämnda år endast 120 kr. 

Ser man efter, huru hyresstegringen verkat inom de olika 
stadsdelarna, befinnes det, att för nästan alla lägenhetsgrupper 
hyrorna ökats mest på Kungsholmen. Närmast därefter följa 
i regeln Adolf Fredriks och Johannes församlingar. Däremot 
är hyrestillväxten minst i Storkyrkoförsamlingen och i allmänhet 
mindre i de centralare delarna af staden än i de öfriga. 

Beträffande affärs- och anstaltslägenheter torde få lämnas 
följande öfversikt af deras medelhyror åren 1894 och 1900: 

Af dessa tal framgår, att hyrorna ökats relativt mest för 
uthuslägenheter, nämligen med 39 %, och därnäst för verkstads
lägenheter (33 %), butiklägenheter (29 %) o. s. v. I öfrigt har 
hyresstegringen för ingen af de olika lägenhetsklasserna under
stigit 21 %, med undantag för anstaltslägenheter, hvilkas medel-
hyra tillväxt med endast 3 '/,. Den ringa ökningen för sist
nämnda grupp torde få sin förklaring däraf, att densamma nästan 
uteslutande utgöres af offentliga anstalter, som innehafvas af 
egarne själfva och hvilkas hyresbelopp därför endast är beräk-

Bostadsräkning. 
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nadt. Af särskildt intresse är att tillse, hvilken ställning lägen
heterna med bostadsrum i detta fall intaga till öfriga lägenheter. 
För de förra belöpte sig hyreshöjningen till 33 °i, men för de 
senare till endast 21 %. Då samtidigt tillgången å affärs- och 
anstaltslägenheter, som tillika innehålla bostadsrum, blifvit be
tydligt mindre än tillgången å de »rena» lägenheterna, torde 
man få en föreställning om, huru eftersökta de förra lägen
heterna i själfva verket äro. 

I fråga om de sociala förhållanden, som genom bostadsräk
ningen trädt i dagen, må meddelas följande öfversikt, som för
utom antalet rum och kök bland bostadslägenheterna äfven lämnar 
uppgifter rörande folkmängdslåtheten, d. v. s. antalet personer 
pr 100 eldstäder, inom lägenheter af olika storlek vid 1900 
års slut: 

Folkmängdstätheten aftager sålunda mycket hastigt bland 
de mindre lägenheterna, håller sig därpå nästan oförändrad från 
och med lägenheter om fem rum och kök intill lägenheter å 
tio rum och kök, men synes därefter ånyo aftaga. Det låga 
talet för de af egarne begagnade lägenheter är naturligtvis i 
första hand beroende på att större lägenheter äro bland dem 
jämförelsevis talrikare än bland t. ex. de uthyrda, men äfven 
inom lägenheter af samma storlek är gifvetvis folkinängdstät-
heten minst för de af egarne begagnade lägenheterna. 

Vid en jämförelse med förhållandena år 1894 visar det sig, 
att folkmängdstätheten ökats för nästan alla lägenhetsklasser. 
Sålunda kommo år 1894 i genomsnitt 138 personer på 100 eldstäder, 
men år 1900 var motsvarande tal 140. Ökningen är ju visser
ligen i och för sig rätt obetydlig, men om man besinnar, att 
bostadsbrist och däraf följande trångboddhet förekom redan år 
1894, måste hvarje ytterligare försämring vara synnerligen oväl
kommen. 

Den högst ogynnsamma ställning, som i fråga om utrymmet 
tillkommer de allra minsta lägenheterna och hvilken otvifvel-

aktigt skulle framträda ännu bjärtare, om folkmängden kunde 
jämföras med rumsvolymen, är i synnerhet egnad att väcka be
kymmer. På 100 eldstäder i allmänhet af bostadslägenheterna 
kommo, såsom förut påpekats, i genomsnitt 140 personer, men 
inom lägenheterna om ett rum och kök 218, alltså ett mer än 
hälften högre antal. Af den i Stockholms kommunalberättelse 
lämnade redogörelsen för bostadsräkningen framgår äfven, att 
inom 12,434 af ettrumslägenheterna bodde en ä fem personer i 
hvarje, inom 4,335 dylika lägenheter sex ä tio personer och 
inom 97 mer än tio personer. Den fara i sanitärt och moraliskt 
afseende, som en dylik sammanhopning af människor måste med
föra, ligger i alltför öppen dag för att här behöfva närmare 
utvecklas. 

Affärs- och anstaltslägenheterna innehöllo år 1900 nedan
stående antal rum: 

Folkmängden inom dessa lägenheter uppgick till 33,129 per
soner, hvaraf omkring en tredjedel kommer på anstaltsrummen. 

e) Bostadsbolag samt bostads- och byggnadsföreniiigar. Ar
betarbostäder. De fastigheter, tillhörande bolag och föreningar 
af ifrågavarande slag, hvilka äro grundade på aktier med be
gränsad ansvarighet, finnas upptagna i tabell 5 bland bilagorna. 
Här afses endast sådana bolag och föreningar, som kunna anses 
vara bildade uteslutande för att bereda bostad åt egna delegare 
och föreningsmedlemmar. Vid periodens slut funnos i hufvud-
staden, enligt hvad tabell N (sid. 64) närmare utvisar, 38 dylika 
korporationer, innehafvande 41 fastigheter med ett sammanlagdt 
taxeringsvärde af 5,852,500 kr., mot 41 fastigheter och 5,571,100 
kronors taxeringsvärde år 1895. Fördelningen på de särskilda 
församlingarna var år 1900 följande: 
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Den i det föregående omnämnda bristen på smärre bostads
lägenheter har gjort, att arbetarbostadsfrågan under perioden 
ådragit sig allt större uppmärksamhet, och har bland annat, 
såsom redan förut i denna berättelse anförts, haft till följd en 
af stadsfullmäktige föranstaltad, år 1897 afslutad detaljerad 
undersökning angående arbetarnes bostadsförhållanden i hufvud-
staden. Under afdelningen Välgörenheten har Öfverståthållare-
ämbetet redan lämnat redogörelse för den verksamhet, som ut-
öfvats af Aktiebolaget Stockholms arbetarehem. I liknande 

syfte med detta bolag verka därjämte flere af de i tabell 5 
upptagna bostadsaktiebolag äfvensom »Arbetarebostadsfonden till 
minne af den 9 februari 1853»; genom deras försorg har ett 
flertal större arbetarbostäder blifvit under ifrågavarande femårs
period uppfördt. 

I allt mera afsevärd omfattning hafva emellertid personer, 
som ega sin utkomst i hufvudstaden, börjat söka sig bostäder i 
de i stadens omgifningar på sista tiden uppvuxna förstäderna: 
villastäder, egnahemskolonier o. d. Utom Djursholm och Saltsjö-

Tab. N. Egendomar tillhörande bostadsbolag samt bostads- och byggnadsföreningar i Stockholms stad år 1900. 
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baden, hvilkas befolkning emellertid icke tillhör den arbetande 
klassen, funnos vid periodens ingång sådana förstäder bland 
annat i Nya Hagalund, Nya Alby, Liljeholmen och Sundbyberg. 
Flere dylika hafva under perioden uppstått, hvarom Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande i Stockholms län lärer lämna när
mare redogörelse i sin femårsberättelse. Sådana äro Bromsten 
och Dufbo i Spånga socken, Gröndal och Örby i Brännkyrka 
socken, Hufvudsta i Solna socken m. fl. 

De bostäder för stadens arbetare, som under perioden upp
förts såväl inom stadsområdet, i Hjorthagen och i kvarteren 
Midgård, Lehusen och Lavetten, som ock, för stadens stenarbetare, 
vid Kyrkhamn, "Vätöberg och Stenhamra, hafva redan under af-
delningen Stadens och andra offentliga byggnader varit föremål 
för omnämnande. 

H) Afloppstrummor, gatuläggning, lyshållning, vattenledning, 
renhållning, planteringar. 

a) Afloppstrammor. Under perioden hafva följande större 
afloppstrummor anlagts. Den under föregående period i Birger 
Jarlsgatan mellan Stureplan och Nybroviken utförda cirkelrunda 
betontrumman har år 1896 fortsatts i samma gata till Engel-
brektsplan och där på sådant sätt förenats med den förut be
fintliga, till Norrström ledande hufvudtrumman, att denna senare 
kan dels vid starka regn afbörda sitt öfverflödsvatten till trumman 
i Birger Jarlsgatan, dels äfven vid behof lämna spolvatten åt den 
sistnämnda. Ovala trummor af huggen granit hafva likaledes 
anlagts i Sveavägen, ett stycke norr om Vanadisvägen i fort
sättning af den där nybyggda trumman, i det utfyllda kajplanet 
vid Kungsholmstorg samt i Strandvägen, där den från Narva-
vägeu kommande trumman utsträckts till och genom den nya 
Djurgårdsbrons landfäste. Den i Torsgatan söder om Oden-
gatan år 1887 anlagda granittruinman har i sammanhang med 
ordnandet af förstnämnda gata och Norra Bantorget medelst en 
betontrumma förenats med hufvudtrumman i Vasagatan och af-
bördar således efter detta sitt vatten i Norrström i stället för, 
såsom hittills skett, till Klaraviken; endast vid starka regn
flöden afgår en del af vattnet till nämnda vik. Dessutom hafva 
anlagts ovaltrummor af beton i Krukmakaregatan mellan Rosen
lunds- och Torkel Knutsonsgatorna samt i Hornsgatan mellan 
Ringvägen och Rosenlundsgatan. 

Oberäknadt sidoledningar till tomter och rännstensbrunnai, 
var vid femårsperiodens slut ledningarnas Vångd följande, hvaraf 
under perioden bUtvit nedlagda hat arigifna: 

Af hela anläggningskostnaden för dessa ledningar vid femårs
periodens slut, 5,247,098 kronor, kommo på de under perioden 
nedlagda 539,117 kronor. 

Antalet tomter, som genom senast omförmälda utsträckning 
erhållit underjordiska afloppsledningar, har uppgått till 340. 

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

A Norrmalm: Regeringsgatan mellan Tegnérsgatan och Jutas 
backe, Odengatan mellan Tors- och Roslagsgatorna, Frejgatan 
mellan Döbelns- och Tulegatorna, Tegnérsgatan mellan Dala-
och Torsgatorna, Torsgatan mellan Sabbatsberg och Norra Ban
torget, Norra Bantorget, Upplandsgatan mellan Barnhus- och 
Kammakaregatorna, Vallingatan väster om Upplandsgatan, Vest-
mannagatan mellan Norra Bantorget och Vallingatan, Dalagatan 
söder om Tegnérsgatan med viadukt öfver Kammakaregatan 
samt S:t Eriksgatan mellan S:t Eriksplan och Klaraviken; 

A Östermalm: Birger Jarlsgatan mellan Sture- och Engel-
brektsplan, Danderydsgatan, Fredrikshofsgatan, Skeppare- och 
Grefgatorna mellan Kaptens- och Riddargatorna samt norr om 
Linné- och Östermalmsgatorna, Styrmansgatan mellan Stor- och 
Linnégatorna, Riddargatan mellan Gref- och Styrmansgatorna, 
Linnégatan mellan Skeppare- och Nybergsgatorna, Nybergsgatan, 
Narvavägen, Uggleviksgatan, Rådmansgatan mellan Karlavägen 
och Östermalmsgatan, Strandvägen öster om Narvavägen samt 
Östermalmsgatan norr om Danderydsgatan; 

Ä Kungsholmen: Fleminggatan mellan Fridhems- och Ar
betaregatorna, Fridhems- och Arbetaregatorna, Inedaisgatan, Lind
hagens gata mellan Drottningholmsvägen och Stjernhjelmsgatan, 
S:t Eriksgata norr om Fleminggatan, Kungsholmstorg, södra delen, 
Polhemsgatan mellan Bergs- och Handtverkaregatorna, ny gata 
norr om Kronobergsparken, Pipersgatan, Alströmergatan mellan 
Arbetare- och Fridhemsgatorna samt Igeldamsgatan norrut från 
Fleminggatan; 

A Södermalm: Hornsgatan mellan Ringvägen och Varfs-
gatan, Varfsgatan mellan Högalids- och Brännkyrkagatorna, 
Högalidsgatan öster om Varfsgatan, Ringvägen mellan Lunda-
och Prästgårdsgatorna, Lunda- och Brännkyvkagatorna mellan 
Ringvägen och Ansgariegatan, Ansgariegatan, Rosenlundsgatan 
mellan Krukmakare- och Asögatorna, Krukmakaregatan mellan 
Ringvägen och Timmermansgatan, Svedenborgsgatan mellan Voll-
mar Yxkulls- och Högbergsgatorna, Maria Bangata vid Gubbhus-
och Varfsgatorna och västerut från Rosenlundsgatan, Götgatan 
mellan Sicklagatan och Ringvägen, Stadsgårdshamnens fortsätt
ning öster om Renstjernas gata, Renstjernas gata mellan Tjär-
hofsgatan och Katarinavägen, Tjärhofsgatan mellan Borgmästare-
och Erstagatorna, Skånegatan mellan Nytorgs- och Borgmästare-
gatorna, Uufjiäsgatan me/Jan öonde- och Gnifgatovna, Blekinge-
gatan mellan Östgöta- och Götgatorna, PräBtgårdsgatan mellan 
Rosen(iindsgatan och Ringvägen samt Hornsgatan (Utvidgad del) 
mellan Adolf Fredriks torg och Bellmansgatan. 

Omfattningen af under senare tider utförda planerings' 
arbeten inhämtas af nedanstående uppgifter: 
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Som af denna tabell framgår, hafva planeringsarbetena under 
sista femårsperioden åter tagit en betydande utsträckning, närmast 
framkallad af den ökade byggnadsverksamheten vid nya gator 
eller gatudelar, hvilkas ordnande det jämväl i flere fall till
kommit staden enligt kontrakt. Efter det a t t utgifterna för 
planeringsarbetena åren 1886—90 uppgingo till omkring 2,350,000 
kronor, nedgingo de under åren 1891—1895 till omkring 871,000 
kronor, och hafva dessa utgiftssiffror för sista femårsperioden 
ånyo stegrats eller uppgått till omkring 2,413,600 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 Norrmalm: Torsgatan mellan Sabbatsberg och Norra 
Bantorget, uppfartsvägarna från Norra Bantorget till Västra 
Norrmalm, Upplands- och Dalagatorna, den sistnämnda med 
öfver Kammakaregatan ledande bro, Vestmannagatan mellan 
Norra Bantorget och Vallingatan, Vallingatan väster om Upp
landsgatan, Tegnérsgatan mellan Tors- och Dalagatorna, Rege
ringsgatans norra del mellan Jutas backe och Tegnérsgatan, 
Odengatan mellan Haga- och Roslagsgatorna, med provisorisk 
bro öfver Stora Badstugatan, Frejgatan mellan Döbelns- och 
Tulegatorna, södra hälften, samt Mäster-Samuelsgatan mellan 
Biblioteks- och Birger Jarlsgatorna; 

A Östermalm: Valhallavägen i fullständigt ordnadt skick 
mellan Engelbrekts- och Odengatorna, Birger Jarlsgatan mellan 
Sture- och Engelbrektsplan, Karlaplan, mellersta och östra de
larna, Karlavägen, södra hälften, mellan Karlaplan och Banér-
gatan, Narvavägen mellan sistnämnda plan och Strandvägen, 
fullständigt ordnad, Strandvägen öster om Narvavägen, Fredriks-
hofsgatan, ett triangulärt område vid Narvavägen och Storgatan, 
Danderydsgatan mellan Östermalmsgatan och Valhallavägen, 
Nybergsgatan, nya Djurgårdsbron samt nya Djurgårdsvägen, 
mellan bron och Allmänna gränd, fullständigt ordnad för Djur-
gårdsförvaltningens räkning; 

Ä Kungsholmen: Fridhemsgatan mellan Handtverkare- och 
Fleminggatorna, Inedaisgatan, Polhemsgatan mellan Handtverkare-
och Fleminggatorna, ny gata vid norra sidan af Kronobergs
parken samt Pipersgatan norr om Kungsholmsgatan; 

A Södermalm: Brännkyrkagatan mellan Långholms- och 
Varfsgatorna, Lunda- och Ansgariegatorna vid kvarteret Bjelken, 
Varfs- och Högalidsgatorna, delar af och till half bredd, Ring
vägen mellan Krukmakare- och Vollmar-Yxkullsgatonia, Sveden-
borgsgatan mellan sistnämnda gata och Högbergsgatan samt mellan 
Äsö- och Grindsgatorna, Dufnäsgatan mellan Bonde- och Gruf-
gatorna, hamnplatsen med lastkaj dels vid Stadsgården österut 
från Söderbergs trappor och dels vid Söder Mälarstrand till när
heten af Torkel Knutsonsgatan. 

Nedanstående tabell O utvisar gatornas tillväxt i längd och 
areal under en följd af perioder, räknadt från och med år 1866. 
Vid slutet af år 1900 utgjorde den totala gatulängden 144,448 
meter och den totala gatuarealen 2,271,074 kvm. 

Gatulåggningsarbeten. Vid bestämmandet af beläggnings
material för olika gator och platser har under sista perioden 
samma principer följts som under föregående, så att i de för
nämligare gatorna och där trafiken är af större betydenhet tuktad 
sten företrädesvis blifvit använd vid skeende om- eller nylägg-
ningar. De förut makadamiserade körbanorna i Vasa- , Birger 
Jar l s - och Fleminggatorna hafva sålunda mer eller mindre full
ständigt blifvit omlagda med tuktad sten. Beträffande gång
banor har å mera bemärkta gator äfven asfalt kommit till an 
vändning, och på senare år har försök gjorts med cementerade 
gångbanor, nämligen å Regeringsgatan och Södra Blasieholms-
hamnen. Makadam har fortfarande användts vid ordnandet af 
nya gators körbanor, och hafva gångbanorna i dessa gator van
ligen endast grusats, inom huggen kant- och rännsten. Dylika 
gångbanor, som anlagts i tidigare skeden, hafva efterhand börjat 
få sin grusyta ersatt med tuktad sten. 

