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ÅREN 

1901—1905. 

ÖFVERSTÅTHÅLLAREÄMBETETS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 

FÖR 

STOCKHOLMS STAD. 

1. Stadens allmänna beskaffenhet. 

S tockholms stad har under perioden icke undergått någon 
förändring t i l l sina gränser. Stadens areal af land kan 
sålunda vid ifrågavarande periods slut, liksom vid slutet 
af den-nästföregående, beräknas till 3,11893 hektar; härtil l 
komma 509-15 hektar vatten. I fall, såsom exempelvis sker 
i Statistiska Centralbyråns folkräkningsberättelser, Mälarens 
areal räknas för sig och hafvets vikar och sund (»Saltsjön») 
ej tagas med i beräkningen, blifver Stockholms vattenareal 
endast 121 hektar. 

Stadens indelning i rotar har under perioden undergått 
den förändringen, a t t den förutvarande 22 :a roten blef delad 
i tvenne, den 22:a eller Karlbergsroten och den 26:e eller 
Norrtullsroten, den senare begränsad i söder af Karlbergs
vägen från Solnavägen t i l l Hälsingegatan, af sistnämnda 
gata till Frejgatan och af Frejgatan ti l l Sveavägen samt 
i öster af Sveavägen fram ti l l Sveaplan. Denna förändring 
trädde i verket den 1 oktober 1905. 

Efter periodens slut hafva emellertid stora förändringar 
skett både i församlings- och i roteindelningen. Genom nå
digt bref af den 15 april 1904 bestämdes, att sedan löne
reglering blifvit genomförd och vissa andra villkor upp
fyllda, Hedvig Eleonora församling skulle delas i trenne; 
enligt beslut den 2 juni 1905 skulle under liknande villkor 
Adolf Fredriks församling delas, likaledes i trenne, samt 
Jakobs och Johannes församling delas i två, den ena be
nämnd Jakobs församling och den andra Johannes försam
ling. Dessa församlingsklyfningar trädde i verkställighet, 
hvad Hedvig Eleonora och Adolf Fredriks församlingar 
beträffar, den 1 maj 1906. Vid samma tid blef Helgeands
holmen, som förut hört dels till Klara, dels till Jakobs 
och Johannes församling, öfverflyttad till Storkyrkoför
samlingen, och i sammanhang med Adolf Fredriks försam
lings delning blef äfven en ny rotereglering genomförd. 

Hufvudstadens administrativa indelning vid femårspe
riodens slut framgår af tabell A (sid. 2). 
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2. Stadens invånare. 
Folkmängdsförhållanden. Stockholms stads mantals-

skrifna folkmängd, som vid 1900 års slut utgjorde 300,523 
personer, uppgick enligt tabell 1 vid utgången af år 1905 
till 324,488. Den absoluta tillväxten, eller 23,965 personer, 
är, enligt hvad tabell B utvisar, ganska hög och öfver^ 
träffas endast af ökningarna under femårsperioderna 1881— 
1885, 1886—1890 och 1896—1900. Den relativa tillväxten 
för åren 1901—1905, utgörande 7-97 o/0 eller blott 155 perso
ner årligen på tusen inbyggare af medelfolkmängden, står 
däremot tillbaka för ej mindre än åtta perioders tal af de 
tio femårsperioderna mellan åren 1850 och 1900. Endast 
under åren 1851—1855 samt 1866—1870 var tillväxten ännu 
lägre. 

En relativ stagnation i folkmängdens t i l lväxt synes 
alltså karaktärisera den nu tilländalupna femårsperioden. 
Vid närmare undersökning visar sig emellertid denna stagna
tion vara inskränkt till de tre första åren, eller 1901—1903, 
af hvilka särskildt år 1901 utmärker sig genom en synner
ligen ringa folkökning, nämligen endast 39 personer år
ligen på 1,000 invånare af medelfolkmängden. Till jäm
förelse kan nämnas, att intet år efter 1867 har a t t uppvisa 
en så låg siffra beträffande folkmängdens tillväxt. De 
båda sista åren i ifrågavarande period, eller 1904 och 1905, 
bilda däremot tydligen en återgång till mera normala för
hållanden, i det a t t motsvarande siffror för dessa år utgöra 
respektive 26-4 och 20-4 pro mille. 

Under halfseklet 1851—1900 har, efter aritmetiska media 
räknadt, öfverskottet af födde öfver aflidne årligen i huf-
vudstaden uppgått t i l l 2-9 på tusen af medelfolkmängden; 
för perioden 1901—1905 är motsvarande tal 76. Under när
mast föregående femårsperiod var siffran något lägre, men 
de bägge perioderna 1886—1890 och 1891—1895 hafva däö 
emot a t t uppvisa större öfverskott. Underlägsenheten för 
såväl åren 1896—1900 som 1901—1905 beror på den starka 

nedsättningen af födelsetalet, som i medeltal för senare hälf
ten af 1800-talet uppgått till 322 pro mille årligen af 
medelfolkmängden, men under den nu senast tilländagångna 
femårsperioden allenast till 23-7 pro mille. Sistnämnda fö
delsetal är det lägsta, som hittills iakttagits för Stockholm. 
Under perioden 1895—1900 utgjorde motsvarande siffra 25-l 
pro mille. 

Dödligheten inom hufvudstadens befolkning, som under 
förra femårsperioden belöpte sig ti l l endast 18-2 per år och 
1,000 inb., har under tidrymden 1901—1905 ytterl igare min
skats. För sistnämnda period blir nämligen motsvarande 
siffra 16 l . Den förbättring af de hygieniska förhållan
dena i hufvudstaden, som varit e t t så utmärkande drag 
för de senaste årtiondena, synes här a l l t mera framträda. 

öfvergår man till omflyttningen, finner man, a t t sta
den Stockholm under den senaste femårsperioden vunnit 
genom inflyttning i medeltal 79 pro mille årligen af sin 
förutvarande folkmängd, mot 19-9 pro mille årligen i me
deltal för tidrymden 1851—1900. Inflyttningsöfverskottet 
har alltså vari t afsevärdt mindre än vanligt. Afses en 
dast flyttningen inom landet, finner man, a t t hufvudstaden 
årligen på denna väg ökat sin folkmängd med 10-5 pro mille 
årligen under den nu förevarande femårsperioden (förlus
ten t i l l utlandet uppgår till 26 pro mille), under det me
delsiffran för åren 1851—1900 utgör 23-5 pro mille. 

Sammanfattas det nu sagda, framgår beträffande huf-. 
vudstadens folkökningsförhållanden under perioden 1901— 
1905, a t t tillväxten i det hela kan likasom under närmast 
föregående femårsperiod sägas hafva vari t ungefär normal, 
hvilket resultat åstadkommits däraf, a t t de föddes öfver
skott varit tämligen stort och utvandringen ti l l främmande 
länder åtminstone icke af någon större betydenhet. Där
emot har i synnerhet under åren 1901—1903 inflyttningen 
från landsorten vari t ovanligt ringa, och under periodens 

Tab. A. Stockholms stads administrativa indelning vid 1905 års slut. 
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första åi- förekom til l och med, såsom af tabell B framgår, 
det, hvad hufvudstaden vidkommer, mycket sällsynta för
hållandet, a t t den totala utflyttningen öfverstigit inflytt
ningen (om man nämligen räknar med den mantalsskrifna 
befolkningen). Orsaken härtil l torde i främsta rummet böra 
sökas i den intensiva utflyttningen till de olika arbetarför
städerna och villasamhällena i stadens omedelbara närhet, 
hvilken rörelse i sin ordning torde i främsta rummet för
klaras genom de enormt uppdrifna hyresprisen i hufvud
staden. 

Af Stockholms särskilda församlingar har under mel
lantiden mellan 1900 och 1905 Kungsholms församling ökat 
sin folkmängd från 35,065 t i l l 39,417, Adolf Fredriks från 
50,597 till 61,553, Johannes församlingsdel (Roslags- och 
Vanadisrotarne) från 19,990 ti l l 24,113, Hedvig Eleonora 
församling från 66,697 till 67,973, Katarina från 46,209 
till 49,812 och Maria från 39,494 till 41,565. Däremot har 
folkmängden minskats i Storkyrkoförsamlingen från 12,135 
till 11,535, i Klara församling från 17,624 ti l l 16,148 samt 
i Jakobs församlingsdel (Jakobsroten) från 12,712 ti l l 12,372. 
Den starkaste tillväxten återfinnes alltså på öfre Norr
malm (Adolf Fredriks församling och Johannes församlings
del), med 214 o/0 ökning, hvilket är åtskilligt mer än under 
närmast föregående femårsperiod (11-3 o/0). Därnäst kommer 

Kungsholmen, hvars folkmängd vuxit med 12-4 o/0. Under 
tidrymden 1895—1900 var sistnämnda stadsdel den, som 
hade a t t uppvisa den största tillväxten, eller 22-9 <y0. An-
märkningsvärdt ringa har under förevarande period inbyg
gareantalet ökats på Östermalm, eller endast 1"9 o/0 mot 
20-5 0/0 under perioden 1895—1900. På Nedre Norrmalm 
(Klara församling och Jakobs församlingsdel) har folkmäng
den denna gång nedgått från 30,336 till 28,520 personer. 
Södermalms befolkning har däremot vuxit med 66 o/0) eller 
från 85,703 till 91,377 personer. 

Utvandringen till främmande länder är en företeelse, 
som under de senaste årtiondena af många skäl ådragit 
sig en särskild uppmärksamhet i vårt land. I likhet med 
hvad i närmast föregående femårsberättelser iakttagits, med
delas i tabell C en detaljerad öfversikt af hithörande tal 
för perioden 1901—1905 under sammanställning med talen 
från äldre, tid, så långt uppgifter härom i hvarje fall före
ligga. 

Under de senaste 55 åren hafva, såsom af nämnda 
tabell framgår, från hufvudstaden emigrerat 56,458 per
soner. Immigrationen däremot har uppgått till 18,501 per
soner, med afseende å hvilken siffra må erinras, a t t den 
omfattar blott de senaste 30 åren. För de därförut gående 
25 åren är alltså immigrationen okänd, men torde i själfva 

Tab. B. Befolkningens förändringar i Stockholm åren 1851—1905. 



4 Stockholms stad. In- och utvandring. Befolkningens välstånd. 

verket under denna tid icke hafva nå t t någon större om
fattning. Af emigranterna gingo 39,633 ti l l främmande 

Tab. C. Utvandringen från Stockholms stad och invandrin
gen till hufvudstaden från främmande länder. 

världsdelar. Allra största delen af dem hade Amerikas 
Förenta Stater till mål. Till europeiska länder hafva ut
vandrat 16,825 personer, hvilkas förlust nära nog ersattes 
genom motsvarande inflyttning. Af dem, som utvandra till 
Amerika, vänder vid pass en sjundedel tillbaka. 

En anmärkningsvärd episod beträffande invandringen 
åren 1901—19Ö5 är den hastigt uppståndna och redan år 
1900 framträdande stegringen i immigrationen från Finland 
och Kyssland. Under närmast föregående femårsperiod in
vandrade nämligen från dessa länder 628 personer, medan 
motsvarande siffra för åren 1901—1905 utgör 1,628. Man 
misstager sig nog ej, om man härut i ser en y t t r ing af de 
t ryckta politiska konjunkturer, hvilka under de senare åren 
vari t rådande i tsardömet. 

Under perioden 1901—1905 har emigranternas anta] 
uppgått till 8,753, hvilket utgör en ökning på 3,368 per
soner af föregående femårsperiods tal, som var 5,385. Im
migranternas antal har likaledes ökats från 3,942 ti l l 4,706. 
Nettoförlusten eller utvandringens öfverskott öfver invand
ringen, som under förra femårsperioden uppgick ti l l endast 
1,443 personer, har alltså denna gång vari t vid pass tre gån
ger större, eller 4,047 personer. Nettoförlusten under sist
nämnda period uppgick emellertid icke till ens hälften mot 
under hvardera af femårsperioderna 1886—1890 samt 1891 
—1895, och torde därför siffrorna för emigrationen från huf
vudstaden åren 1901—1905 kunna betraktas såsom jämfö
relsevis gynnsamma. 

Liksom perioderna 1891—1895 och 1896—1900, har äf-
ven nu förflutna femårstidrymd utmärkts af det förut okända 
förhållandet, a t t emigrationen var i t större bland kvinnorna 
än bland männen. Nettoförlusten har under dessa senaste 
fem år utgjorts af endast 1,682 män, mot ej mindre än 2,365 
kvinnor. Det ta förhållande vi t tnar om a t t våra svenska 
tjänstflickor all t fortfarande finna fördelaktig anställning 
inom de amerikanska hemmen, där deras goda egenskaper 
sedan länge äro högt uppskattade. 

Angående den återverkan på Sveriges egna förhållanden, 
som allt bestämdare gifver sig t i l l känna såsom resultat af 
den lifliga förbindelse, hvilken genom utvandringen kom
mit t i l l stånd mellan Sverige och den stora amerikanska 
republiken, torde öfverståthållareämbetet få hänvisa t i l l 
hvad i ämnet y t t ra t s uti 1891—1895 års och föregående pe
rioders femårsberättelser. 

Befolkningens välstånd. I föregående femårsberättelse 
framhölls det kraftiga uppsvinget i hufvudstadens närings-
lif, med däraf följande ökadt välstånd hos befolkningen. 
P å de goda tiderna följde emellertid, under de första åren 
af nu afhandlade femårsperiod, en viss depression. Till 
en del berodde förhållandet därpå, a t t skördarne utföllo 
mindre tillfredsställande, särskildt i de hufvudstaden när
belägna länen. Vidare har näringslifvet haft a t t lida af 
långvariga och omfattande arbetskonflikter. Slutligen hade, 
såsom det sedan visade sig när bakslaget kom, under de 
goda konjunkturerna produktionen ökats vida utöfver de 
normala behofven. Emellertid har under de senaste åren 
spekulationen hållit sig mera tillbaka, hvarigenom konsum
tionen fått tid at t växa fatt de ökade produktionsmöjlig-
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heterna, och vid periodens slut tedde sig den ekonomiska 
ställningen afgjordt bättre än under dess tidigare år. Detta 
nya uppsving är så mycket mer anmärkningsvärdt, som det 
har haft att kämpa med de svårigheter, hvilka framkallades 
af den stora arbetsinställelsen inom den mekaniska verk
stadsindustrien. 

At t i hvarje händelse Stockholms materiella resurser 
befinna sig i tillväxt, synes framgå af förefintliga uppgifter 
rörande fastighetsvärdet och den uppskattade inkomsten. 
Taxeringsvärdet af till bevillning uppförda fastigheter har 
vid nedannämnda tider uppgått till följande belopp: 

Till jämförelse må erinras om, a t t Stockholms folkmängd 
år 1880 uppgick ti l l 24-4 o/o af samtliga svenska städers och' 
år 1905 till 26-7 o/0. Dess fastighetsvärde har däremot, så
som rimligt är, städse hålli t sig vid högre procenttal, om 
än med åtskilliga växlingar; den relativa tillbakagången 
under 1890-talet orsakades af den stagnation i byggnads
verksamheten, som då åtminstone tidtals rådde i hufvud-
staden. 

Den uppskattade inkomsten af kapital och arbete har 
utgjort i femårssummor: 

Hufvudstadens andel af landets hela taxerade inkomst 
af kapital och arbete har under en lång tid hållit sig vid 
något mer än en femtedel. Under den sista periodens olika 
år hafva beloppen för Stockholm, fördelade efter bevillnings-
stadgans rubriker, utgjort: 

I ögonen fallande är den stagnation, ja tillbakagång, 
som utmärker år 1902 — et t i flera hänseenden »dåligt» 
ar hvarefter under år 1903 följer en stark stigning. 
Man tager väl icke fel, om man tillskrifver stegringen till 
en del den samtidigt ined inkomstskatten införda själfdeklara
tionen. Af 1903 års siffror kan således ingen direkt slut

sats dragas angående välståndet i hufvudstaden, men det 
synes af den ofvanstående öfversikten, att inkomstbelop
pen äfven de följande åren varit i stigande. 

Här nedan meddelas jämväl uppgift å den för inkomst
skatt taxerade inkomst, det fingerade belopp, efter hvilket 
denna skatt beräknas, samt till jämförelse, den för bevill
ning beskattningsbara inkomsten, d. v. s. den uppskattade 
inkomsten (om hvilken se ofvan) efter verkställdt afdrag 
enligt bevillningsförordningen: 

Beräknas slutligen den fastställda bevillningen, såväl 
af fastighet som af inkomst, i medeltal för hvarje invånare, 
befinnes densamma hafva utgjort: 

Under hvartdera af åren 1901—1905 uppgick bevill-
ningsbeloppet pr inv. till resp. 5-56, 5-56, 6-l3, 6-90 och 7-2i 
kronor. 

E t t godt bidrag till kännedomen om välståndet brukar 
kunna hämtas från omsättningen i de penninginrättningar, 
som uppsamla den stora allmänhetens besparingar, d. v. s. 
i främsta rummet sparbankerna. Af sparbanker äger huf
vudstaden, frånsedt Postsparbanken, egentligen endast en, 
Stockholms stads sparbank, men den äfvenledes här för
lagda Stockholms läns sparbank torde dock till större, kan
ske till allra största delen grunda sig på insättningar från 
staden. Vidare mottagas penningar på sparkasseräkning vid 
åtskilliga enskilda banker och aktiebanker (med i all t ett 
par och trettio kontor) härstädes. Hvad till en början de 
båda sparbankerna beträffar, har omsättningen i dem båda, 
tagna gemensamt, under denna och under nästföregående 
femårsperiod ställt sig sålunda: 
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Antalet utelöpande motböcker i de båda sparbankerna 
har minskats från 114,841 vid 1900 års slut till 111,027 år 
1905. 

Beträffande Postsparbanken kunna exakta siffror för 
Stockholm icke erhållas rörande ränta eller insättarnes be
hållning ; dessutom är bokföringssättet sedan år 1903 ändrad t, 
så a t t t. ex. de värnpliktiges räkningar föras på de sär
skilda länen, i st. f., såsom förut, på hufvudkontoret i Stock
holm. Fastän någon direkt jämförelse med förflutna perioder 
icke låter sig göra, torde man dock kunna våga det anta
gandet, a t t den del af insättarebehållningen i Postsparban
ken, som i verkligheten bör räknas hufvudstaden ti l l godo, 
icke synnerligen förändrats. 

Oberäknadt Postsparbanken, uppgifves insättarnas be
hållning å sparbanks- och sparkasseräkning till följande be
lopp : 

Allmänhetens besparingar synas ^sålunda hafva vuxit 
icke så obetydligt under de fem åren, om också tillväxten 
varit relativt mindre än under närmast föregående femårs
period. Att- den största ökningen kommer på privatbankernas 
sparkasseafdelningar, är lä t t förklarligt, då dessa banker 
i fråga om uppsägningstid och ränta ofta kunnat erbjuda 
fördelaktigare villkor än de egentliga sparbankerna. 

Bland negativa bevis på välmågans stigande eller fal
lande må först anföras pantlånerörelsen. Sedan Stockholms 
stads pantlåneinrättning upphörde år 1891, äger hufvud
staden endast två offentliga pantlåneanstalter, nämligen 
Stockholms pantaktiebank och Arbetareringens banks pant
lånerörelse. Utlåningen vid dessa båda anstalter samman
lagd t visar följande omfattning: 

Den jämna minskningen i utlåningens omfattning är 
ganska beaktansvärd. Stegringen under år 1905 torde stå i 
samband med de arbetskonflikter, som timade under nämnda 
år. Af de särskilda anstalterna har under åren Pantaktie-
banken utlämnat 1,980,797 lån om 20,079,120 kronor och 
Arbetareringens bank 513,155 lån om 6,021,235 kronor. Om 
rörelsen vid privatassistansen saknas uppgifter för perioden. 

Vid de af öfverståthållareämbetet handhafda utsök-
ningsmål har sammanlagda ådömda skuldbeloppet utgjort i 
och' för sig samt jämfördt med folkmängden: 

Det relativa beloppet för de sista fem åren är väl 
högre än under närmast föregående femårsperiod, men får 
dock anses vara tämligen lågt. Jiämförelsevis högst var 
det under år 1901 eller 1,337,330 kronor, motsvarande 4-43 
kr. pr invånare. 

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

Åfven i detta hänseende framstår den sistförflutna fem
årsperioden såsom ganska fördelaktig. 

Till de negativa bevisen på välmågans stigande och 
fallande hör äfven beloppet af resterande utskylder. Här in
verka dock äfven andra omständigheter, såsom i främsta 
rummet de skattdragandes större eller mindre villighet a t t 
fullgöra sina samhällsplikter samt vidtagna åtgärder för 
restantiernas indrifvande. Dessutom har den år 1894 vid
tagna fördelningen af kommunalutskylderna å flera upp
bördsstämmor försvårat en direkt jämförelse med äldre tider. 
Emellertid kan anföras, a t t antalet utfärdade debetsedlar 
och antalet efter behörig uppbördsstämma resterande så
dana utgjorde som följer: 

I afseende å restantierna ställer sig den senast gångna 
femårsperioden sålunda mycket gynnsamt. Då det af na
turliga skäl i främsta rummet äro de lägst beskattade, som 
försumma a t t betala sina utskylder, så följer däraf, a t t 
procenten af resterande utskyldsbelopp ingalunda är så hög, 
som man af nyssnämnda tal skulle kunna förmoda. Under 
åren 1901—1905 påfördes utskylder till belopp af 20,376,834 
kronor a t t betalas å första stämman och häraf funnos efter 
stämman resterande 1,911,587 kronor eller något mer än 
9 o/o (mot 15 % åren 1896—1900 och 21 o/0 åren 1891— 
1895). 

Såsom en god mätare af det ekonomiska ti l lståndet har 
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slutligen af gammalt betraktats antalet ingångna äkten
skap, och har detta i hufvudstaden utgjort: 

Äktenskapsfrekvensen under den tilländalupna femårs
perioden har således åtminstone hålli t sig i jämnbredd med 
proportionen under den allra närmast föregående tiden. 

Befolkningens sedliga tillstånd. Angående det sed
liga tillståndet i Stockholm möter man ej sällan, i synnerhet 
i den utländska litteraturen men äfven i inhemska publi
kationer, synnerligen mörka skildringar. Onekligen äro åt
skilliga företeelser inom hufvudstadslifvet, hvilka genom 
dagspressen komma till allmänhetens kännedom, af nedslå
ende art, men man får ej heller förbise de förändringar till 
det bättre, som ägt rum på flera områden. Af de statistiska 
data, som stå till buds för belysande af detta ämne, må först 
anföras de, som beröra äktenskapsskillnader. Antalet genom 
skiljobref upplösta äktenskap har utgjort, i jämförelse med 
antalet ingångna: 

I vanliga fall är alltså det relativa antalet skilsmässor 
i hufvudstaden fyra till fem gånger så högt som inom lan
det i dess helhet. På 100,000 af medelfolkmängden utgjorde 
skilsmässornas antal i hufvudstaden under perioden 1896 
—1900 i medeltal årligen 43-8, under åren 1901—1905 åter 
44-4. 

Antalet oäkta födda barn är, i förhållande till hela 
folkmängden, tre t i l l 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 frekven
sen af oäkta födelser gåt t nästan ständigt tillbaka, men 
på senaste tiden s tå t t tämligen stilla. Tager man hänsyn till 
hufvudstadsbefolkningens abnorma sammansättning efter ci
vilstånd, ålder och kön, visar det sig, a t t skillnaden mellan 
Stockholm och det öfriga riket, i afseende på de oäkta födel
sernas talrikhet, alldeles icke är så öfverväldigande. 

Dessutom bör ihågkommas, att en hel del föderskor med 
oäkta barn. hvilka i statistiken föras på Stockholm (t. ex. 
åtskilliga okända mödrar) egentligen tillhöra landsorten. 

Osedligheten bland kvinnorna, försåvidt den yt t rar sig 
i yrkesmässig skörlefnad, visas af följande siffror för anta
let första gången bland de besiktningsskyldiga inskrifna 
samt från besiktningsskyldighet befriade: 

Antalet vid slutet af nedanstående år underkastade be
siktning har utgjort: 

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, at t några slag 
af förbrytelser, t. ex. våld möt person, pläga förekomma tal
rikare under goda ekonomiska tider. 
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Det absoluta och relativa antalet själfmord har inom' 
hufvudstaden varit följande, jämfördt med frekvensen uti 
riket i dess helhet: 

Af hela antalet själfmördare åren 1901—1905 voro 423 
män och 66 kvinnor. 

Till förklaring af skillnaden mellan ofvan anförda siff
ror och vissa i äldre befolkningsstatistiska publikationer 
förekommande uppgifter må framhållas, att kvinnor under 
femtio år, hvilka dött på grund af fosforförgiftning, äro 
här icke räknade som själfmördare. 

Antalet fylleriförseelser utgjorde: 

Nykterhetsverksamheten. De nykterhetssällskap, som 
dels under ordens- dels under vanliga föreningsformer under 
förra femårsperioden arbetade, fortsätta alltjämt sin verk
samhet och hafva lyckats ganska väsentligt höja sina med
lemssiffror. 

Svenska nykterhetssällskapet, som räknar sin tillvaro 
från kampåren mot brännvinet under husbehofsbränningens 
dagar, har, sedan sällskapet af konsul Oskar Ekman erhållit 
betydande donationer, utvidgat sin verksamhet och i samband 
därmed ändrat sitt namn till Svenska sällskapet för nykter
het och folkuppfostran. Det åtnjuter fortfarande i statsan
slag 4,000 kr. årligen samt utger minst fem skrifter, berö
rande dels nykterhetsfrågan, dels andra folkets uppfostran 
och' upplysning afseende ämnen. Dessutom har sällskapet 
under periodens senaste år igångsatt föreläsningsverksam
het, understödt folkbiblioteksverksamheten genom en omfat
tande bokinköpsförmedling samt utsändt »vandrande skol
kök», hvilka i skilda delar af landet gifvit skolkökskurser, 
senaste året 32 med 507 elever. 

Utom den af 17 personer bestående styrelsen räknar säll? 
skåpet i Stockholm ett 20-tal samt inom landet i öfrigt och 
utomlands omkring 200 ledamöter. 

Af de på absolutistisk grund och under ordensformer ar
betande nykterhetssällskapen är Goodtemplarorden den mest 
betydände såväl i medlemsantal som i planmässigt arbete 
för folkets upplysning och fostran till nykterhet. Goodtemp
larorden, stiftad i Amerika 1851 och införd i Sverige 1879, 
räknade vid 1905 års slut inom de äldres afdelning 131,143 
medlemmar i 2,088 loger och i de yngres 49,098 medlemmar 
i 677 ungdomsloger eller tillsammans ej mindre än 180,241 
medlemmar, utvisande en ökning under femårsperioden af 
33,981 äldre och 32,899 yngre, eller en sammanlagd ökning 

af 66,880 medlemmar. Inom Stockholms distrikt har medlems^ 
antalet ökats med 935 äldre och 686 yngre till resp. 3,467 
och 1,194 eller tillsammans 4,661 medlemmar. 

Ordens skriftspridningsföretag, Aktiebolaget Svenska 
Nykterhetsförlaget, fortsätter sin verksamhet ined utgif-
vande af ordens båda tidningar Reformatorn och Daggdrop
pen samt en allt mer växande förlagverksamhet, omfattande 
hufvudsakligen nykterhetslitteratur. Genom studiecirklar 
och studiekurser utöfvar orden ock ett betydande folkupp
lysningsarbete liksom äfven genom föreläsnings- och folk-
biblioteksverksamhet, hvilken senare för 1906 erhållit ett 
statsbidrag af 1,500 kronor. 

Orden har på en mängd platser i landet egna ordenshus 
till ett sammanlagdt värde af öfver 4 millioner kr. Inom 
Stockholm äger en grupp af 8 loger en fastighet med lokaler 
för ordens behof. 

Inom orden finnes en själfhjälpsförening med uppgift 
att vid medlems död till efterlefvande utbetala visst belopp. 
Den ägde vid 1905 års slut omkring 9,000 medlemmar med om
kring 800,000 kronor afsatta i fonder. 

Templarorden, stiftad i Amerika 1883 och införd i Sveri
ge 1884, arbetar i hufvudsak efter samma principer som 
goodtemplarorden, men under något enklare former. Dess 
medlemsantal har under femårsperioden ökats från 39,724 till 
52,378 eller med 12,654, hvartill kommer en ungdomsafdelning 
med 7,968 medlemmar, hvadan ordens hela medlemstal vid 
1905 års slut var 60,346. 

I Stockholms distrikt (som äfven omfattar hela Söder
törn, Värmdön m. m. och en del af Upplands fastland) har 
medlemsantalet vuxit från 3,913 till 4,550, däraf 3,684 äldre 
och 866 yngre. 

Templarorden har ock en själfhjälpsförening med om
kring 8,000 medlemmar samt i fonder öfver 400,000 kronor .̂ 

Ordens organ är Templaren, hvarjämte ungdomstidnin
gen Daggdroppen äges gemensamt med goodtemplarorden. 

Nationalgoodtemplarorden, stiftad 1888 genom utbryt
ning ur goodtemplarorden, har ökats i medlemsantal från 
22,262 till 31,397 eller med 9,135; de yngres afdelning till
höra 6,604 och de äldres 24,793. Inom Stockholms distrikt 
funnos vid periodens slut 1,626 äldre och 669 yngre medlem
mar eller tillsammans 2,295. Äfven inom Nationalgoodtemp
larorden finnes en själfhjälpsförening, »Framåt», med om
kring 3,000 medlemmar och 80,000 kr. i fonder. Ordens or
gan är Nationalkuriren, som utgifves från Göteborg. 

Nykterhetsorden Yerdandi, stiftad år 1896, äfven genom 
utbrytning ur goodtemplarorden, arbetar efter samma grun
der som ofvannämnda ordnar, men har vidgat programmet 
så att dess verksamhet får en afgjord socialpolitisk karak
tär. Ordens medlemsantal var vid periodens slut 13,099, 
däraf 1,293 yngre, samt inom Stockholms distrikt omkring 
1,500. Ordens organ är Verdandisten. 

Bland absolutistiska nykterhetsföreningar, som arbeta 
under vanliga föreningsformer, är Sveriges blåbandsförening 
den största. Dess medlemsantal har under perioden ökats 
från omkring 75,000 till 80,277, hvartill kommer en ungdoms
afdelning om 5,000 medlemmar. Inom Stockholm finnas om
kring 1,500 medlemmar. Föreningens organ är Blå bandet, 
som utgifves från Örebro. 
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Hvita bandet är uteslutande en kvinnoförening, utgöran
de en afdelning af Världens kristna nykterhetsförening med 
både nykterhets- och sedlighetssträfvandet på si t t program. 
Hvita bandet infördes i Sverige 1900 och räknade vid perio
dens slut omkring 2,600 medlemmar, däraf 700 i Stockholm. 
Föreningens organ heter Hvita bandet och utges från Stock
holm. 

Bykterhetsarmhi är en 1896 bildad nykterhetsförening, 
som arbetar under militära former. Dess medlemsantal är 
omkring 3,000, däraf 500 i Stockholm. 

S. 8. U. H. (Sveriges studerande ungdoms helnykter
hetsförbund), stiftadt 1896, arbetar uteslutande bland den 
studerande ungdomen, men de senaste åren ha anslutna före
ningar äfven bildats bland präster och lärare. Förbundet 
räknade vid periodens slut 8,180 medlemmar, däraf omkring 
500 i Stockholm. Föreningens organ är Polstjärnan, som ut
ges från Uppsala. , 

Af öfriga inom hufvudstaden arbetande mindre sällskap, 
som af se nykterhetens befrämjande, må här nämnas: Stock
holms lärares nykterhetssällskap (74 medl.), Stockholms präs
terliga nykterhetssällskap (15 medl.), Spårvägspersonalens 
nykterhetsförening (58 medl.), Stockholms studenters nyk
terhetsförbund (86 medl.), Svenska läkarnes nyk te rhe t s fö^ 
ning, Svenska postpersonalens helnykterhetsförbund, Svenskaj 
officerarnes nykterhetsförbund och Nykterhetsförbundet 
Stjärnan. 

Här må ock nämnas, a t t inom Stockholms poliskår bil
dats en lokalafdelning af goodtemplarorden, logen »Her-
mandad», som räknar ett medlemsantal af omkring 70. 

Samtliga inom hufvudstaden arbetande nykterhetsför
eningar äro sammanslutna i NyJcterhetsfolkets i Stockholm 
Centralförsamling, sammansatt af ombud från de olika 
föreningarna och med särskild uppgift a t t sammanhålla och 
samla dem til l enigt uppträdande i kampen för rusdrycks
brukets inskränkning och slutliga afskaffande. 

Inom hufvudstaden finnas i samtliga på absolutistisk 
grund arbetande föreningar omkring 25,000 medlemmar. En 
gång i veckan samlas medlemmar till möten i sina resp. 
lokalafdelningar. Sedan 1905 erhålla dessa föreningar i hy
resbidrag från Stockholms stad Vs af sina hyresafgifter, 
dock ej tillsammans öfver 10,000 kronor. Många af förenings-, 
mötena äro äfven tillgängliga för allmänheten, men ofta an
ordnas särskilda upplysnings- och agitationsmöten. 

Under perioden ha i Stockholm hållits två stora inter
nationella nykterhetsmöten, båda 1902, nämligen goodtemplar-
ordens världsstorlogemöte och femte nordiska nykterhets
mötet. Det förra, till hvars omkostnader staden lämnat an
slag och i hvilket ombud från alla världsdelar deltogo, in
leddes med en offentlig fest å Kungl. operan, som bevista
des af medlemmar af konungafamiljen, regeringen samt stads
fullmäktige m. fl. korporationer. I det senare, som hölls i 
omedelbar anslutning till det förra, deltogo representanter 
tör de fyra nordiska länderna, och öfvervoros en del af dess 
förhandlingar af medlemmar af regeringen. 

De religiösa förhållandena. Hvad ti l l en början stats
kyrkans andliga verksamhet beträffar, har densamma före
te t t en större lifaktighet och kraft än hvad tillförene på 
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länge varit fallet. Orsakerna till denna lifaktighet äro sä
kerligen flera. Dissenters och frireligiösas lifliga verksam
het hafva utan tvifvel i ej ringa grad påverkat den rent 
kyrkliga ti l l ädel täflan; likaså kan man spåra en inverkan 
af de i våra dagar skarpt utpräglade motsatta världsåskäd-
ningarnes kamp med hvarandra, af en förbättrad prästbild
ning o. s. v., men kanske icke minst af den kyrkliga verksam
hetens från slentrian allt mera frigjorda tendenser samt dess 
befriande från en del mera »världsliga» uppdrag i fråga om 
fattigvård och skolväsende, hvilka fordom i mycket högre 
grad än hvad nu är fallet lade beslag på de kyrkliga myndig
heterna och de prästerliga arbetskrafterna. I sistnämnda al-
seende må bland annat erinras därom, at t folkskoleväsendet 
numera öfvergått från att vara en kyrkostämmornas angelä
genhet till en kommunal, tillhörande stadsfullmäktiges om
vårdnad. 

Det närmast synliga uttrycket för statskyrkans stegrade 
verksamhetslust och verksamhetskraft i hufvudstaden är 
utan tvifvel uppförandet af nya kyrkor och delningen af de 
stora församlingarna. Hvad församlingsdelningarne beträf
far, hänvisas till den redogörelse, som under rubriken: Sta
dens allmänna beskaffenhet här förut lämnats. Af nya 
kyrkor och kapell hafva följande blifvit under den gångna 
femårsperioden invigda och upplåtna för kyrkliga ändamål: 
Oskarskyrkan 1903, Stefanskapellet 1904 och Matteuskyrkan 
1905. Därjämte hafva arbetena pågått med Sofiakyrkan och 
Gustaf Vasakyrkan, hvilka båda invigdes kort efter pe
riodens slut. Denna lifliga kyrkobyggnadsverksamhet står 
i stark kontrast till den föregående tiden. Frånsedt nybygg
naden af Johannes kyrka (invigd 1890), Gustaf Adolfs-
kyrkan (1894) för regementenas behof, Skeppsholmskyrkan 
(1842), hvilken ersatte den gamla amiralitetskyrkan på Blasie-
holmen, samt smärre gudstjänstlokaler vid enskilda inrätt
ningar och den fria Blasieholmskyrkan, hade nämligen inga 
lutherska församlingskyrkor invigts i hufvudstaden sedan 
1774, då Adolf Fredriks kyrka blef färdig. Stockholms folk
mängd utgjorde då högst 75,000, eller ungefär en fjärdedel af 
den nuvarande. Proportionsvis är det nuvarande antalet kyr
kor och kapell icke i jämnhöjd, i förhållande till folkmängden, 
med antalet kyrkor för 130 år sedan. Men å andra sidan 
får man icke förgäta, a t t et t mångfaldigt större antal 
dissenters och frireligiösa numera få sina andliga behof 
tillfredsställda i de talrika frikyrkorna och missionshusen^ 
hvarjämte den religiösa uppbyggeisen under de senare årtion
dena synes hafva sökt sig en mångfald af nya medel för 
sitt tillgodoseende i den hastigt svällande religiösa littera
turen (böcker, ströskrifter och tidningar), föredrag och fri-
luftsmöten. Vid en undersökning under en godtyckligt vald 
vintervecka (utan någon kyrklig högtid) befanns, a t t i en 
daglig hufvudstadstidning voro annonserade för statskyrkans 
vidkommande e t t 80-tal gudstjänster och andaktsstunder samt 
för dissenters och fria föreningar omkring 250 predikningar, 
möten, föredrag och bönestunder, således inalles omkring 
330 uppbyggelsetillfällen. Till jämförelse kan nämnas, a t t 
under en vintervecka hundra år tidigare, eller 1805, annon
serades för några och tjugo predikolokaler (församlingskyr
korna, änke-, gubb- och fattighus, fängelser etc.) i allt 45 
gudstjänsttillfällen, och år 1855 ett ungefär lika stort antal. 

Ims statt. 
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I sammanhang med kyrkobyggnaderna och församlings-
delningarne har en afsevärd ökning af prästerskapet ägt 
rum. Antalet af i Stockholm tjänstgörande prästmän (präst
vigda läroverkslärare oräknade) utgör ett 70-tal. Rekryte
ringen af det extraordinaxie prästerskapet i hufvudstaden 
sker emellertid med de öfriga stiftsstyrelsernas goda minne, 
och om det också ännu icke mött större svårigheter a t t 
få behofven i hufvudstaden fyllda, är det dock fara värdt, 
a t t den rådande prästbristen kan göra sig kännbar äfven 
i Stockholm. 

Prästerskapets verksamhet är — frånsedt enskild själa
vård, hvars omfattning enligt sakens natur undandrager 
sig all närmare undersökning och som i en modern storstad 
icke kan blifva så omfattande — hufvudsakligen koncent 
trerad på gudstjänsterna, konfirmationsundervisningen och 
de så kallade förrättningarna. Rikliga tillfällen torde här
igenom vara beredda a t t nå människorna af alla stånd och 
klasser, åldrar och lefnadsvillkor med den kristna religionens 
sanningar. Större omsorg på gudstjänsternas estetiska ut-
gestaltning synes man också nedlägga. Goda kyrkokörer 
medverka vanligen vid församlingssångens ledning; vesper-
gudstjänster med riklig sång och musik hafva alltmera 
kommit i bruk och uppskattas tydligen högt, eftersom kyr
korna då pläga vara alldeles fyllda af människor. Ganska 
af sevärda penningbidrag både af församlingarna och enskilda 
föreningar hafva möjliggjort denna allmänna höjning af 
gudstjänsternas värdiga" och för känslan tilltalande hållning. 
Det vill också synas, som om prästerna i sina predikningar 
blifvit mera praktiska och enkla, utan tvifvel till fromma 
för den kyrkl iga uppbyggeisens verkan och värde. De i regel 
föga besökta morgon- och aftonbönerna samt de flesta otte-
sångsgudstjänsterna hafva efter hand af skaf fats och ersatts 
af högtidligare dopgudstjänster, barngudstjänster och litur
giska aftonböner. 

Huru konfirmationsundervisningen, kanske den vikti
gaste af prästerskapets uppgifter i en modern storstad, be-
drifves, är icke för öfverståthållareämbetet närmare bekant, 
och hufvudstaden saknar all t livad offentlig kyrklig ämbets-
berattelse heter. Men ämbetet tror sig dock veta, a t t äfven 
denna undervisning i stigande grad antagit en mera prak
tisk prägel, så at t katekesutanläsningen alltmera af skaf fats 
till förmån för en mera personlig framställning af den kristna 
trosåskådningen. Konfirmationsklasserna synas emellertid 
vara oskäligt stora, i vissa församlingar ända ti l l 80 a 100 
barn. I de allra flesta fall låta föräldrarne — äfven de, som 
äro socialdemokrater — sina barn deltaga i konfirmations
undervisningen. Det relativa fåtalet af icke konfirmerade 
torde hufvudsakligen vara barn till baptistiskt sinnade för
äldrar. Å andra sidan förekomma årligen icke så få fall 
af dop vid konfirmationsåldern af sådana gossar och flickor, 
som vilja deltaga i konfirmationsundervisningen. Äfven full
vuxna låta sig döpas och konfirmeras för at t på detta sätt 
få rä t t till kyrklig vigsel. 

Om de odöptes och okonfirmerades antal får anses 
relativt lågt, torde man däremot nödgas fastställa en alldeles 
i ögonen fallande minskning af nattvardsgästernas antal, 
ifall man nämligen frånser den första nattvardsgången i för
bindelse med konfirmationen. På orsakerna till detta afta-

gande, hvilka torde vara af ganska komplicerad natur, anser 
öfverståthållareämbetet sig icke böra här ingå. 

Utträdena ur s tatskyrkan äro enligt prästerskapets upp
lysningar ganska fåtaliga, men säkra siffror härom sak
nas. Många dissenters kvarstå nominellt i statskyrkan, och 
åtskilliga besöka omväxlande statskyrkans och frikyrkosam
fundens gudstjänster, hvarhelst de tro sig kunna hämta 
någon andlig vederkvickelse. I samband med den rent le
gala själavården har statskyrkans prästerskap äfven sökt 
inverka på folket genom frivilliga anordningar i religiöst 
syfte. Åtminstone somliga präster besöka, konfirmandernas 
föräldrar och inbjuda till föräldramöten, hålla »katekes
samtal», »gårdsmöten», barngudstjänster, söndagsskolor, låta 
trycka traktater och ströskrifter, hålla föredrag i nykter
hetsföreningar, syföreningar, K. F . U. M., K. F . U. K., 
Hvita bandet, Folkets hus o. s. v. samt bilda ungdoms- och 
konfirmandsförbund, i hvilka man diskuterar, sjunger, 
åstadkommer förströelse (smärre bjudningar och utf lykter 
sommartiden), förmedlar boklån m. m. E t t visst samarbete 
mellan präster och skollärare har härvid äfven äg t rum. 
Vissa privata sällskap, såsom Stockholms stadsmission, Stock
holms evangelisk-lutherska missionsförening, Sällskapet för 
kyrkl ig själavård, Samfundet Pro fide et christianismo, arbeta 
hvar på s i t t vis i anslutning ti l l statskyrkans verksamhet 
och i samverkan med lekmän för religiöst-sedliga syften 
genom skriftspridning, symöten, predikoverksamhet och — 
det sistnämnda samfundet — genom anställandet af kateketer 
a t t biträda vid konfirmationsundervisningen i de stora för
samlingarna. Åtskilliga religionsvetenskapliga föreläsningar 
hafva äfven årligen förekommit, mestadels ingående i Bor
garskolans föreläsningsserier. 

För a l l t detta mera frivilliga kyrkl iga arbete synes 
emellertid ingen bestämd plan och organisation förefinnas, 
hvarför också en del företag torde vara af ganska tillfällig 
beskaffenhet, gjorda så a t t säga på försök och därför skiftan
de form och gestalt efter resp. prästmäns olika läggning 
och intressen, olika i olika församlingar, utan starkare sam
manhållning eller bestämd arbetsfördelning bland präster
skapet. Detta har som kår sin samlingspunkt i det månat-
ligen (utom under sommaren) sammanträdande »Stockholms 
prästsällskap» (stiftadt 1819), hvilket mest sysslar med prak
t iskt kyrkl iga frågor och synes föra en ganska lifaktig 
tillvaro. 

Hvad befolkningens allmänna religiöst-sedliga stånd
punkt beträffar, bör naturligen i e t t ämne, så vanskligt 
a t t bedöma, e t t omdöme fällas med varsamhet. Fäster man 
sig vid den stora medelklassen, hvilken tagi t det forna 
horgarståndets traditioner i arf, torde man kunna påstå, 
a t t dess allmänna ståndpunkt i stort är god och sund. E t t 
djupare religiöst intresse är väl mera sällan a t t påträffa. 
Men å andra sidan råder utan tvifvel i befolkningens djupa 
lager en enkel och oskrymtad vördnad för det heliga samt 
tro på en sedlig världsordning, och detta sinnelag finner1 

äfven sitt uttryck i e t t troget fasthållande vid de kyrkliga 
institutionerna och i kyrkobesök, i synnerhet på vissa hög
tidsdagar, såsom juldagen, nyårsaftonen och långfredagen. 
Häremot svarar visserligen en i ögonen fallande tomhet i 
kyrkorna under sommarens gudstjänster, då befolkningen 
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Tab. D. Egendomar i Stockholms stad, tillhörande andra religiösa samfund och föreningar än statskyrkans 
församlingar, år 1905.1) 
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söker sig ut åt skärgården och landsbygden för a t t njuta 
af den fria naturen, mången gång dock äfven i syfte a t t 
deltaga i religiösa möten och åhöra predikningar. Sveriges 
huf-vudstad torde för öfrigt mer än de flesta storstäder 
(Englands och Skottlands måhända undantagna) gifva in
trycket af yt t re söndagshvila. 

Till den under rubriken: »befolkningens sedliga till
stånd» lämnade statistik öfver äktenskapsskillnader under 
perioden torde här böra lämnas någon redogörelse för de 
hos prästerskapet anhängiggjorda äktenskapsskillnadsären
dena. Några exakta siffror gifvas icke, men enligt uppgift 
från prästerligt håll lära ända till hälften af de hos präs
terskapet påbegynta ärendena om äktenskapsskillnad stanna 
vid den förmaning makarne mottaga af pastor eller inför 
kyrkorådet. I många fall är ett personligt besök af pastor 
i makarnes hem tillräckligt a t t åstadkomma försoning. Huru 
beklagliga dessa äktenskapliga tvister än må vara, vit tnar 
dock deras afslutning inför kyrkoråd och framförallt präs
terskapet, a t t den kyrkliga verksamheten äfven här ut
rä t ta r mera än man kanske i allmänhet föreställer sig. —> 
Enligt meddelande från prästmän, som haft med dylika mål 
at t göra, synas de allra flesta äktenskapsskilsmässor sam
manhänga med rusdryckerna och deras förråande inverkan 
på det sexuella samlifvet äfvensom deras inflytande på hem
mens ekonomi och ordning. 

Den irreligiösa propagandan, hvilken särskildt hos de 
så kallade ungsocialisterna antagit i hög grad motbjudande 
form, synes dess bättre ännu icke hafva haft något syn
nerligt inflytande på tänkesättet hos den stora massan 
af befolkningen. 

Hvad förhållandet mellan sekterna och statskyrkan an
går, tyckes detta utveckla sig till större lugn och fördrag
samhet å båda hållen, med en viss ömsesidig förståelse och 
erkännande af hvarandras berättigande. 