Det stora förråd af makadam, 96,800 kbm., som vid slutet 
af förra femårsperioden fanns i upplag, har under nu ifråga-

Tab. O. Gatornas i Stockholms stad tillväxt i längd och areal åren 1866—1900. 
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varande i det närmaste förbrukats, och som ingen egentlig arbets
löshet förekommit under de senaste åren, har tillverkning af 
makadam icke heller ifrågakommit såsom nödhjälpsarbete. 

Vid fullbordandet af den nya Djurgårdsbron våren 1897 
belades dess körbana med svensk furukubb undantagandes vid 
södra änden, där för jämförelse blef användt ett hårdt austra
liskt träslag (Eucalyptus). Som det utländska virket visade 
sig ega ojämförligt större hållbarhet än det svenska och dess
utom icke såsom detta hade benägenhet att svälla och däri
genom bilda ojämnheter i körbanan, blef australiskt träslag an
vändt vid en år 1899 företagen omläggning af körbanorna i 
Vasabron och Riddarhusgränden. Härvid bör erinras, att sist
nämnda trafikleder voro senast år 1891 försedda med ny trä
beläggning af svensk furu och att denna belägguing år 1897 var 
i ett mycket dåligt skick, i synnerhet mellan spårvägsskenorna. 

Med hänsyn till olika slag af belägtjnitigsämnen hafva under 
nedannämnda period de utförda gatuläggningsarbetena fördelat 
sig sålunda: 

Den relativa utsträckning, till hvilken gatuytan inom olika 
stadsdelar och vid olika tidpunkter varit belagd med de sär
skilda slagen af belägguingsämnen, framgår af tabell P. 

Kostnaden för gatu- och trumbyggnadsarbetena hafva ut
gjort: 

Körtrafik. Liksom under nästföregående tvenne perioder 
hafva under denna period, med undantag af år 1897, räk
ningar under några dagar af årets tre sista månader anställts 
för att utröna körtrafikens storlek i åtskilliga trafikleder, hvar-
öfver resultaten återfinnas i kommunalberättelserna. De i förra 
fem årsberättelsen offentliggjorda och för år 1895 gällande upp
gifterna öfver det antal åkdon, inberäknadt spårvagnar och 
omnibusar, som under en dag från kl. 7 f. m. till kl. 8 e. ni. pas
serat de i stadens inre belägna broarna, jämförda med motsvarande 
siffror under år 1900, visa en ökning för Slussbroarna från 6,293 
till 6,770, för Norrbro från 5,024 till 6,229, för Kungsbron från 
2,763 till 3,489, för Nya Kungshoimsbron från 1,596 till 2,296, 
för Riddarholmsbron från 1,152 till 1,698 samt för Vasabron 
från 3,268 till 4,601. Sistnämnda tillväxt för Vasabron är an
märkningsvärd och får hufvudsakligen tillskrifvas den betydligt 
ökade trafiken till Kungsholmen, järnvägsstationen och Vasa
staden, till hvilken senare stadsdel genom de åren 1899 och 1900 

ordnade uppfartsvägarna öppnats bekvämare tillträde vid Vasa
gatan. Vid tullarna däremot synes trafikens storlek icke hafva 
undergått någon anmärkningsvärd ändring. 

c) Belysning. Gasverken. Utvidgningsarbetena vid Klara
gasverket hafva, med hänsyn till att hela gastillverkningen efter 
hand skall förläggas till Värtagasverket, inskränkts till de allra 
nödvändigaste. Uppförda äro en byggnad för tjärseparering, en 
byggnad för kokselevator och kross, två verkstadsbyggnader af 
trä, ett kärrskjul, vaktstuga ni. m. Kostnaden för dessa bygg
nader uppgår till 60,790'69 kr. Apparater, såsom kokselevator, 
kokskross, tjärseparator ni. fl., hafva anskaffats för en kostnad 
af 27,441-45 kr. 

Den första fjärdedelen af Värtagasverket, som påbörjades 
år 1890 och igångsattes år 1893, har under femårsperioden kom
pletterats med en del planeringsarbeten, anskaffning.af en kol-
elevator, kokskross, verkstadsmaskiner etc, uppgående i kostnad 
till 155,495-47 kr. Första fjärdedelen var beräknad att kosta, 
utom räntor, 5,104,000 kr. Tillsammans voro med räntor vid 
1900 års slut utgifna 4,911,199'86 kr. Tomten, i värde upp
gående till cirka 92,000 kr., är dock ännu icke betald. 

I maj månad år 1897 ingick gasverksstyrelsen till stads

fullmäktige med förslag om anläggande af ytterligare en gas-

Tab. P . Arealen för olika beläggningsömnen i Stockholms stad 
i % af gatuytan inom stadsdelen och inom hela staden. 

') Hit räknas äfvcn asfalt och träknbb, som ega för ringa utsträckning för 
att bilda särskilda grupper. 
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klocka vid Värtagasverket, afsedd att rymma 66,000 kubikmeter 
och att kosta 960,000 kr. Förslaget bifölls af stadsfullmäktige 
den 1 juni 1897, hvarefter arbetet genast påbörjades och blef 
afslutadt så, att klockan kunde tagas i bruk under år 1900. 
Kostnaden uppgick endast till 752,057-32 kr., således betydligt 
understigande den beräknade, beroende väsentligast på förminskad 
bergsprängning, mon äfven på billigare materialpriser och för
enklade arbetsmetoder. 

Då gasförbrukningen år från år betydligt stegrats, visade 
det sig nödvändigt att redan till hösten år 1900 hafva en ut
vidgning af Värtagasverket färdig. Då, såsoiu bekant, Värta
gasverket är afsedt att utbyggas i 4 olika perioder med en fjär
dedel i hvarje period, ingick styrelsen till stadsfullmäktige i 
sammanhang med statförslaget för år 1899 med förslag till ut
byggnad af den andra fjärdedelen och med en beräknad kostnad 
därför af 3,604,000 kr. Förslaget bifölls af stadsfullmäktige i 
december inånad 1898, och arbetet påbörjades år 1899. Redan 
vid 1900 års slut kunde en del af apparaterna tagas i bruk. 
Utvidgningen innefattar fortsättning af hamnen åt Ropsten, 3 
nya kolhus, retorthus för 24 ugnar med hvardera 9 lutande re-
torter, anordning af koltransport till kolhusen och upp till 
ugnarna samt för transport af koks från desamma, insättning 
af kondensatorer, tjärafskiljare, gaspump, tvättapparater, renings
kistor och stationsmätare i de redan vid l:a fjärdedelen därför 
uppförda byggnader samt af retortugnar, regulator, apparater för 
tillverkning af ammoniaksalt, ångpannor, pumpar, tjärcentri-
fugering m. m. i de byggnader, som skulle nyuppföras, äfvensom 
ledningar mellan apparaterna och en ny hufvudgasledning om 
1,050 mm. diameter till staden. Vid 1900 års slut voro för 
denna utvidgning utgifna 2,181,608-62 kr. Inalles hafva för 
Värtagasverket intill 1900 års slut utgifvits 7,844,835-80 kr. 

Ofriga utvidgningar under femårsperioden hafva afsett föl
jande ändamål: 

Gasverkens sammanlagda värde utgjorde vid 1900 års slut 
15,398,867-48 kr. Däraf voro dock amorterade 6,998,310-35 kr. 

Rörledningarnas sammanlagda längd utgjorde vid slutet af 
nedanstående år: 

Under femårsperioden har alltså rörnätets längd ökats med 
17-3 procent. 

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

Dessutom funnos vid 1900 års slut följande antal periodiska 
lyktor, nämligen 11 gaslyktor och 22 oljelyktor. 

Antalet gaslyktor har under perioden ökats med 1,123, eller 
17« %. Oljelyktornas antal har ökats med 60. 

De i förra berättelsen omnämnda försöken att begagna s. k. 
gasglödljus med auerbrännare för gatubelysningen fortsattes under 
år 1896, och då de visade ett godt resultat, uppsattes sådana 
brännare i större skala under år 1897, så att vid det årets slut 
redan 1,111 stycken voro i bruk. Sedan det visat sig, att me
delst en ringa förändring å de gamla lyktorna och genom att 
sätta en huf öfver auerbrännarnas cylinderglas glödljus med för
del kunde användas i de förhandenvaraude lyktorna, medgaf 
drätselnämndens andra afdelning på förslag af gasverksstyrelsen 
den 26 januari 1896, att glödljusbelysning finge införas i stadens 
alla lyktor, och arbetet därmed bedrefs sedan med sådan skynd
samhet, att redan den 7 därpå följande maj alla lyktorna voro 
försedda med glödljus. För att skydda glödkropparna mot stötar 
hafva de lyktstolpar, som stodo i trottoarkantstenarna, inflyttats 
i trottoarerna. Dels härigenom och dels genom förbättrad till
verkning af glödkroppar har uthålligheten af dessa ökats därhän, 
att då de år 1895 höllo i medeltal 327-2 timmar i de lyktor, 
som släckas kl. V2 1 f- ra., och 548-7 timmar i de lyktor, som 
brinna till dagningen, så höllo de år 1900 resp. 717o och l,133-2 
timmar. Alla glödljusbrännarna äro afsedda för en förbrukning 
af 100 liter gas pr timme, men då de äro försedda med en s. k. 
tändarelåga, som förbrukar cirka 5 liter pr timme, så beräknas 
gasförbrukningen för brännarna till 112 liter pr bränntimme. 
För lyktor med s. k. intensivbelysning användas flere brännare af 
vanliga storleken, från 2 ända till 13 stycken i hvarje sådan lykta. 

Priset för gatugasbelysningen, som förut beräknades efter 
15 öre pr kbm. gas, har sedan den 1 januari 1899 blifvit be-
stämdt till 2 öre pr lyst i innia för enkel brännare. 

Inom stadens olika delar utgjorde antalet lyktor, som be
gagnats under hela lysåren 1895 och 1900: 
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Härtill komma 2 elektriska glödlampor, som uppsattes år 
1893 i en lykta i hvalfvet under Lejonbacken och spisas från 
Stockholms elektriska belysningsaktiebolags station vid Träd
gårdsgatan. 

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

Gasförbrukningen har utgjort: 

Gasförbrukningen i sin helhet har alltså under perioden 
stigit med 52-5 procent. 

Förbrukningen för den offentliga belysningen bar till följd 
af glödljusets införande minskats med 10-5 procent, den enskilda 
förbrukningen till Jyse har ökats med 29-2 procent och till kok
ning, eldning och drifkraft med 140'7 procent. 

Häraf synes, att gasens användning till bränsle och drif
kraft äfven under denna period varit stadd i stark tillväxt. 
Detta framgår äfven däraf, att, då år 1895 funnos uppsatta 
20,781 apparater för kokning, eldning ra. m. samt 232 gas-
maskiner med 1,101 hästkrafter, vid 1900 års slut funnos 36,430 
apparater för kokning m. m. och 430 gasrnaskiner med 3,021 
hästkrafter. 

Största gasförbrukningen pr dygn utgjorde år 1895 88,890 
kbm. och år 1900 121,040 kbm. Denna har således under pe
rioden ökats med 36-i procent. Minimiförbrukningen pr dygn 
har, tack vare gasens användning till kokning, ökats med 83 l 
procent, eller från 11,760 till 21,540 kbm. 

Medelförbrukningen af gas (allmän och enskild) utgjorde 
pr invånare under perioden 75-8 kbm. Under föregående femårs
period utgjorde densamma 56"3 kbm. 

Kolåtgången under 1895 uppgick till 56,326 ton och under 
år 1900 till 84,774 ton. 

Gaslågor för enskild förbrukning äfvensom antalet gasmätare 
utgjorde vid slutet af nedanstående år: 

Af mätarna begagnas 28,951 stycken för kokgas. I det 
uppgifna antalet lågor vid 1900 års slut ingå 5,616, som brinna 
utan mätare och äro uppsatta i kyrkorna och i privata lyktor. 
58,578 äro glödljusbrännare. 

Gaspriset för den offentliga belysningen ändrades såsom of-
van nämndt den 1 januari 1899 från resp. 15 och 12 öre pr 
kbm. till 2 öre pr lystimme för enkel glödljusbrännare, för
brukande, utom tändarelåga, 100 liter gas pr timme och i pro
portion därefter för större eller mindre brännare. Den 1 oktober 
samma år nedsattes priset å gas för den enskilda belysningen 
från 16 öre till 12 öre pr kbm. med 5 % rabatt vid förbrukning 
från 10,000 intill 25,000 kbm. och 10 % därutöfver samt fol
kökning och eldning till 10 öre pr kbm. utan rabatt. För gas 
till motorer bibehölls priset 10 öre pr kbm. utan rabatt. 

Medelpriset för den till enskild förbrukning försålda gasen 
utgjorde under perioden 1264 öre pr kbm. och för år 1900 
10-81 öre. 

I afseende på bestämmelserna för gasens lyshraft har från 
1899 års början vidtagits den förändring, att gasens lyskraft 
skall mätas i s. k. hefnerljus i stället för såsom förut i engelska 
parlamentets standard spermacetiljus. Ett hefnerljus motsvarar 
lyskraften hos en i stilla och ren luft fritt brinnande låga, som 
uppstår från en med amylacetat mättad massiv veke, som till 
25 mm:s längd fullkomligt fyller ett cirkelrundt vekrör af ny-
silfver med 8 mm:s inre och 8-3 mm:s yttre diameter, och hvil-
ken låga har en höjd af 40 mm. från kanten af vekröret och 
brunnit minst 10 minuter efter antändandet. Då jämförande 
profningar visat, att hefnerljuset är något svagare än ett en
gelskt normalljus, bestämdes, att gasens lyskraft vid 150 liters 
gasförbrukning i Suggs förbättrade Londonargandbrännare skall 
utgöra 16 hefnerljus i stället för såsom förut 15 till 16 engelska 
normalljus. 

Gasens ljusstyrka utgjorde under år 1900 i medeltal af de 
officiella profningarna 15É57 hefnerljus. 

Förutom hufvudprodukten gas erhöllos vid gasverken under 
år 1900 följande biprodukter, nämligen 1,051,210 hl. koks, 
35,325-8 hl. tjära, 594,205 kg. svafvelsyrad ammoniak och där
jämte förbrukad reningsmassa, grafit m. m., allt i värde upp
gående till 1,346,703-23 kr. 

Elektricitetsverket. I förra berättelsen redogjordes för till
komsten af stadens elektricitetsverk med station vid Regerings
gatan 38. Vid slutet af år 1895 var detta verks bokförda värde 
2,316,455-35 kr., och af ett för utvidgningar under år 1895 an
slaget belopp af 424,000 kr. voro använda 356,586-67 kr. Då 
de arbeten, som voro afsedda med detta anslag, är 1897 blefvo 
afslutade, visade det sig, att kostnaden för dem endast uppgått 
till 381,157-87 kr. I anseende till årligen ökad förbrukning af 
ström hafva ytterligare 2 ångmaskiner å hvardera 500 hästkrafter 
mod tillhörande dynamos och 3 stycken ångpannor anskaffats 
samt instrumenttaflan i motsvarande mån utvidgats. För detta 
ändamål anslogos för år 1897 210,000 kr. och för år 1898 
250,000 kr. eller tillsammans 460,000 kr. Verkliga kostnaden 
har dock uppgått till endast 406,184'97 kr. Genom dessa ut
vidgningar har verket blifvit fullt utbyggdt hvad den maskinella 
delen vidkommer. 

I öfrigt hafva följande utvidgningar och inköp under fem
årsperioden företagits: 
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Sedan år 1899 bestridas utgifterna för nya inventarier, in
strument, mätare och privatserviser af verkets vinst och icke 
såsom förut af lånemedel. 

Ledningsnätets längd utgjorde vid 1900 års slut: 

Härtill komma följande å Kungsholmen af elektricitetsverket 
uthyrda ledningar: 

Antalet utsatta mätare vid samma års slut var 2,226. 
Tillökningen i antalet tillkopplade lampor och motorer fram

går af följande tabell: 

Strömförbrukningen har varit 3,079,763 hektowattimraar år 
1895, 5,115,757 år 1896, 7,597,564 år 1897, 1,054,386 kilo
wattimmar år 1898, 1,467,593 år 1899 och 1,940,098 år 1900. 
Största förbrukning pr dygn och högsta strömstyrka utgjorde: 

Priset för elektrisk ström var vid verkets igångsättande 8 
öre pr hektowattimme för lyse, motsvarande 4 öre för en 16-
Ijuslampa, och 4 öre pr hektowattimme för ström till motorer. 
Från och med 1893 års början nedsattes priset till 6 öre pr 
hektowattimme för lyse, motsvarande 2-88 öre för en 16-ljus-
lampa, och till 3 öre pr hektowattimme för motorström. Ar 
1897 fastställdes priset för ström till industriella ändamål som 
följer: då strömmen hvarken direkt eller indirekt användes till 
frambringande af ljus, såsom för motorer, galvaniska ändamål 

etc, 20 öre pr kilowattimme, och då strömmens förmåga att 
frambringa ljus endast användes för tekniskt bruk, men icke för 
belysning af lokaler, såsom t. ex. vid båglampor för fotografe
ring, kopiering etc, 30 öre pr kilowattimma. Den 1 oktober 
1899 nedsattes priset ytterligare för ström till belysningsändamål 
till 50 öre pr kilowattimma, motsvarande med den spänning af 
110 volt," som verket lämnar, 5-5 öre pr amperetimma och 2'4 
öre för en 16-ljuslampa. 

Vid förbrukning af ström till lyse lämnas följande rabatter: 
5 % då förbrukningen pr år uppgår från och med 1,000 till 
2,000 kr., 10 % vid årsförbrukning från och med 2,000 till 5,000 
kr., 15 % från 5,000 till 15,000 kr. och 20 % vid årsförbrukning 
öfver 15,000 kr. 

Förutom de från stadens elektricitetsverk matade lamporna 
funnos i Stockholm vid 1900 års utgång uppsatta, från privata 
anläggningar matade 46,049 glöd- och 1,041 båglampor af olika 
storlekar samt 487 motorer. Tillsammans funnos alltså upp
satta vid 1900 års slut 117,007 glöd- och 1,959 båglampor samt 
959 motorer. 