Af de särskilda protestantiska sekterna eller religiösa 
samfunden hafva några formligen ut t rädt ur statskyrkan 
och bildat egna, legaliserade församlingar, medan andra 
låta sina medlemmar till namnet kvarstå i svenska kyr
kan. Till den förra kategorien höra metodist-episkopal-
kyrkan, Nya kyrkan (eller Svedenborgska samfundet) samt 
katolsk-apostoliska eller irvingianska kyrkan. Bland dessa 
äro metodisterna, hvilka i hufvudstaden äro fördelade på 
fem församlingar, de afgjordt talrikaste. Bland religiösa 
samfund, som ej bildat af staten erkända församlingar, må 
framför allt nämnas baptisterna, Svenska missionsförbundet 
eller de så kallade Waldenströmarne samt Frälsnings
armén. Angående dessa tillåter sig öfverståthållareambe-
tet att hänvisa till föregående femårsberättelse. — I öf
r ig t må omnämnas följande församlingar i hufvudstaden: 
evangeliska brödraförsamlingen, en fransk-reformert, en en-
gelsk-episkopal, en romersk-katolsk (med 2 kyrkor), en gre
kisk-katolsk och en mosaisk församling. Den romersk-katol
ska och den mosaiska äro de enda främmande församlingar, 
som hafva egen kyrkobokföring. 

I tabell D. meddelas en öfversikt af de fastigheter 
inom hufvudstaden, som tillhöra andra religiösa samfund 
och föreningar än statskyrkans församlingar. Däri äro dock 
ej inräknade de egendomar, som innehafvas af vissa med 

religiösa samfund i nära förbindelse stående aktiebolag, så
som Aktiebolaget S:ta Birgitta och Frälsningsarméns för
lagsaktiebolag. Angående dessa senare fastigheter hänvi
sas i stället t i l l tabell 5. 

Välgörenhet och humanitära sträfvanden. Äfven un
der denna period, liksom tillförene, har i hufvudstaden ut-
öfvats en omfattande enskild välgörenhet. Till dess för
fogande stå åtskilliga donationer, å hvilka en förteckning 
meddelas i tabell 7, som äfven lämnar några sifferuppgifter 
om dessa stiftelsers verksamhet under år 1905. överståt
hållareämbetet har därjämte ansett sig böra göra ti l l före
mål för särskildt omnämnande några föreningar, hvilka 
antingen, enär de icke lämpligen kunna inordnas under ru
briken stiftelser, icke blifvit upptagna i tabell 7, eller ock 
på grund af sin mera ingripande verksamhet förtjäna en 
utförligare redogörelse. 

Föreningen för Välgörenhetens Ordnande (i dagligt tal 
kallad F . V. O.), (som har t i l l uppgift att , oberoende af 
religiösa och politiska meningsskiljaktigheter, inom huf
vudstaden verka för ett ordnadt samarbete mellan enskilda 
välgörande personer, enskilda välgörande stiftelser eller 
föreningar och den allmänna fattigvården, har under den 
gångna femårsperioden fortfarande arbetat på ungefär samma 
sätt som förut. 

Rörande föreningens organisation och arbetssätt kan 
därföre hänvisas till föregående femårsberättelser; och in
skränker sig öfverståthållareämbetet här t i l l lämnande af 
några sifferuppgifter till belysande af verksamheten under 
förevarande femårsperiod. Medlemmarnes antal är för när
varande omkring 2,000, däraf 13 stiftande (d. v. s. sådana 
som erlagt afgift för en gång med 1,000 kr.) och 108 
ständiga (som erlagt dylik afgift med 200 kr.) samt de 
öfriga årligen betalande afgift af minst 3 kr. Af medlems-
afgif terna, af sättas 15 o/0 t i l l bildande af en fond för a t t 
t rygga föreningens verksamhet. Det kapital, för hvilket 
föreningen den 30 juni 1906 hade a t t ansvara, uppgick 
ti l l kr. 613,725-44. Af detta kapital, däraf endast räntan 
får disponeras, äro afsedda 205,800 kr. t i l l späda barns 
vård och uppfostran, kr. 41,977/50 till underhåll af e t t 
barnhärbärge, 50,000 kr. för anskaffande af lämplig lokal 
för centralbyrån och kr. 217,052-85 för dess underhåll för 
öfrigt. Återstoden, kr. 98,895-09, är afsedd till understöd. 
Genom fonden för barns vård och uppfostran underhållas i 
medeltal 59 barn. Bad- och brunnsvistelse har under pe
rioden beredts 235 personer, och för 45 män, 253 kvinnor, 
323 barr. och 65 hela familjer har vistelse å landet an
ordnats. Af penninglån, som utlämnats t i l l hjälpbehöfvande 
för a t t sät ta dem i stånd a t t börja verksamhet för själf-
försörjning, utestodo den 30 juni 1906 kr. 7,602-50. I ena
handa syfte hafva arbetsredskap utlånats, nämligen 4 stick
maskiner och 63 symaskiner. Genom föreningens slöjdaf-
delning hafva under vintermånaderna 117 personer erhålli t 
arbete med en förtjänst af tillhopa omkring 8,000 kr. Om
sättningssumman för försäljning af sålunda tillverkade ar
tiklar har i medeltal gå t t till omkring 22,000 kr. om året. 
Genom centralbyråns kommissionsafdelning hafva under pe
rioden platser förmedlats för 246 personer och tillfällig 
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sysselsättning beredts 897 personer. Å centralbyrån har 
en s. k. vårdarkurs, omfattande 10 föreläsningar, under 
sista åren varit anordnad. Den afsåg a t t sätta personer, 
som önska aktivt deltaga i fattigvårdsarbetet, in i åtskilliga 
förhållanden, som beröra de fattigas lif och äro af betydelse, 
då man vill söka ordna för någon. 

Föreningen Vandrande Sparkassa. Denna förening har 
t i l l uppgift a t t förmå mindre bemedlade, a t t under tider 
med god arbetsförtjänst afsätta något af sina inkomster 
för kommande dagar, af en eller annan anledning ekono
miskt ogynnsammare. Föreningen söker åstadkomma detta 
på så sätt, at t föreningens medlemmar, försedda med post
sparbankens sparmärken, på regelbundet återkommande tider 
besöka arbetarebostäder, butiker eller verkstäder och till 
de där boende eller arbetande försälja dylika märken, hvar-
efter medlemmarne öfvervaka a t t de sålunda gjorda be
sparingarna insättas i Postsparbanken. En dylik verksamhet 
hade under et t par år i liten skala utöfvats af Föreningen 
för Välgörenhetens Ordnande, som dock våren 1901 öfver-
lämnade arbetet t i l l Föreningen Vandrande Sparkassa; sam
tidigt därmed åtog sig F. V. O. a t t tillsvidare ansvara 
för den nybildade föreningens omkostnader, som hittills 
inskränkt sig till tryck af e t t cirkulär. 

I föreningens arbete hafva årligen 25 ä 30 personer del
tagit eller under hela femårsperioden 68 personer. Verk
samheten har under längre eller kortare tider bedrifvits inom 
200 hus och et t trettiotal butiker eller verkstäder, öfver 
1,000 personer hafva tagit föreningens tjänst i anspråk. De 
sammansparade beloppen utgjorde ti l l en början 3 å 4 tusen 
kr. årligen, men hafva sedermera ökats till cirka 10,000. 
Föreningen har således under femårsperioden förmedlat in
sättningar i Postsparbanken af omkring 35,000 kronor. 

Stockholms evangelisk-lutherska missionsförening har äfven 
under femårsperioden 1901—1905 fortsatt sin s. k. missions-
hyddeverksamhet. 

Denna verksamhet har liksom' förut dels varit af ute
slutande religiös och uppbyggande, dels af öfvervägandel 
filantropisk natur. Dock har äfven den senare, så vidt lämp
ligt, förbundits med religiös förkunnelse och sång. Nu som 
förut har denna verksamhet bedrifvits på fyra olika områ
den, för hvilka här nedan lämnas en kortfattad redogörelse. 

1 :o. Genom missionshyddornas föreståndarinnor har un
der de här afsedda fem' åren till nödlidande i direkt fattig
hjälp utdelats tillsammans 16,970-36 kr. Dessa medel hafva 
ofta. kommit in i de hjälpbehöfvandes händer i form af någon 
för lifsuppehället oundgängligen nödvändig naturprodukt, 
som' af den utdelande inköpts; detta förfaringssätt har iakt
tagits för a t t om möjligt förhindra den undfångna hjälpens 
missbruk. Under år 1905 utdelades i direkt fattighjälp 
4,659-99 kr 

2:o. Under vintermånaderna hafva hvarje år i samt
liga missionshyddor anordnats s. k. fattigbjudningar. Vid 
dessa hafva personer, som af arbetslöshet, sjukdomsfall eller 
annan anledning varit nödställda, undfägnats med mät och 
kaffe. Under femårsperioden torde på detta sätt omkring 
15,000 personer hafva mättats. Dessa bjudningar, som för 
hvarje gång draga en kostnad af omkring 30 kronor, hafva 
delvis bekostats af enskilda personer. 

3:o. I hvarje missionshydda anordnas i regel en gång 
i veckan ett s. k. mödramöte. Vid dessa möten samlas fattiga 
mödrar, sjom under lämplig ledning få åt sig förfärdiga 
smärre beklädnadsartiklar; materialierna tillhandahållas i 
regeln gratis. Många af dem, som besöka dessa möten, hafva 
aldrig tid at t i hemmen åt sig sy ett styng. Därför äro 
också dessa möten af en verkligt humanitär betydelse. 

4:o. För a t t i någon mån tillgodose det rent intellek
tuella och andliga behofvet hos den del af lmfvudstadcus 
fattiga, som komma i beröring med föreningens verksamhet, 
hafva under de förflutna fem åren gratis utdelats 47,000 
exemplar skrifter af godt och gediget innehåll. 

Utom dessa berörda grenar af verksamheten har den 
ti l l föreningen hörande ungdomsföreningen »De Våra» på 
sitt arbetsprogram upptagit äfven filantropisk verksamhet. 
Denna har bestått dels i besök å hufvudstadens ålderdoms
hem, försörjningsinrättningar, härbärgen, sanatorier och sjuk
hus, dels ock i frukostbjudningar i missionshyddorna för s. k. 
uteliggare, hvilka man genom föredrag och enskilda samtal 
sökt förmå vända åter till en människo värdigare tillvaro. 
Vid besöken å försörjningsinrättningarna och härbärgen hafva 
hjonen på föreningens bekostnad undfägnats med kaffe. 

Missionshyddornas antal är fortfarande tre, belägna i 
Maria, Kungsholms och S:t Matteus församlingar. 

Kristliga föreningen af unge män (K. F. U. M.). Denna 
förening har under femårsperioden icke undergått några vä
sentliga förändringar vare sig med af seende på sina yttre 
förhållanden eller verksamhetens beskaffenhet och om
fattning. I planen för verksamheten har under femårs
perioden vidtagits den förändring, a t t undervisningen i 
svenska och främmande språk utvidgats och ordnats så, 
a t t det kunskapsmått, som bibringas eleverna, af hvilka 
flertalet äro sådane unge män, som måst börja förtjäna sitt 
uppehälle utan a t t hafva förvärfvat fullständig skolbildning, 
motsvarar fordringarne i realskoleexamen. Samiidigt har 
hela språkundervisningen ställts under ledning af en fullt 
kompetent läroverkslärare såsom »föreståndare för K. F. U. 
M:s språkinstitut». Kostnaden för denna utvidgade undervis
ning, uppgående till omkring 3,400 kr. pr år, täckes endast 
till en mindre del af de kursafgifter, som erläggas af de 
cirka 300 deltagarne. 

Oberoende af ofvanstående har en undervisningsgren till
kommit på initiativ af Prins Bernadotte och med understöd 
från Drottning Sophias förening för frivillig sjukvård i fiilt. 
Den omfattar en ettårig kurs, med 2 timmar i veckan, för 
utbildande af medlemmar i »Stockholms första frivilliga sjuk
vårdskolonn». Denna utbildning, som tog sin början år 1901 
efter ett föredrag af dåvarande majoren G. W. von Heideman 
och hvars teoretiska del hela tiden ledts af bataljonsläkarcn 
d:r N. Bellander, har nu kommit 143 föreningsmedlemmar till 
del. Kolonnen, som enligt sina stadgar bland annat har till 
uppgift a t t inom Stockholm lämna den hjälp, som vid större 
folksamlingar, vid olyckstillfällen, såsom eldsvådor, explo
sioner etc , kan vara behöflig, har tagits i anspråk af myndig
heterna vid ett och annat tillfälle. Regler för dess verksam
het i sådana fall äro af polismästaren fastställda. Kolon
nens uppvisningar hafva af fackmän erhållit synnerligen 
godt vitsord. 
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De af föreningen anordnade offentliga föreläsningarna 
i allmänbildande ämnen — historiska, litterära, naturveten
skapliga, hygieniska, sociala — hafva ökats i antal t i l l om
kring 30 om året och' vunnit ökad anslutning, så a t t medel
talet åhörare pr föreläsning utgjort 244. Häri äro icke in
räknade de föredrag af liknande ar t t i l l än större antal, som 
hållas vid samkväm inom föreningen. 

För sina egna medlemmar anordnar nämligen föreningen 
utom de olika slagen af religiösa föredrag och' förhandlingar 
— evangelisationsmöten, bibelsamtal, bibelstudier, bönestunr 
der, missionsstuäier — jämväl undervisande och1 underhål
lande föredrag, diskussioner i sociala och etiska frågor samt 
särskilda organisationer till gemensamt arbete för sedlighet 
(Hvita-kors-afdelningen) och nykterhet (Nykterhetskretsen, 
tillkommen under femårsperioden). Af nybildningar inom 
eller i anslutning till föreningen märkas Järnvägsmanria!-
afdelningen, örlogsmatrosernas kristliga förening och Stock
holms studenters kristliga förening, alla i organiskt samband 
med K. F. U. M. 

På samma gång som föreningen sålunda söker tillmötesgå 
behofvet af sammanslutning på grundvalen af gemensamhet 
i sysselsättning, sträfvar den a t t utjämna de sociala motsätt
ningarna genom a t t sammanföra unge män ur skilda sam
hällslager Af de 200 å 300 nya medlemmar, som årligen 
ansluta sig till föreningen, utgöras i regeln omkring 30 o/0 

af affärsmän, 30 o/o af kroppsarbetare, 20 o/o af studerande 
och' 20 o/0 af ingenjörer, tjänstemän etc. 

I fråga om kroppsöfningar hafva afsevärda framsteg 
gjorts under perioden. Föreningens gymnastiktrupp har inom! 
fackkretsar tillvunnit sig stadgadt anseende. Likaså har 
dess sångkör, som utgör kärntruppen i Svenska K. F. U. M.-
kören, förvärfvat sig en mycket aktad plats bland landets 
manskvartetter. 

Föreningens sjukkassa har under perioden i sjukhjälp 
utbetalt 2,424 kr. och ägde vid dess slut en behållning af 
3,711 kr. 

Det i föregående berättelse omnämnda sommarhemmet 
Margretelund är fortfarande förhyrdt och begagnas flitigt. 
Likaledes förekomma fortfarande yrkesmöten, dels tillfälliga! 
och' dels regelbundna, för polismän, spårvägsmän, postmän, 
kypare, studerande vid olika undervisningsanstalter etc. 

Af missionerande verksamhet utåt må nämnas, förutom 
utdelande af cirka 7,000 inbjudningskort pr år till föreningens 
möten, söndagliga besök å sjukhuset S:t Göran med tal och 
sång samt månatliga besök å stadens allmänna försörjnings
inrättning med kaffebjudning för tillsammans 1,700 perso
ner om året. 

Ynglingaafdelningen fortbestår med et t medlemsantal 
af cirka 350, fördelade i en öfre afdelning för 15—17-åringar 
och en nedre för 12—14-åringar. Af medlemmarne äro cirka 
40 °/o elever i läroverk, cirka 40 o/0 i folkskolor och 20 
o/o innehafva anställning. Programmet för verksamheten ut
gör en tillämpning på de ifrågavarande åldersgrupperna af 
det, som följes i hufvudföreningen. 

Filialen å Söder fortbestår äfven ined i hufvudsak oför-
ändradt medlemsantal och program. Dock' äro föreläsningar
na, som icke längre åtnjuta statsunderstöd, ordnade i något 

enklare former. Dess lokal är numera förlagd t i l l huset 
Hornsgatan 50, 1 tr. 

Under femårsperioden har på ungdomsverksamhetens 
område en mångskiftande utveckling ägt rum, som upptagit 
olika sidor af det område, som K. F . U. M. förut så godt som 
ensam bearbetat. De kristliga ungdomsföreningar, som till
höra olika stats- och frikyrkliga församlingar, hafva vuxit 
i antal och omfattning, så a t t de nu äro 28 t i l l antalet 
med cirka 6,000 medlemmar. Därjämte har såsom en ny 
företeelse framträdt ansatser till en kulturell ungdomsrörelse 
med i kristl igt afseende neutralt program. Slutligen torde 
den af de socialistiska ungdomsklubbarne bedrifna kristen
domsfientliga agitationen böra tagas med vid bedömande af 
situationen. A t t K. F . U. M. under sådana förhållanden 
bibehållit sig vid i det närmaste oförändradt medlemsantal, 
synes vit tna om, a t t den icke blott varit banbrytande på 
sitt område utan all t jämt har en uppgift a t t fylla. 

Styrelsen för förbundet mellan Sveriges K. F . U . M. har 
fortfarande s i t t säte i Stockholm och sin expedition i för
eningsbyggnaden Birger-Jarlsgatan 35. Förbundet omfattar 
115 föreningar med 9,560 medlemmar, inklusive ynglinga-
afdelningar. 

Kristliga föreningen af unga kvinnor (K. F. U. K.) i 
Stockholm, bildad år 1886, har t i l l syfte a t t på bibelns grund 
förena unga kvinnor af alla samhällsklasser och a t t verka 
för unga kvinnors sanna väl i fysiskt, intellektuellt, mora
liskt och andligt' hänseende. Dess inedlemsantal utgjorde vid 
femårsperiodens början 514, hvaraf 94 aktiva och 15 under
stödjande, och vid periodens s lu t 619, hvaraf 107 aktiva 
och 77 understödjande. K. F. U. K. anordnar regelbundet 
möten dels med andliga föredrag (bibelklasser, bibelkretsar, 
missions- och1 uppbyggelseföredrag), dels med allmänbildande! 
föreläsningar. Särskilda månatligen återkommande samkväm 
hafva hålli ts för lärarinnor, för kvinnor tjänstgörande vid 
järnväg, post, telegraf ioch telefon, för kvinnliga butiks
biträden saint för döfstumma, hvarjämte under flyttnings
tiden i oktober och1 april en serie möten regelbundet an
ordnats för tjänarinnor. Dessutom bedrifves en eftermiddag 
i veckan en särskild ungdomsverksamhet för flickor under 
14 äi', hvarjämte föreningens söndagsskola samlas hvarje sön
dagsförmiddag i Klara folkskola. Lektioner i engelska samt 
i sång hafva hvarje arbetsår s t å t t föreningens medlemmar 
till buds. I K. F . U. K:s verksamhet ingår läifven a t t 
stödja och omhändertaga ensamma, värnlösa unga kvinnor, 
som1 förts i föreningens väg, samt söka sätta dem i stånd 
a t t själfva skaffa sig1 uppehälle eller, där sä behöfves, lämna 
dem ekonomisk hjälp. 

Föreningens platsanskaffningsbyrå har under femårs
perioden vari t ganska flitigt anlitad. 

Föreningens lokal har till hösten 1905 vari t Malm-
skilnadsgatan.46, sedan Norrlandsgatan 20. En byggnads
fond har insamlats för a t t å-en år 1899 inköpt tomt, Brunns
gatan 3, uppföra et t eget, för föreningens behJof lämpadt 
hus. Sedan våren 1903 har föreningen vari t i besittning af 
eget sommarhem, nämligen villan Edensborg å Lidingön. 
Såväl medlemmar som utom föreningen stående unga kvinnor 
hafva där haft tillfälle a t t mot billiga inackbrderingsafgifter 
vistas längre eller kortare tid! under sommarmånaderna. Heta.-
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met har allt ifrån dess öppnande varit mycket besökt och 
visat sig fylla ett verkligt behof. 

K. F TJ. K. har särskilda filialer, hufvudsakligen af-
sedda för fabriksarbeterskor, i Kungsholms och Maria för
samlingar. En filial å Djurgården upphörde under loppet 
af år 1905. 

Dessutom verkar som en själfständig förening Södra 
K. F. U. K. genom ett s. k. aftonhem för arbeterskor. 

Arbetsstugorna, hvilkas antal vid förra periodens slut 
var 11, hafva sedermera ökats. 

Genom anslag af Hedvig Eleonora församling har en 
ny arbetsstuga sedan år 1903 varit i verksamhet i skolhuset 
Valhallavägen 63. Vidare har i samband med uppförande 
af Matteuskapellet Adolf Fredriks församling låt i t inrätta 
en. arbetsstuga för församlingens norra del (år 1904). Slut
ligen har hösten 1905 öppnats en arbetsstuga för Maria 
västra del. Antalet arbetsstugor utgjorde sedan 14. 

Ar 1905 utgjorde sammanlagda barnantalet 2,211, hvar!-
af 560 barn erhöllo kostnadsfri middag. Samtliga utgifter 
uppgingo till 55,932 kr. 27 öre. Anslag af stadsfullmäktige 
utgjorde 30,000 kr., af församlingarna 10,450 kronor. I 
donationer hafva 5 af hufvudstadens arbetsstugor bekommit 
23,549 kr. Kassabehållningen vid slutet af år 1905 utgjorde 
40,426 kr. 48 öre. 

Aktiebolaget Stockholms arbetarehem. Detta bolag, som 
bildades år 1892, har till ändamål at t bereda sunda, billiga 
bostäder för den mindre bemedlade befolkningen i Stockholm 
samt verka för hyresgästernas trefnad och höjande i mora
liskt hänseende. Vid 1905 års slut ägde bolaget 7 hus med 
tillsammans 225 lägenheter till uthyrning; i dessa lägen,-
heter bodde tillhopa 973 personer, hvaraf 496 barn. Hyres
beloppen uppgingo ti l l 47,954-70 kr. och husens bokförda 
värde till 900,000 kr. Aktiekapitalet, som vid bolagets 
stiftande varit 100,000 kr., utgjorde nu 354,000 kr. För 
de år, som bolagets verksamhet pågått, har den samman
lagda hyressumman uppgått t i l l 257,205 kr. Förluster på 
hyror hafva under samma tid blott uppgått till sammanlagdt 
177 kr. 95 öre. I allmänhet hafva hyrorna hållits 25 till 
30 o/o under gällande pris. Också hafva alla lägenheter i 
bolagets egendomar ständigt vari t upptagna. 

I en af fastigheterna, vid Sibyllegatan, finnes en sam
lingssal, som upplåtits till andaktsstunder, nykterhetsmöten 
m. ni. Badrummen, t i l l hvilka bolaget lämnar fri ved, hafva 
flitigt anlitats. Vidare finnes en handelsbod, hvars vinst ut
delas till hyresgästerna i förhållande till deras inköp; utdel
ningen har växlat mellan 4 x/s % och 6 o/o. Under femårsperio
den har bolaget af sin ordförande såsom gåfva erhållit en 
för ändamålet byggd villa, belägen i Väddö socken, t i l l skol-
lofskoloni, och invigdes densamma den 30 juli 1905. Sist 
nämnda år utsände bolaget tvenne skollofskolonier med till
sammans 68 barn. 

Stockholms sjömanshem. Det ta på initiativ af Hans 
Maj :t Konung Oscar I I stiftade och under Hans Maj:t Konun
gens höga beskydd stående hem har under perioden be-
driivit sin verksamhet efter samma plan och omfattning 
som närmast föregående år. Hemmet och dess läsrum, där 
böcker, tidningar oeh skrifmateriell gratis tillhandahållas, 
hafva varit flitigt besökta. Under de sista fem åren hafva 

29,169 sjömän logerat på hemmet, däraf 25,080 svenskar, 
2,374 finnar. 502 norrmän, 273 tyskar, 269 danskaT, 186 
amerikanare, 143 engelsmän, 122 ryssar o. s. v. Et t läs- oeh 
skrifrum för uteslutande engelskt sjöfolk har varit upp
låtet ; 'bidrag härtill hafva lämnats bl. a. af härvarande 
engelska församling. 

At obemedlade har gratis lämnats omkring 1,500 natt
logi och 3,700 mål mat. Tolf elever hafva genomgått mat-
lagningskurs och erhållit kockplatser. A sjömanshemmets 
asyl för ålderstigna voro vid 1905 års slut intagna 11 per
soner. Under periodens fem år hafva af sjömän inlämnats till 
förvaring 133,238 kr. och dessutom i form af sparbanks
böcker eller andra värdehandlingar 126,979 kr. 

Vid periodens slut utgjorde sjömanshemmets tillgån
gar 322,725-73 kr. och skulderna 144,160-80 kr.; bland de 
senare märkes främst Konung Oscars jubilei- och asylfond 
med 85,916-85 kr. 

Fredrika-Bremer-förbundet. Under hänvisning till den 
i öfverståthållareämbetets femårsberättelse 1896—1900 in
tagna redogörelsen för förbundets uppkomst och utveckling, 
må med af seende å dess verksamhet under perioden 1901 — 
1905 följande meddelas: 

Genom frågeformulär utsända till centrala ämbetsverk, 
där kvinnor 'åvo anställda, har förbundet åstadkommit den 
statistiska utredning, som legat till grund för en vid 1905 
års riksdag väckt motion om skrifvelse till Eders Kungl. 
Maj :t angående beredande af fast anställning åt personer, 
som hös statens ämbetsverk äro på ett stadigvarande sätt 
sysselsatta med skrifgöromål och dylikt. Äfven med afse-
ende å andra riksdagsfrågor, där det gällt a t t tillvarataga 
kvinnans rä t t och intressen, torde förbundets verksamhet 
icke hafva saknat betydelse, så med afseende å den ändring 
af 15 kap. 2 § giftermålsbalken, som år 1903 upphäfde 
mannens företrädesrätt i vissa fall at t vid äktenskapsskill
nad förese boet och barnen. För kvinnans politiska rösträtt 
har förbundet äfven under perioden i fråga verksamt arbe
tat. Den af borgmästaren Lindhagen vid 1902 års riksdag 
väckta motion om skrifvelse till Eders Kungl. Maj :t med 
begäran om utredning och förslag till en särskild rösträtts-
reform i ändamål at t bereda kvinnan rösträtt vid val till 
Riksdagens andra kammare lärer hafva tillkommit efter 
framställning af förbundet; hufvudsakligen genom dess ar
bete åstadkoms ock den i juni 1902 bildade Föreningen 
för kvinnans politiska rösträt t ; och i underdånig skrifvelse 
i december 1905 har förbundet hos Eders Kungl. Maj :t an
hållit a t t i rösträttspropositionen till 1906 års riksdag måtte 
intagas förslag om rösträtt för kvinna. 

Till belysande af förbundets verksamhet i öfrigt för 
frågor af allmän natur, som beröra kvinnornas intressen, 
bör erinras, hurusom förbundet hos vederbörande myndig
heter gjort framställningar om kvinnors insättande i kom
m i t t é n för utarbetande af plan till yrkesskolor, om till
kallande af kvinnliga sakkunniga i yrkesfarekommittéen, 
om »reglementeringssystemets» af skaffande; om befogenhet 
för kvinna a t t vara stadsfullmäktig; om förbud mot rus-
drycksförsäljning å lägerplatser; om ändring i reglementet 
för antagande af barnmorskeelever; om kvinnliga musikdirek
törers rä t t a t t bekläda platser vid folkskoleseminarierna; om-
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vådan af minderåriga flickors användande som tidningskol-
portörer; om annonsering i osedligt syfte m. m. 

I frågor af denna senare kategori och i livad som rör 
förbundets förutvarande verksamhet till skydd för unga 
kvinnor i sedligt afseende har förbundet öfverlämnat arbetet 
åt den år 1904 bildade föreningen Vaksamhet. 

Genom förbundets verksamhet har under perioden äfven 
åstadkommits den på våren 1903 stiftade Stockholms kvinn
liga kontoristförening, som har till ändamål at t arbeta för 
väckandet af solidaritets- och ansvarskänsla inom kåren samt 
för dess andliga och sociala höjande. 

Tidningen Hemtrefnad, afsedd för kvinnorna i de små 
hemmen med knappa tillgångar och åstadkommen på initia
tiv af förbundet, men till en början utgifven af särskild där
för bildad förening, har 1905 öfvertagits af förbundet. 

Äfven genom föreläsningar såväl i Stockholm som i 
landsorten har förbundet sökt sprida upplysning i de frågor, 
för hvilka det vill arbeta. Bland frågor, som sålunda be
handlats, var den om motverkande af emigrationen, hvilken 
upptogs i ett år 1903 hållet diskussionsmöte öfver ämnet: Kan 
något göras för a t t minska den kvinnliga emigrationen och 
dess faror ? Detta torde vara första uppslaget till bildande af 
läroanstalter för kvinnor i de ämnen, som höra t i l l landt-
hushållning och småbruk. 

Törbundet har äfven i utlandet, genom deltagande i kon
gresser, vare sig medelst representanter eller sändande af rap
porter samt genom korrespondens med föreningar och institu
tioner, spridt kunskap om den svenska kvinnans ställning 
m. m. 

Förbundets stipendieinstitutions sammanlagda fonder ut
gjorde vid 1905 års slut 273,68097 kr. 

I stipendier hafva utdelats: 

År 1901 till 17 kvinnor 5,621 05 kr. 

» 1902 » 2 0 » 6,566-65 » 

> 1903 » 2 0 » 5,70500 » 

» 1904 » 2 6 » 6,507-50 » 

» 1905 » 2 5 » 8,082-50 > 

Stipendierna hafva utgåt t dels för universitetsstudier, 
dels för genomgående af kurser vid seminarier, i huslig eko
nomi, i sjukvård, i gymnastik, i trädgårdsskötsel m. m.; dels 
såsom resestipendier för studerande af nya arbetsfält för 
kvinnan, såsom yrkes- och hälsovårdsinspektion m. m. Dess
utom utlämnas ti l l kvinnor, hvilka för sin fortkomst i lif-
vet äro i behof af ekonomiskt stöd, lån ur förbundets fon
der. 

Förbundets byrå har fortfarande vari t den medelpunkt, 
där alla trådar i förbundsarbetet sammanlöpa, det mycket 
anlitade föreningsbandet med allmänheten. Förfrågningar 
angående kurser och arbetsområden och dylikt äfvensom an
gående kvinnans rättigheter och skyldigheter samt önskemål 
beträffande hennes ställning m. m. framställas där dagligen. 

Eesultatet af platsförmedlingen, som omfattar anskaf
fandet af lärarinnor, kontorister, husföreståndarinnor, gym
naster m'. fl., belyses af följande siffror: 

Med afseende å den minskning i dessa siffror, jämförda 
med dem, som framlades i senaste femårsberättelsen, bör 
påpekas, att ingen förmedling för sjuksköterskor är här inbe
gripen, då nämligen en särskild sjuksköterskebyrå af för
bundet upprättades hösten 1902. Denna sjuksköterskebyrå, 
inrymd i särskild lokal, har utom sin egenskap af förmed
lingsbyrå mellan allmänheten och sjuksköterskorna den a t t 
vara ett stöd för dessa senare och en tillflyktsort på lediga 
stunder. Hvar fjortonde dag hållas här föreläsningar, för det 
mesta af läkare i något fackämne, men äfven af andra 
i någon fråga af socialt intresse. De för sjuksköterskorna för
medlade platserna för längre eller kortare tid utgjorde: 

Tvenne större festligheter hafva af förbundet firats un
der denna femårsperiod, den ena år 1901 med anledning af a t t 
100 år förflutit sedan Fredrika Bremers födelse; den andra 
år 1905 t i l l hugfästande af förbundets tjuguåriga tillvaro. 
Då ti l l följd af den första minnesfesten intresset för Fredrika 
Bremers lifsgärning och på grund däraf äfven för förbun
dets verksamhet var som lifligast, utfärdades e t t af vänner 
till förbundet undertecknädt upprop till bildande af en fond 
för a t t ära Fredrika Bremers minne och sät ta förbundet i 
stånd ej blott a t t utvidga redan befintliga arbetsfält utan ock 
upptaga nya, af tidsutvecklingen betingade verksamhetsom
råden. Insamlingen, som fonderades under namn af Fredrika 
Bremers minnesfond, inbragte närmare 12,000 kronor och 
utgör e t t välbehöfligt stöd för förbundets ekonomi. Den 
andra minnesfesten blef för förbundet uppslaget t i l l en rikare 
utveckling. Förbundets medlemmar voro sammankallade till 
e t t möte i Stockholm den 12—14 januari 1905, hvarvid sär-
skildt flera af förbundets ombud närvoro. Beslut fatta
des härvid, a t t s. k. förbundskretsar skulle inrät tas på de 
orter, där ombuden ansågo, a t t detta vore lämpligt, dels 
för utbredande af förbundets idéer, dels för a t t praktiskt 
verka för sådana lokala intressen, som stå i samband med 
förbundets program. Sex kretsar voro vid 1905 års utgång 
bildade med olikartade samhällsnyttiga syften. Styrelsen i 
Stockholm utgör centralstyrelse för hela förbundet; det ge
mensamma sambandet upprätthålles för öfrigt bland annat 
genom årligen återkommande kretsmöten på olika orter. 

Organ föl förbundet är fortfarande tidskriften Dagny. 
Förbundets medlemsantal utgjorde vid 1905 års s lut 2,015, 
däraf 388 ständiga och 1,627 årl igt betalande medlemmar; 
den årliga medlemsafgiften utgör 3 kr., den ständiga 30 kr. 
Ledamot af förbundet är hvarje välaktad kvinna och man, 
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som därtill af styrelsen kallas och erlägger stadgad medlems-
afgift. 

Fredrika-Bremer-förbundet har ock medverkat vid bil
dandet af en annan förening, som arbetar för yrkesutöfvande 
kvinnors bästa, nämligen Föreningen Stockholms internatio
nella lärarinnehem. Föreningen stiftades år 1894; dess ända
mål är att lämna för moderat pris en fristad åt såväl pvenska 
som! utländska arbetande kvinnor af den bildade klassen, 
synnerligast åt dem, som ägna sig å t lärarinnekallet. I sin 
vid Kungsgatan belägna, förhyrda lokal har lärarinnehem
met plats för 18 pensionärer. Vanligen äro dessa platser 
långt i förväg upptingade. Inackorderingsafgiften är satt 
mycket låg. och hemmets rörelse har därför gå t t med för
lust, som blifvit betäckt genom frivilliga gåfvor eller räntor 
å gåfvomedel. 

En liknande institution är Elevhemmet, som har t i l l upp
gift a t t mot en billig inackorderingsafgift lämna et t godt hem 
åt obemedlade unga flickor, hvilka för utbildning t i l l lära
rinnekallet eller något därmed likställdt kall behöfva uppe
hålla sig i Stockholm. Hemmet har årligen mottagit 10 pen
sionärer. Då, för at t bereda en effektiv hjälp, inackorderings
priset blifvit satt så lågt som ti l l 35 kr. per månad, är äfven 
detta hem hänvisadt delvis t i l l årsbidrag och frivilliga gåf
vor. Behållningen utgjorde vid periodens slut 15,547 kr. 

Arbetarerörelsen. Det fackliga organisationsväsendet har 
i hufvudstaden, liksom annorstädes i riket, under femårsperi
oden betydligt utvecklats med hänsyn till såväl y t t re om
fattning som inre styrka. Samtidigt med a t t anslutningen 
blifvit lifligare, hafva nämligen de olika fackföreningarna 
allt mer uppdelats och specialiserats till a t t hvar för sig 
i allmänhet omfatta endast en eller några särskilda smärre 
yrkesgrupper af arbetare, hvarigenom största möjliga enhet
lighet i intressen och sträfvanden kunnat ernås. Flertalet af 
dessa fackföreningar ingå såsom enheter i något af de för 
hela landet afsedda fackförbunden, hvilka i allmänhet hvar 
för sig hänföra sig till en s"törre yrkesgren. E t t undantag 
härutinnan utgör Svenska arbetareförbundet, som omfattar 
arbetare inom en mängd olika yrken, och hvilket äfven så
som icke-socialistiskt i vissa andra afseenden afviker från de 
öfriga fåckorganisationerna. 

Beträffande fackföreningsrörelsens omfattning stå säkra 
uppgifter till buds endast för slutet af år 1903, då i hela 
riket funnos 1,450 fackföreningar med 91,300 medlemmar, 
hvaraf 125 föreningar och 26,200 medlemmar inom Stock
holm. Starkast representerade voro där svenska järn- och 
metall arbetareförbundet med 5,300 medlemmar, fördelade på 
15 fackföreningar för olika yrkesspecialiteter, svenska typo
grafförbundet med 1,900 medlemmar' inom endast en afdel-
ning — den största i landet —, svenska träarbetareförbundet 
med 13 afdelningar och 1,800 medlemmar samt svenska grof-
arbetareförbundet med 7 afdelningar och 1,600 medlemmar, 
bland hvilka sistnämnda en stor del utgjordes af kommu
nens arbetare. 

Med ledning af tillgängliga uppgifter kan den fack
liga arbetarerörelsen i hufvudstaden beräknas hafva vid peri
odens början omfattat omkring 110 föreningar med 20,000 
medlemmar samt vid dess slut cirka 140 föreningar med 
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30,000 medlemmar, hvilket sistnämnda tal torde motsvara 
ungefär 60 °/o af samtliga inom industri, handtverk och trans
portrörelse i Stockholm anställda manliga och kvinnliga 
arbetare. I de anförda siffrorna hafva här medräknats äfven 
fackföreningar bland personalen vid några statens verk och 
inrättningar. 

Stockholms betydelse för det fackliga organisationsvä
sendet är dock långt större, än de nu anförda talen angifva, 
på den grund, att dit efter hand förlagts ledningen af 
hela rörelsen. De flesta fackförbunden hafva där sina sty
relser samt expeditioner, hvilka vid periodens utgång syssel
satte ett femtiotal helt aflönade personer. Från Stockholm 
utgåfvos ock et t tjugotal facktidningar, som månads- eller 
kvartalsvis öfver hela landet förmedla sambandet mellan 
förbundsledningen samt afdelningarna och de enskilda med-
lemmarne. Äfven styrelsen för landsorganisationen, som om
fattar största delen af landets fackliga organisationer, är 
förlagd till hufvudstaden. 

Fackorganisationernas sträfvanden att förbättra sina 
medlemmars arbets- och lönevillkor hade under periodens 
första år att kämpa med stora svårigheter på grund af 
den då rådande allmänna depressionen på det ekonomiska 
området. De förbättrade konjunkturerna under år 1903 samt 
än mer under åren 1904 och 1905 voro däremot mycket 
gynnsamma för arbetarne, som därunder inom de flesta 
yrken lyckades vinna högst betydande fördelar. Sålunda 
finnas endast för år 1905 i Meddelanden från Kommers-
kollegii afdelning för arbetsstatistik redovisade ett femtiotal 
i Stockholm inträffade lönerörelser, hvilka med få undan
tag afgjordes ti l l arbetarnes förmån, i en del fall dock först 
efter arbetsinställelse. Åtskilliga af dessa lönerörelser be
rörde snart sagd t alla arbetare inom facket, såsom t. ex. 
inom byggnadsverksamheten och renhållningsväsendet, vid 
plåtslagerier, smides- och hofslageriverkstäder, bokbinderier, 
bryggerier och finbagerier. 

Fackorganisationernas kraf framkallade äfven flertalet 
af de arbetsinställelser, som inträffade under perioden. Be
träffande dessas förekomst och omfattning i hufvudstaden 
finnas uppgifter att tillgå endast för åren 1903—1905. 

Bland samtliga dessa 68 arbetsinställelser voro mer än 
hälften förorsakade af lönefrågor, de öfriga af organisations
spörsmål, personliga förhållanden eller diverse tvistefrågor. 
Det största antalet konflikter inträffade under år 1904, men 
icke desto mindre var antalet berörda arbetare samt förlorade 
arbetsdagar mångdubbelt större under de båda andra åren, 
då några särdeles omfattande och långvariga strider före-
kommo. 

I främsta rummet märkas härvid arbetsinställelserna 
inom den mekaniska verkstadsindustrien, hvilka båda ut
sträckte sig öfver hela Sverige och i Stockholm berörde nästan 
[m» »tad. 3 
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alla större mekaniska verkstäder och skeppsvarf. Till följd 
af en i Skåne den 23 maj 1903 utbruten lönestrejk förklarade 
Sveriges verkstadsförening den 29 juni lockout vid verk
städerna i Södra Sverige samt den 7 juli för öfriga delar 
af landet, hvarigenom vid 64 arbetsställen utestängdes 13,500 
arbetare, af hvilka 4,100 vid 17 verkstäder i Stockholm. 
Den 3 augusti afslöts striden därigenom, a t t tvistefrågorna 
hänskötos dels till skiljedom och dels t i l l särskilda förhand
lingar. Den verkliga anledningen ti l l konflikten torde hafva 
varit den olika principståndpunkt, som arbetsgifvarnes och 
arbetarnes organisationer intogo till frågorna om minimilöner, 
om de organiserade arbetarnes förhållande till de oorganise
rade samt om formerna för förhandlingar mellan parter
na. Dessa frågor blefvo äfven efter striden föremål för 
långvariga utredningar och meningsutbyten, som dock 
ej ledde till definitiv uppgörelse, utan framkallade ännu 
en stor arbetsinställelse år 1905. Denna började den 25 
april genom strejker vid ett antal verkstäder å olika orter 
i riket och utvidgades efter hand, t i l l dess Sveriges verk
stadsförening den 10 juni förklarade lockout för samtliga 
till järn- och metall-, gjutare-, måleri-, trä- och grofarbetare
förbunden hörande arbetare vid föreningens 97 arbetsställen. 
Härigenom blefvo 13,800 utaf där anställde 18,100 arbetare 
utan arbete; i Stockholm' utestängdes 3,300 af 4,400 vid 19 
olika arbetsställen sysselsatte arbetare. Efter det en mängd 
försök till medling misslyckats, åvägabragtes genom rege
ringens ingripande den 11 november en öfverenskommelse, 
vid hvilken stridsfrågorna i hufvudsak löstes genom ömse
sidiga eftergifter. 

Inom byggnadsverksamheten, som år 1902 haft a t t mot
stå ert strejk, hade vid 1905 års början underhandlingar 
upptagits mellan de olika grupperna af arbetsgifvare och 
arbetare rörande nya bestämmelser om såväl arbetsvillkoren 
i allmänhet som ock lönerna. Då öfverenskommelse ej syntes 
kunna nås, påbörjades lockout för vissa arbeten den 4 maj, 
hvarefter småningom den ena gruppen efter den andra in
drogs i striden, så at t densamma till sist omfattade omkring 
300 arbetsgifvare med omkring 3,500 arbetare inom berg-
sprängare-, grundläggare-, cementärbetare-, murare-, bygg
nadssnickare- och plåtslagarefacken samt därmed samman
hängande grofarbete. Efter långvariga förhandlingar lyc
kades man med ömsesidiga eftergifter komma til l öfverens
kommelse, hvarefter arbetet den 17 augusti åter upptogs. 
Såväl genom den långvariga stagnationen inom byggnads
verksamheten som äfven i någon mån till följd af de höjda 
aflöningarna bidrog denna konflikt a t t höja hyresprisen, 
i det att bristen på bostäder ökades och byggnadskostna
derna stegrades. 

Jämväi vid kommunens byggnadsarbeten uppstod under 
tiden 23—27 maj samma år en arbetsinställelse till följd 
af arbetarnes kraf på ökade aflöningar och kollektiva aftal. 
Strejken, som omfattade cirka 1,900 arbetare, företrädesvis 
inom grofarbetarefacket, upphörde på det villkoret, a t t un
derhandlingar skulle inledas. Dessa resulterade i antagandet 
å ömse sidor af »bestämmelser angående arbets- och löneför
hållanden vid Stockholms stads arbeten», genom hvilka afse-
värda fördelar med afseende å löner m. m. tillförsäkrades 
arbetarne. Båda parterna förbundo sig at t icko anordna 

någon arbetsinställelse utan genom skiljedom af göra upp
kommande meningsskiljaktigheter. Detta aftal har sedan 
legat till grund för uppgörelser mellan resp. kommuner och 
deras arbetare på åtskilliga andra platser i riket. 

Samtidigt inträffade en strejk vid renhållningsarbetena 
i staden, berörande 4 arbetsgifvare och c:a 650 arbetare. 
En bland dessa arbetsgifvare var Stockholms kommun, vid 
hvars renhållningsverk inemot hälften af de strejkande ar
betarne voro anställde. Konfliktens orsaker voro desamma 
som vid den nyssnämnda strejken vid kommunens byggnads
arbeten, och dess afslutande skedde på l ikartadt sätt. På 
grund af de stora allmänna intressen, som äro förknippade 
med renhållningsarbetets orubbade fortgång, ådrog sig strej
ken stor uppmärksamhet. Tack vare sin kortvarighet samt 
den gynnsamma väderleken vållade den ingen våda för de 
sanitära förhållandena i staden, ehuru den medförde hvarje-
handa obehag och gatuoroligheter. 

I samband härmed må erinras, a t t äfven år 1903 under 
några dagar förekom en strejk bland renhållningsarbetarne, 
hvilken resulterade i åtskilliga förbättringar i arbetarnes 
villkor. 

Bland mängden af konflikter må i öfrigt framhållas 
den under hela sommaren 1903 pågående arbetsinställelsen 
vid hamnarbetena i Stockholm, som direkt och indirekt be
rörde inemot 1,000 arbetare; vidare lockouten inom måleri
yrket samma sommar, berörande cirka 70 arbetsgifvare och 
600 arbetare, samt strejken och lockouten inom plåtslageri
yrket den 8 augusti1—9 oktober 1904, genom hvilken omkring 
500 arbetare hos 38 plåtslagaremästare blefvo arbetslösa. 

I allmänhet synas arbetarne hafva, särskildt i fråga 
om de mindre konflikterna, i hufvudsak vunnit fördelar, 
hvilket förhållande naturligtvis främst berott på de goda 
konjunkturerna och den däraf framkallade konkurrensen om 
arbetskraft. 

Den politiska arbetarerörelsens landsorganisation är det 
socialdemokratiska partiet. Det ta utgör en sammanslutning 
af s. k. arbetarekommuner, d. v. s. lokala samorganisationer 
af de fackföreningar eller andra organisationer på platsen, 
som tillkännagifvit sin anslutning ti l l partiet och fullgöra 
de därmed förenade prestanda. Det socialdemokratiska par
tiets s tyrka i Stockholm samt i landet i dess helhet fram
går af efterföljande uppgifter: 

Stockholms arbetarekommun hade sålunda vid periodens 
slut icke så afsevärdt större medlemsantal än vid dess bör
jan, hvilket förhållande dock t i l l stor del berodde på at t 
åtskilliga af de under år 1905 i långvariga och omfattande 
konflikter invecklade fackföreningarne på grund af bristan
de afgiftsbetaining för tillfället uteslutits. I alla händelser 
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utgör denna arbetarkommun genom sin relativa storlek .tyngd
punkten inom partiet, hvars styrelse ock är förlagd till huf-
vudstaden. 

Förutom de genom Stockholms arbetarekommun till det 
socialdemokratiska partiet hörande organisationerna funnos 
jämväl dels socialdemokratiska och dels socialistiska ung
domsklubbar, af hvilka de förstnämnda i hufvudsak stå på 
partiets allmänna ståndpunkt, under det a t t de socialistiska 
klubbarne hafva en anarkistisk anstrykning. 

Mellan arbetarerörelsens fackliga och politiska organisa
tionsformer består ett y t t re samband så till vida, a t t fler
talet fackföreningar tillhöra dem båda, hvarjämte äfven bå
das ledande män til l stor del äro samma personer. Vid de 
tillfällen, då arbetarerörelsen särskildt framträdt inom sam-
hällslifvet hafva ock organisationerna nästan alltid faktiskt 
samverkat, om ock den formella ledningen vid vissa tillfällen 
legat hos endast endera af dem. Stockholms arbetarekommun 
har i regel haft den närmaste ledningen vid de möten och 
andra demonstrationer, som anordnats för at t gifva uttryck 
åt den samlade arbetarerörelsens ställning gent emot olika 
för tillfället aktuella spörsmål. Likaså har den ledt agita
tionen och arbetet å arbetarerörelsens vägnar vid de poli
tiska och kommunala valen i hufvudstaden. 