I september år 1898 ingick doktor Gustaf de Laval med en 
ansökan till stadsfullmäktige om att från en af honom egande, 
men då nedlagd elektrisk centralstation i kvarteret Körsbärs
trädet å Kungsholmen få ombesörja leverans af elektrisk ström 
inom Ulrika Eleonora församling, medelst luftledningar, intill 
dess stadens elektricitetsverk kunde ombesörja leveransen af 
elektrisk ström därstädes. Efter något skriftväxlande i frågan 
föreslog gasverksstyrelsen, att till undvikande af den fara och 
vanprydnad, som anläggande af luftledningar skulle medföra, 
styrelsen skulle redan år 1900 utlägga de kablar, som enligt 
styrelsens förslag till utvidgning af elektricitetsverket voro till
tänkta att utläggas i de gator å Kungsholmen, där sökanden 
annars ämnat anlägga luftledningar, samt att sökanden skulle 
få begagna dessa kablar mot en årlig ränta och amortering af 
9'5 procent. Servisledningarna skulle jämväl utföras af stadens 
elektricitetsverk och mätare tillhandahållas af detsamma mot 10 
procents ränta och amortering på anskaffningskostnaden. Ström
men skulle levereras med en spänning af 2 X 220 volt i trele-
darsystem och betalningen utgå efter fullkomligt samma grunder, 
som gälla för stadens verk, hvarjämte sökanden skulle förpliktas 
att leverera ström under hela dygnet. Sedan kontrakt uppsatts 
med doktor de Laval på dessa grunder, antogs detsamma af 
stadsfullmäktige i juni år 1900. Doktor de Laval har sedan 
transporterat kontraktet på Nordiska aktiebolaget för elektriska 
anläggningar. 

Då det dels visade sig, att förbrukningen af elektrisk ström 
å nedre Norrmalm och Östermalm tilltog år från år i så hög 
grad, att det nuvarande elektricitetsverket, fullt utbyggdt, icke 
skulle kunna förse behofvet längre än till 1902, och dels de öf-
riga stadsdelarna äfven önskade komma i åtnjutande af för
månen att erhålla elektrisk ström, ingick gasverksstyrelsen i 
februari år 1899 till stadsfullmäktige med en framställning, hvari, 
efter framhållande af önskvärdheten af att för generering af 
strömmen använda Elfkarleby vattenfall, likväl med fästadt af-
seende på dels svårigheten att förvärfva detta vattenfall från 
staten och dels den långa tid, som erfordras för vattenkraft
anläggningen, samt osäkerheten i framledandet af strömmen den 
155 km. långa vägen, föreslogs, att ett nytt elektricitetsverk för 
likström skulle anläggas vid Sabbatsberg för en kostnad af 
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4,890,000 kr. samt att detta verk, som var afsedt för öfre Norr
malm och Kungsholmen, äfven till en början skulle förse Söder
malm med elektrisk ström. Då detta förslag föredrogs i bered
ningsutskottet i april 1899, upplystes där, att ett privat vatten
fall af tillräcklig omfattning i Dalälfven hade erbjudits till 
staden, och frågan återremitterades därför till styrelsen med an
modan att inkomma med utredning angående möjligheten att 
grunda det nya verket pä användande af vattenkraft och i så 
fall uppgöra nytt förslag. Sedan styrelsen genom sina ingeniörer 
tagit del af nyare anläggningar för såväl ång- som vattenkraft 
i andra delar af Europa och i Amerika samt låtit verkställa 
nödiga utredningar af hithörande frågor, ingaf styrelsen i april 
1900 ett nytt förslag i ämnet. I detta utlåtande framhöll sty
relsen visserligen de stora fördelarna af en vattenkraftöfverföring 
och ansåg, att underhandlingarna om förvärfvande af vattenfall 
borde fortsättas, men då eu elektrisk centralstation baserad på 
vattenkraft skulle fordra minst 5 år för förvärfvande af nödiga 
rättigheter och för utförande samt det i alla händelser vid an
vändande af vattenkraftöfverföring på så lång sträcka vore nöd
vändigt att hafva en ångcentral såsom reserv, förordade styrelsen 
anläggning af en sådan, afsedd att kunna leverera ström för 
hela staden under de närmast följande åren. I enlighet med 
livad numera brukas i större städer i utlandet, föreslogs, att 
denna ångcentral skulle förläggas utom staden, vid Värtahamnen, 
att trefasväxelström där skulle genereras och sedan omformeras 
till likström vid olika understationer i staden. 

Förslaget upptog följande belopp: 

Förslaget bifölls af stadsfullmäktige den 1 juni 1900, och 
arbetena med ångcentralen påbörjades omedelbart därpå, sedan 
en del af stadens mark i sydöstra delen af Hjorthagen därtill 
upplåtits. För understation å Kungsholmen, Kronobergsstationen, 
inköptes fastigheterna n:r 15, 16 och 17 i kvarteret Handtver-
karen vid Kuugsholins- och Kronobergsgatorna samt för stationen 
å Södermalm, Katarinastationen, fastigheterna n:r 11 och 12 i 
kvarteret Pelarebacken större, n:r 12 vid Kapellgränden och n:r 
20 vid Östgötagatan. Under år 1900 hafva för planerings- och 
grundläggningsarbeten vid ångcentralen utgifvits 125,79(ys» kr. 
och för understationerna 34,94699 kr. 

d) Vattenledning. Det under föregående femårsperiod på
började vattenverket vid Mosebackelorg å tomten n:r 11 i kvar
teret Fiskaren mindre, hvilket afser att åstadkomma ökadt tryck 
i den högst belägna delen af Katarina församling, där vattnet 
förut endast nått de nedre våningarna, har den 12 augusti 1896 
tagits i bruk. Vattnet hämtas ur en i förbindelse med allmänna 
rörnätet anlagd betonbrunn och uppfordras medelst af gasmotorer 

drifna pumpverk från denna brunn till högtryckszonens rörnät 
och till en i ett vattentorn anbragt plåtbehållare af 104 kubik
meters rymd. Pumpverken, till antalet två och hvartdera upp
fordrande 660 minutliter vatten vid en hastighet af 50 minut-
hvarf, äro med tillhörande 2:ne 8 hästkrafters gasmotorer insatta 
i en vid Mosebacketorg uppförd byggnad, under hvilken äfven 
den förut omtalade sugbrunnen har sin plats. Denna byggnad 
är utförd i form af en terrass, hvars asfaltbelagda och ined järn
staket omgifna tak är i jämnhöjd med Stora Fiskaregrändens 
plan, under det dess golf ligger på samma höjd som Mosebacke
torg. Fasaden mot detta torg är utförd i granitnubbsten med 
fönster- och dörromfattningar samt lister af kalksten. Öster om 
pumpverksbyggnaden och med sin bas i jämnhöjd med dess tak 
reser sig vattentornet till en höjd af 32 meter. Den i tornets 
öfversta del uppsatta plåtbehållaren har sin högsta vattenyta 
belägen 80'5 meter öfver slusströskeln. Tornet, till hvilket ar
kitekten F. Boberg lämnat fasadritning, är utfördt i rohbau med 
kraftigt basparti af grå Stockholmsgranit samt lister och bekrö-
ningar af rödaktig Norrtelgegranit. Det inrymmer utom förut 
nämnda plåtbehållare en bostadslägenhet för maskinisten samt 
förråds- och källareutrymme. Från torntaket erbjuder sig en 
vidsträckt utsikt öfver Stockholm och dess omgifningar. 

Vid verkställd profning af trycket före och efter vatten
verkets igångsättning visade det sig, att högtryckszonen i fråga, 
som sträcker sig längs bergkammen från Erstagatan i öster till 
närheten af Götgatan i väster, fått ett tillskott i tryckhöjd af i 
medeltal 25 meter, hvadan det nya vattenverket äfven ur eld
släckningssynpunkt medfört åtgjorda fördelar för trakten. 

Kostnaden har uppgått till 147,636 kronor 18 öre. 
De i föregående femårsberättelse omnämnda 4 nya Jiltrer-

bassånger vid Eriksdals vattenverk, n:r 19—22, hvilka påbörja
des år 1895, hafva tagits i bruk under år 1897. De mäta hvar-
dera 36 meter i längd, 23 meter i bredd och 2-66 meter i me
deldjup, allt invändigt. De äro utförda af cementbeton med 
betäckningsskift af granit och i afseende på sand- och silbädd 
anordnade i hufvudsaklig öfverensstämmelse med närmast förut 
byggda. En nyhet, som tillkommit, är den s. k. regleringskam
maren, hvilken anordnats för hvarje filter och hvilken, på samma 
gång den inrymmer samtliga för filtrets skötsel erforderliga ven
tiler, tjenar till bestämmande och reglerande af den från filtret 
afrinnande vattenmängden, det i sandbädden härskande mot-
trycket m. m. Grundläggningen för denna filtergrupp erbjöd 
vissa svårigheter, då filterna delvis måste nedsprängas i berg, 
delvis förläggas på lösa lerlager. I senare fallet anlades pelare 
af »kallmur» ned till fast botten, som påträffades 2—6'6 meter 
under blifvande filterbotten. Mellan dessa pelare, som placerades 
på omkring 6 meters afstånd från hvarandra, utfördes sedan 
filterbotten i hvalfform af cementbeton med järninlägg. Kost
naden för dessa 4 filter, som medförde en ökning i filterarean 
af 3,240 kvadratmeter, utgjorde 267,648'<i2 kronor. 

På grund af vattenförbrukningens väntade stegring påbör
jades redan år 1898 anläggning af ytterligare 4 nya filtrerbas-
sänger, n:r 23—26, och beviljades för ändamålet 290,000 kronor. 
Af dessa filter, hvilka äro anordnade och delvis äfven grund
lagda på samma sätt som de nyss beskrifna, blefvo tre färdiga 
under år 1899 och det fjärde år 1900. Därmed är Eriksdals 
vattenverk fullt utbyggdt efter afsedd plan. Kostnaden för de 
sista fyra filterna utgjorde 250,969-11 kronor för en filterarea af 
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3,240 kvadratmeter. Sammanlagda disponibla filterarean vid 
Årstavikens vattenverk utgör nu 17,708 kvadratmeter. 

Bland andra nybyggnadsarbeten vid samma vattenverk må 
omnämnas uppförandet år 1898 af ett vm-lcstadshics af sten, in
rymmande verkstadslokaler för järnmetallarbeten samt för snic
kare, smedja, förrådsrum, kontor, badstu- och karbad med dusch
rum för arbetare ni. ni. Huset kostade, inbegripet ledningar för 
vatten, aflopp och ånga samt för elektrisk belysning, 22,445-02 
kronor. 

Vid rörnätet hafva betydliga utsträckningsarbeten företagits, 
af hvilka de viktigaste äro följande: 

1896. Ny hufvudledning af 30 cm:s rör från Nybrohamnen 
i Strandvägen till Djurgårdsbron, närmast afsedd att tillgodose 
vattenförbrukningen vid 1897 års utställning på Lejonslätten, 
för en kostnad af 15,042-47 kronor; samt 

fullbordande af den åren 1894 och 1895 påbörjade hufvud-
ledningen från Ladugårdslands torg i Nybrogatan, Valhallavägen 
(38 cm:s) och Sturevägen (30 cm:s) till Lifgardets till häst nya 
kasern. Denna ledning, till hvars utförande Arméförvaltningen 
lämnat ett bidrag af 30,000 kronor, medförde en utgift af 
44,317-07 kronor. 

1897—1900. Utsträckning af 30 cm:s hufvudledningen från 
Lifgardets till häst nya kasern till Värtahanmen samt anläggning 
af rörnät å hamnplanet därstädes och vid arbetarbostäderna i 
Hjorthagen. Detta arbete, som beslutades af stadsfullmäktige 
den 24 september 1897 och hvartill anslag då beviljades med 
175,000 kronor, är ännu ej i sin helhet fullbordadt, utan återstå 
åtskilliga biledningar samt en tillämnad vattenreservoar i Hjort
hagen. Hittills hafva utgifvits 114,912-60 kronor. 

1898—1900. Ny hufvudledning mellan Södermalm och 
Norrmalm, för hvilken stadsfullmäktige beviljat sammanlagdt 
846,000 kronor. Af denna hufvudledning nedlades, år 1898, 48 
cm:s rör i Vasagatan och Upplandsgatan mellan Gamla Kungs-
holmsbrogatan och Karlbergsvägen i sammanhang med då på
gående gatureglerings- och gatubeläggningsarbeten vid Vasastadens 
uppfartsvägar. Påföljande år framdrogs en 61 cm:s rörsträng 
från Gamla Kungsholmsbrogatan i Vasagatan till Rosenbad och 
en 102 cm:s rörsträng från Riddarhustorget, väster och norr om 
Riddarhuset och fram till kajen vid Rådhuset. Vidare nedsänktes i 
Norrström mellan nyss beskrifna ledningars ändpunkter en 1473 
meter lång 100 cm:s undervattensledning af helsvetsade Sie-
mens-Martin rör. Denna senare ledning hopfogades på i ström
men pålade och å båda kajerna anbragta bockar samt sänktes, 
sedan den profvats med 12 atmosfärers tryck, medelst 7 st. stora 
skrufvar ned i en förut uppmuddrad bottenränna, där dess hori
sontella del hvilar på ett djup af 73 meter under Mälarens 
lägsta vattenyta från rörets öfverkant räknadt. Under år 1900 
nedlades vissa sträckor af den på Staden inom broarna kom
mande delen samt verkställdes förberedande arbeten för en 100 
cm:s undervattensledning mellan Kornhamnstorg och Söder Mä
larstrand. Vid femårsperiodens utgång voro för ifrågavarande 
hufvudledning utgifna sammanlagdt 347,595-21 kronor. 

1899. Vattenledning i södra Djurgården från Bellmansro i 
stora vägen förbi Manilla och Täcka udden till Parkudden och 
Ekbacken. Detta arbete utfördes på begäran af villaegare på 
Djurgården, hvilka förbundo sig att årligen erlägga en samman
lagd afgift af 10 procent å anläggningskostnaden, hvilken be
löpte sig till 37,916-28 kronor. 
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1900. Ny hufvudledning af 38 cm:s genomskärning i Handt-
verkaregatan mellan Klaraviken och Pilgatan, som medfört en 
kostnad af 34,761-55 kronor. 

Rörnätets årliga tillväxt i dess helhet åskådliggöres af föl
jande siffror: 

Vid femårsperiodens slut utgjorde rörnätets sammanlagda 
värde 4,080,523-45 kronor och dess längd 194,360 meter med 
1,322 afstängningsventiler, 1,467 brandposter, 82 allmänna vatten
kastare, 15 dricksbrunnar, 4 fontäner och 82 urinkurar. Servis
ledningar till egendomar funnos 6,153 och vattenmätare 1,322. 

För lösning af frågan om hufvudstadens framtida förseende 
med vatten har under den gångna femårsperioden vidtagits åt
gärder af största betydelse. Redan långt förut hafva under hand 
verkställts undersökningar och förberedande arbeten för utre
dande af lämpligaste platsen för ett nytt vattenverk, men sedan 
tanken på genombrytning af näset vid Skanstull trädt alltmer i 
förgrunden och vid en dylik plans förverkligande det nuvarande 
vattenintaget blefve ur sanitär synpunkt föga lämpligt samt då 
för öfrigt vattenförbrukningens starka stegring nödvändiggjorde 
snart beslut om ytterligare uppfordringsverks anläggning, beviljade 
stadsfullmäktige på drätselnämndens andra afdelnings framställ
ning åren 1898 och 1899 anslag för undersökningar i berörda 
syfte med resp. 10,000 och 5,000 kronor. Resultatet af dessa 
undersökningar, som bedrefvos på flere ställen i stadens omgif-
ningar, föranledde afdelningen att upprätta villkorliga köpekon
trakt om samt föreslå stadsfullmäktige inköp af egendomarna 
Vällinge, Fogelsta och Bergaholm i Salems socken samt Nors-
borg och Sturehof i Botkyrka socken med den senare egendomen 
underlydande Kumla i Botkyrka, Söderby i Salems samt Nibble 
och Nyckelby i Ekerö socken, hvilka egendomars förvärf skulle 
tillförsäkra staden rätt till vattentäkt i den för sitt goda vatten 
bekanta Bornsjön, medgifva ett verksamt skydd mot förorening 
såväl af nyssnämnda sjö som af Mälarens närliggande del samt 
till sist möjliggöra tillvaratagande af de i trakten befintliga 
grundvattensförekomster. Sedan utländsk sakkunnig, chefen för 
Berlins vattenverk, E. Beer, till alla delar tillstyrkt principerna 
i det af stadens byggnadskontor uppgjorda förslaget till nytt 
vattenverk vid Norsborg, blef köpet af stadsfullmäktige den 19 
december 1899 godkändt, och tillträdde staden på grund häraf 
egendomarna den 14 mars 1900 mot en köpeskilling af samman
lagdt 1,720,000 kronor, hvaraf 146,000 kronor för lefvande och 
döda inventarier. I och med detta beslut synes hufvudstadens 
vattenledningsfråga vara för en lång framtid på betryggande 
sätt löst. 

Med hänsyn till nödvändigheten af att snart företaga ny
byggnader för tillgodoseende af den alltjämt växande vattenför
brukningen bedrefs utarbetandet af förslag till den nya anlägg
ningens detaljer så, att det, som rörde hufvudledningen från 
Norsborg till staden med tillhörande undervattensledningar, luft-
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ningstorn m. m. samt ny mottagningsreservoar å berget Utsigten 
vid sjön Trekanten invid Liljeholmen, kunde framläggas redan 
på våren 1900, då det den 7 maj af stadsfullmäktige godkändes. 
Kostnaden för dessa arbeten beräknades oafsedt jordlösen till 
3,500,000 kronor, hvilken summa dock vid utförandet icke torde 
blifva erforderlig, enär priset på järnrör vid den tiden bör vä
sentligt understiga det, som på grund af vid förslagets uppgö
rande rådande konjunkturer på järnmarknaden då måste läggas 
till grund för beräkningen. Till påbörjande af arbetena vid 
Trekanten beviljades 100,000 kronor och till förberedande arbeten 
vid Norsborg 60,000 kronor. Omedelbart efter stadsfullmäktiges 
nyssberörda beslut inlämnades ansökan till Eders Kungl. Maj:t 
om rätt till expropriation af för ledningen Norsborg—Stockholm 
erforderlig mark och om förvärfvande af en del af f. d. härads-
höfdingebostället Lindhof, hvilken del såsom gränsande till Born-
sjöns östra strand erfordras för åstadkommande af skydd mot 
denna sjös förorening. Dessa frågor äro vid 1900 års slut ännu 
ej af Eders Kungl. Maj:t afgjorda. Beträffande själfva vatten
verket vid Norsborg har utarbetandet af förslag till detsamma 
fortskridit så långt, att det kunnat för stadsfullmäktige fram
läggas i början af år 1901. 