1 Stockholm liksom på flertalet andra orter i landet har 
1 maj efter hand blifvit den dag, då arbetarerörelsen mönstrar 
hela sin styrka samt genom demonstrationståg och offent
liga möten söker r ikta uppmärksamheten på sina önskemål. 
Vid dessa tillfällen har, förutom frågan om 8 timmars nor
malarbetsdag m. fl. fackliga och politiska spörsmål, sär
skildt rösträttsfrågan spelat hufvudrollen. Denna har också 
gifvit upphof till den största arbetsinställelse, som berört 
hufvudstaden och landet i öfrigt, nämligen den s. k. stor
strejken år 1902. 

Under intryck af den politiska situation, som uppkommit 
i och med härordningsreformen 1901, sammanträdde i augusti 
månad samma ar i Malmö en extra partikonferens, hvilken på 
allvar upptog den redan tidigare diskussionsvis behandlade 
tanken på en politisk storstrejk såsom påtryckningsmedel 
för rösträttsfrågans lösning i enlighet med det socialdemo
kratiska partiets kraf. Partiets verkställande utskott vid
tog i anledning däraf en del förberedande åtgärder, och en 
i april 1902 sammankallad extra partikongress beslöt an
ordnandet af en serie demonstrationer öfver hela landet äfven-
som allmän arbetsnedläggelse under de dagar, rösträttsfrå
gan behandlades i kamrarnes plena. I enlighet härmed nol
los under öppen himmel utanför staden den 13, 20 och 27 
april samt den 1 och 11 maj stora demonstrationsmöten, efter 
ett par af hvilka (den 13 och 20 april) åtskilliga oordningar 
ägde rum, när folkmassorna i oordnade hopar tågade mot 
stadens centrala delar. 

Den 15 maj började i Riksdagens båda kamrar behand
lingen af rösträttsfrågan och samtidigt vidtog i Stockholm 
den af arbetarekommunen, i öfverensstämmelse med parti
kongressens beslut och partistyrelsens närmare föreskrifter, 
anordnade allmänna arbetsinställelsen, i det att arbetarne 
med eller utan vederbörande arbetsgifvares medgifvande ute-
blefvo från arbetet. Under dagarne den 15—17 maj strej

kade sålunda resp. 27,700, 28,500 och 28,900 arbetare hos 
resp. 822, 850 och 850 arbetsgifvare, motsvarande ungefär 
1/i af samtliga arbetsgifvare och arbetare, som i hela landet 
direkt berördes af denna konflikt. Stockholm var sålunda 
dess centrum, beroende dels på dess talrika och i allmän
het väl organiserade arbetarebefolkning — i rörelsen indrogs 
med eller mot sin vilja äfven en mängd icke organiserade 
arbetare — dels ock på det särskilda intresse, som Riks
dagens pågående behandling af rösträttsfrågan där måste 
uppväcka. Åtskilliga statens arbetare, t. ex. vid telegraf- och 
telefonverkstäderna samt linjearbetena, deltogo i arbetsned-
läggelsen. Af samtliga 7,200 vid olika slag af kommunala 
och dylika arbeten sysselsatta personer strejkade 5,500, så 
at t endast de oundgängligaste arbetena vid vatten-, gas-, 
elektricitets- och renhållningsverken kunde utföras, hvar
jämte spårvägs- och drosktrafik inställdes. Särskildt den 
omständigheten, a t t nästan alla lokala kommunikationsan
stalter måste upphöra med sin verksamhet, åstadkom gifvet-
vis betydliga rubbningar i de vanliga förhållandena. Oaktadt 
de grundlösa rykten, som utspredos at t vatten- och gas
ledningarna afstängts, uppkom icke bland befolkningen någon 
afsevärd upphetsning eller oro, utan rådde i allmänhet ord
ning i staden. Omfattande åtgärder för ordningens upprätt
hållande voro ock vidtagna. Ehuru Riksdagens öfverlägg-
ningar i rösträttsfrågan afslutades den 16 maj, pågick dock 
arbetsinställelsen i Stockholm i allmänhet äfven lördagen den 
17, dock rengjordes gatorna efter middagen. Som de båda 
påföljande dagarne voro helgdagar (pingstdagarne), kunde i 
öfrigt ej arbetet ånyo vidtaga förr än på tisdag. Vid några 
arbetsställen medgåfvo dock ej arbetsgifvarne sina strejkande 
arbetare a t t utan vidare påföljder återgå till arbetet. 

Hos arbetsgifvarne medförde strejken en liflig känsla 
af sammanslutningens makt och gaf därigenom upphof till 
en liflig organisationsrörelse bland dem. 

De olika fackliga och politiska föreningarne hafva i 
stor utsträckning anordnat föredrag och diskussioner för att 
väcka sina medlemmars intresse för och öka deras kännedom 
om samhälleliga frågor. Om ock därvid vanligen åsyftats 
agitation för den socialdemokratiska uppfattningen på det 
ekonomiska och politiska området, stundom med samhälls
upplösande tendens, så hafva ofta äfven förekommit fram
ställningar af opartiska och kompetenta föreläsare öfver olik
artade ämnen. Folkbiblioteksrörelsen liksom folkbildnings
arbetet öfverhufvud har i allmänhet rönt förståelse och an
slutning och genom upprättandet af ett Arbetarerörelsens ar
kiv, till hvilket samlas och insändas alla trycksaker och 
handlingar rörande arbetarerörelsen, har denna visat sitt 
intresse för forskningen på detta område. 

Den kooperativa rörelsen, som i hufvudstaden nästan ute
slutande uppbäres af arbetarekretsarne, har här kommit att i 
viss mån få en socialdemokratisk prägel. Ännu vid periodens 
utgång ägde rörelsen i Stockholm en jämförelsevis mindre 
utbredning, än hvad förhållandet synes vara på vissa andra 
orter. Emellertid har Kooperativa förbundet genom upp
rättandet af egen tidning samt genom föredrag och bro
schyrer o. s. v. börjat ett energiskt arbete för koopera
tionsidéernas spridning och praktiska tillämpning. 
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3. Näringar. 

Del läge, hvari hufvudstadens näringslif under den till-
ändalupna femårsperioden befunnit sig, är redan i det före
gående i korthet berördt, under af delningen Befolkningens 
välstånd. Vid behandlingen åter af de särskilda närings
grenarne torde uppmärksamheten först böra fästas vid 

A) Industrien. Sedan länge intager Stockholm uti in
dustriellt hänseende obestridt främsta platsen bland rikets 
städer, vare sig man fäster sig vid antalet fabriker, an
talet arbetare eller tillverkningens värde. Jämföres åter 
Stockholms stad med de olika länen, måste hufvudstaden 
afstå första rummet åt Malmöhus län, och hvad antalet 
fabriksarbetare beträffar, är Stockholm ungefär jämnstarkt 
med Göteborgs och Bohus län, som det öfverträffar i fråga 
om industrianläggningarnes antal och tillverkningsvärdet. 
I förhållande t i l l invånarantalet är Stockholms produktions
värde afgjordt öfverlägset hvarje läns med undantag af 
Malmöhus, som är litet högre. Antalet fabriksarbetare på 
1,000 invånare är, förklarligt nog, större i Stockholm än 
i något län, ehuru mindre än i vissa andra svenska städer, 
såsom Eskilstuna, Borås, Norrköping m. fl. 

Till belysande af industriens utveckling anföras här 
uppgifter å hela tillverkningsvärdet vid fdbriksinrättningame 
under senare år, börjande med 1896, från hvilket år den 
officiella fabriksstatistikens nydaning daterar sig: 

Under dessa år har Stockholms andel af tillverknings
värdet hållit sig ganska jämnt vid något mer än en niondedel. 
Minskningen mot äldre tider (före 1896) är endast skenbar 
och beror därpå, a t t nya industrigrenar upptagits i statisti
ken. 

Hvad de särskilda fabriksgrenarne i Stockholm beträf
far, intages främsta platsen af mekaniska verkstäder och 
gjuterier samt järn- och stålvarufabriker. Tillverkningsvär
det vid hufvudstadens mekaniska verkstäder uppgick åren 
1896—1900 til l sammanlagdt 64,347,731 kr. och åren 1901 
—1905 till 63,919,870 kr. För järn- och stålvarufabrikerna 
samt gjuterierna uppgick tillverkningen under den förra 
perioden till 28,550,031 kr:s värde, under den sistförflutna 
till 36,737,731 kr. Minskningen för de mekaniska verkstä
derna är beroende på år 1905, då, såsom redan vidrörts, en 
större arbetskonflikt ägde rum. 

En närstående industrigren, nämligen tillverkningen af 
elektriska maskiner och apparater, särskildt telefoner, har 
framgångsrikt häfdat sin ställning. Tillverkningsvärdet för 
åren 1901—1905 uppgick ti l l 32,532,681 kr., mot 23,200,196 
kr. under perioden 1896—1900. 

Bland industrier, som ej tillhöra metallförädlingen, torde 
numera, maltdrycksbryggerierna intaga främsta rummet i 
hufvudstaden. Deras tillverkningsvärde för den gångna fem
årsperioden uppgifves ti l l 60,666,993 kr.", mot 48,007,099 kr. 
åren 1896—1900. Af stor betydelse äro vidare tobaksfabriker, 
boktryckerier och skofabriker. Inom sockertillverkningen spe
lar hufvudstaden icke längre samma roll som förr, men dess 
enda sockerraffinaderi är dock en mycket betydande fabriks
anläggning. 

E t t karakteristiskt drag under de senare åren har vari t 
Stockholmsindustriens utflyttning t i l l den omgifvande lands
bygden. Flera fabriksfirmor, som förut bedrifvit en om
fattande rörelse i hufvudstaden, hafva numera sin verksam
het förlagd till någon angränsande landskommun. 

Tager man endast med i räkningen de fyra socknar, 
hvilka omedelbart stöta till Stockholm, nämligen Bromma 
med Sundbyberg, Solna, Brännkyrka och Nacka, finner man, 
at t medan deras sammanlagda industri vid slutet af före
gående femårsperiod hade ett tillverkningsvärde, motsva
rande ungefär en fjärdedel af Stockholmsfabrikernas, öfver-
stiger deras produktionsvärde numera tredjedelen af hufvud
stadens. Orsaken t i l l denna industriens utf lyt tning torde 
väl framföi al l t vara svårigheten a t t inom) hufvudstadens 
hank och stör komma öfver lämpliga fabrikstomter t i l l nå
gorlunda billigt pris. A t t dessa förhållanden, därest de få 
ostördt fortgå, komma a t t få s tort inflytande på Stock
holms utveckling, är lä t t a t t inse. 

Antalet arbetare vid fabrikerna i hufvudstaden utgjorde: 

Dessutom räknade Stockholm sistnämnda år 2,441 handt
verkare samt 4,264 handtverksarbetare, af hvilka 840 kvin
nor. Motsvarande siffror år 1900 voro 2,223 handtverkare 
samt 3,491 manliga och 478 kvinnliga handtverksarbetare, 
så a t t hela antalet handtverkare samt handtverks- eller fa
briksarbetare då utgjorde 33,320 mot 35,320 år 1905. 

B) Handeln. Rörande värdet af de ti l l Stockholms 
tullkammaredistrikt importerade och därifrån exporterade va
ror föreligga i den officiella handelsstatistiken uppgifter från 
och med åx 1891. En jämförelse i detta hänseende mellan 
hufvudstaden och hela riket utfaller på följande sä t t : 
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Hvad importen angår, kan den relativa omfattningen 
af hufvudstadens handelsomsättning med utlandet dessutom 
belysas genom beloppet af den influtna tulluppbörden: 

Hufvudstaden kan med afseende å handelsomsättningen 
med utlandet sägas hafva någorlunda försvarat sin ställning, 
om också icke mera. Den öfverträffas fortfarande af Göte
borg, men skillnaden är mindre nu än för ett tiotal år sedan. 
Hvad särskildt införseln angår, intager Stockholm, med nära 
30 0/0 af införselvärdet, platsen som rikets främsta import
hamn. I fråga om exporten står Stockholm betydligt efter 
Göteborg, men har under den nu tilländalupna femårsperio
den, liksom under den närmast föregående, ståt t framför 
Malmö, som tidigare intog andra rummet. 

Antalet handlande, som idka grosshandel eller sälja 
varor i bod eller å annan upplagsplats, har enligt lämnade 
uppgifter utgjort: 

Dessa siffror gifva dock ingen riktig mätare på handelns 
utveckling, emedan aktiebolagsformen börjat spela en allt 
viktigare roll inom handeln, om också icke så förhärskande 
som inom industrien. För senare år föreligga emellertid 
uPPgifter om samtliga handelsidlcare, med inräkning af gård-

farihandlande, utländingar, som undfått tillstånd att här 
idka handel, samt aktiebolag, och hafva förhållandena nedan-
nämnda år ställ t sig sålunda: 

Dessa sista uppgifter tyda knappast på någon nedgång 
i handelsrörelsen, snarare därpå, a t t den koncentreras i färre 
men större butiker eller affärshus. 

I viss mån belysande för lifaktigheten inom hufvud
stadens affärsvärld äro följande data ur samfärdselstatis
tiken. 

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

Stegringen i rörelsen är till en god del a t t tillskrifva den 
vidsträcktare användningen af brefkort, d. v. s. hufvudsak-
ligen vykort; hela antalet befordrade brefkort var år 1901 
omkring 2,767,000, men sprang följande år upp till 7,770,000 
för at t sedan åter sjunka något. Äfven korsbandsförsändelser 
hafva ökats mycket. 

Vid Stockholms telegrafstationer befordrades följande 
antal taxerade telegram: 

Trafiken vid stadens järnvägsstationer har omfattat: 
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Den ökade lifligheten i persontrafiken står i samband 
fcned utvecklingen af förstadssamhällena rundt om Stock
holm ; en mycket stor del af passagerareantalet kommer näm
ligen på lokal- och närtrafiken. 

I likhet med flertalet större orter i våra dagar har 
Stockholm en icke obetydlig inkomstkälla uti hotellrörelsen. 
Antalet anmälda resande har utgjort: 

Före den sista perioden hade år 1897, då den allmänna 
konst- och industriutställningen i Stockholm ägde rum, att 
uppvisa det största antalet anmälda resande, eller 111,106; 
men har detta antal nu öfverträffats under periodens tre 
sista år. Såsom lätt kan inses, omfatta dock de ofvan-
ståendc talen icke på långt när hela det verkliga antalet 
resande. 

C) Sjöfarten. I Stockholms stad hemmahörande fartyg 
äfvensom dessas ton tal synas af följande tabell: 

Resultatet af de under den senaste femårsperioden in
trädda förändringarna är således, att segelflottans fartygs
antal minskats med 5, men dess tontal ökats med 2,354, 
medan ångfartygens antal ökats med 24 och deras samman
lagda tontal med 32,912. I allt har således hufvudstadens 
handelsflotta vunnit en ökning af 19 fartyg och 35,266 ton. 

Räknas, såsom hos oss vanligen sker, hvarje ångfartygs
ton = 3 ton af segelfartyg, har Stockholms handelsflotta 
förhållit sig till hela rikets på följande sätt: 

Hufvudstadens andel i rikets hela tontal är nu högre 
än tillförene. Dess andel i Sveriges utrikes sjöfart har sedan 

långt tillbaka befunnit sig i stadigt af tagande, men tyckes 
nu åtminstone ett stillastående hafva inträdt, såsom synes 
af följande tablå öfver sammanlagda tontalet af anlända 
och af gångna fartyg i utrikes fart: 

Regelbunden ångbåtsförbindelse finnes mellan Stock
holm och flera utländska hamnar, såsom London, Hull, Bor
deaux, Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam, Hamburg, Lii-" 
beck, Stettin, Danzig, Köpenhamn och Kristiania. Mellan 
Stockholm, å ena sidan samt å den andra de viktigare fin
ska hamnarna äfvensom Petersburg och Riga uppehållas för
bindelserna af tvenne finska ångfartygsbolag. 

D) Jordbruket. Angående det jordbruk, som i ringa 
omfattning drifves inom hufvudstaden, har för denna fem
årsberättelse, liksom för de närmast föregående, en under
sökning, afseende periodens sista år, blifvit af öfverståt-
hållareämbetet företagen. Resultatet af densamma är i kort-
fattadt sammandrag följande. 

Arealen af träd-, humle- och kålgård har uppgifvits 
till 83 hektar, af åker och annan odlad jord till 168 hektar, 
af naturlig äng till 74 hektar samt af skogbärande mark 
till 1,265 hektar. Motsvarande tal år 1900 voro resp. 79 
hektar, 305, 41 och 1,331 hektar. 

Användningen af den odlade jorden redovisas sålunda: 

Utsäde och slcörd hafva för året uppgifvits till föl
jande belopp: 
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Del inolm hufvudstadens gränser förekommande jord
bruket drifves å 47 särskilda brukningsdelar, hvilka för
delas sålunda med hänsyn till arealen af odlad jord: 

En del jord är upplåten till s. k. koloniträdgårdar; 
dessa, hvilka hvar för sig hafva mycket ringa omfång, äro 
icke inräknade i brukningsdelarne. Om deras antal saknas 
bestämda uppgifter. 

Antalet i hufvudstaden underhållna kreatur, bland 
hvilka naturligtvis det stora flertalet hästar icke använ
des för jordbruk, uppgifves sålunda: hästar 6,090, kor 74, 
svin 65, bisamhällen 49, höns 205. 

4. Kommunikationer, sjöfart och varubyten. 

Allmänna vägar. Längden af dessa vägar uppgick vid 
1905 liksom vid 1900|års slut enligt tabell 2 till 26 kilo

meter . Hi t äro då räknade de gator, som måste passeras 
iför at t på ginaste vägen komma från en af stadens tullar 
till en annan, dock a t t hvarje gata endast en gång inräk
nats. Rörande de sträckningar och gator, som sålunda hän
förts till allmän väg, hänvisas t i l l femårsberättelsen för 
åren 1891—1895. 

Stadens kostnad för förbättringar (planering och belägg
ning) af dessa vägsträckor har under en hvar af senaste 
femårsperioder utgjort: 

För Norrtullsvägen, Ålkistvägen, Drottningholmsvägen 
och Karlbergsvägen ingår häri jämväl kostnaden för under
hållet. 

Skjutsväsendet. Börande skjutsningsskyldigheten från 
hufvudstaden till angränsande skjutsstationer åberopas, hvad 
därom finnes omförmäldt i femårsberättelsen för åren 1891 

1895. Antalet i gästgifveriskjuts utgångna hästar fram
går af tabell 2. 

Sedan Eders Kungl. Maj.t den 9 juni 1905 dels ut
färdat nådig kungörelse angående vissa ändringar i nådiga 
stadgan om skjutsväsendet den 31 maj 1878, genom hvilka 
de för rikets landsortsstäder gällande bestämmelser om skjuts-
ningsskyldighetens utgörande under vissa villkor blifvit till
lämpliga jämväl på hufvudstaden, dels ock i nådig skrif-
velse till öfverståthållareämbelet förständigat ämbetet, a t t 
redan under samma år 1905 åtgärder borde vidtagas för ord
nande af skjutsentreprenad i Stockholm, hemställde öfver-
ståthållareämbetet den 7 oktober 1905 efter Stockholms stads
fullmäktiges hörande, a t t Eders Kungl. M.aj:t i nåder måtte 
fastställa maximibeloppet af den skjutslega, som af entre
prenör skulle få uppbäras för skjuts från hufvudstaden, å 
hvilken hemställan nådigt svar ankom den 15 november 
1905. Då var emellertid tiden så långt framskriden, a t t 
det icke lät sig göra at t före ingången af år 1906 ordna 

skjutsentreprenad i Stockholm, hvarför öfverståthållareäm-
betet beslöt a t t låta med ärendets vidare behandling anstå 
till år 1906. 

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

a) Åkeriväsendet. Beträffande åkare och hyrkuskar 
hafva de i föregående berättelse omnämnda reglementen i 
hufvudsak fortfarit at t gälla; emellertid utfärdades den 
18 april 1904 en kungörelse angående förändrade taxameter
taxor. Den tilltagande användningen af automobiler såväl för 
personbefordran som för forsling af varor föranledde ord
ningsföreskrifter, fastställda den 16 juni 1905, för auto-
mobiltrafik i Stockholm. Till slutet af år 1905 hade enligt 
uppgift 275 automobilnummer blifvit utlämnade. 

Åkeri- och hyrkuskväsendet under perioden, sådant det 
befunnit sig vid de årliga mönstringarne, framgår af föl
jande öfversikt: 

b) Velocipeder. Under perioden hafva utlämnats nå
got öfver 20,000 nya velocipednummer, mot i det närmaste 
32,000 under näst föregående femårsperiod. I allt hade vid 
1905 års slut 55,405 velocipeder inregistrerats. Huru många 
af dessa som verkligen äro i bruk, är omöjligt a t t säga, 
men antalet har säkert minskats under de gångna fem åren. 
Velocipedreglementet af den 3 juni 1897 är fortfarande gäl
lande och äger tillämplighet jämväl å motorcykel. 

c) Spårvägar. Det viktigaste af de lokala samfärds-
medlen utgöres af spårvägarne. Nu liksom under föregående 
femårsperiod hafva hufvudstadens spårvägsförbindelser — 
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bortsedt från förstadslinjen t i l l Djursholm, hvilken tra
fikeras af Stockholm.—Rimbo järnvägsaktiebolag — uppe
hållits af tvenne enskilda bolag, nämligen Stockholms nya 
spårvägsaktiebolag och Stockholms södra spårvägsaktiebolag. 
Om dessa lämnas här följande redogörelser. 

Stockholms nya spårvägsaJctiébolag. Sedan bolaget i 
skrifvelse af den 18 mars 1901 hos stadsfullmäktige begärt 
tillåtelse a t t begagna elektricitet såsom drifkraft å sina lin
jer och på angifna villkor erhållit tillstånd därtill, beslöt 
bolaget den 31 mars 1903 a t t omändra sit t spårvägsnät för 
elektrisk drift. Redan år 1902 hade en del härför nödvän
diga arbeten, såsom omläggning af spår, hvarvid gröfre 
skenor nedlagts, samt utvidgning af det dubbelspåriga nätet 
utförts, och efter koncessions erhållande öfverlämnade bolaget 
t i l l Allmänna svenska elektriska aktiebolaget i Västerås attj 
utföra de för införande af elektrisk drift med luftlednings
system erforderliga arbeten. 

Enligt med nämnda firma upprättadt kontrakt skulle 
Ringlinjen samt linjen Haga—Slussen—Roslagstull vara 
fullt färdiga till den 1 december 1903. Till följd af arbets
inställelser m. m. fördröjdes emellertid arbetet, så a t t först 
den 13 februari 1904 kunde någon del af spårvägsnätet, 
sträckan Norra Bantorget—Haga, öppnas för elektrisk drift. 
Arbetet fortskred därefter, så a t t den 5 april samma år 
var delen Järnvägsparken—Norra Bantorget färdig. Djur-
gårdslinjen öppnades den 26 jul i ; Haga—Slussen—Roslags
tull i sin helhet den 1 augusti ; Ringlinjen den 6 augusti ; 
linjen Östermalm—Kungsholmen, östermalmsdelen den 15 
august i ; Kungsholmsdelen blef den 23 december färdig i' 
Fleminggatan och i sin helhet den 11 februari 1905, och 
hade dessförinnan Odengatslinjen öppnats den 1 december 
1904. Den sista hästspårvagnen gick på bolagets linjer den 
10 februari 1905. 

Linjen Norra Bantorget—Karlberg öppnades för trafik 
den 20 mars och Värtalinjen den 12 maj 1905. Härmed var 
hela det koncessionerade nätet färdigt, med undantag af 
anläggningarne från järnvägsöfvergången vid Värtan till 
Ropsten samt i S :'t Eriksgatan, hvilka, till följd af a t t staden 
därstädes ej ännu hade utfört de väg- och broanläggningar, 
som erfordrats, ej kommit till utförande under perioden. 

Koncession för utvidgning hår sökts och erhållits å 
Odengatslinjens utsträckning från Sturegatan genom Val
hallavägen och Sibyllegatan ti l l Norrmälmstorg, hvilken öpp
nades för trafik den 1 december 1905. Koncession begärdes 
vidare under år 1905 å en linje genom Uplandsgatan från 
Norra Bantorget till Odengatan. 

Hela nätet är dubbelspårigt med undantag för Adolf 
Fredriks Kyrkogata, Luntmakaregatan, Stora Badstugatan, 
Lilla Nygatan och Munkbrogatan, å hvilka vagnar blott i 
en riktning framgå, samt Olofsgatan, där ett mötesspår 
finnes. Dessa anordningar hafva företagits med anledning 
af nämnda gators ringa bredd, som omöjliggjorde utläggande 
af dubbelspår. 

Linjelängden var vid slutet af 1905: 

Vid 1900 års slut var längden endast 20,021 meter. 
Bolagets sammanlagda linjelängd har således under 5-års-

perioden något mer än fördubblats. 
Afgiften har efter införande af elektrisk drift satts till 

10 öre för resa, med öfvergångsrått till alla linjer undan
tagandes Djurgårdslinjen. 

Antalet vagnkilometer har utgjort : 

Antalet passagerare utgjorde: 

Sammanlagda summan af vagnkilometer under femårs
perioden utgör 19,603,118 samt af passagerare 94,757,120 mot 
resp. 12,501,910 vagnkilometer och 63,754,620 passagerare 
under åren 1896—1900, således en ökning hvad vagnkilometer 
angår med 57 °/o och beträffande passagerare med 48 o/o. 

Trafikinkomsterna hafva utgjort : 

Summan för de fem åren utvisar i jämförelse med den 
förra femårsperioden en ökning af 48 °/o. 

Trafiken var inställd till följd af rösträttsdemönstration 
den 1 maj 1902 och ti l l följd af strejk den 15, 16 och 17 
maj samma år. 

Materielen utgjordes vid 1905 års slut af 116 motorväg
nar, 67 täckta och 70 öppna släpvagnar, 8 snöplogar samt 
5 saltvattenvagnar. 

Stockholms södra spårvägsaktiébolag. Under perioden 
1901—1905 har det under år 1900 påbörjade arbetet med 
införande af elektrisk drift genomförts och afslutats. Den 
elektriska kraftstationen blef färdig för levererande af ström 
i augusti 1901. 

Spårvägsdriften med ång- och hästvagnar pågick oaf-
brutet till den 27 augusti 1901, då ti l l följd af spårarbeten 
trafiken å ångvagnlinjen måste tills vidare inställas. Å 
denna linje upptogs trafiken återigen den 5 september på 
så sätt , a t t sträckan mellan Ragvaldsgatan och Ringvägen 
trafikerades med elektriska motorvagnar och delen Ring
vägen—Hornstull med ångvagnar. 

A hästvagnlinjen indrogos under dagarna den 9—12 sep
tember 1901 hästvagnarne, hvilka då ersattes med elek-
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triska motorvagnar. Från och med den 28 september samma 
år utsträcktes trafiken å båda linjerna till Slussen. Den 16 
oktober utsträcktes trafiken till Tegelvikstorget och den 
16 november i Hornsgatan ti l l Långholmsgatan. Först i 
september 1902 var Hornsgatans västligaste del ordnad, och 
utsträcktes trafiken till Horns tull den 4 i samma månad. 

Linjerna voro då : Slussen—Hornstull 2-61 km'., Slussen— 
Tegelvikstorget 2-64 km. 1905 den 1 sept. öppnades en ny 
linje i Götgatan från Folkungagatan till Skanstull, hvilken 
linje har en längd af 1 km. Vid periodens slut var så
ledes hela"linjelängden 6"25 km. 

Beträffande taxan har under perioden icke vidtagits 
någon ändring, utan den har vari t 10 öre per person och 
tur (för barn under 10 år 5 öre), med öfvergång mellan 
samtliga linjer. För skolungdom hafva terminsbiljetter till
handahållits för.8 kronor. Priset för årsbiljett för vuxen 
person och gällande å samtliga linjer har varit 100 kronor. 
Antalet vagnkilometer har var i t : 

Antalet passagerare och inkomster utgjorde: 

Trafiken har, sedan arbetet med införande af elektrisk 
drift blifvit afslutadt. pågått utan af brott med undantag 
af under år 1902, då trafiken var inställd den 1 maj från 
kl. 12 på dagen och under hela dagarna den 15—18 maj 
tillföljd af rösträttsdemonstrationer och därmed samman
hängande strejk. 

Under perioden har anskaffats rullande materiell afsedd 
för elektrisk drift, och bestod den vid periodens slut af 22 
motorvagnar samt 10 täckta och 10 öppna släpvagnar. 

Spårvägarnes sammanlagda bokförda värde var vid 1905 
års slut 1,504,223-08 kr. 

d) Ångslupstrafiken i Stockholm och dess närmaste om-
gifningar har väl å några håll genom spårvägsnätets ut
veckling förlorat en del af sin forna betydelse, men är 
fortfarande mycket liflig. Åfven under denna period har 
trafik uppehållits af de i föregående berättelse omnämnda 
holag, nämligen Stockholms ångslupsaktiebolag, Nya ång-
slupsaktiebolaget, Lidingö ångslupsaktiebolag, Järnvägs
aktiebolaget Stockholm—Saltsjön (medelst 3 ångfärjor), 
Brunnsvikens ångslupsbolag, Ångslupsaktiebolaget Norra 

Brunnsviken, Ångslupsaktiebolaget Nackanäs, Ångbåtsaktie
bolaget Torsvik och Ångbåtsaktiebolaget Mariedal. Här
till komma såsom nya för perioden Nya Ångslupsaktiebola
get Smedsudden, som bildades i december 1900 och började 
sin trafik året därpå, samt Essingens ångslupsaktiebolag, 
som likaledes begynte sin trafik år 1901. 

e) Hissarne hafva under perioden befordrat följande antal 
passagerare: 

f) Brunkebergstunneln har begagnats af följande antal 
trafikanter: 

g) Stadsbud. I stadsbudsväsendets organisation har ej 
någon ändring ägt rum. Äfven taxan af den 1 juni 1900 
är fortfarande gällande. Antalet stadsbud har däremot ökats, 
så at t de vid periodens slut utgjorde 275, mot 237 vid 
dessj början. 

I fråga om jä rnvägar , post och telegraf hänvisas dels 
till de sifferuppgifter, som därom meddelats under afdel-
ningen Näringar i det föregående, och dels till vederbörande 
grenar af rikets officiella statistik. 

Såsom å annat ställe i berättelsen omförmäles, har huf
vudstaden under perioden erhållit ett ny t t centralposthus. 

Telefon. Telefonverksamheten inom hufvudstaden har 
under denna liksom under näst föregående period bestridts 
äf Telegrafverket och de bägge enskilda bolagen Stockholms 
Allmänna telefonaktiebolag och Stockholms Belltelefonaktie-
bolag. 

a) Blkstelefon. Af de under den gångna femårsperio
den tillkomna långledningarne från Stockholm märkes i 
främsta rummet den 1,242 kilometer långa ledningen Stock
holm—Luleå, hvarigenom hufvudstaden sattes i förbindelse 
med rikets nordligaste län. E t t flertal nya ledningar hafva 
därjämte uppdragits för at t underlätta den växande trafiken 
å äldre vägar, och särskildt gäller detta om trakten nära 
Stockholm. 

Utvecklingen af rikstelefonväsendet inom hufvudsta
den framgår för öfrigt af följande öfversikt: 

4 
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Priset för abonnemang i Stockholm å affarstelefon ut
gör fortfarande 50 kr. per år med 50 kr. i inträdesafgift 
och för bostadsapparater 50 kr. per år utan inträdesafgift. 

Angående samtrafiken med de enskilda bolagen hänvisas 
till den här nedan lämnade redogörelsen för dessa. 

b) Stockholms Allmänna telefonaktiebolag har under den 
gångna femårsperioden fortfarande utöfvat en liflig och 
all t mera omfattande verksamhet inom Stockholm och det 
område af 70 km. från Stockholms Stortorg, inom hvilket 
område bolaget har r ä t t a t t utöfva telefonverksamhet. 

I senaste femårsberättelsen omnämhes, hurusom det se
dan år 1890 gällande aftal om' samtrafik mellan Rikstéle-
fonens och de båda enskilda telefonbolagens nä t af Telegraf
styrelsen uppsagts till den 1 juli 1901, men därefter pro-
longerats ftll utgången af samma år. Då under tiden fråga 
uppstått om försäljning till statsverket af bolagens hela 
telefonanläggning och underhandlingar i sådant syfte in-
ledts, blef samtrafikskontraktet ytterligare prolongeradt. Be
rörda förhandlingar resulterade i e t t den 28 december 1901 
uppgjordt köpeaftal, som väl blef af Eders Kungl. Maj:t 
förelagdt 1902 års Riksdag, men af denna förkastadt. Där
efter upptogos ånyo förhandlingarna angående n y t t samtra-
fiksaftal, men då enighet härvid ej kunde uppnås, blef 
samtrafiken den 1 juni 1903 afbruten. I slutet af samma 
år inleddes mellan Telegrafstyrelsen och bolagen nya för
handlingar, hvilkas resultat blef e t t köpe- och bytesaftal, 
som skulle ordna samtrafiken mellan de olika telefonan
läggningarna i Stockholm och trakten däromkring. Åfven 
detta aftal blef af Riksdagen förkastadt. Slutligen har efter 
förnyade underhandlingar ett ny t t kontrakt om försäljning 
af bolagens nät den 8 mars 1906 upprättats, hvilket dock 
lika l i tet som föregående förslag t i l l telefonfrågans ordnande 
vunnit Riksdagens bifall. 

Antalet samtal, som under år 1902 utväxlades mellan 
rikstelefonabonnenter samt abonnenter i de båda enskilda 
bolagen, för hvilka samtrafiksafgift erlades, uppgick ti l l 
1,199,522, och under de fem första månaderna af år 1903 
ti l l 314,017. 

Till undvikande af de mest kännbara olägenheterna 
vid samtrafikens afstängning inrättades i juni 1903 s. k. 
öfverföringsanstalter för muntligt öfverförande af medde
landen från abonnenter i det ena nätet t i l l abonnenter i 
det andra, möt en afgift af 5 öre för öfverföring från riks
telefonen t i l l bolagens näit och 10 öre för öfverföring i 
motsatt riktning. 

Under år 1901 har Allmänna telefonaktiebolaget ökat 
s i t t aktiekapital från 1,800,000 kr. till 2,700,000 kr. samt 
under år 1904 till 2,860,000 kr. 

Sedan förra femårsberättelsen afgafs, har bolaget be
träffande årsafgifterna ej vidtagit någon förändring. Års-
afgiften för- direkt ledning utgör sålunda fortfarande 80 
kr.; för enkelt kombinerad ledning, hvilket innebal a t t en
dast den ena af de tvenne kombinerade ledningarna sam
tidigt kan begagnas för a t t påkalla samtal, är priset 60 
kr. Innehafvare af direkt ledning kunna äfven fortfarande 
mot erläggande af ytterl igare 20 kronor per år, eller inal
les 100 kronor, tillförsäkra sig rä t ten a t t samtal till dem 
kunna fritt och obegränsadt påkallas äfven från alla Bell-
bolagets abonnenter, hvilka eljest hafva a t t t i l l bolaget 
betala 10 öre för hvarje från apparaten öppnadt samtal 
utöfver 100 i kvartalet. 

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

Antalet abonnenter och telefonister inom Stockholm under 
den gångna perioden synes af följande tabell: 

Abonnentantalet har med afseende å olika slag af led
ningar vari t fördeladt på följande sä t t : 

Antalet hos bolaget anställda personer har under perio
den utgjort : 
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Antalet abonnenter har under femårsperioden utgjort: 

c) Stockholms Belltelefonaktiebolag-, hvilket samarbetar 
med Stockholms Allmänna telefonaktiebolag och hvars 
abonnenter stå i afgiftsfri samtrafik med Allmänna bolagets 
abonnenter, har under femårsperioden sett sin verksamhet 
stadigt tillväxa. Bolaget upplåter fortfarande endast abon
nemang med begränsadt fri samtalsrätt, och äro samma abon
nemangsvillkor, som i förra berättelsen angåfvos, fortfa
rande gällande. Arsafgiften utgör sålunda för affärstele
fon 45 kr. och för bostadstelefon 36 kr. Abonnemanget be
rät t igar till fri och obegränsad samtalsrätt med Allmänna 
bolagets s. k. stjärnabonnenter samt rätt ighet a t t påkalla 
100 samtal i kvartalet till bolagens öfriga abonnenter; för 
hvarje samtal som därutöfver begäres erlägges en afgift 
af 10 öre. Beträffande bolagets samtrafik med rikstelefon 
gäller detsamma, som blifvit nämndt i afseende på All
männa bolaget. 

Bolagets aktiekapital har ej under perioden undergått 
någon förändring, utan utgör fortfarande 1,000,000 kr. 

Längden af bolagets ledningar har vid slutet af periodens 
olika år utgjort: 

Antalet hos bolaget anställda personer har utgjort: 

Rörande sjöfart och handel hänvisas till afdelmngen 
Näringar i det föregående. För brännvinshandeln lämnas 
en särskild redogörelse under afdelningen Politi. 

5. Kameralförhållanden. 

I afseende å antalet nybyggda boningshus åren 1901— 
1905 äfvensom antalet tomter och lägenheter samt fastig
heternas taxeringsvärden vid periodens slut hänvisas dels till 
tabel l 3, dels ock till den under afdelningen Politi före
kommande redogörelsen för byggnadsverksamheten. 

Angående egendomar af fideikomissnatur samt egen
domar tillhörande inhemska aktiebolag och främmande mak

ters undersåtar år 1905 meddelas föreskrifna uppgifter i 
tabellerna 4, 5 och 6. 

I fråga om kronouppbörden och stadens finanser hän
visas till de årliga berättelserna angående Stockholms kom
munalförvaltning och Statistisk årsbok för Stockholms stad, 
äfvensom till litt. H af Bidrag till Sveriges officiella 
statistik. 

6. Politi. 

A) Stadens myndigheter. 

a) Öfverståthållareämbetets kansli. Antalet i Öfverståt-
hållareämbetets kansli afgjorda 'mål ioch ärenden under 
aren 1901—1905 samt nästföregående fyra femårsperioder 
har utgjort: 

I förestående uppgifter ingå icke de till firmaregistret 
samt registret öfver ekonomiska föreningar hörande ärenden, 
utan hänvisas för dem till följande redogörelse. 

Antalet nya firmor och ekonomiska föreningar, som 
under åren 1901—1905 inregistrerats, har utgjort 2,462, 
hvilka fördela sig på periodens olika år och de särskilda 
registren sålunda: 
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öfver öfverståthållareämbetets beslut i anledning af 
anmälningar till firmaregistret hafva besvär icke i något 
fall anförts, hvaremot i tre fall besvär hos Eders Kungl. 
Maj :t anförts öfver öfverståthållareämbetets beslut i anled
ning af anmälningar till föreningsregistret. Eders Kungl. 
Majrts resolutioner på dessa besvär äro meddelade den 19 
augusti 1904 samt den 7 och den 13 april 1905. 

Beloppen af influtna afgifter för registrering af firma 
och prokura samt af ekonomiska föreningar, kostnaderna för 
registreringens kungörande samt den efter afdrag af nyss
nämnda kostnader uppkommande behållningen utgjorde i 
kronor: 

Likaså får öfverståthållareämbetet afgifva särskild re
dogörelse öfver den nya grupp af ärenden, som under fem
årsperioden tillkommit, nämligen angående antagande af 
släktnamn enligt nådiga förordningen den 5 december 1901. 
Antalet sådana ärenden samt beloppet af de för inkomna 
ansökningar influtna afgifter, med afdrag för sådana, som 
efter ansöknings återkallelse blifvit återställda, utvisas af 
följande öfversikt: 

Af de inkomna ansökningarna hafva 49 återkallats och 
följaktligen afskrifvits från vidare åtgärd. 

Bland öfriga ärenden hörande till öfverståthållareäm
betets kanslis handläggning böra äfven omnämnas de, som 
angå utländings upptagande till svensk medborgare. An
talet utländingar, som af Eders Kungl. Maj:t under vissa 
villkor upptagits till svenske medborgare och hos öfver
ståthållareämbetet fullgjort dessa villkor, har utgjort 33 
år 1901, 25 år 1902, 21 år 1903, 31 år 1904 och 47 år 
1905, eller tillsammans 157, däraf 133 män och 24 kvinnor. 

Med afseende å stadsfogdeinstitutionen i Stockholm får 
erinras, hurusom Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 
18 oktober 1901 angående ändrade anordningar för upp
börds- och indrifningsväsendet funnit godt medgifva, att i 
afvaktan på pågående utredning af frågan angående defini

t ivt ordnande af uppbördsväsbndet i Stockholm bestyret ined 
indrifningen af därstädes påförda utskylder uppdroges åt en 
tillförordnad, af en fast uppbördsman för h varje ro te jämte 
erforderligt antal extra uppbördsmän biträdd tredje stads
fogde; och at t , med bibehållande tills vidare af det för 
närvarande tillämpade förfaringssätt i fråga om indrifning 
och redovisning af de i polisdomstolen ådömda sakören (näm
ligen genom polisens försorg), indrifning och redovisning 
af öfriga sakören! i Stockholm öfverflyttades från förste 
till andre stadsfogden. 

Från och med år 1902 utgör således antalet stadsfog
dar i Stockholm 3 ; och har vidare under perioden anslag 
af stadsfullmäktige beviljats dels t i l l e t t biträde å t hvar-
dera af förste och andre stadsfogdarna, af hvilka det hos 
andre stadsfogden anställda särskildt afsetts för den till 
honom öfverflyttade bötesindrifningen, dels för en till tredje 
stadsfogdens biträde anställd uppbördsinspektör. 

Till Stockholms stads rannsdkningsfängelse inkommo 

För åtgärder t i l l erhållande af ett n y t t fängelse läm
nas redogörelse under titeln öfverståthållareämbetet för po
lisärenden. 

b) Öfverståthållareämbetet för uppbördsärenden. Uppbörds-
distrikten i Stockholm, som alltsedan år 1764 vari t 7 
till antalet, bestodo vid femårsperiodens början af Nikolai 
och Kungsholms församlingars samt Klara, Jakobs och Jo
hannes, Adolf Fredriks, Hedvig Eleonora, Maria Magdalena 
och Katar ina församlings uppbördsdistrikt. Under perioden 
har antalet uppbördsdistrikt ökats på sätt, som följer: ge
nom' nådiga brefvet den 25 oktober 1901 bestämdes, a t t 
Nikolai och Kungsholms församlingar skulle utgöra hvar 
för sig ett distr ikt ; och enligt nådiga bref ven den 31 okto
ber 1902 rörande Hedvig Eleonora församlings och den 1 
augusti 1903 beträffande Adolf Fredriks församlings upp
bördsdistrikt hafva dessa båda uppdelats hvartdera i 2 di
strikt, nämligen Östermalms östra och västra samt Adolf 
Fredriks östra och västra, så at t distriktens antal vid perio
dens slut var 10.) Den utredning af frågan om definitivt 
ordnande af uppbördsväsendet, som berörts i Eders Kungl. 
Maj:ts under nästföregående afdelning omförmälda nådiga 
bref af den 18 oktober 1901, omfattar emellertid äfven 
nyreglering af uppbördsdistrikten. I sådant hänseende har 
öfverståthållareämbetet år 1904 väckt förslag om ökande 
af uppbördsdistriktens antal t i l l 15; men har denna fråga, 
likasom förslag till ny lönereglering för uppbördsverket, 
icke under femårsperiodens slut blifvit af stadsfullmäktige 
slutbehandlad. 

c) öfrerståthållareämbetet för pollsilrenden. Öfver polis
institutionens utveckling under perioden får öfverståthål
lareämbetet meddela följande öfversikt. 
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Åmbets- och tjänstemän. De arbetskrafter, som s tå t t 
öfverståthåll&reämbetets afdelning för polisärenden ti l l buds 
för ombesörjande af de detta ämbetsverk åliggande göro-
mål, hade sedan lång tid varit otillräckliga. Sedan år 
1867 var tillsättandet år 1899 af en andre polisintendent 
den enda förstärkning af tjänstemannakåren, som ägt rum. 
På särskilda framställningar af öfverståthållareämbetet haf-
va emellertid stadsfullmäktige under femårsperioden bevil
jat anslag, från ocb med år 1902 dels för en ny notarie
befattning, hvars innehafvare åligger a t t bereda och före
draga äfvensom expediera de på polismästarens handlägg
ning beroende (ärenden, dels för et t biträde åt polisdoma
ren i och för de göromål, som utom sessionsgöromålen åligga 
hononi, såsom förvandling af böter, öfvervakandet af saköres-
längdens förande, expedition af skrifvelser m. ni. Anslaget 
till detta biträde, 1,200 kr., har anvisats t i l l en af notarierna 
i polisdomstolen. 

Polispersonalens aflöning och antal. Öfverståthållare
ämbetet framhöll i sitt förslag till polisverkets stat för 
år 1902, at t det arbetsinått, som måste utkräfvas af kom
missarierna vid polisens detektiva afdelning, öfverstege kraf
terna hos det antal kommissarier, som sedan många år va
ri t vid afdelningen anställde, nämligen tre, samt att, då 
såväl dag söm na t t en kommissarie borde vara vid af
delningen vakthafvande och afdelningens föreståndare måste 
för sin kontrollerande och ledande verksamhet vara obunden 
af en på förhand bestämd tjänstgöring, ingen annan utväg 
at t åstadkomma en god arbetsordning funnes än a t t detek
tivkommissariernas antal blefve ökadt till fyra. Ämbetet 
anhöll därför om anslag till aflöning åt en fjärde detektiv
kommissarie och förklarade, a t t dennes löneförmåner borde 
ställas lika med dem som tillkomme lägst aflönade af då
varande detektivkommissarierna, eller 3,500 kr., hvaraf be
räknades 2,625 kr. som lön och 875 kr. som tjänstgörings
penningar, i ' . 

Såsom Ämbetet i sin berättelse för perioden 1896—1900 
anfört, hade kommissariens vid centralafdelningens aflöning 
nedsatts till 2,400 kr., då andre polisintendenten komirie 
a t t odeladt ägna sig åt ordningspolisen och tillsynen öfver 
densamma åligggande göromål samt sålunda komme at t ome
delbart taga del i behandlingen af de ärenden, som till
hörde centralafdelningen. Ämbetet hade tänkt sig, a t t ifråga
varande kommissarie tjänst skulle kunna blifva en öfver-
gångsplats till distriktskommissarietjänsterna och därför kun
na aflönas med mindre belopp än dessa tjänster. Erfaren
heten hade emellertid inom kort visat, a t t de tjänsteålig
ganden, hvilka enligt instruktionen tillhöra andre polisin
tendenten, voro af så omfattande natur, a t t tid icke blef 
honom öfrig att, såsom' man antagit, själf taga ledningen 
af centralafdelningen, ett åliggande som förut ensamt till
kommit föreståndaren för denna afdelning. Tvärtom hade 
det blifvit nödvändigt att kommissarien biträdde polisinten
denten äfven i sådana göromål, som icke direkt tillhörde 
centralkommissariens verksamhetsområde. Som dessa göro
mål till stor del äro af ganska invecklad beskaffenhet, t. ex. 
arbetena med aflöningsväsendet, kårens beklädnad och be
väring, fordras härti l l en person, som är särskildt lämplig 
för denna plats och besitter erfarenhet och vana vid arbetet. 

E t t upprepadt ombyte af centralkommissarier skulle därför 
vara i hög grad opraktiskt och vålla stor olägenhet, i syn
nerhet när valet härtil l skulle inskränkas bland dem, som 
kunde anses lämpliga till distriktskommissarier. Det har 
därför icke varit möjligt för öf verståthållareämbetet att 
vidhålla de förutsättningar, som förbundits med denna plats, 
eller att den skulle blifva en öf vergångsplats. I polisverkets 
intresse har Ämbetet ock vid tillsättande af lediga distrikts-
kommissariebefattningar sett sig nödsakadt att ändra en 
förut angifven ordning, och detta oaktadt det skulle varit 
särdeles önskvärdt, a t t de blifvande distriktskommissarierna 
beredts tillfälle att inhämta kännedom om arbetena vid cen
tralafdelningen. 