Arbetena för den nya reservoaren vid Trekanten påbörjades 
omedelbart efter stadsfullmäktiges motsvarande beslut med berg
sprängning för själfva behållaren och för närmast intill belägna 
ledningar. Härför utgåfvos 57,317-07 kronor. 

För vattenverket vid Norsborg utfördes en 33 meter djup 
grundvattensbrunn af 60 cnr.s järnrör, och profpumpades denna 
brunn under längre tid, hvarvid den visade sig lämna en vatten
mängd af i medeltal 2,000 minutliter. Härför samt för upp
förande af arbetarbaracker, för detaljerade borrningar och under
sökningar samt för ritningar och konstruktioner äro under år 
1900 utgifna 49,582-91 kronor. 

Vattenledningens drift under perioden erbjuder intet an-
märkningsvärdt, då den handhafts efter hufvudsakligen samma 
grunder som förut. Det må dock här antecknas, att bakterie
halten i det filtrerade vattnet varit mycket låg, hvadan filtreris 
bakteriologiska effekt måste anses synnerligen god. Bakterie
halten har sålunda i medeltal utgjort: 

Laboratoriets arbeten hafva bedrifvits enligt samma plan som 
förut. En vacker samling prof på därmed åstadkomna bakterie
fotografier voro utställda såväl i Stockholm 1897 som i Paris 
1900, vid hvilka utställningar äfven visades andra vattenled
ningens tekniska och ekonomiska utveckling berörande föremål. 

Nedanstående statistiska uppgifter torde lämna upplysning 
om vattenledningens utveckling. 

Bokförda värdet har under den förflutna femårsperioden 
ökats från 6,902,250 kronor 2 Öre den 1 januari 1896 till 
9,879,126 kronor 61 öre den 31 december 1900, af hvilken 
summa på de olika femårsperioderna komina följande belopp: 

Vattenförbrukningens storlek har under de sista fem åren 
utgjort: 

Vattenförbrukningen för de gångna femårsperioderna har 
varit: 

Vattenförbrukningens fördelning och rörnåtets utveckling 
framgå af tabellerna Q och R. 

e) Benhallningsvftsendet. Afträdesrenhållningen inklusive 
sopgödselaffåren. I förra femårsberättelsen uppgafs, att all sop
gödsel från hufvudstaden öfverlåtits till ett aktiebolag. Den 1 
juli 1899 har staden måst återtaga denna affär, sedan berörda 
bolag anmält sig icke kunna fortsätta sin verksamhet. Soporna 
säljas nu i små partier till olika landtbrukare. 

Den 17 juli nyssnämnda år antändes träbeklädnaden till 
den vid Löfsta befintliga sopviadukten, som därigenom blef oan
vändbar under återstoden af 1899 och början af 1900. Under 
denna tid har en del sopor måst utskeppas från stadens kajer, 
likasom under tiden före Löfstaanläggningens tillkomst. Sedan 
sopviadukten hunnit repareras, har sopornas bortskaffande från 
staden ånyo skett uteslutande per järnväg. 

Inkomster och utgifter hafva uppgått till: 
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Utgifterna för stadens afträdesrenhållning hafva under åren 
189(!—1900 uppgått till 2,902,979 kronor 71 öre. Inkomsterna 
för samma tid utgjorde: 

Gatarenhållningen. För att bland annat i görligaste mån 
förminska de allmänna saluplatsernas nedsmutsande har öfver-
ståthållareämbetet, genom kungörelse af den 10 juli 1897, som 
trädde i kraft den 1 påföljande april, meddelat nya föreskrifter 
angående handeln å berörda försäljningsplatser. 

Stadsfullmäktiges i senaste femårsberättelsen omförmälda 
beslut angående aflösning af den fastighetsegarne åliggande gatu-
renhållningsskyldigheten har den 22 januari 1898 blifvit af Eders 
Kung!. Maj:t fastställdt, dock med det tillägg, att vederbörande 
fastighetsegare skola ega rätt att genom ett för hvarje år ut-
sedt ombud deltaga i den årliga revisionen af aflösningsmedlens 
förvaltning och räkenskaper. 

f) Planteringar. Bland de arbeten, som under femårsperio
den blifvit verkställda till hufvudstadens förskönande med plan
teringar å en del allmänna platser och större trafikleder, må 
följande såsom de hufvudsakliga nämnas. 

Under år 1896 har Karlaplanens ordnande provisoriskt utförts 
genom anläggning af en med träd och buskar planterad gräs
matta samt plantering af 34 st. större alléträd å södra, hittills 
tillgängliga delen af planen; å Mosebacke torg har den äldre 
planteringen omlagts och utvidgats; å Valhallavägen mellau En-
gelbrekts- och Odengatorna hafva 180 st. lindar planterats i 
fyra rader, eiler på sätt förut skett å den fullbordade delen, å 
Södra Bantorget likaledes 26 st. lindar i tvenne rader och å 
Liljans plan 15 st. björkar. De påbörjade anläggningarna å 
Hvita Berget, Tantolunden och Vanadislunden hafva fortsatts, 

hvarjämte den i samband med stadens trädgård i kvarteret Gar
net anlagda trädskolan betydligt utvidgats, därvid omkring 6,800 
lass matjord mottagits. 

Under år 1897 planterades vissa delar af Vanadislunden, 
Hvita Berget och Tantolunden, hvarvid i sistnämnda park en 
större lekplan anordnades. Trädplanteringen å Södra Bantorget 
tillökades med en rad större lindar (13 st.), och i Bellevueparken 
anlades en stenlagd dosering utefter sjöstranden. Strandvägen 
utvidgades öster om Djurgårdsbron, och sluttningen mot vattnet 
besåddes med gräsfrö. A Karl XII:s torg blef den framför Ope
ran belägna delen af planteringen på bekostnad af teaterbygg
nadskonsortiet omändrad, och för den blifvande parken i kvar
teret Sabbatsberg företogs en del förberedande arbeten. 

Under år 1898 planterades nyanlagda delar af Vanadis-och 
Tantolunden och Hvita Berget. I Kronobergsparken utfördes 
diverse förberedande väg- och planeringsarbeten, och för Vasa
parkens ordnande verkställdes åtskilliga större fyllnings- och 
planeringsarbeten, hvarvid bland annat omkring 700,000 lass fyll— 
nadsämnen mottogos. För gatuplanteringars anordnande å Birger 
Jarlsgatan mellan Sture- och Nybroplanerna planterades 68 st. 
lindar, å Valhallavägen mellan Gref Thure- och Nybrogatorna 25 
och å Strandvägen mellan Skogsinstitutet och Narvavägen 33 

Tab. R. Utvecklingen af Stockholms vattenlednings rörnät. 

Tab. Q. Fördelning af vattenförbrukningen i Stockholm åren 1896—1900. 
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st. På anmodan af Djurgårdsförvaltningen verkställdes de för 
DjnrgårdsentréenB ordoande erforderliga schaktnings- och plane
ringsarbetena. 

Under år 1899 planterades den därför beredda Vasaparken 
mellan Dala- och Sigtunagatorna, hvarvid en större lekplan med 
en yta af omkring 8,800 kvm. anordnades inom parken. A nord
östra hälften af Norra Bantorget anlades en ny plantering, och 
likaså hafva båda kvarteren Blomman och Kransen inom Kata
rina församling vid Folkungagatan, som tills vidare upplåtits för 
sådant ändamål, försetts med planteringar. I Kronobergsparken 
fortsattes förberedande arbeten för plantering, Tantolunden in
hägnades med stängsel, och särskild inventariebod uppfördes vid 
Östra station för förvaring af soffor och redskap. Alléerna vid 
Djurgårdsentréen planterades. 

Under år 1900 fortsattes planerings- och jordberedningsarhe-
tena i Vasaparken öster om Torsgatan, norra delen af Kronobergs
parken planterades, stora stenschaktet i Vanadislunden ordnades 
delvis, och förberedande arbeten företogos å den norr om Ring
vägen belägna delen af Hvita Berget för denna parks ordnande. 
A Adolf Fredriks torg inom Maria församling å Södermalm 
hafva i samband med byggandet af en fontän och uppförandet af 
en af enskild person skänkt staty af brons efter bildhuggaren Has
selberg, kallad »Snöklockan», diverse ändringar företagits i där-
varande plantering. Med anledning af John Ericssons-monu
mentets uppförande i planteringen väster om Nybron hafva åt
skilliga ändringar vidtagits beträffande denna plantering. 

Antalet af de i växthusen och öfvervintringskasterna för
varade krukväxterna utgjorde år 1900 omkring 66,000, till ett 
beräknadt värde af omkring 63,000 kronor. I kallbänkar och 
under annan betäckning förvaras dessutom omkring 25,000 st. 
diverse växter. Samtliga fönster för drifbänkarna uppgå till 
1,000 st. 

I trädskolan befintliga träd och buskar utgjorde vid perio
dens slut 9,300 st., däraf 4,600 större och mindre träd samt 
4,700 buskar, till ett värde af tillsammans 10,800 kronor. 

Blomstergrupperna upptogo år 1900 en yta af öfver 1,600 
kvm., hvilka samtliga med undantag af omkring 80 kvm. om
byttes med växter två eller flere gånger under sommaren. In
alles utplanterades samma år omkring 85,000 st. blad- och blom
sterväxter samt omkring 70,000 st. blomsterlökar. 

I parker och planteringar äro tillsammans 900 st. träd
gårdssoffor utsatta. 

Samtliga kostnaderna för stadens planteringar utgjorde: 

Åren 1876-1880 . . 272,352' 11 kr. Åren 1891—1895 . . 607,86481 kr. 

» 1881—1885 . . 341,241-49 » » 1896—1900 . . 617,13228 > 

> 1886—1890 . . 351,776-79 > 

I underhållskostnaderna har statsverket under perioden år
ligen bidragit med 5,000 kronor för Kungsträdgården och 500 
kronor för Museiplanteringen samt flertalet församlingar för sina 
kyrkogårdar, nämligen Adolf Fredriks, Jakobs och Johannes, 
Katarina, Klara, Maria och Hedvig Eleonora, med tillsammans 
4,375 kronor. 

Förhållandet mellan kostnaderna för nyanläggningar och 
underhåll äfvensom statens och enskilda församlingars samt sta
dens bidrag till de senare för periodens olika år framgå af föl
jande tabell: 

I) Banker och försäkringsinrättningar. 

I fråga om dessa hänvisas till de officiella redogörelser, som 
afgifvas af bank- och försäkringsinspektörerna". För de brand-
skadeersättningar, som utbetalts med anledning af under perio
den timade eldsvådor i hufvudstaden, är redogjordt under afdel-
ningen Brandväsendet. Angående sparbankerna äro några siffer
uppgifter meddelade under afdelningen Befolkningens välstånd. 

K) Hälso- och sjukvård. 

Hälsovårdsnämnden. En ny instruktion för hälsovårds
nämnden antogs af stadsfullmäktige den 1 februari 1896 och 
fastställdes af Öfverståthållareämbetet den 20 i samma månad. 

Såsom förut i denna berättelse nämnts, deltog hälsovårds
nämnden i den under 1897 års sommar pågående konst- och in
dustriutställningen med planer, ritningar och modeller, egnade 
att åskådliggöra hälso- och sjukvårdens dåvarande ståndpunkt i 
hufvudstaden. • Till denna utställning hade stadsfullmäktige an
visat en summa af 5,500 kronor. Stadsfullmäktige anvisade 
likaledes ett belopp af 3,000 kronor till nämndens deltagande i 
1900 års världsutställning i Paris. Nämndens utställning där 
upptog en serie grafiska planscher, åskådliggörande dödlighets
förhållandena i Stockholm m. m., modeller och vyer af sjukhus, 
årsberättelser, redogörelser m. in. 

A hälsovårdsnämndens laboratorium hafva under femårs
perioden utförts många värdefulla undersökningar, bland hvilka 
ej få hafva intresse icke blott för hufvudstadens hälsovårdsför
hållanden utan äfven för hela vårt lands. Laboratoriet har hittills 
blott egt en kemisk afdelning, men kommer att utvidgas med en 
afdelning för bakteriologiska undersökningar, hvartill stadsfull
mäktige år 1900 anslagit medel. 

Hälsopolisen. Från och med år 1899 hafva 3 nya till-
syningsmän anställts vid hälsopolisen. Samma år anslogo stads
fullmäktige medel till ytterligare biträde åt stadsveterinären. 

Hålsopolisens arbete har fortgått efter samma plan som 
förut. Antalet af hälsopolisen verkställda besiktningar utgjorde 
1,138,372 (föregående femårsperiod 1,002,526). Föremål för dessa 
besiktningar hafva varit: bostadslägenheter 496, gårdar 308,038, 
afträden 506,228, pissoarer 41,584, afstjälpningsplatser 166, af-
loppstrummor och diken 793, grafkor 379, slakterier och korf-
fabriker 3,066, svinhus 888, fähus och ladugårdar 1,361, stall 
43,291, lumpupplag etc. 2,558, fabriker 1,061, salutorg 17,011, 

') Dessutom beräknade hyror, utgörande för hvartdera af åren 1896, 1897 
och 1898 11,425 kr., för 1899 12,200 kr. och för 1900 12,025 kr. 
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salubodar 181,159, bondkvarter och järnvägsstationer 11,612, 
fartyg, hvarå födoämnen hållas till salu, 18,681. I 25,501 fall 
har hälsopolisen anhållit för hälsan skadliga ämnen; i 154 fall 
har härvid anmälan skett till allmänna polisen. Anmärkningar 
vid renhållningen hafva gjorts i 28,979 fall, af hvilka 562 an
mälts till polisen. Hälsopolisen har verkställt desinfektioner af 
bostäder vid 6,509 tillfällen. 

Vid 1900 års slut funnos i Stockholm 82,425 a/träden (en 
ökning af 10,235 under femårsperioden), däraf 52,351 afträden 
utom och 30,074 inom hus, däraf 19,116 våningsk losetter. Iför
hållande till folkmängden är kärlens antal detsamma som under de 
två föregående femårsperioderna, 1 kärl på 3'6 invånare. Under
jordiska afträden funnos vid 1900 års slut i 207 egendomar med 
1,861 kärl. Antalet egendomar med afträden förlagda vid all
män gata eller vid allmän plats har minskats från 76 egendomar 
med 414 kärl vid 1895 års slut till 57 med 279 kärl. 

Vatten klosetter, hvaraf förut endast funnits ett fåtal, hafva 
införts i 23 egendomar. Antalet egendomar med vattenklosetter 
var vid 1900 års slut 29. 

Under 1895 hade påbörjats en undersökning för att utreda 
det mer eller mindre effektiva sätt, hvarpå våningsklosetter ven
tilerades, och blef denna färdig under loppet af följande år. Under
sökningen omfattade samtliga inom staden belägna, bebodda egen
domar med undantag af offentliga inrättningar. Af resultaten 
af denna omfattande undersökning kan här anföras, att 54 % af 
de undersökta egendomarna saknade våningsklosetter; i de egen
domar, som egde förmånen af denna bekvämlighet, voro visser
ligen de hygieniska förhållandena beträffande ventilationen af 
våningsklosetterna tämligen goda, såtillvida som endast 5 % af 
de undersökta egendomarna och klosetterna helt och hållet sak
nade eller egde underhaltiga ventilationsanordningar. Dock läm
nade förhållandena bland de öfriga flerstädes åtskilligt öfrigt 
att önska. Att vinna rättelse i dylika missförhållanden är ofta 
omöjligt i gamla hus. För att emellertid hygienens fordringar i 
berörda afseende icke skola lämnas ur sikte åtminstone vid ny^ 
byggnader, har byggnadsnämnden efter upprepad framställning 
af hälsovårdsnämnden år 1898 medgifvit sundhetsinspektören rätt 
att deltaga i de besiktningar af nybyggda hus, som byggnads
nämnden skall företaga, innan lägenheter upplåtas till beboende. 

I samband med den förutnämnda undersökningen af vånings-
klosetternas ventilationsförhållanden utfördes en undersökning i 
syfte att utröna, huru afloppsledningarna inom hus voro anord
nade. Vid nu ifrågavarande undersökning voro af 4,714 under
sökta egendomar 77-i % försedda med afloppsledning inom hus, 
9"4 % hade dylik ledning endast i tomten, och 135 % saknade 
helt och hållet afloppsledning. Inom 380 egendomar fanns å 
tomten spillvattenförande rännsten. Sedan 1885, då en liknande 
undersökning företogs, hafva ledningarna inomhus ökats med i 
inedeltal 9 % af fallen, rännstenarnas sammanlagda längd min
skats med omkring 27 %. Relativa antalet hus med ventilerade 
afloppsledningar hade under samma tid vuxit från 16-8 % till 
icke mindre än 484 %, alltså nära på tredubblats, hvilket måste 
betraktas som ett stort framsteg. Egendomar med oventilerade 
fallrör eller öfvervägande dylika uppgick nu senast till 51-6 %. 
Af samtliga undersökta slasktrattar befunnos 58 % vara på till
fredsställande sätt anordnade. 