öfverståthållareämbetet, som önskade, att den skillnad 
i löneförmåner, som var rådande inom kommissariegraden 
och som satte centralkommissärien i en särskildt dålig ställ
ning, kunde utjämnas, hemställde därför i sitt ofvanbe-
rörda statförslag för år 1902, at t centralkommissariens af
löning måtte ökas med 600 kr., så a t t den blefve tillsam
mans 3,000 kr., af hvilka 2,250 kr. skulle beräknas som 
lön och 750 kr. som tjänstgöringspenningar. Vid behand
lingen af 1902 års stat beviljade stadsfullmäktige det be
gärda anslaget till en ny, eller fjärde detektivkommissarie 
med 3,500 kronor samt förhöjning af centralkommissariens 
lön till 3,000 kronor. 

Polispersonalens numerär har i öfrigt jämväl under den
na period vunnit väsentlig tillökning. Enligt 1901 års stat 
beviljade sålunda stadsfullmäktige, på öfverståthållareäm-
betets förslag, anslag till 2 nya konstapelsbefattningar vid 
ordonnansafdelningen. I staten för år 1902 uppfördes an
slag till 1 ny öfverkonstapel såsom en Välbehöflig för
stärkning af befälet i det vidsträckta sjunde polisdistrik
tet, omfattande Östermalms församling med Kungl. Djur
gården, inklusive Värtahanrhen,. I sitt fprslag till samma stat 
anhöll öfverståthållareämbetet om anslag till ytterligare 
30 konstapelsbefattningar, men stadsfullmäktige inskränkte 
antalet till 20. Af dessa voro 4 konstaplar afsedda för en 
af Ämbetet på försök föreslagen anordning at t till för
stärkning af polisbevakningen å Norra Djurgården för
rä t ta patrulleringstjänst med velocipeder som fortskaff-
ningsmedel. Till förstärkning af polisbevakningen å cen
tralbangården i Stockholm, hvarför kostnaden enligt Äm
betets förmenande icke borde drabba Stockholms kommun, 
utan staten, hade Ämbetet i skrifvelse till Eders Kungl. 
Maj:ts Järnvägsstyrelse den 15 december 1899 hemställt, 
a t t Styrelsen måtte af omhänderhafda medel anslå ett be
lopp af 3,170 kr. till aflöning af 2 nya poliskonstaplar, i 
hvilket fall öfverståthållareämbetet åtoge sig att fram
deles som dittills ombesörja bevakning af stationsområdet 
och därtill hörande lokaler. Den 4 februari 1902 ankom svar 
från^ Järnvägsstyrelsen med tillkännagifvande, att Eders 
Kungl. Maj:t godkänt af öfverståthållareämbetet gjordt 
kostnadsförslag för tillökning af ifrågavarande polisperso
nal, och at t Styrelsen vore villig att mot de föreslagna vill
koren årligen utgifva ett belopp, motsvarande kostnaderna 
för aflöning i enlighet med de för Stockholms poliskår i 
allmänhet gällande grunder till 2 konstaplar med högst 
3,170 kr. Från och med den 1 mars 1902 har detta anslag 
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tagits i anspråk. I polisverkets stat för år 1903 uppförde 
stadsfullmäktige på hemställan af öfverståthållareämbetet 
anslaget från Järnvägsstyrelsen å 3,170 kr. som inkomst och 
beviljade anslag till 2 nya konstapeltjänster. Dessutom be
viljade stadsfullmäktige samtidigt anslag ti l l ytterligare 15 
nya konstapelsbefattningar, däraf 2 vid prostitutionsafdel-
ningen. År 1904 anslogo stadsfullmäktige på Ämbetets 
förslag medel till 1 ny konstapel samt i staten för år 1905 
till ytterligare 21 nya konstaplar, däraf 2 till förstärkning 
af polisbevakningen å Norra Djurgården med ännu en pa
trull med velocipeder. Ämbetet hade nämligen efter den 
erfarenhet, som då vunnits om polispatrullering med velo
ciped, funnit, a t t detta sätt för patrullering vore synner
ligen lämpligt, då det vore fråga om vidsträckta och min
dre trafikerade trakter af staden, samt betydligt billigare än 
patrulleringen till häst. 

Poliskårens förstärkning under förevarande period har 
alltså utgjort 1 kommissarie vid detektivafdelningen, 1 
öfverkonstapel vid distriktspolisen och 61 konstaplar, där
af 2 vid prostitutionsafdelningen, 2 vid ordonnansafdelnin-
gen, 2 vid centralbangården, 6 till patrulltjänst med "velo
ciped samt 49 vid distriktspolisen. 

Utgiftsstaten, öfverståthållareämbetet anser sig här 
böra omnämna följande af Ämbetet vidtagna anordningar, 
hvilka kunna äga mera allmänt intresse. 

Från och med år 1902 har Ämbetet med för ändamålet 
af stadsfullmäktige anvisade medel aflönat en person a t t stå 
till Ämbetets förfogande för kontroll af körskickligheten hos 
de personer, som söka anställning såsom droskkusk i Stock
holm. Ämbetet hade nämligen dittills saknat en för en dylik 
pröfning fullt kvalificerad person. 

För samma år erhöll Ämbetet anslag till inköp af velo
cipeder icke blott för den patrullering med dylika fortskaff-
ningsmedel å Kungl. Djurgården, hvarom ofvan talats, utan 
äfven för detektiv- och ordonnanspolisens behof. öfverståt
hållareämbetet hade samtidigt, äskat medel till inköp af 
27 velocipeder t i l l distriktspolisen, enär Ämbetet ansett ve
lociped praktisk och tidsbesparande för de polismän, som 
hafva i uppdrag a t t indrifva böter och verkställa kallelser 
med mera. Denna begäran bifölls af stadsfullmäktige först 
två år senare, då den förnyades i förslag ti l l stat för år 1904. 

Är 1902 anskaffades en ny vagn, försedd med medar 
för vinterbehof, a t t användas af polispiketen. 

Inom större samhällen i utlandet finnas numera vidt 
omfattande åtgärder vidtagna för at t bereda hastig och 
sakkunnig hjälp åt personer, som träffats af häftig sjuk
dom eller skada å offentlig plats, samt för a t t vid olycks
händelse bringa nödig hjälp å t de skadade. I fråga om dy
lika anordningar stod Stockholms stad ytterst dåligt rustad, 
i det a t t inga andra medel för sådant ändamål stått# till 
buds än de sjukbårar, hvilka funnos uppställda å polissta
tionerna, en å hvarje. Dessa bårar voro dessutom otidsenliga 
och otyinpliga samt måste på grund af sin storlek och 
opraktiska sammansättning förvaras å polisstationernas vin
dar, enär plats ej fanns för dem å själfva stationerna, nå
got som i hög grad försenade deras användning. Dessa för
hållanden hafva under perioden i afsevärd mån förbättrats. 

Sålunda lä t Stockholms stads hälsovårdsnämnd under slu
tet af år 1901 på därom gjord framställning inreda en af sina 
sjukvagnar t i l l så kallad ambulansvagn, hvilken, om den 
också icke motsvarade nutida fordringar, dock med fördel 
kunde användas för s i t t afsedda ändamål, och i juli 1902 
anskaffades af »Drottning Sofias förening t i l l understödjan
de af härens och flottans sjukvård» en ny ambulansvagn, 
hvilken jämlikt föreningens erbjudande äfven kommit till 
användning i allmänhetens tjänst. Genom tillmötesgående 
från Stockholms stads drätselnämnd och stadens brandchef 
hafva dessa vagnar uppställts en å hvardera af brand
kårens hufvudstationer för transport af sjuka och skadade 
personer, som skola af polispersonalen omhändertagas för 
at t beredas hjälp och vård. Dessa vagnar inställas, efter 
rekvisition genom telefon, af brandmanskap med brandkårens 
hästar t i l l plats, som vid rekvisitionen uppgifves, och kunna 
rekvireras alla tider af dygnet. De inställas med ungefär 
samma snabbhet, som för brandkåren erfordras vid utryck
ning till eldsvåda. Vagnarne skola användas för forslan
de af sjuk eller skadad person, som anträffats å gata eller an
nan allmän plats, af person, som vid eldsvåda, husras eller 
annan olyckshändelse erhållit sådan skada, a t t vård å sjuk
hus är af nöden, samt af sjuk eller skadad person, som an-
anmäler sig å 'polisstation eller t i l l polisman, då den sjukes 
eller skadades tillstånd ä r sådant, a t t han ej gående kan be-
gifva sig ti l l sjukhus eller hans transporterande i droska 
skulle medföra skada eller ökadt lidande. Vagnarne få däre
mot ej användas af personer, som uppenbarligen endast äro 
druckna, af personer, lidande af epileptiska anfall eller, 
förutom på rekvisition af läkare enligt särskilda af hälso
vårdsnämnden meddelade föreskrifter, af personer, som vår
das i sina hem. 

År 1904 anskaffades af hälsovårdsnämnden ytterl igare 
en ny ambulansvagn. 

jÖfverståthållareämbetet inköpte år 1903 med anslag, 
som af stadsfullmäktige beviljats för ändamålet, 30 trans
portbårar efter en modell, som åstadkommits genom några 
förändringar af de för arméns behof befintliga transport
bårar, och hvilken af sakkunniga betecknats såsom syn
nerligen lämplig för transport af sjuka och skadade perso
ner inom hufvudstaden. Dessa sjukbårar, som fördelats mel
lan hufvudstadens polisstationer, bestå af bårbotten med 
slidhål för bårstänger och gördel a t t spännas om' dem, som 
bäras, bårgafflar, däraf den bakre med järnbeslag för fast
sättning af suf f lett, bårstänger och sufflett med järnställ
ning, samt |äro l ä t t a a t t hopsätta och taga i sär. Till 
hvarje bår höra äfven bärselar och en filt. 

Vidare har genom ofvannämnda Drottning Sofias sjuk
vårdsförening bildats en sjukvårdiskolonn, benämnd Stock
holms frivilliga sjukvårdskolonn, hvars medlemmar lämna 
kostnadsfri första hjälp vid olycksfall och äro beredda a t t 
vid olyckshändelser eller andra tillfällen, då personer blif-
vi t iskadade eller leinlästade, inställa sig å olycksplatsen 
medförande bårar, förbandsartiklar och dylikt . Sjukvårds
kolonnens medlemmar bära vid gemensamt uppträdande uni
form. Sjukvårdskolonnens biträde kan hvarje tid på dyg
net påkallas af polismyndighet genom rekvisition medelst 
telefon. 
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För at t göra ofvan berörda anordningar effektiva er
fordrades emellertid också medel för polispersonalen, som har 
till uppgift a,tt i första hand bringa hjälp å t sjuka och 
skadade, som .anträffas å allmän plats, a t t få såväl ambulans
vagnar som sjukbårar inställda så hastigt som möjligt till den 
plats, där behof af dem uppstått. Var denna plats belägen 
i en utkant af staden eller uppstod behofvet nattetid, då 
tillgång till enskilda personers telefon ej fanns, stod polis
mannen helt och hållet redlös inför en ofta allvarlig situa
tion, helst som han ej heller vid dessa tillfällen i allmänhet 
hade tillgång till droskor, hyrvagnar eller andra offentliga 
fortskaffningsmedel. Icke blott för tillkallande af sådan 
hjälp å t sjuka och skadade är polismannen i behof af medel 
a t t komma i snabb förbindelse med närmaste polisstation; 
han behöfver det ock för a t t skaffa sig hjälp till ord
ningens upprätthållande, afgifva rapporter om sådana för
hållanden, som böra så hastigt som möjligt bringas till polis
befälets kännedom, samt inhämta order och upplysningar vid 
tillfällen, då han kan däraf vara i behof. P å anhållan af 
polismästaren i Stockholm verkställdes därför under år 1902 
omfattande försök i syfte at t genom anbringande af telefon
apparater i samband med brandtelegrafens linjenät och från 
detta till polisstationerna för en jämförelsevis ringa kostnad 
anordna ett signaleringssystem. Man kom därvid ti l l det re
sultat, a t t denna anordning kunde ske utan olägenhet och 
risk för brandtelegrafen, hvilken funktionerade fullkomligt 
säkert jäfven då brandskåpslinjen samtidigt användes för 
telefonering. I anledning häraf och som' äfven brandväsendet 
skulle kunna draga stor nyt ta af telefonapparaters anbrin
gande i brandskåpen, såväl för upptäckande af fel å brand
kårens telegrafledningar som äfven vid eldsvådor, då det 
vore af största vikt för brandbefälet a t t hafva direkt förbin
delse med brandstationerna, begärde öfverståthållareämbetet 
i s i t t förslag till s ta t för år 1903 e t t anslag å 6,948 kr. för 
uppsättande af telefoner vid brandskåp och vidtagande af 
öfriga erforderliga anordningar för telefonering från brand
skåp ti l l polis- och brandstationer. Sedan stadsfullmäktige 
beviljat nämnda anslag, uppsattes år 1903 telefoner i alla 
offentliga brandskåp i Stockholm. Telefonskåpen öppnas med 
vanlig brandskåpsnyckel, som innehafves af hvarje polis
man. Detta signaleringssystem har vid mångfaldiga till
fällen visat sig vara till stor ny t ta för såväl polis- som 
brandväsendet. 

Polisverkett lokaler. Det under nästföregående femårs
period, jämlikt stadsfullmäktiges beslut af år 1900, påbörjade 
arbetet med uppförandet i kvarteret Hästen af ny polisstation 
för 8:de polisdistriktet, Katarraa församling, har under före
varande period fullbordats; och byggnaderna, hvilka under 
hösten 1902 kunnat tagas i bruk, utgöras af, dels vid Tjär-
hofsgatan e t t envåningshus, upptagande en större gymnastik
sal med omklädnadsrum samt toalett- och duschrum, dels 
ock vid Folkungagatan et t fyravåningars hus, inrymmande 
å nedre botten polisstation med ett stort vaktrum, ett rum! 
för öfverkonstaplar, e t t rum för kommissarie, toalett och tork
rum', fyra arrester, arkiv- och förvaringsrum m. m., en trappa 
upp expeditionslokal och bostad för roteman jämte bostad 
om et t rum och kök för en städerska, två trappor upp expedi
tionslokal för fattigsakförare (hvilken lokal dock icke blif-

vi t för ändamålet använd), bostad för poliskommissarie och 
en lägenhet om ett rum och kök för en gift poliskonstapel 
samt tre och fyra trappor upp logement för 36 poliskonstaplar 
två i hvarje rum, jämte toalett-, dusch- och torkrum samt 
ett större samlingsrum. Kostnaderna beräknades samman-
lagdt till 245,000 kr. 

För at t vid Värtahamnen bereda lämpliga lokaler för 
åtskilliga allmänna ändamål beslöto stadsfullmäktige att 
i staten för år 1904 uppföra ett anslag af 160,000 kr. till 
uppförande af en byggnad af sten i två våningar, inrym
mande å nedre botten tullokal, hamnkontor, brandstation och 
polisstation med två arrestrum samt en trappa upp bo
stadslägenheter, bland andra, för en poliskonstapel. Denna 
byggnad blef färdig till användande i början af år 1906. 

iFör polisstationen i 4:de distriktet, förlagd i n:r 59 
Mästersamuelsgatan uti där förhyrda lokaler, hafva under 
år 1905 en del nya anordningar vidtagits, så att stationen 
erhållit två arrestlokaler, en för män och en för kvinnor, 
samt afhjälpts den inom intet annat distrikt då förefintliga 
bristen på lokaler för bostad å t kommissarien och distriktets 
ogifta konstaplar. Där har sålunda inredts såväl en tjänste
våning för kommissarien som logement med samlingsrum, 
torkrum, toalettrum och duschrum för 16 konstaplar. 

Efter det frågan om anskaffande af nya ämbetslokaler 
för öfverståthållareämbetets afdelning för polisärenden un
der många, år vari t föremål för utredningar och yttranden af 
stadsfullmäktige underlydande nämnder och utskott, hade 
stadsfullmäktige år 1898 beslutit at t i staten för år 1899 
uppföra 500,000 kr. till påbörjande af nyt t polishus och rann-
sakningsfängelse; dock finge anslaget ej användas förr, än 
stadsfullmäktige bestämt byggnadsplatsen samt godkänt rit
ningarna och 'kostnadsförslagen. 

Dppskof med afgörande af fängelsefrågan hade emeller
tid vållats af skriftväxling med Eders Kungl. Maj:ts Fång
vårdsstyrelse angående dels stadens rä t t till nuvarande fän
gelsetomten och dels förhållandet med bötesfångars inhysande 
i stadens rannsakningsfängelse, hvarför anslaget åter upp
tagits i de följande årens stater. Då uteblifvandet af en 
uppgörelse mellan Stockholms stad och Fångvårdsstyrelsen 
i Iriyssnämnda hänseende icke ansågs böra längre fördröja 
byggnadsfrågans lösning, hade Stockholms stads drätsel
nämnd uppdragit å t delegerade att låta uppgöra förslag 
till nyt t fängelse i förening med byggnader för polisverket 
å erforderligt område antingen i kvarteren Fruktkorgen och 
Plommonträdet eller eventuellt i kvarteren Kronoberg och 
Plommonträdet, alla å Kungsholmen. Delegerade hade där
efter aflämnat alternativa förslag med ritningar till ny t t 
fängelse, ny t t polishus, polisdomstolens byggnad, innehål
lande äfven reservlokaler för Rådstufvurättens rannsakning 
med häktade, jämte tillhörande byggnader, uppgjorda af 
hofintendenten G. Lindgren, samt hemställt, at t ifrågava
rande byggnader skulle i enlighet med hofintendenten Lind
grens förslag uppföras i kvarteren Plommonträdet och Krono
berg. 

Hofintendenten Lindgren hade, enligt hvad han i skrif-
velse till delegerade anfört, till ledning för arbetet betjänat 
sig af program, utarbetadt af polismästaren. Byggnadskom
plexet hade programénligt uppdelats i följande delar: polis-
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hus, inrymmande polisverkets samtliga lokaler och tjänste
bostäder ; polisdomstol, inrymmande jämväl reservlokaler för 
rådstufvurättens brottmålsrannsakningar, när sådana ej kun
de hållas i rådhuset; infartsbyggnad, innehållande polisens 
exercishus, stall och bostäder för stallbetjäning; rannsak-
ningsfängelse, deladt i mottagningsbyggnad med häkte, cell
byggnad med 288 celler samt ekonomibyggnad med kök 
och ångpanneanläggning för hela komplexets uppvärmning 
och belysning; slutligen bostadsbyggnad för fängelsets be
fäl och bostadsbyggnad för dess vaktbetjänte. Polishusets 
hufvudf asad låge 50 meter väster om Agnegatan, hvarigenom 
den öppna platsen framför polishuset blefvé, jämte det de 
estetiska krafven tillgodosåges, fullt tillräcklig eller minst 
lika stor som bredden af polishuset. Polisdomstolens bygg
nad och infartsbyggnaden komine a t t ligga midt emot Pil
gatans respektive utlopp i Bergs- och1 Kungsholmsgatorna, 
utgörande en lämplig fonddekoration i dessa gator, samt 
boställsbyggnaderna a t t utgöra hörnpartier t i l l en ny ge
nomfart för fängelsets transporter af proviant och bränsle 
m'. m. genom kvarteret Kronoberg mellan rannsakningsfän-
gelsets ekonomibyggnad och Kronprinsessan Lovisas vård
anstalt. Samtliga byggnader vore tänkta a t t uppföras af 
tegel på grund af granit med bjälklag, i de offentliga lo
kalerna af betong och i boställshusen af trä samt under 
tak af svart plåt. 

Sedan ritningarne vari t föremål för granskning inom 
drätselnämnden och beredningsutskottet samt i vissa hän
seenden modifierats, beslöto stadsfullmäktige vid samman
träde den 2 juni 1903, ajtt nya byggnader för polisen, 
polisdomstolen, rannsakning med häktade samt rannsaknings-
fängelset och öfriga därmed förbundna lokaler skulle upp
föras i kvarteret Plommonträdet och del af kvarteret Krono
berg i hufvudsaklig öfverensstämmelse med ofvannämnda 
af hofintendenten Lindgren utarbetade och sedermera modi
fierade ritningar och förslag, beräknade a t t kosta 2,800,000 
kr., dock med rä t t för vederbörande a t t vidtaga de ändrin
gar i fråga om byggnadernas läge å tomten och anordningar 
i öfrigt, som vid arbetets utförande kunde pröfvas nödiga. 
Samtidigt beslöto stadsfullmäktige, a t t den ändring skulle 
göras i stadsplanen, ,att Pilgatan mellan kvarteren Plom
monträdet och Kronoberg igenlades; a t t nådig fastställelse 
skulle sökas dels å ritningarna till de af omförmälda bygg
nader, som vore afsedda för fängelse, och dels å beslutet 
om igenläggnihg af Pi lgatan; samt at t drätselnämndens för
sta afdelning skulle bemyndigas a t t till påbörjande af om-
förmälda byggnadsföretag använda i mån af behof de för 
ändamålet i årets stat uppförda 500,000 kr. 

Besluten underställdes, i hvad angår stadsplaneändrin
gen, Eders Kungl. Majrts och i öfrigt öfverståthållareämbe-
tets pröfning. Det förra beslutet fastställdes a t t lända ti l l 
efterrättelse vid verkställighet, i den mån sådant utan för
närmande af någons lagliga rä t t kunde äga rum, hvarefter 
med erinran om bestämmelsen i nådiga kungörelsen den 
14 augusti 1841, a t t stadsfängelse ej må uppföras, innan 
ritning därt i l l blifvit af Eders Kungl. Maj:t fastställd, 
Äanbetet fastställde beslutet om byggnaderna. Efter det 
till fullgörande af förenämnda uppdrag drätselnämndens 
första afdelning låt i t uppgöra och1 antagit de slutliga rit

ningarna till fängelsebyggnaderna, blefvo dessa på stads
fullmäktiges vägnar af dess beredningsutskott insända till 
Eders Kungl. Maj:ts fastställelse. Den så sökta f astställelsen 
lämnades enligt nådigt bref den 22 juli 1904, hvad beträffar 
ritningarna till cellbyggnad och mottagningsbyggnad, a t t i 
oförändrad t skick lända till efterrättelse; dock så a t t staden 
icke skulle vara bunden af byggnadernas angifna läge inom 
tomtkomplexet. Byggnadsarbetet har därefter påbörjats'Iförst 
med infartsbyggnaden och densamma angränsande byggnader, 
men har gifvetvis ännu icke hunnit afslutas. 

Polisstatens inkomster hafva under perioden utgjort: 

Kommunens anslag till polisväsendet har under perioden 
ökats med 128,36363 kr. 

Polisstyrlcans antal och fördelning på särskilda afdel-
ningar åren 1900 och 1905 utvisas af följande öfversikt: 

Allmän lönereglering. Vid sammanträde den 13 decem
ber 1902 beslöto stadsfullmäktige, i syfte a t t undvika sy
stemet med dyrtidstillägg, a t t en allmän revision år 1903 
af gällande lönestater skulle vidtagas; och' blef med anled
ning af det ta beslut af beredningsutskottet t i l lsat t en kom
mitté för frågans utredning. 

Efter det kommitténs förslag vari t föremål för utlå
tanden af vederbörande myndigheter, beslöto stadsfullmäk
tige den 11 december 19051) ny lönestat för såväl ämbets-
och tjänstemän med vaktbetjäning vid öfvefståthållareämbe-
tets afdelning för polisärenden som för polispersonalen. En
ligt denna lönestat, hvilken dock i hvad den angår ämbets-
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och tjänstemännen med vaktbetjäning ännu är beroende 
på Eders Kungl. Ma-j:ts fastställelse, skulle från och med 
år 190G löneförmånerna blifva följande: 

Kommissarie, åt hvilken bostad vore upplåten inom 
polisstation, skulle icke erlägga hyra för denna bostad, 
öfr iga kommissarier skulle erhålla årligt hyresbidrag, en 
hvar med 500 kronor. I öfrigt tilldelades polispersonalen 
ej hyresbidrag, ej heller beslöts någon ändring i bestämmel
serna om beklädnadsersättning. 