Under flere år hade från Hammarby sjö, där staden till en 
stor del utsläpper sitt kloakvatten, strax efter islossningen känts 

elak lukt. Lukten hade varit särskildt stark i maj 1895 och 
i synnerhet 1896. Samtidigt hade död fisk i stor mängd flutit 
upp. En noggrann undersökning företogs och medförde till re
sultat, att nämnden hos stadsfullmäktige gjorde framställning 
om förarbetens vidtagande i syfte att på tjenligt sätt få kloak
vattnet från den vidsträckta del af Södermalm, som gränsar till 
Hainmarbysjö, afledt till Saltsjön. Under vintertiden skulle 
större vakar hållas öppna för luftning af det förorenade vattnet. 
12 st. dylika vakar af 4—6 kv.-meters storlek hafva sedan 
hvarje vinter hållits öppna med godt resultat, d. v. s. lukten 
har varit ringa och död fisk i större antal har icke synts till. 
För att minska tillförseln af orenlighet till Hammarbysjö har 
i den stora kloaken i Vermdögatan anlagts en dekanterings-
brunn, i hvilken en del af kloakvattnets orenlighet afsätter sig. 

Svinhusens antal, som vid 1895 års slut uppgick till 31, 
var vid 1900 års slut 25. Antalet ladugårdar hade under 
samma tid minskats från 44 till 35. Stallens antal hade ökats 
från 1,167 till 1,198. 

Som förut nämnts hade hälsopolisen under femårsperioden 
anhållit födoämnen i 25,501 fall; däraf hade beslag gjorts i 
23,747 fall. Försäljarens hemvist eller varans ursprungsort var 
Stockholms stad i 1,441 fall, Stockholms närmare omgifningar i 
5,586, öfriga landsorten i 16,476 och utlandet i 228 fall; i 16 
fall var egaren okänd. Varupartierna höllos till salu å salutorg 
i 9,036 fall, i s. k. bondkvarter eller å gata i 84, i handelsbod 
i 441 och å fartyg i 729; af öfriga voro ej till salu hållna 2,400, 
anträffade i slakteri eller korffabrik 284, anträffade i stadens 
köttbesiktningsbyråer 9,825. Till betäckande af kostnaderna för 
transport och oskadliggörande af i beslag tagna födoämnen har 
hälsovårdsnämnden beslutit ändring i förut gällande bestämmel
ser, så att vissa afgifter skola påföras vederbörande egare. Ve
derbörande veterinär eger rättighet att, där omständigheterna så 
påkalla, befria från afgift. För fläsk, som skall användas för 
tekniskt ändamål, påföres ingen afgift. Af de å köttbesiktnings-
byråerna till besiktning af trikiner inlämnade partier svinkött 
hafva befunnits trikinhaltiga af svenskt fläsk 391 hela kroppar, 
2 halfva kroppar och 10 mindre stycken samt af amerikanskt 
135 mindre stycken. Procenthalten trikinhaltigt kött utgjorde 
för svensk vara i medeltal O n %, för amerikansk 0-5 %. Tri
kinhaltiga fläskets vikt utgjorde tillhopa 30,513 kg. Enligt be
slut af hälsovårdsnämnden skall svinkött, som befunnits trikin
haltigt, inlösas af köttbesiktningsbyråerna till af hälsovårds
nämnden fastställdt pris. Tuberkulosprocenten af det på byråerna 
undersökta fläsket var i medeltal 5"6 %. 

I föregående femårsberättelse framhölls, hurusom betydande 
kvantiteter kött och fläsk infördes till de närmast Stockholm 
liggande järnvägsstationerna. Denna införsel har i stor skala 
fortgått sedermera. I landsorten praktiserande veterinärer hafva 
upprepade gånger för stadsveterinären i Stockholm uppgifvit, att 
betydliga mängder underhaltigt kött och fläsk transporteras till 
järnvägsstationer i Stockholms närhet, där prepareras och seder
mera försäljas i hufvudstaden. Med anledning däraf har hälso
vårdsnämnden hos Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i 
Stockholms län anhållit, att hälsopolisen i Stockholm finge rät
tighet att utöfva kontroll på födoämnen, som anlända till de i 
hufvudstadens närhet liggande järnvägsstationerna. Sedan hälso
vårdsnämnden hos Öfverståthållareämbetet hemställt, att ämbetet 
ville hos Eders Kungl. Maj:t göra framställning om sådana be-
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stämmelser, som möjliggjorde en betryggande kontroll på inför
seln af hästkött från utlandet, och Öfverståthållareämbetet till
styrkt denna framställning, har Eders Kungl. Maj:t den 4 fe
bruari 1898 utfärdat nådig kungörelse angående kontroll vid 
införsel till riket af hästkött. Efter utfärdandet af denna kun
görelse infördes direkt till Stockholm endast 2 partier hästkött 
under år 1898 och under åren 1899 och 1900 alls intet. Där
emot hafva rätt betydande mängder införts till andra sjöstäder, 
hvarefter detsamma sändts till hufvudstaden, stundom efter å 
importorten genomgången rökning. De i Stockholm utförda 
kontrollbesiktningarna hafva därigenom i hög grad försvårats. 

Sedan stadsveterinären fäst uppmärksamheten på att huf
vudstaden lätt kunde blifva utestängd från tillförsel af kreatur 
från utlandet, om endast ett karantänsstall funnes att tillgå, så 
har ett nytt dylikt stall uppförts och af Medicinalstyrelsen på 
vissa villkor godkänts som själfständig karantänsanstalt. 

På grund af att inom Stockholms län utbrutit mul- och 
klöfsjuka, hade Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i länet 
anhållit, att Öfverståthållareämbetet ville förständiga mjölkupp
köpare, hos hvilka kärl sammanfördes från skilda trakter, att 
noggranut rengöra kärlen. Hälsovårdsnämnden, till hvilken Öf
verståthållareämbetet hänskjutit denna fråga, riktade genom de 
dagliga tidningarna en uppmaning till hufvudstadens mjölkhand
lare att enligt anmaningen rengöra mjölkkärl, innan de åter
sändes till producenterna, och uppdrog åt stadsveterinären att 
öfva noggrann tillsyn öfver härvarande kreatursstallar och att 
genom råd och anvisningar söka hindra mul- och klöfsjukans 
spridande. 

Vid köttbesiktningarna hafva vid olika tillfällen anträffats 
kött från djur, som varit angripna af mjältbrand, mjältbrands-
emfysem eller rödsjuka. Förhållandet har hvarje gång anmälts 
hos Öfverståthållareämbetet med påföljd, att vederbörande läns
styrelser förklarat produktionsställena för smittade. 

Såsom ett sanitärt framsteg må här erinras om de nya 
ordningsföreskrifter beträffande handeln å de allmänna försälj
ningsplatserna, hvilka utfärdats af Öfverståthållareämbetet att 
gälla från och med den 1 april 1898. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t den 20 maj 1899 stadfäst Riks
dagens beslut angående ändrad lydelse af lagen om köttbesiktning 
och slakthus den 22 december 1897, hvarigenom städer med of
fentliga slakthus tillförsäkrats rättighet till vissa afgifter, har 
hälsovårdsnämnden uppdragit åt en kommitté att utreda frågan 
om uppförande i hufvudstaden af ett offentligt slakthus och där
till hörande kreatursmarknad. 

o 

För att hindra, att pa Arstavikens, Stockholms stad icke 
tillhöriga stränder anlades fabriker eller industriella anläggningar, 
hvilkas drifvande skulle kunna framkalla förorening af dricks
vattnet, beslöto stadsfullmäktige den 1 april 1896 att hos Eders 
Kungl. Maj:t anhålla, att åtgärder måtte vidtagas i syfte att få 
i expropriationslagen införda bestämmelser därom, att jordegare 
skall afstå mark eller tåla inskränkning i eganderätten med 
hänsyn till skyddande mot förorening af vattnet i vattenledning. 

Under åren 1897 och 1898 har hälsovårdsnämndens ingeniör 
utfört undersökningar angående brödprisen och angående beskaf
fenheten af vissa i handeln förekommande läskedrycker. Hvad 
beträffar brödprisen, hade s. k. franska bröd genom minskning i 
storlek stigit i pris med 22 % från år 1894 till år 1897. Under
sökningen visade, att den ene bagaren begär ända till 60 % mer 

än den andre. Någon ändring i detta afseende torde ej inträffa, 
förrän äfven detta brödslag säljes efter vikt. För spisbröd upp
visades en stegring i priset med cirka 19 % från 1894 till 1897. 
Af de olika slagen läskedrycker kunde mer än hälften af de 
undersökta profven innehålla sackarin i stället för socker; i 
stället för af naturliga bärsafter voro de flesta tillverkade af 
konstgjorda kemikalier. 

Hälsovårdsnämnden har under femårsperioden haft tillfälle 
afgifva yttranden i sanitärt viktiga frågor rörande flere nya 
byggnadsföretag. Klagomål öfver osunda bostäder hafva under 
femårsperioden varit tämligen sparsamma; detta förhållande be
ror dock icke på att anledningar till klagomål skulle saknats, 
utan därpå, att i Stockholm under denna tid rådt stor brist sär-
skildt på mindre lägenheter. 

Sedan hälsovårdsnämnden genom undersökning påvisat, att 
rätt betydliga mängder koloxid kunde finnas i luften i droskor 
och spårvagnar, som uppvärmdes genom förbränning af kol
briketter i blecklådor utan särskildt rökrör — ett i hufvudstaden 
vanligt sätt att värma dylika åkdon — har hälsovårdsnämnden 
fäst Öfverståthållareämbetets uppmärksamhet på den fara i sani
tärt hänseende, som kunnat uppstå genom sådan anordning. I 
infordrad förklaring har styrelsen för Stockholms nya spårvägs
aktiebolag förklarat, att det använda uppvärmningssättet endast 
vore af provisorisk natur, och skulle alla förbättringar vidtagas, 
som vore möjliga. 

Under åren 1897 och 1898 har hälsovårdsnämndens biträde 
påkallats för arbetsstaiistiska undersökningar af förhållandena 
inom bageriyrket och inom tobaksindustrien, hvilka undersök
ningar Kommerskollegium efter Eders Kungl. Maj:ts förordnande 
haft att utföra förmedelst af Riksdagen härtill anslagna medel. 

Till fullgörande af den jämlikt nådiga förordningen den 18 
november 1881 hälsovårdsnämnden åliggande tillsynen öfver 
minderårigas användande till arbete i fabrik, handtverk eller 
annan handtering hafva besök aflagts å arbetsställen, där i 
nämnda förordning afsedda arbetare sysselsättas. I regel har 
hvarje arbetsställe under året inspekterats 4 gånger, och utgjorde 
antalet under hvarje af 1899 års kvartal besökta arbetsställen 
resp. 144, 146, 153 och 144. Enligt lämnade uppgifter har an
talet arbetare sista kvartalet 1899 befunnits utgöra: 12—14 år 
134 män, 55 kvinnor, 14—18 år 1,399 män och 586 kvinnor. 

Desinfektionshärbärget har under femårsperioden användts 
af 322 personer med 1,723 underhållsdagar. I desinfektions-
ugnen hafva 11,563 personer låtit desinfektera 141,561 persedlar. 
Desinfektionsugnen har varit i bruk 1,049 dagar. Antalet de
sinfekterade bostäder uppgick till 6,538. För desinfektion af 
bostäder efter i lungsot aflidna medellösa eller mindre bemedlade 
personer ställde stadsfullmäktige år 1897 till hälsovårdsnämndens 
förfogande ett anslag af 2,600 kr. 

Vid hälsovårdsnämndens anstalt för vinnande af attimal 
vaccin genom ympning af kalfvar skördades under femårsperioden 
26,433 glas och kapillärrör med lymfa samt 4,894 större rör och 
småflaskor. Till vaccination af människor hafva från ymp-
anstalten sedan år 1885, då den upprättades, utlämnats följande 
portioner vaccin: 
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Dessa vaccinportioner hafva dels användts till vaccinationen 
i Stockholm, dels försålts till Medicinalstyrelsens vaccinations
kontor, äfvensom till landsorten och utlandet. År 1899 infördes 
en ny metod för vaccinens distribuerande, enligt hvilken den 
inneslöts i kapillärrör. Denna metod har befunnits god och an
vändes numera uteslutande vid distribuering af vaccin i mindre 
portioner. Aren 1896—1900 hafva vaccinerats 23,822 barn. Af 
dessa vaccinerades 16,800 af därtill särskildt förordnade läkare, 
3,305 af enskildt praktiserande läkare och 3,717 af barnmorskor. 
Med animal vaccin från hälsovårdsnämndens anstalt ympades 
21,918, med huraaniserad lymfa 1,904. 

De från rotemännen i Stockholm för hvarje år till hälso
vårdsnämnden afläranade listor å de tvååriga barn, om hvilkas 
vaccination anteckning saknades, upptogo under åren 1896—1900 
14,427 barn. Däraf voro 2,302 förut vaccinerade, ehuru an
teckning saknades, 161 voro aflidna efter listornas upprättande, 
325 voro sjuka och 1,347 afflyttade. På hälsovårdsnämndens 
uppmaning vaccinerades 10,290. 

Då det genom senare tiders forskningar blifvit utrönt, att 
råttorna spela en viktig roll för pestsmittas öfverförande på 
människor, hemställde hälsovårdsnämnden år 1900 till stadsfull
mäktige om ett anslag på 6,000 kronor till råttornas utrotande, 
hvilken framställning bifölls. 

Sjukhus. Genom öfverenskommelse med Serajimerlasarettets 
direktion har hälsovårdsnämnden åt medellösa sjuka från Stock
holms kommun utverkat 50 platser å sjukhuset utöfver de 100, 
som förut stått till förfogande för det ändamålet, för tiden från 
den 1 sept. 1899 till utgången af 1901 mot en afgift, utgörande 
den verkliga för det löpande året beräknade medeldagskostnaden. 

Det ständigt växande behofvet af sjukhusvård åt barn har 
delvis blifvit tillgodosedt genom det nya sjukhus, som styrelsen 
för Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn låtit upp
föra å Kungsholmen i kvarteret Kronoberg. Efter af sjukhusets 
styrelse framställd begäran hafva stadsfullmäktige på vissa vill
kor beviljat ett årligt understöd af högst 20,000 kronor utöfver 
de 6,400 kronor, som förut voro till ändamålet anslagna. 

Styrelsen för barnsjukhuset Samariten har vidtagit förbere
dande åtgärder för uppförande af ett större barnsjukhus å Söder
malm, och hafva stadsfullmäktige efter styrelsens hemställan på 
vissa villkor upplåtit den västligaste delen af kvarteret Postiljo-
nen med ett tomtutrymme af 12,000 kv.-meter till plats för det 
blifvande barnsjukhuset. 

Är 1897 hade hälsovårdsnämnden tillsatt en kommitté för 
uppgörande af plan till tuberkulossjukvårdens ordnande i hufvud-
staden. Kommitterade voro år 1899 färdiga med sitt utlåtande, 
som gick ut på, att kommunen borde anlägga dels ett s. k. sana
torium för fall af lungsot i tidigare stadium, dels en asyl för 
längre framskridna fall af tuberkulos. Vidare borde vid de all
männa sjukhusen anordningar vidtagas, att lungsotspatienter, som 
ej fingo afvisas, på lämpligt sätt kunde isoleras. Efter hemställan 
af hälsovårdsnämnden anslogo stadsfullmäktige 78,000 kronor till 
uppförande af en paviljong vid Sabbatsbergs sjukhus för isole
ring af lungsiktiga. Denna paviljong var vid slutet af år 1899 
färdig att tagas i användning. Byggnaden är uppförd af sten i 
3 våningar; den inrymmer plats för 32 patienter. Stadsfull
mäktige hafva vidare år 1899 anslagit en summa af 207,600 
kronor att vid sjukhuset S:t Göran uppföra en asylbyggnad för 
lungsiktiga. Hvad beträffar frågan att anlägga ett sanatorium 

för botliga fall af tuberkulos, har hälsovårdsnämnden ansett 
lämpligt att afvakta den erfarenhet, som kan vinnas från verk
samheten vid de sanatorier, som uppförts af medel från H. M. 
Konungens jubileumsfond. 

Den i förra femårsberättelsen nämnda om- och tillbyggnaden 
af observationspaviljongen vid epidemisjukhuset blef färdig i mars 
1897. Härigenom hafva vunnits 5 sjukrum till de 8, som förut 
funnos, jämte 1 sköterskerum. Kostnaden för arbetet uppgick 
till 37,423 kronor 8 öre. 

Epidemisjukhusets desinfektionsanstalt har utvidgats. Vin
den ofvanför anstalten har inredts till förvaringsrum för patien
ternas kläder. Dessa tillbyggnader hafva kostat 7,469 kronor 
30 öre. Därjämte har vid sjukhuset uppförts ett tork- och 
vädringshus för en kostnad af 5,049 kronor 65 öre. 

För att vid epidemisjukhuset bereda ökadt utrymme med 
anledning af den svåra difteriepidemien anslogo stadsfullmäktige 
för år 1899 en summa af 186,000 kronor för uppförande af en 
större och en mindre paviljong, för utvidgning af förvaltnings
byggnader m. m. Då emellertid epidemien i slutet af år 1899 till
tog i utbredning, anvisade stadsfullmäktige dessutom 28,000 kr. 
till byggande af trenne paviljongflyglar af trä i förbindelse med 
förut varande paviljonger, hvarigenom beräknades en utrymmes
vinst på 45 sängar. Dessa nybyggnader om tillsammans 130 
platser blefvo färdiga och togos i bruk under loppet af år 1900. 

Resultaten af behandlingen af difterisjuka med serum fram
hållas alltjämt som utmärkt goda. Några försök hafva gjorts 
att behandla scharlakansfeberpatienter med injektioner af s. k. 
antistreptococcserum. Försöken hafva emellertid utförts i allt
för ringa omfång, för att man af dem skulle kunna draga någon 
bestämd slutsats; medlet syntes emellertid icke utöfva någon 
verkan i de svåra fall af scharlakansfeber, hvari det nu an
vändes. 

Allt sedan sjukhusets öppnande hade man haft för regel 
att icke utskrifva scharlakansfeberpatienter, förrän sex veckor 
förflutit sedan insjukningsdagen. Då denna tid i en del fall icke 
visat sig tillräcklig att förekomma smittans spridande, har man 
under senare hälften af år 1900 utskrifvit scarlatina-patienter 
till deras hem först efter 7 veckor, räknade från sjukdomens 
början. Tyvärr synes ej heller denna åtgärd i alla fall hafva 
medfört önskadt resultat. 

Hälsovårdsnämnden bestämde år 1896, att underläkaren och 
amanuensen vid epidemisjukhuset skulle, i den mån sjukhus-
göromålen tilläte, tillhandagå stadens praktiserande läkare med 
utförande af bakteriologisk diagnos af difteri. Undersökningen 
skulle i regel vara afgiftsfri. Om den sjuke icke insändes till 
vård på epidemisjukhuset, skulle undersökningen betinga ett pris 
af 5 kronor. 

Genom nådiga brefvet den 7 sept. 1896 har Eders Kungl. 
Maj:t medgifvit öfverläkaren vid epidemisjukhus rätt till tjänst-
årsberäkning i likhet med civila läkare i statens tjänst utan 
inskränkning till någon viss tid (förut 3 år). Sedan en perma
nent amanuensbefattning vid epidemisjukhuset inrättats, har 
Eders Kungl. Maj:t på vissa villkor medgifvit de9S innehafvare 
rätt till tjänstårsberäkning. 

På grund af den stora sjukligheten i staden vid 1899 års 
början voro sjukhusen till det yttersta belagda; samtidigt blef 
det nödvändigt att bereda plats åt nya patienter. För detta 
ändamål vidtogos reparationsåtgärder å de vid Sabbatsbergs 
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sjukhus belägna träpaviljonger, som ursprungligen varit afsedda 
endast för sommarbehof, för att därigenom göra dem använd
bara äfven under vintern. De vidtagna åtgärderna visade sig 
tillfredsställande, så att det äfven vid stark köld lyckades hålla 
temperaturen i paviljongerna vid behörig höjd. Härigenom hade 
åt sjukhuset vunnits 48 platser. Kostnaden för reparationerna 
uppgick till 4,529 kronor 25 öre. 

Den vid sjukhuset uppförda tuberkulospaviljongen har på 
annat ställe omnämnts. Sjukhuset har från framlidne direktör 
Isidor Dannström och hans hustru mottagit en gåfva af 140,000 
kronor att därför uppföra ett konvalescenthem för konvalescenter 
hufvudsakligen från Sabbatsbergs sjukhus. Sjukhusets styrelse 
har låtit uppgöra ritningar till ett dylikt konvalescenthem, och 
har man beräknat, att för de donerade medlen skulle kunna 
uppföras en byggnad med plats för 50 konvalescenter. På gjord 
framställning hafva stadsfullmäktige beslutit, att staden skulle 
åtaga sig kostnaderna för konvalescenternas framtida vård och 
underhåll å anstalten under villkor, att hemmet utan kostnad 
för staden uppfördes före utgången af år 1903. En donation å 
2,000 kronor har sjukhuset mottagit från lifmedikus G. West-
felts sterbhus. Donationen är afsedd att läggas till fonden till 
understöd åt fattiga patienter vid deras utskrifning. 

De i förra femårsberättelsen antydda utvidgningsarbetena å 
Maria sjukhus fullbordades år 1896. Genom desamma hafva 
förvärfvats nödiga rum åt underläkare, amanuens och operations
sköterska samt åt tjänstepersonalen, sammanlagdt 16 rum. Vi
dare har en lämplig polikliniklokal vunnits genom att därtill 
aptera sjukhusets gamla mottagningslokal. Slutligen hafva ar
beten pågått med reparationer af sjukhusets golf. Förbättringar 
af sjukhusets sängar och sängutrustning hafva vidtagits. Ett 
betydande antal filtar har nyanskaffats. Detta sjukhus hade i 
jämförelse med andra kommunens sjukhus förut intagit en ogynn
sam ställning, hvad sköterske- och biträdespersonalens storlek be
träffar. Från och med år 1896 har emellertid anställts en särskild 
operationssköterska. Ett ytterligare tillskott i arbetskrafter för 
sjukvårdens bestridande har erhållits genom anställande af 
sköterskeelever. 

Till utvidgning af sjukhuset S:t Görans område har drätsel
nämndens första afdelning på vissa villkor upplåtit en del af den 
s. k. Stadshagen. Den nya asylbyggnaden för lungsiktiga vid 
sjukhuset, hvartill stadsfullmäktige anslagit medel, har förut om
nämnts. För anställande af försök med rökförbränning hade 
å sjukhusets ångpannor anbringats Kowitzkes rökförbrännings-
apparater. Försöken gåfvo vid handen, att kolåtgången väsentligt 
minskats efter insättningen af apparaterna och att denna minsk
ning åtminstone delvis kunde tillskrifvas de insatta apparaterna. 

Under vintern och höstmånaderna år 1898 uppläts isolerings
paviljongen vid sjukhuset till vård af scharlakansfeberpatienter; 
den användes för samma ändamål äfven under åren 1899 och 
1900, till dess på hösten sistnämnda år en afdelning för ända
målet inreddes på Katarina sjukhus. 

Anskaffandet af förbättrade sängar och ny sängutrustning 
å Katarina sjukhus har fortgått. Flere nya rum hafva inredts 
för sköterska och betjening. På grund af den utbredda difteri
epidemien under år 1898 kunde epidemisjukhuset icke vårda alla 
sjuka. I slutet af september måste å Katarina sjukhus, som 
sedan april 1896 varit belagdt uteslutande med icke smittosamt 
sjuka, en afdelning om 70 platser tagas i anspråk för vård af 

difteripatienter, och i december samma år måste för samma 
ändamål upplåtas en annan afdelning på 45 sängar. De af 
sjukhusets egna patienter, som icke kunde utskrifvas, öfver-
flyttades till sjukhuset S:t Göran. I januari följande år blef 
nödigt att utrymma äfven mansafdelningen vid Katarina sjukhus 
för difteripatienter, hvarigenom hela sjukhuset kom att funk
tionera som ett andra epidemisjukhus. Först i april månad 
1900 kunde denna anordning upphöra. På hösten samma år 
inreddes i sjukhuset, såsom nämndt, en afdelning för mottagande 
af scharlakansfeberpatienter. 

Vid södra barnbördshuset vårdades under femårsperioden 
8,401 kvinnor, af hvilka 33 afledo. De födda barnens antal 
var 8,086. Af 1,000 födda barn voro 27 dödfödda. Underhålls
dagarnas antal uppgick till 86,375. Af hälsovårdsnämnden an
ställda läkare med åliggande att i hemmen biträda fattiga barna
föderskor hafva vårdat 197 kvinnor. 2,497 medellösa barna
föderskor hafva genom barnmorskor förlösts i sina hem. Kom
munens kostnader härför nppgingo till 23,168 kronor. 

Vid Stockholms stads och läns kurhus hafva å stadens af
delning — uteslutande afsedd för prostituerade kvinnor — vårdats 
4,888 patienter. Underhållsdagarnas antal uppgick till 109,042. 

I Stockholms stads rannsakningsfängelse hafva under femårs
perioden vårdats 2,681 sjuka fångar. 

Diakonissanstaltem sjukhus, som förut icke erhållit något 
bidrag från kommunen, tilldelades år 1896 af stadsfullmäktige 
ett årligt understöd af 3,000 kronor. 

Provisoriskt sjukhus för invärtes sjuka mån inrättades för 
tiden från den 30 jan. till den 10 maj 1899 i den s. k. Siewertska 
kasernen i lokaler, som för ändamålet där upplåtits. Anledning 
till inrättandet var den, att Katarina sjukhus under den stora 
difteriepidemien upplåtits till epidemisjukhus, under det sam
tidigt stor sjuklighet i öfrigt rådde i staden. Sängplatsernas 
antal var 45, antalet vårdade 162 och underhållsdagarnas antal 
3,940 med en medelkostnad af 2 kronor 2 öre pr dag. 

Till uppförande af en asyl för hastigt insjuknade vid Sab
batsberg anslogo stadsfullmäktige 50,000 kronor. Arbetet härpå 
påbörjades under hösten 1900, och vid årets slut var byggnaden 
under tak. Samma år beviljade stadsfullmäktige efter hem
ställan af hälsovårdsnämnden ett belopp af 45,500 kronor till 
uppförande af en ny asyl för hastigt insjuknade vid Maria 
sjukhus. 

Vid Maria sjukasyl hafva under femårsperioden vårdats i 
medeltal 448 personer årligen. 

Rättsmedicinska liköppningar hafva företagits i 272 fall, 
liköppningar, där dödsorsaken ej varit af läkare konstaterad, i 
744 fall, likbesiktningar med anledning af själfmord eller olycks
händelse i 639 fall. Rättsmedicinska utlåtanden på grund af 
verkställda undersökningar af lefvande personer hafva afgifvits i 
598 fall. Icke mindre än 12,971 personer hafva inom eller utom 
fängelse besiktigats för utrönande af arbetsduglighet o. a. 

Antalet sinnessjuka, för hvilka Stockholms kommun be
talade vårdafgifter vid rikets hospital, uppgick år 1896 till 
194 och år 1900 till 223. 

Anstalten för provisorisk sinnessjukvård, som förut varit 
inrymd i dårstugan vid Jakobsberg, har i mars 1896 flyttats 
till den nybyggda asylen vid Allmänna försörjningsinrättningen. 
Vid denna asyl, som hufvudsakligen är afsedd för vård af 
kroniskt sinnessjuka fattighjon och som skall stå under fattig-
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vårdsmyndigheternas förvaltning, erhöll hälsovårdsnämnden dispo
sitionsrätt öfver 30 platser för vård af de af akut sinnessjukdom 
lidande, till dess dessa kunde intagas vid statens hospital. På 
grund af den alltjämt ökade svårigheten att erhålla plats på 
dessa anstalter har hälsovårdsnämnden nödgats inreda en sinnes-
sjukvårdsanstalt i den med stadens desinfektionsanstalt samman
byggda, för tillfället ej använda egendomen 71 Brännkyrka
gatan. Detta arbete var färdigt i början af år 1899, och här 
bereddes plats för 32 sinnessjuka. Redan i september var det 
nyförvärfvade utrymmet otillräckligt, hvarför i tvenne rum, till
hörande desinfektionsanstalten, bereddes plats för 6 patienter. 
Då nämnden emellertid redan i november samma år måste skaffa 
vård åt ännu flere sinnessjuka, gjordes framställning till fattig
vårdsmyndigheterna med begäran om ökadt utrymme för akut 
sinnessjuka vid Allmänna försörjningsinrättningens asyl. Denna 
begäran villfors, och genom att inreda tvenne arbetssalar till 
logement för sinnessjuka bereddes plats för ytterligare 30 patienter. 
Då emellertid antalet sinnessjuka, åt hvilka hälsovårdsnämnden 
hade att bereda vård, ständigt tillväxte, uppdrog nämnden år 1900 
åt särskilda kommitterade att utreda frågan, hvilka åtgärder skulle 
vidtagas, för att denna sinnessjukvård skulle på mest tillfreds
ställande sätt blifva tillgodosedd. Vid Allmänna försörjnings
inrättningens asyl, den del däraf, som är afsedd för provisorisk 
vård af sinnessjuka, hafva vårdats i medeltal 121-8 patienter 
årligen. 

Sedan distriktsläkarne i sammanhang med ny lönestat för 
stadens tjänstemän erhållit rätt till pension, har hälsovårds
nämnden beslutat tillsätta distriktsläkare medelst förordnanden 
tills vidare (i stället för på 3 år förut). Äfven öfverläkare å 
stadens sjukhus skulle härefter tillsättas genom förordnanden 
tills vidare. 

Distriktsläkarne hafva anmält 16,540 fall af smittosamma 
sjukdomar, däribland 3,577 fall af difteri, 1,057 fall af schar-
lakansfeber och 79 fall af tarmtyfus. Sjukdomsfall, som skola 
anmälas af samtliga läkare, hafva inträffat till ett antal af 15,631, 
däraf 11,416 i difteri och strypsjuka, 3,791 i scharlakansfeber 
och 398 i tarmtyfus. 

Antalet fattiga sjuka, som vårdats af distriktsläkarne under 
femårsperioden, uppgick till 103,646, utgörande i medeltal 7-64 % 
af befolkningen. Af de vårdade afledo 3,025, motsvarande en 
medelprocent af 3-08- Kostnaden för medicin, som af fattiga 
på recept af distriktsläkarne kostnadsfritt fått hämtas från apo
teken, uppgick till 124,492 kronor 86 öre. 

Till hugfästande af minnet af H. M. Konung Oscar II:s 
25-åriga regeringsjubileum anslogo stadsfullmäktige en summa 
af 200,000 kronor till bildande af en under drätselnämndens 
första afdelnings förvaltning stående fond, hvilken skulle bära 
namnet Konung Oscar II:s och Drottning Sofias jubileifond 
och hvars afkastning skulle användas till vårdande af fattiga, 
af lungsot lidande personer från Stockholms stad. Sedan på 
sommaren 1900 det första lungsotssauatoriet öppnats vid Håla-
hult, vårdades där på fondens bekostnad 14 patienter. Kost
naderna härför uppgingo till 1,306 kronor; fondens storlek upp
gick vid 1900 års slut till 222,809 kronor 25 öre. 

Allmänna polikliniken, som förut haft sin lokal i Biblio
teksgatan 18, har år 1896 flyttats till Riddargatan 3. I sam
manhang härmed hafva stadsfullmäktige höjt sitt årsbidrag från 
1,500 kronor till 2,000 kronor. 

K. Maj-.ts Befallningshafvandes femårsberättelser 1890—1900. Stockholms si 

För att åt obemedlade bereda möjlighet att få tandfyll
ningar och proteser utförda anslogo stadsfullmäktige 1,500 kronor 
som bidrag till inrättande af en poliklinik vid det i samband 
med Karolinska mediko-kirurgiska institutet år 1898 inrättade 
Tandläkareinstitutet. 

Antalet sjukdomsfall vid af hälsovårdsnämnden understödda 
polikliniker uppgick under femårsperioden till 11,349 vid poli
kliniken vid Riddargatan 3, 11,311 vid polikliniken å Södermalm 
och 5,288 vid tandpolikliniken. Vid Maria sjukhus poliklinik 
behandlades 10,688 patienter. Om frekvensen vid polikliniken 
vid sjukhuset S:t Göran får man en föreställning genom det 
förhållandet, att patientsiffran för år 1898 steg till 13,361. 

Antalet sjuksängar å kommunens sjukhus var år 1900 å 
Sabbatsbergs sjukhus 381, hvartill ytterligare komma 48 sjuk
sängar i de tidvis äfven vintertiden använda båda evakuations-
paviljongerna, å sjukhuset S:t Göran 299, å Katarina sjukhus 
160, å Maria sjukhus 153, å Epidemisjukhuset 375. Antalet 
sjuksängar å ofri ga i Stockholm befintliga sjukhus utgör: å 
Serafiinerlasarettet 389, å Stockholms stads och läns kurhus 
141, däraf stadens platser 101, å Diakonissanstaltens sjukhus 45, 
å Sofiahemmet 56, å Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för 
sjuka barn 144 samt å barnsjukhuset Samariten 20. 

För omsättningen af sjuka å kommunens sjukhus redogöres 
i nedanstående tabell: 

Om vissa ekonomiska förhållanden rörande kommunens sjuk
hus lämnas öfversikt i nedanstående tabell: 

Den i förra femårsberättelsen omtalade gemensamma upp
handlingen af viktigare förnödenheter för sjukhusens räkning 
har i ökad utsträckning försökts äfven under åren 1896—1897. 
Försöket har utfallit fördelaktigt, hvarför man definitivt beslutat 
att för framtiden fortfarande använda detta upphandlingssätt. 
d. 11 
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En af de viktigaste artiklarna för sjukhusen vid denna upp
handling har varit stenkol. På grund af de stora prissteg
ringarna under de senare åren å denna vara föreslog hälsovårds
nämnden hos drätselnämnden, att kommunens förvaltande myndig
heter skulle för att erhålla billigare pris sammansluta sig till 
gemensam upphandling daraf. Sedan drätselnämnden förklarat 
sig villig föranstalta om infordrande af anbud å leverans af 
stenkol i större omfattning, har hälsovårdsnämnden för 1901 
uppdragit åt denna myndighet att uppköpa den för sjukhusens 
behof erforderliga kvantiteten stenkol. 

Vid Sabbatsbergs och Maria sjukhus har mathållningen öfvei— 
tagits af sjukhusen själfva från och med den 1 april 1897. Vid 
intet af kommunens sjukhus ombesörjes därefter mathållningen 
af entreprenör. Den erfarenhet man fått af denna förändring 
är, att maten väsentligen förbättrats, under det att kostnaderna 
för densamma förminskats. 

Genom nådigt bref af den 6 mars 1896 hade Eders Kung]. 
Maj:t foreskrifvit, att ett nytt apotek med personligt privilegium 
skulle förläggas på en plats å östligaste delen af Östermalm. 
Detta apotek, benämndt Storken, har, sedan det afsynats och 
godkänts af Medicinalstyrelsen, år 1898 öppnats för allmänheten. 
Det är beläget i n:r 28 Storgatan. 

Rörande en del i hufvudstaden befintliga enskilda sjukvårds
anstalter lämnas i tabell 7 några uppgifter, afseende år 1900. 
Några af dessa anstalter äro redan i det föregående berörda. 
Öfverståthållareämbetet har därjämte ansett sig böra i detta sam
manhang något närmare redogöra för några i sjukvårdens in
tresse bildade föreningar. 

Föreningen för sjukvård i fattiga hem, stiftad år 1888 för 
Adolf Fredriks församling, men sedermera verkande äfven inom 
Johannes, har till uppgift att genom af föreningen anställda 
sjuksköterskor lämna vård åt fattiga sjuka i deras hem, hvar-
igenom mycket underlättas och kompletteras den vård, som af 
stadens distriktsläkare kan egnas åt sådana sjuka. Sköterskorna 
hafva att afgiftsfritt icke allenast lämna den omsorgsfullaste sjuk
vård i de fattigas hem utan äfven bispringa de sjuka med föda, 
vin, linne, bad m. m. samt i sköterskehemmet behandla yttre 
åkommor. Hvad sålunda lämnas afser endast de sjukas åter
ställande till hälsan, men i öfrigt få icke något slags allmosor 
utdelas. 

Under femårsperioden 1896—1900 har föreningen gifvit sjuk
vård åt 1,535 personer med en totalkostnad af 38,685 kr. 22 öre, 
hvari då icke inberäknats något värde å en mängd af hufvud-
sakligen föreningsmedlemmar skänkta och till patienter lämnade 
sjukvårdsartiklar, klädespersedlar, mat m. ni. Till bestridande 
af ofvannämnda kontanta utgifter och till ökande af kapital
tillgången har föreningen haft under perioden 38,685 kronor 22 öre 
i inkomster, nämligen medlemsafgifter 3,550 kronor, bidrag af 
onämnd person 1,200 kr. årligen, anslag af Jakobs och Johannes 
församling 700 kronor ora året, penninggåfvor och tillfälliga 
bidrag samt testamenten 23,397 kr. 79 öre, äfvensom 2,237 kr. 
43 öre i räntor å föreningens kapital, som vid periodens början 
utgjorde 4,805 kr. 77 öre och vid dess slut 15,475 kr. 75 öre. 
En år 1897 erhållen testamentarisk gåfva å 5,000 kronor har 
föreningen först efter periodens slut uppburit och är därför i 
ofvan angifna kapitalbehållning ej inräknad. 

I liknande syfte med nämnda förening bildades den 17 maj 
1893 Föreningen för sjukvård hos fattiga inom Kungsholms 

församling. Föreningens tillvaro var från början grundad ute
slutande på frivilliga bidrag dels i form af årsbidrag från före
ningsmedlemmar, dels såsom tillfälliga gåfvor i penningar eller 
in natura. 

Antalet vårdade sjuka uppgick under år 1896 till 175, af 
hvilka 101 tillfrisknade eller väsentligt förbättrades. Till dessa 
sjuka utdelades 1,300 matportioner samt 2,000 liter oskummad 
mjölk jämte ägg, vin och saft. Sjukbesökens antal utgjorde 
omkring 1,500. Linne, sängkläder och sjukvårdsartiklar ut
lånades, och hjälp vid rengöring i hemmen samt vakhjälp an
skaffades, hvilket gäller hela den tid redogörelsen omfattar. 

Till och med år 1896 bestreds sjukvården af en diakonissa. 
Men från och med 1897 lyckades föreningen genom Diakoniss
anstaltens tillmötesgående och rikligare gåfvomedel anställa två 
diakonissor, hvilket förhållande ännu fortfar. Antalet patienter 
har ock sedan nämnda år ökats rätt betydligt. Så erhöllo år 
1900 203 patienter vård i sina hem, där 2,683 besök gjordes. 
Därjämte erhöllo 59 personer poliklinisk behandling för utvältes 
åkommor och gjorde för sådant ändamål 480 besök i sköterske
hemmet. Då afståndet från öfre Kungsholmen till sjukhusens 
polikliniker är rätt betydande, hafva dessa mottagningar visat sig 
fylla ett behof. 

Föreuingen har låtit sig angeläget vara att ej blott direkt 
hjälpa de sjuka på redan antydt sätt utan också indirekt, i det 
att sköterskorna sökt lära dem vikten af renlighet, frisk luft 
och varsamhet mot smitta, särskildt af lungtuberkulos. Såsom 
en frukt af föreningens verksamhet torde också åtminstone delvis 
kunna skrifvas det faktum, att räkningarna för medicin till 
medellösa å apoteken nedgått högst betydligt under de senare 
åren. Också har föreningen sökt att så mycket som möjligt 
ersätta medicin genom stärkande, lämplig föda. De sjuka hafva 
också i regel mött föreningens arbete med mycken tacksamhet. 

Stor offervillighet har visats föreningens arbete från den 
lyckligare lottade allmänhetens sida. Den 1 januari 1896 ut
gjorde föreningens tillgångar 7,116 kr. och inkomsterna samma 
år 4,849 kr., däraf 3,000 kr. såsom gåfva från Stockholms stads 
sparbank med anledning af dess jubileum. Genom beslut af 
den 15 december 1897 beviljade stadsfullmäktige till föreningens 
verksamhet ett årsanslag af 1,500 kr. Genom detta frikostiga 
understöd erhöll föreningen en mera tryggad ekonomisk ställning 
och såg därjämte i detta anslag ett uppmuntrande bevis på den 
välvilja, med hvilken stadens myndigheter syntes hafva aktgifvit 
på föreningens arbete. 1900 års inkomster och utgifter upp-
gingo till resp. 4,568 och 3,198 kr. Af inkomsterna utgjordes 
1,375 kr. af tillfälliga gåfvor. Tacksamt erinras, att H. M. 
Drottningen alltifrån föreningens början täckts lämna årligt bi
drag. Tillgångar i penningar och inventarier utgjorde den 31 
december 1900 8,064-78 kronor. 

Bland andra gåfvor under sistlidet år erhöll föreningen 150 
kr. att därmed under sommaren bereda vistelse på landet åt 
fattiga patienter och kunde därigenom låta fyra sjuka njuta 
landtluft till synbart gagn för dem. På denna nya gren af sin 
verksamhet tänker föreningen hafva sin uppmärksamhet riktad 
för framtiden i mån af inflytande medel. 

Antalet understödjande medlemmar, som år 1896 uppgick 
till 80, hade vid 1900 års slut ökats till 149. 

Efter mönster af de nyssnämnda bägge sjukvårdsföreningarna 
hafva under perioden inom hufvudstaden bildats ytterligare tvenne 
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dylika föreningar, den ena inom Maria församling, bildad den 5 
april 1899, och den andra inom Östermalm, stiftad på hösten 
samma år. Af den förstnämnda, hvars sköterskehem är beläget 
i n:r 88 Brännkyrkagatan, vårdades under år 1900 336 per
soner för en kostnad af 1,451 kronor 62 öre. Föreningens samt
liga utgifter under året uppgingo till 2,974 kr. 82 öre och be
hållningen vid årets slut till 3,575 kr. 11 öre. 

Föreningen Margaretahemmet för vård af fallandesjuka 
sinnesslöa barn, hvilken förening bildades år 1891 på initiativ 
af Hertigen af Vestergötland samt några för saken intresserade 
personer, har till uppgift att taga sig an och vårda fallandesjuka 
sinnesslöa barn. Föreningens angelägenheter handhafvas af en 
styrelse bestående af 11 personer, 5 damer och 6 herrar, bland 
hvilka en läkare. I denna styrelse har Hertigen af Vester
götland hela tiden fungerat som ordförande. 

Vårdanstalten för de sjuka barnen förestås af en husmoder, 
och undervisningen bedrifves af en lärarinna; läkarevården be-
sörjes af en på platsen boende läkare. Föreningen har alltifrån 
början af sin verksamhet haft vårdanstalten förlagd till förhyrd 
lägenhet, Mariehäll, vid Sundbyberg, men så snart dess till
gångar det medgifva, ämnar den bygga ett eget hem å en redan 
inköpt tomt i närheten af Huddinge station. Barnens antal å 
vårdanstalten har under senaste femårsperioden växlat mellan 
26 och 30. Af dessa har ungefär halfva antalet varit från Stock
holms stad, de öfriga från olika delar af riket. 

De bildbara barnen, hvilkas antal vid 1900 års slut ut
gjorde 6, åtnjuta undervisning såväl i vanliga skolämnen som i 
slöjd. För hvarje bildbart barn erhålles ett statsanslag af 250 kr. 
Under senaste femårsperioden har anstalten åtnjutit ett årligt 
anslag af Stockholms stad af 800 kr. Öfriga inkomster utgöras 
dels af årsafgifter, som betalas af landsting, kommuner och en
skilda, i regel 250 kr. för hvarje barn, dels af räntor och fri
villiga gåfvor, dels af ledamotsafgifter. Af föreningens ledamöter 
finnas dels ständiga, som erlägga en gång för alla 50 kr., dels 
tillfälliga, som betala 3 kr. årligen. De förras antal var vid 
slutet af senaste femårsperioden 65, de senares 680. Föreningens 
tillgångar vid 1900 års slut utgjorde: 

Fonder för särskilda ändamål 10,925'31 kr. 

Lifräntefonden 15,05772 » 

Fonder, hvaraf räntan får användas för anstaltens behof 10,00000 > 

Fastighet 12,00000 > 

Öfriga tillgångar 28,56755 > 

Summa 76,550 58 kr. 

Årskostnaden för hvarje barn, som år 1896 utgjorde 421-38 
kr., har under femårsperioden ökats och uppgick år 1900 till 
534-28 kr. 

Allmänna hälsotillståndet i hufvudstaden var under femårs
periodens början synnerligen tillfredsställande. I senare hälften 
af 1897 började emellertid epidemier af difteri och scharlakans-
feber uppstå. Särskildt var difteriepidemien ovanligt utbredd. 
Bortser man från difteriepidemien, var hälsotillståndet under år 
1898 tillfredsställande. Aret 1899 utmärkte sig för en högst be
tydande sjuklighet. Difteriepidemien var synnerligen utbredd. Så 
vidt man vet, har difteri aldrig haft sådan utbredning i Stock
holm som år 1899. Det året anmäldes af denna sjukdom icke 
mindre än 4,823 fall mot 2,946 under år 1898 och endast 639 
under år 1897. Därtill utbröt samma år influensa med många 

sjukdomsfall; äfven af mässling, diarrésjukdomar och lung
inflammation uppträdde ett stort antal fall. Ar 1900 var sjuklig
heten mycket ringa, om man frånser ett fortfarande ganska stort 
antal fall af difteri. 

Mässlingen har under femårsperioden visat ett ovanligt sätt 
att uppträda. Efter en större epidemi plägar här inträda fullt 
epidemifria mellantider. Under femårsperioden har mässling 
aldrig fullständigt försvunnit. I slutet af år 1898 och början af 
år 1899 uppträdde en stegring af sjukdomsfallens antal. Dödlig
heten i denna sjukdom var år 1899 ovanligt stor, 18 %, mot 
6 % föregående år. 

Ar 1896 uppträdde stor sjuklighet i svårartad kikhosta. 
Dödsfallen från alla samhällsklasser uppgingo till nära 15 % af 
sjukdomsfallen. 

Tarmtyfus synes fortfarande vara på ständig återgång. 
Under åren 1896-1900 anmäldes resp. 98, 112, 80, 75, 33 fall 
af denna sjukdom. 

Af epidemisk hjärnfeber anmäldes år 1900 14 fall, däri
bland 8 dödsfall. 8 af de insjuknade tillhörde här garnisone-
rade trupper. Under periodens tidigare år anmäldes intet fall 
af sjukdomen. 

Under år 1900 utbröt i hufvudstaden en koppepidemi. Un
dantager man ett enstaka fall år 1894, hade koppor ej försports i 
hufvudstaden sedan år 1884, då en epidemi på 56 fall uppstod. 
Någon större epidemi af koppor har icke hemsökt Stockholm 
sedan 1874, då de uppträdde i icke mindre än 3,047 fall. Ett 
visst sammanhang kunde vid 1900 års epidemi spåras mellan 
flere af fallen, men åtskilliga uppträdde isolerade, i skilda delar 
af staden, utan att man kunde vinna någon upplysning, hvari-
från de utgått. Endast 14 sjukdomsfall inrapporterades, däraf 
1 dödsfall. Det måste anses som en stor triumf för den mo
derna hälsovården, att en koppepidemi, som redan innästlat sig 
på så skilda håll i staden, kunnat kväfvas i sin linda. Att så 
kunde ske, beror till stor del på hälsovårdsmyndigheternas kloka 
och energiska ingripande. Till ej oväsentlig del beror framgången 
af deras bemödanden på det utmärkta sätt, hvarpå vaccinationen 
i hufvudstaden sedan många år handhafts och öfvervakats. 

Alkoholsjukdomarna hafva stadigt ökats under femårsperioden. 
Ar 1896 uppgick de anmälda sjukdomsfallens antal till 222 och 
år 1900 till 374. 

Dödligheten i Stockholm har, såsom redan under afdel-
ningen Befolkningsförhållanden anförts, varit väsentligt lägre 
under här ifrågavarande femårsperiod än under den näst före
gående. Beräknad på 1,000 af den mantalsskrifna befolkningen, 
utgjorde densamma år 1896 16-81, år 1897 16-54, år 1898 17-n, 
år 1899 19-88 och år 1900 16-78. Siffran för år 1897 är den 
lägsta dödlighetssifffa för Stockholm statistiken haft att uppvisa. 

Till jämförelse meddelas efter Registrar General i London 
antalet döda på 1,000 invånare under år 1900 i några större 
utländska städer: Kristiania 15-5, Köpenhamn 17-8, Hamburg 
17-4, Berlin 19-o, Wien 20'5, Budapest 20-3, S:t Petersburg 24'5, 
London 18's, Hull 19-g, Edinburgh 19"4, Glasgow 22 0 , Dublin 
27:6, Amsterdam 16'6, Bruxelles 16'4, Paris 20-6, Rom 19-i, 
Newyork 20-6, Philadelphia 19-4, Bombay 96-4, Alexandria 32-2. 

Dödligheten inom de olika dödsorsaksgrupperna åren 1881 
—1900 finnes upptagen i tabell S (sid. 84). 

De viktigaste dödsorsakerna under femårsperioden visa föl
jande dödstal, beräknade på 10,000 invånare: 
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Den ojämförligt stora dödligheten bland oäkta barn i första 
lefnadsåret kvarstår oförändrad. Bland 100 lefvande födda oäkta 
barn dogo under första lefnadsåret 25-s, under det bland 100 
lefvande födda äkta barn endast 11 afledo inom samma tid. 
Bland dödsorsakerna hos de späda oäkta barnen intaga mag-
och tarmsjukdomar det viktigaste rummet. Dessa sjukdomar 
uppstå mången gång till följd af mödrarnas obekantskap med 

Tab . S. Dödligheten inom dödsorsaksgrupperna i Stockholm 
åren 1881—1900. 

det allra enklaste, som hörer till uppfödning af barn. Det är 
att hoppas, att månget bamalif, som nu går under genom fostra-
rinnornas okunnighet, framdeles skall kunna räddas, då kun
skapen om hvad som hörer till en rationell barnavård trängt 
djupare ned bland folket. 

I) Allmän fattigvård. Fromma stiftelser m. m. 

a) Fattigvården. Alltsedan kungl. förordningen den 9 juni 
1871 angående fattigvården i riket började tillämpas och efter 
det i följd af rotemansinstitutionens införande de för Stock
holms stads fattigvård tillsatta ordningsmännens verksamhet från 
och med år 1878 upphört, hade förändringarna i fattigvårdens 
handha/vande inom hufvudstaden varit af föga betydenhet och 
i de flesta fall endast bestått i rent reglementariska bestäm
melser. Den brist på central ledning, som öfverlämnandet af 
det egentliga fattigvårdsarbetet åt flere olika styrelser innebar, 
framträdde allt mera tydligt och kunde ej heller afhjälpas af 
fattigvårdsnämndens delegerade för barnavård, hvilkas beslut ofta 
genom saknaden af personlig kännedom om de hjälpsökande 
blefvo föga öfverensstämmande med verkliga behofvet. Hvarje 
fattigvårdsstyrelse utbildade allt efter graden af förmåga och 
intresse sin egen praxis vid tillämpningen af gällande allmänna 
föreskrifter, hvartill kom, att rotemännen, hvilka skulle genom 
personliga besök i de fattigas hem i första hand pröfva och 
undersöka de hjälpsökandes behof, dels vissa tider af året voro 
strängt upptagna af andra göromål, dels saknade erforderlig led
ning och eftersyn och ofta ansågo fattigvårdsgöromålen såsom 
besvärliga tillägg till sina Öfriga mångskiftande åligganden. 

Sedan 1892 års revisorer fäst uppmärksamhet på dessa och 
andra brister i fattigvårdens handhafvande, tillsattes år 1894 en 
kommitté för att undersöka förhållandena och inkomma med 
förslag till förbättrad organisation. Kommitténs i betänkande den 
30 september 1897 afgifna förslag blef sedermera underkastadt 
vederbörande myndigheters pröfning och den 8 november 1898 
i nästan oförändradt skick af stadsfullmäktige antaget. 

De genomgripande förändringar i hufvudstadens fattigvårds
förvaltning, som i följd af ofvannämnda beslut vidtogos och från 
och med år 1899 trädde i verket, äro hufvudsakligen följande. 

Antalet ledamöter i fattigvårdsnåmnden, som dittills ut
gjort 16, nedsattes till 12. Suppleanternas antal, 8, kvarstår 
däremot oförändradt. 

Nämnden, som i ännu vidsträcktare omfattning än förut 
utgör öfverstyrelse för fattigvården, eger doek åt särskilda dele
gerade öfverlämna att i fråga om fattigvårds beviljande med 
nämndens rätt besluta i enlighet med de föreskrifter, som af 
nämnden meddelas. Delegerades ordförande och vice ordförande 
utses för ett år i sänder. Nämndens öfriga ledamöter äfvensom 
dessas suppleanter tjänstgöra i tur och ordning såsom delegerade 
enligt bestämd fördelning. Efter pröfning af de hjälpsökandes 
behof och i öfrigt förekommande omständigheter ega dessa dele
gerade : 

a) att i kommunens ålderdomshem till vård och åtnjutande 
af det underhåll, hvarom fattigvårdsnämnden särskildt förordnar, 
intaga sådana fattiga, som i följd af ålder, bräcklighet eller 
annan fortfarande anledning äro i behof af ständig hjälp. I 
följd af denna bestämmelse har förordnandet om intagning i 
ålderdomshem blifvit för vinnande af större likformighet öfver-
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flyttadt från fattigvårdsstyrelserna och antalet platser i dessa 
anstalter sålunda numera gemensamt för hela staden; 

b) att till intagning å försörjningsinrättning hänvisa sådana 
fattiga, som i följd af särskilda olycksfall, ihållande sjuklighet 
eller andra dylika omständigheter äro i behof af hjälp och icke 
böra å sjukvårdsinrättning eller ålderdomshem intagas, eller ock 
bevilja sådan behöfvande penningunderstöd; 

c) att till intagning å Allmänna barnhuset remittera barn 
under 6 års ålder; att till intagning i stadens barnhem och upp
fostringsanstalter meddela remisser; att till nämndens utackorde-
ringsbyrå remittera sådana minderåriga, som anses böra för fattig
vårdens räkning utackorderas; äfvensom att förordna om vår
dande genom vederbörande fattigvårdsstyrelses försorg och mot 
den uppfostringshjälp, som delegerade i hvarje fall bestämma, 
af de barn, för hvilka annan utväg anses icke kunna eller böra 
beredas; samt 

d) att på förslag af fattigvårdsstyrelse jämväl i öfriga under
stödsärenden, hvilka fattigvårdsnämnden ej särskildt förbehållit 
sig, meddela beslut. 

Fortfarande skall inom hvar och en af hufvudstadens terri-
torialförsamlingar tills vidare finnas en särskild fattigvårds
styrelse, som under nämndens inseende utöfvar den närmaste och 
omedelbara tillsynen öfver de fattiga inom distriktet. Dessa 
fattigvårdsstyrelser åligger för den skull att göra sig noga under
rättade om de hjälpsökandes lefnadsförhållanden och verkliga 
behof, att meddela den fattigvård, som af nämnden blifvit i 
hvarje fall bestämd, där ej detta åt annan uppdragits, samt att 
vaka öfver att beviljadt understöd behörigen användes. Fattig
vårdsstyrelserna ega att hos nämnden föreslå den fattigvård, 
som de i hvarje fall kunna finna af behofvet påkallad; och må 
nämnden jämväl åt dem öfverlämna att bevilja understöd i mat, 
ved eller klädespersedlar äfvensom att, där nöden är så trängande, 
att nämndens beslut ej kan afvaktas, vidtaga andra för fattig
vårdens handhafvande erforderliga åtgärder, dock med skyldighet 
i sistnämnda fall att underställa nämnden dessa åtgärder vid 
dess först infallande sammanträde. 

Den viktigaste nyheten i organisationen torde vara anstäl
landet af en fattigvårdsinspektör. Honom åligger att egna sorg-
fä 11ig uppmärksamhet åt allt, som rörer den allmänna fattig
vården i hufvudstaden, verka för dess följdriktiga handhafvande 
och sunda utveckling, hos fattigvårdsnämnden och de under den
samma lydande styrelser göra de framställningar, hvilka till vin
nande häraf påkallas, samt bringa nämndens beslut till verk
ställighet, där ej detta tillkommer annan. Fattigvårdsinspek
tören skall ock på begäran tillhandagå hufvudstadens enskilda 
barmhärtighetsinrättningar med erforderliga upplysningar och råd. 

Vid nämndens och underlydande styrelsers sammanträden 
må inspektören närvara med rätt att deltaga i öfverläggningarna, 
men ej i besluten. Frågor rörande fattigvårds beviljande, som 
tillhöra nämndens eller delegerades handläggning, skola beredas 
och föredragas af inspektören, hvilken det ock åligger att på 
nämndens anmodan afgifva utlåtanden i öfriga frågor, som anses 
böra till honom hänskjutas. 

I fråga om utöfvandet af kontroll och ledning af den pri
mära undersökningen rörande hjälpsökandes behof och personliga 
förhållanden, hvilken angelägenhet fortfarande tillhör rotemännen, 
eger inspektören öfverinseende likasom ock öfver användningen af 
det årsanslag, som från och med år 1899 ställts till fattigvårds

nämndens förfogande till ersättning åt särskildt anställda bi
träden vid undersökningen af ifrågasatta understöd. 

Fattigvårdsinspektören skall ock ombesörja, att öfver stadens 
samtliga understödstagare register föres, så inrättadt, att däraf 
med lätthet kan vinnas upplysning om den fattigvård, som hvarje 
understödstagare beviljats. 

Redan på grund af fattigvårdsnämndens beslut den 17 juni 
1895 hade ett fortlöpande register öfver allmänna fattigvårdens 
understödstagare kommit till stånd. Till detta register, hvilket 
omfattar två afdelningar, dels det å kartoliner upplagda, lexi
kaliskt ordnade uppslagsregistret och dels personalhandlingarna, 
innehållande upplysningar om personernas fullständiga namn, 
yrken, civilstånd, födelsedata, understödstid, beskaffenheten af 
understödet med flere för fattigvårdens handhafvande viktiga för
hållanden, hämtas de erforderliga uppgifterna af präst- och rote-
mansbetyg, rotemännens förslagslistor å understödssökande med 
anteckningar om fattigvårdsstyrelsernas beslut, fattigvårdsredo-
görares och sysslomäns rapporter samt af ombudsmannens diarier. 

Beträffande hufvudstadens fattigvårdsanstalter torde följande 
mera viktiga förändringar böra anföras. 

Såsom i näst föregående berättelse omförmäldes, inköpte 
staden år 1895 egendomen Skrubba i Brännkyrka socken i syfte 
att dit förlägga den i Tjärhofsgatan 12 inrymda uppfostrings
anstalten för gossar. Den nya anstalten, till hvilken överflytt
ningen egde rum den 1 november 1896, har till ändamål »att 
uppfostra i mindre grad vanartiga gossar, om hvilka det åligger 
Stockholms kommun att taga vård». Anstaltens styrelse ut-
göres af ordförande och två andra ledamöter, årligen utsedda af 
fattigvårdsnämnden. Föreståndare samt ämnes- och yrkeslärare 
antagas af styrelsen. Gossar yngre än 9 år må endast undan
tagsvis emottagas; intill fyllda 18 år kunna å anstalten intagna 
gossar där kvarstanna. Landtegendomens ekonomi och räken
skaper hållas skilda från anstaltens. 

Under år 1899 fattades beslut om inrättande af 5 asyler 
för husvilla, nämligen 2 nattasyler och 3 barnasyler, af hvilka 
de båda förstnämnda redan samma år trädde i verksamhet. Två 
af barnasylerna öppnades för begagnande under år 1900, hvar-
emot den tredje icke kom under året till användning. Dessa 
asyler hafva till ändamål att bereda tillfälligt skydd åt sådana 
medellösa eller mindre bemedlade fäder och mödrar samt barn, 
hvilka särskildt vid flyttningstider blifva i saknad af bostad, 
och skola tills vidare hållas öppna från och med den 1 oktober 
till och med den 30 april påföljande år. För asylerna utser 
fattigvårdsnämnden en styrelse, bestående af 5 ledamöter och 
biträdd af en redogörare i vården af asylerna, hvarjärate fattig
vårdsinspektören utöfvar den omedelbara tillsynen öfver ifråga
varande anstalter. För hvarje asyl antager styrelsen tills vidare 
eller på viss tid dels en föreståndare eller föreståndarinna, hvarvid 
iakttages, att vid nattasyl företrädesvis gifta föreståndare och vid 
barnasyl företrädesvis ogifta föreståndarinnor anställas, dels ock 
i öfrigt erforderligt antal manliga och kvinnliga biträden, hvilken 
personal bör liksom föreståndare eller föreståndarinna vara bo
ende inom asylen. 

Vid 1900 års slut utgjorde, efter det barnhemmet n:r 2 
blifvit under år 1897 indraget, stadens fattigvårdsanstalter ett 
antal af 14 med utrymme för sammanlagdt 5,106 personer, 
nämligen: 
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Sabbatsbergs ålderdomshem, intill 1899 benämndt fattighus 
(Torsgatan), med 1,010 platser; 

Rosenlunds ålderdomshem, intill 1899 benämndt Södermalms 
fattighus (Skånegatan), med 768 platser; 

Allmänna försörjningsinrättningen (Fleminggatan 22) med 
filial (Bondegatan 22), tillsammans inrymmande 1,736 personer, 
däraf 1,536 i hufvudafdelningen och 200 i filialen. I följd af 
bristande utrymme var ock en del af anstaltens personal under 
en tid af året inlogerad i arbetsinrättningen; 

Arbetsinrättningen (Nytorgsgatan 2), med platser för 810 
personer; 

Asylen för barnaföderskor (Prestgårdsgatan 17), med platser 
för 14 kvinnor jämte barn; 

Asylerna för husvilla: 1) nattasylen Tjärhofsgatan 12, af-
sedd för 175 män eller gossar öfver 15 år; 2) nattasylen Öst
götagatan 49 och 51, afsedd för 107 kvinnor eller flickor öfver 
15 år; 3)—5) barnasylerna vid Sabbatsbergsvägen, Asögatan och 
Fleminggatan, hvar och en inrymmande 20 mödrar och 92 barn, 
således tillsammans 336 personer; 

Uppfostringsanstalten vid Skrubba (Brännkyrka socken), 
med platser för 60 gossar; 

Uppfostringsanstalten för flickor (Barnängstvärgatan 7 B), 
med 50 platser; 

Barnhemmet n:r 1 (Rådmansgatan 83), afsedt för 30 flickor; 
samt 

Utackorderingsbyråns barnhem (Klara södra kyrkogata 15), 
med 10 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 så 
väl absolut som i förhållande till stadens mantalsskrifna folk
mängd efterföljande antal: 

Under den senaste femårsperioden hade alltså understöds-
tagarnes antal nedgått med ej mindre än 3,562, eller fullt 13 •/.. 
Denna minskning faller dock uteslutande på åren 1896—1899, 
såsom framgår af nedanstående uppgifter om understödstagarne 
för hvart och ett af den senaste femårsperiodens år: 

Ofvan anförda relativa tal äro visserligen högre än för rikets 
samtliga städer öfverhufvud, men understiga i de flesta fall mot

svarande antal för de fyra städer, som i afseende på folkmängden 
komma hufvudstaden närmast. 

Understödstagarnes fördelning på de 8 fattigvårdsdistrikten 
så väl absolut som i förhållande till folkmängden utfaller be
träffande nedannfimnda år på följande sätt: 

Som vanligt företedde alltså de särskilda distrikten äfven 
under år 1900 ganska betydliga skiljaktigheter. Högre än medel
talet för hela staden kommo de relativa talen för tre af di
strikten, bland hvilka Katarina utvisade det högsta. Inom detta 
distrikt funnos i förhållande till folkmängden dubbelt så många 
understödstagare som i staden öfver hufvud samt mer än tre 
gånger så stort antal som i Klara eller Adolf Fredriks distrikt, 
hvilket senare numera intager sista rummet. 

Efter understödels beskaffenhet eller sättet för dess med
delande kunna understödstagarne fördelas i trenne klasser, näm
ligen i fattigvårdsanstalter intagna, utackorderade och i sina 
hem understödda. Till förstnämnda klass räknas endast de 
personer, som vårdats å stadens här förut anförda fattigvårds
anstalter. Till utackorderade hänföras ej blott de barn, som 
genom utackorderingsbyråns eller fattigvårdsstyrelsernas försorg 
på dylikt sätt vårdats, eller sådana, som genom fattigvårds
nämndens delegerade blifvit inlösta å allmänna barnhuset, utan 
ock alla de så väl barn som äldre personer, mestadels idioter, 
sinnessjuka eller blinda, hvilka genom nämnden eller annan 
styrelse intagits å allmän eller enskild anstalt, som ej står under 
nämndens öfverinseende. Till den tredje klassen, i sina hem 
understödda, räknas slutligen samtliga yngre och äldre personer 
jämte tillhörande barn, som erhållit vare sig s. k. barnavårds
understöd i hemmen, hyreshjälp, mat, ved, skodon eller hvarje 
annat understöd och icke varit intagna i fattigvårdsanstalt eller 
utackorderade. 

En dylik fördelning af samtliga direkta och indirekta under
stödstagare utfaller så väl absolut som i förhållande till hela 
fattigpersonalen på följande sätt: 
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Fattigpersonalens omsättning är i det hela ganska liflig. 
Exempelvis må härom anföras, att från år 1899 funnos i fattig
vård kvarvarande 13,333 personer, utgörande 56-5 % af summan 
för år 1900. Under sistnämnda år tillkoramo vid olika tider 
10,261 understödstagare (43-5 %), hvaremot 11,242 (47-7 %) af-
gingo, däraf 1,031 (44 •/•) genom dödsfall och 10,211 (43s %) i 
öfrigt, hvadan hela personalen vid slutet af året utgjorde 12,352 
(528 %). Minst är omsättningen i ålderdomshemmen och störst 
bland dem, som åtnjuta understöd i hemmen. 

I afseende på understödstagarnes kön, hvarom uppgifter 
föreligga endast beträffande direkta understödstagare, meddelas 
följande data: 

Under sist anförda år svarade alltså mot hvarje hundratal 
understödstagare af mankön 132 af kvinnkön. Skiljaktigheten 
i nämnda hänseende mellan barn och äldre personer var dock 
särdeles betydlig, i det bland barnen mankönet uppgick till mer 
än 70 %, men bland äldre personer utgjorde ej ens 37 •/., be
roende detta förnämligast på 'det stora antalet gossar, som er
hållit understöd i skodon. 

Efter civilstånd fördelade sig direkta understödstagare så
lunda: 

Af samtliga direkta understödstagare år 1900 utgjorde an
talet personer, som egde hemmavarande, minderåriga barn, 3,682, 
eller 22-5 %. På hvarje hundratal af de senare kommo öfver-
hufvud 196 barn. Mot samma antal ogifta kvinnor svarade 143 
barn och mot samma antal änklingar, änkor och frånskilda 247 
barn; på 100 gifta par kommo i medeltal 368 barn. Af hela 
antalet indirekta understödstagare eller hemmavarande minder
åriga barn, utgörande sammanlagdt 7,202, tillhörde 607 (8-4 %) 

ogifta kvinnor, 4,735 (658 %) gifta personer samt 1,860(25 %) 
änklingar, änkor och frånskilda. 

En närmare redogörelse för direkta understödstagares ålder 
utfaller på följande sätt: 

Högsta antalet för någon grupp träffas alltså beträffande år 
1900 i åldern 65—75 år, hvarefter närmast följer gruppen 5— 
15-åriga, innefattande hufvudsakligen skolbarn, som erhållit un
derstöd i skodon, vidare personer i åldern 35—45 år, förnäm
ligast gifta personer med barnuppfostringshjälp. Af ofvannämnda 
antal personer öfver 85 år voro 5 män och 169 kvinnor, af 
hvilka senare 119 voro intagna i ålderdomshemmen. 

Fördelningen af direkta understödstagare efter födelseorter, 
i och utom hufvudstaden eller riket, gifver följande resultat: 

Relativa antalet i Stockholm födda understödstagare ut
gjorde alltså under år 1900 föga mer än en tredjedel. 

Bland understödstagarne kunna de flesta anses som ordi
narie, eller åtnjutande mera varaktigt understöd, och en mindre 
del såsom tillfälliga. Till förstnämnda grupp hänfördes år 1900 
ett antal af 11,315 barn och äldre personer jämte 4,341 de se
nare tillhörande barn och till den andra gruppen 5,077 personer 
med 2,861 barn. Af de ordinarie understödstagarna åter kunde 
räknas såsom fullt försörjda 3,898, utgörande 16-5 % af hela 
antalet understödda. 

En närmare undersökning rörande underhållstiden har gifvit 
vid handen, att af den år 1900 direkt understödda personalen 
hade 13,155, eller fullt 80 %, åtnjutit fattigvård i 5 år eller 
kortare tid, 2,437 personer under 6—10 år o. s. v. samt 36 per
soner under mer än 25 år, deraf 2 alltsedan år 1856. 

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 se
dermera enligt regel oafbrutet ökas till årets slut. Medeltalet 
direkta understödstagare i hvarje månad under år 1900 utgjorde 
10,263, med maximum i februari (11,618) och minimum i juli 
(9,077). Om däremot medeltalet för månad beräknas särskildt 
för hvarje kvartal, framträda, i enlighet med hvad ofvan är an-
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tydt, ganska stora afvikelser. Under livar och en af månaderna 
januari—mars uppgick nämligen medeltalet af samtliga direkta 
understödstagare till 11,277, men sjönk under april—juni till 
9,985 och ytterligare under juli—september till 9,202, hvarefter 
det för årets sista kvartal höjde sig upp till 10,588. 

Fattigvårdskostnaderna hafva med eller utan inräknande 
af värdet å understödstagares arbete jämte försålda effekter upp
gått till följande belopp: 

Af dessa uppgifter visar sig, att fattigvårdskostnaderna un
der ifrågavarande femårsperiod oafbrutet ökats, särdeles för det 
sista året, då likväl ökningen uteslutande berodde på de med 
inrättandet af asyler för husvilla förenade betydliga kostnader, 
hvilka för nämnda år uppgingo till 244,798 kronor 7 öre. 

Medelkostnaden på hvarje direkt understödstagare öfverhuf-
vud och för särskilda understödsklasser har för hvartdera af 
periodens år beräknats sålunda: 

Frånräknas ofvan anförda utgifter för anskaffning af hus 
och inventarier för asylerna för husvilla, sjunker medelkostnaden 
för direkta understödstagare år 1900 till 89 kr. 28 öre. 

Medelvärdet å full fattigförsörjning per år för en understöds
tagare har beräknats utgöra 222 kronor 56 öre under perioden 
1896-1900 och 233 kr. 89 öre ensamt för år 1900. 

Bruttoutgifterna för fattigvården under åren 1896—1900 
kunna specificeras sålunda: 

Af samtliga fattigvårdsutgifterna för år 1900 belöpte sig 
324,989 kr. (17-4 %) på fattigvårdsnämnden omedelbart, 370,594 
kr. (19-8 %) på distriktsstyrelserna och 1,174,472 kr. (62-8 '/,) på 
fattigvårdsanstalterna. 

b) Fromma Stiftelser m. m. De uppgifter angående i huf-
vudstaden förvaltade fromma stiftelser, stipendiifonder, pensions
anstalter, sjukkassor och därmed jämförliga inrättningar, som 
Öfvcrståthållareämbetet för denna femårsberättelse lyckats inför
skaffa, äro sammanförda uti tabell 7. Bland dessa stiftelser må 
särskildt framhållas den under perioden tillkomna, på testamente 
af ingeniören doktor Alfred Nobel grundade Nobelstiftelsen, med 
kapital vid 1900 års slut af 31,225,000 kronor, för hvilken 
Eders Kungl. Maj:t den 29 juni 1900 utfärdat grundstadgar och 
hvilken ej blott utgör den mest betydande bland hufvudstadens 
såväl som hela rikets donationsfonder utan därjämte onekligen 
tillhör det mest storslagna, som något land och någon tid har 
att uppvisa. 

Stockholm i Öfverståthållareämbetets kansli den 31 december 1901. 

E. VON DER L A N C K E N . 

J. Berlin. 
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