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

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

De ådömda böternas belopp och sättet för bötesbes lutens 
bringande till verkställighet framgår af följande öfversikt: 

Förhållandet mellan 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: 

Till följd af lagen angående uppfostran åt vanartade 
och i sedligt af seende försummade barn den 13 juni 1902 
har med början af år 1903, då lagen trädde i kraft, en 
ny grupp af mål varit föremål för behandling i "Öfverståt-
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hållareäfflbetets afdelning för polisärenden, nämligen under
ställning af barnavårdsnämnds (öfverstyrelsens för Stock
holms stads folkskolor) beslut i vissa fall om barns skiljande 
från hemmet. Dessa mål hafva utgjort 38 år 1903, 51 år 1904 
och 57 år 1905; och hafva de underställda besluten fastställts 
med undantag af 3 år 1903, 8 år 1904 och 3 år 1905, hvilka 
af öfverståthållareämbetet upphäfts. 

Polispersonalens i Stockholm pensionsinrättning. Som 
denna inrättnings behållna tillgångar vid 1901 års början 
utgjorde 1,282,949 kr. 15 öre och vid 1905 års slut 1,391,401 
kr. 52 öre, har alltså inrättningens kapital under perio
den ökats med 108,452 kr. 37 öre. Inrättningens pensionärer 
voro vid 1905 års slut 74, nämligen 8 f. d. kommissarier, 
12 f. d. öfverkonstaplar och 54 f. d. konstaplar, hvarjämte 
en f. d. konstapel åtnjöt en extra pension. I pension och 
understöd utbetalade inrättningen under år 1905 tillhopa 
65,720 kronor. 

Polispersonalens i Stockholm änke- och pupillkassa hade 
vid 1901 års början i behållna tillgångar 11,625 kr. 39 
öre och vid 1905 års slut 14,401 kr. 13 öre. Några pen
sioner utgå ännu icke. 

Polispersonalens i Stockholm enskilda änke- och pupill-
pillkassa hade vid 1901 års början en behållning af 112,205 
kr. 7 öre Under perioden har denna behållning ökats med 
39,265 kr. 94 öre, hvadan kassans kapital den 31 decem
ber 1905 uppgick till 151,471 kr. 1 öre. I pensioner ut
betalade kassan under år 1905 7,391 kr. 67 öre. 

Polispersonalens i Stockholm enskilda begrafnings- och 
understödskassa hade vid ingången af år 1901 en behållning 
af 6,190 kr. 40 öre. Under perioden har denna behållning 
ökats med 1,586 kr. 61 öre, hvadan kassans kapital den) 
31 december 1905 uppgick till 7,777 kr. 1 öre. Under år 
1905 utbetalades i begrafningshjälp och understöd 7,724 kr. 

d) Stockholms magistrat. Genom nådiga brefvet an
gående förändrad organisation af Stockholms magistrat och 
rådstufvurätt den 21 juni 1902 stadgades, a t t å rådstufvu
rättens och magistratens stat skulle uppföras 4 nya rådmans
befattningar från och med år 1903, hvarjämte fastställdes 
ny aflöningsstat för vissa ämbets- och tjänstemän hos råd-
stufvurätten och magistraten. Enligt denna aflöningsstat 
uppgår borgmästarens afJ^ning till 10,500 kr., af löningen 
till de två rådmännen, som tillika äro ledamöter i förmyn
darekammaren, till 8,500 kr. för hvardera; de öfriga fem
ton rådmännen hafva hvardera 7,000 kr., magistratssekre-
teraren 1,000 kr., de två stadsnotarierna å rådstufvurättens 
första afdelning 1,000 kr. hvardera, registratorn 1,500 kr., 
stadsnotarien å andra afdelningen 3,500 kr., åt ta stadsnota
rier å rådstufvurättens tredje, fjärde, femte och sjätte af-
delningar hvardera 4,000 kr., aktuarien 4,500 kr., amanuen
sen å aktuariekontoret 3,000 kr. samt arkivarien 3,500 kr. 
Samtliga dessa aflöningar1) äro fördelade i lön och tjänst
göringspenningar. Rådmännen och aktuarien uppbära där
jämte hvai och en två ålderstillägg, hvartdera å 500 kr., det 
ena efter fem och det andra efter tio års tjänstgöring, samt 
en hvar af stadanotarierna å tredje, fjärde, femte och sjätte 
aidelningarna efter fem års tjänstgöring et t ålderstillägg 

') Utom för amanuensen, som endast har arvode. 

af 500 kr. Därjämte har i staten upptagits för tillfälliga 
aflöningsbelopp 5,500 kr., för beredande af tjänstledighet 
under den blidare årstiden å t ämbets- och tjänstemäu 9,500 
kr. samt till extra ordinarie tjänstemän 25,000 kr., hvilket 
sistnämnda anslag från och med år 1906 höjts t i l l 26,000 
kronor. 

e) Förmyndarekammaren. Genom nådiga brefvet den 
9 juli 1899 hade räntan för medel, hvilka för omyndiga och 
okända arfvingar eller outredda stärbhus vore eller blefve 
insatta i Riksbanken på förmyndarekammarens räkning, blif-
vit höjd från då gällande 3-6 procent till 4 procent för år. 

Under tiden därefter till slutet af år 1906' har Eders 
Kungl. Maj:t på framställning af förmyndarekammaren tre 
särskilda gånger ändrat räntefoten, nämligen genom nådiga 
brefven den 22 mars 1901, då räntefoten ytterl igare höjdes 
till 4-8 procent, den 18 juli 1902, då räntan sänktes till 
41/4 procent, och den 16 mars 1906, då räntefoten ånyo 
höjdes, denna gång till 4 V2 procent. 

f) Med afseende å stadens kommunala myndigheter 
torde här böra erinras därom att, enligt lagen den 29 april 
1904, öfverståthållaren från och med den 1 juni 1904 upp
hört a t t vara ordförande hos stadsfullmäktige, som därefter 
själfva utse sin ordförande. Vissa däraf föranledda och 
äfven andra ändringar i stadsfullmäktiges och dess bered
ningsutskotts arbetsordning antogos af stadsfullmäktige den 
1 juni 1904. 

Vid sammanträden den 1 och 6 december 1904 beslöto 
stadsfullmäktige anvisandet af anslag till en kommunal 
arbetsförmedlingsanstalt i Stockholm med uppgift a t t till 
arbetsgifvares och arbetares tjänst förmedla al l t slags arbete, 
äfvensom a t t Eders Kungl. Maj:ts prof ning underställa för
slag till instruktion för anstalten, som benämndes Stockholms 
stads arbetsförmedling. Den 27 januari 1905 har Eders Kungl. 
Maj:t fastställt instruktion för anstalten och den 3 november 
samma år viss ändring i fråga om styrelsens sammansätt
ning. Anstalten trädde under året i verksamhet. 

P å grund af det ständigt växande statistiska materialet 
rörande hufvudstaden har krafvet på en centralisation af den 
kommunala statistiken för enhetlighets vinnande vid bear
betningen alltmera gjort sig kännbart. Förslag härom fram-
kommo, men ledde ej till något resultat förrän år 1905, då 
stadsfullmäktige den 20 mars beslöto inrättandet af en sär
skild kommunalstatistisk anstalt, benämnd Stockholms stads 
statistiska kontor, som trädde i verksamhet i augusti månad 
samma år. Kontoret lyder under en för e t t år i sänder 
utsedd och direkt under stadsfullmäktige sorterande styrelse, 
bestående af 7 ledamöter, af hvilka stadsfullmäktiges bered
ningsutskott utser 3, drätselnämnden 2 samt hälso- och fat
tigvårdsnämnderna hvar för sig en ledamot. Kontorets chef 
är en af styrelsen antagen föreståndare. — Till fyllande 
af sin uppgift, som är a t t samla och vetenskapligt bearbeta 
samt offentliggöra uppgifter till belysande af Stockholms 
stads kommunala lif, dess förvaltning, sociala och ekono
miska förhållanden, kommer kontoret a t t utgifva tvä serier 
publikationer, dels serien Stockholms stads statistik, dels 
en serie kommunala uppslagsböcker, såsom Stockholms kom-
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munalkalender, kommunal författningssamling m. m. Det 
torde böra här framhållas, a t t hufvudstaden i samband med 
kontorets upprättande erhållit en regelbunden bostadsstati
stik genom de numera hvart femte år återkommande all
männa bostadsräkningarna. 

Den 2 november 1905 beslöto stadsfullmäktige bland an
nat, att et t nyt t triangelnät öfver Stockholm skulle upprättas 
för at t tjäna såsom grundval för mätningar inom staden 
samt at t åt fem personer uppdraga at t låta utföra arbetet 
genom sakkunniga biträden. Sedan öfverståthållareämbetet 
enligt skrifvelse den 21 påföljande november tillkännagifvit, 
a t t fastställelse å beslutet ej kunde meddelas, beslöto stads
fullmäktige den 18 december 1905, a t t frågan skulle under
ställas Eders Kungl. Maj:ts prof ning. Ärendets vidare ut
veckling tillhör följande femårsperiod. 

B) Undervisningsväsendet. 

a) Folkskolorna. Sedan öfverstyrelsen afgifvit under
dånigt förslag till stadga angående folkundervisningen i 
Stockholm, har Eders Kungl. Maj:t, efter det vederbörande 
öfver förslaget sig yt t ra t , den 8 november 1901 utfärdat 
sådan stadga at t lända till 'efterrättelse från och med den 1 
januari 1902. Därigenom upphäfdes den förut gällande stad
gan af den 27 september 1861, dock med vissa undantag, 
såsom i fråga om öfverstyrelsens sammansättning. Enligt 
lag angående folkskoleväsendet i Stockholm af den 15 maj 
1903 har emellertid Eders Kungl. Maj:t med Eiksdagen 
funnit godt förordna en förändring i nämnda styrelses sam
mansättning. I följd af den påbjudna ändringen utgöres 
öfverstyrelsen af ledamöter, utsedda af iskolråden, Stockholms 
stads konsistorium och stadsfullmäktige sålunda, a t t hvarje 
skolråd äfvensom konsistorium väljer en ledamot samt stads
fullmäktige bland stadens till fullmäktige valbare inbyg
gare välja lika många ledamöter som hela antalet af de 
utaf skolråden valde. Ledamot i öfverstyrelsen utses för 
en tid 'af två år. Ordförande utses af öfverstyrelsen själf 
inom styrelsen och för hvarje kalenderår, öfverstyrelsens 
befogenhet och åligganden bestämmas af Eders Kungl. Maj:ts 
nådiga instruktion den 15 maj 1903. 

Närmast under öfverstyrelsen handhafves öfverinseendet 
öfver Stockholms stads folkskolor af en af styrelsen för 
viss tid utsedd folkskoleinspektör. För folkskolearbetets öf-
vervakande och ledning .äro vidare anställde: biträdande 
folkskoleinspektör, slöjdföreståndare, slöjdföreståndarinna, 
gymhastikinstruktör samt exercis- och skjutinstruktör. För 
tillsyn vid skolorna finnas öfverlärare till erforderligt antal. 
Dessa såväl som inspektörerna utöfva sin verksamhet enligt 
särskilda af öfverstyrelsen utfärdade instruktioner. 

Enligt gällande stadga angående folkundervisningen i 
Stockholm består stadens folkskola af två hufvudafdelningar, 
båda med daglig undervisning, nämligen: folkskolans lägre 
af delning (folkskolan! inskränktare mening), omfattande års
klasserna I—VI och sålunda motsvarande hvad som i all
mänhet kallas »småskolan» och »egentliga folkskolan», samt 
folkskolans högre afdelning, omfattande årsklasserna VII— 
VIII. Den sista årsklassen tillades 1902, då ett antal gossar 

och flickor, hvilka alla genomgått sju klasser, och af hvilka 
de flesta under samma år uppnådde fjorton års ålder och så
lunda hade rä t t at t gå kvar i skolan, anmälde, att de önskade 
erhålla fortsatt undervisning i folkskolan, och öfverstyrelsen 
i af seende å dessa lärjungar anmodade f olkskoleinspeld ören 
at t låta dem bilda afdelning. Af de åtta klasserna är livar 
och en beräknad <att kunna genomgås på ett år. Inom 
hvarje klass förekomma två kurser, hvardera afsedd för en 
termin. 

För de barn, hvilka af gåt t från den dagliga skolan 
innan de fullt genomgått dess kurser, finnas vid sidan af 
denna skola anordnade två skolarter med icke daglig under
visning, nämligen fortsättningsskolan, omfattande 2 termins
kurser (motsvarande klass VII) samt afsedd för de barn, 
hvilka, efter att hafva fyllt 12 år och genomgått 12 ter
minskurser, erhållit tillstånd a t t under de förutsättningar 
och villkor, som angifvas i gällande reglemente § 20, lämna 
dagliga skolan, samt ersättningsskolan, omfattande 4 termins
kurser (motsvarande kurserna 11—14) och afsedd lör de 
barn, hvilka, efter a t t hafva fyllt 12 år, på grund af syn
nerlig fattigdom erhållit tillstånd a t t under de förutsätt
ningar och villkor, som angifvas i omförmälda reglementes 
§ 21, afgå från dagliga skolan, oaktadt de ej genomgått 
12 terminskurser. I fortsättnings- och ersättningsskolorna 
meddelas numera ingen undervisning sön- och helgdagar. 

Utom dessa skolformer har varit anordnadt et t internat, 
det s. k. skolkarehemmet, till hvilket hänvisats sådana lär
jungar, som utan giltig anledning uteblifvit från skolan, vare 
sig i trots af målsmäns tillsägelse eller ock på grund af 
målsmäns underlåtenhet att tillhålla barnen at t besöka sko
lan eller deras tredska att efterkomma de föreskrifter, hvilka 
gälla med afseende å barnens skolgångsskyldighet. 

I gällande reglemente har blifvit förutsatt, at t folkskole-
baru finnas, som af en eller annan anledning icke kunna eller 
böra deltaga i den allmänna folkskoleundervisningen. An
ledning härtill tankes vara, antingen a t t barnen äro synner
ligen klena eller lida af sådan sjukdom, som störande eller 
hämmande inverkar på undervisningen i skolan, eller att de 
i psykiskt hänseende äro så svagt begåfvade, a t t de icke 
alls eller ofullständigt kunna draga nyt ta af den vanliga 
undervisningen. För barn af förra slaget har varit anord
nad särskild undervisning, meddelad åt enskilda lärjungar 
i hemmet eller i skolan utanför undervisningen klassvis. Med 
afseende å de senares särskilda undervisning, hvilken förut 
befunnit; sig på försökens stadium och på grund däraf måst 
lämnas oorganiserad, har under 1904 en åtgärd blifvit vid
tagen, som innebär en nyhet för Stockholms folkskolor, 
nämligen inrättandet af hjälpklasser för s. k. psgkiskt efter-
blifna barn. Hvarje sådan klass består af högst 12 barn, ut
sedda företrädesvis bland dem, som två till sex terminer be
vistat skolan utan a t t hafva gjort några märkbara framsteg. 
Undervisningen börjar kl. 9 f. m. och fortgår högst 4 timmar 
med längre uppehåll mellan lektionerna än de i allmänheit 
förekommande. Till lärarinnor i dessa af delningar utses så
dana, som själfva det önska, för så vidt de i öfrigt kunna 
därför anses lämpliga. At t inrättandet af omnämnda hjälp
klasser varit en bjudande nödvändighet, framgår af de under
sökningar, som under åren 1899—1900 på öfverstyrelsen» 
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uppdrag utfördes, enligjt hvilka af hufvudstadens 25,089 
folkskolebarn 473, eller 1-88 °/o voro »psykiskt efterblifna». 

Skollokalerna. Enligt förut omnämnda lag angående 
folkskoleväsendet i Stockholm § 8 äger församling att, när 
den så önskar, på vissa villkor å staden öfverlåta sina för 
skolan anskaffade lokaler. På grund häraf hafva samtliga 
församlingar utom Nikolai och Klara redan under år 1904 
öfverlämnat sina folkskolebyggnader till staden. Under år 
1905 har äfven Nikolai församling begagnat sig af denna 
rä t t och å staden öfverlåtit sina för folkskolan afsedda fas 
tigheter. Klara församling är således numera den enda, 
som bibehåller skyldigheten a t t ensam underhålla de åt 
församlingens folkskola upplåtna fastigheterna. 

Under femårsperioden hafva två nya folkskolehus blifvit 
uppfördaj e t t å Östermalm med adress 63 Valhallavägen och 
ett i Vasastaden, i hörnet af Norr tullsgatan och Vanadis-
vägen med hufvudfasad å t den sistnämnda. De båda bygg
naderna äro i alla afseenden utmärkta, med ljusa och glada 
lärosalar och rymliga korridorer. 

Vid periodens slut funnos i hufvudstaden 31 skolhus, 
inryimmande 633 klassrum, 91 salar för gymnastik, slöjd, 
sång, teckning och naturkunnighet, 9 skolkök, 10 skolbad 
m. m. Värdet af samtliga under öfverstyrelsens förvaltning 
stående folkskolebyggnader beräknas vid periodens slut t i l l 
7,359,301 kronor 65 öre. 

Den brist på skollokaler, hvilken i förra femårsberättel
sen påpekades, har genom uppförande af de ofvannämnda 
skolhusen i någon mån afhjälpts. A t t tillgången på lokaler 
dock fortfarande är otillräcklig, synes däraf, a t t det vid 
1905 års slut fanns ej mindre än 175 s. k. eftermiddagsafdel-
ningar. Åtgärder hafva därför vidtagits för anskaffande 
af ökade lokaler i afsikt a t t i möjligaste mån inskränka 
eftermiddagsläsning. Genom beslut af den 22 maj 1905 an-
slogo stadsfullmäktige 220,000 kr. till uppförande af en till
byggnad ti l l ett af Katarina församlings skolhus. Vidare 
hafva stadsfullmäktige genom "beslut af den 22 maj och 
29 juni samma år anvisat tomter för nya folkskolebyggnader 
i Maria, Katarina och Adolf Fredriks församlingar. 

A t t hafva tillsyn öfver folkskolebyggnaderna samt alla 
andra tomter, hus och lägenheter, som stå under öfversty
relsens förvaltning, är uppdraget åt en af öfverstyrelseh 
utsedd byggnadsinspektör. 

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

Ar 1905 var fördelningen af nyssnämnda lärare och 
lärarinnor dentoa: 

Vid undervisningen i öfningsämnena tjänstgjorde föl
jande antal lärare och lärarinnor, hvaraf dock endast en 
del voro uteslutande anställda för denna undervisning, me
dan flertalet tillika undervisade i läs- och skrifämnen. 

Hela lärarepersonalen under höstterminen 1905 utgjordes 
af 168 lärare och 733 lärarinnor eller tillsammans 901 perso
ner, mot resp. 141, 643 och 784 vid förra femårsperiodens 
slut. 

För bestämmelserna beträffande löneförmåner och pen
sionsrätt för folkskolans ordinarie lärare och lärarinnor vid 
femårsperiodens början är redogjordt i föregående berättelse. 
Dessa bestämmelser hafva under femårsperioden så t i l l vida 
ändrats, som Stockholms kyrkofullmäktige den 27 septem
ber 1902 beslöto a t t enligt öfverstyrelsens förslag tillerkänna 
hvarje ordinarie lärare och lärarinna en löneförhöjning af 
100 kr. i då utgående lön samt den 28 september 1903 biföllo 
öfverstyrelsens hemställan a t t öka tilläggspensionen för de 
ordinarie lärarinnorna med 100 kr. 

Från början af år 1903 utgör årliga arfvodet för exa
minerad extra ordinarie lärare 1,500 kr. och för extra or
dinarie lärarinna 1,200 kr., om hon är examinerad, i annat 
fall 1,100 kr. 

De lärare och lärarinnor, som äfven tjänstgöra i fort
sättnings- och ersättningsskolorna, åtnjuta dessutom för 
denna tjänstgöring enligt öfverstyrelsens beslut den 16 de
cember 1901 125 kr. per år för hvarje dubbeltimme i veckan, 
och de, som undervisa i slöjd under eftermiddagarna, godt-
göras härför särskildt, lärare i träslöjd med 800 kr., lärare 
i metallslöjd med 900 kr. och lärarinnor i pappslöjd med 
600 kr. om året för 15 undervisningstimmar i veckan. Lä
rarinnor i kvinnlig slöjd aflönas med 1,000 kr. för år samt 
erhålla tre ålderstillägg, hvart och e t t å 100 kr., efter re-
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spektive 5, 10 och 15 års väl vitsordad tjänstgöring. Lärare 
i teckning och sång aflönas med 1,500 kr. för år samt er
hålla tvenne ålderstillägg efter 5 och 10 års tjänstgöring, 
de förre med 10 kr., de senare med 12 kr. 50 öre, hvartdera 
för å r räknadt för hvarje undervisningstimme i veckan. Arf-
vodet för lärarinnor i gymnastik utgör 1,000 kr. och för 
lärarinnor i huslig ekonomi 800 kr. 

öfverlärarne uppbära utom ordinarie lärarélön 200 till 
1,450 kr., all t efter barnantalet i den skola, där öfverläraren 
utöfvar tillsyn. Öfverlärarne åtnjuta därjämte hyresbidrag 
eller fri bostad. 

härjungarne. 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, som åstadkommit afsaknaden af undervisning, 
hafva varit: ' 

Af de under rubriken »annan anledning» upptagna barn 
höra de flesta till yngsta årsklassen, d. v. s. barn som 
under kalenderåret fylla sju år. Dessa barn räknas visser
ligen tillhöra skolåldern och mottagas i skolorna enligt nu 
gällande föreskrifter, åtminstone vid höstterminens början. 
Dock har det i allmänhet ansetts mindre lämpligt a t t mot 
vederbörande målsmäns önskan påyrka skolgång af dessa 
yngre barn, helst om de först under årets senare del uppnå 
den normala tiden för inträde i skolan. De båda öfriga rubri
kerna utvisa äfven af folkskolestadgan godkända förfall. 

'Af de barn, som under ofvan angifna år verkligen 
atnjöto undervisning, undervisades vid nedannämnda läro
anstalter äfvensom i hemmen: 

Dessa uppgifter afse endast de barn, som under hvart 
och et t af de angifna åren tillhört Stockholms stads skol

distrikt samt då befunnit sig i åldern 7—14 år, och till de 
i folkskolorna undervisade hafva här, jämlikt kungl. cirku
läret den 6 oktober 1893, hänförts äfven de, som i nämnda 
skola åtnjutit undervisning en del af kalenderåret meti ut-
skrifvits före årets slut utan att sedermera under samma år 
hafva blifvit intagna vid annan läroanstalt. I folkskolorna 
undervisas emellertid barn af en något lägre och af eu något 
högre ålder samt barn från andra skoldistrikt. 

Om dessa medräknas, men af seende göres endast vid 
de i folkskolorna samtidigt kvarstående lärjungarnc, blifva 
totalsummorna vid slutet af höstterminen nedannämnda år: 

Af denna öfversikt synes, a t t den senaste femårspe
rioden haft a t t uppvisa en minskning i de dagliga folkskolor
nas lärjungeantal, under det lärjungeantalet förut alltsedan 
år 1862 alltjämt ökats. Under åren 1891—1895 ökades lär
jungeantalet i nämnda skolor med icke mindre än 30 °/o och 
under åren 1896—1900 med 10 °/o. Den senaste femårs
perioden utvisar en minskning af 1 °/o. Väsentligaste orsaken 
härtill är otvifvelaktigt a t t söka i de senare årens knappa 
tillgång på bostäder inom hufvudstaden och däraf följande 
utflyttning till orter inom andra skoldistrikt. Anlalet barn 
i skolåldern, som under åren 1891—1895 ökades med 22'fi °/o, 
och under åren 1896—1900 med 11 °/o, har under senaste 
perioden minskats med nära 4 °/o. 

Då, under det barnantalet minskats, antalet lärare och 
lärarinnor under femårsperioden ökats med 12l °/o, har under 
samma tid en något gynnsammare proportion mellan antalet 
lärare och lärjungar inträdt. Vid slutet af höstterminen 
1900 hade hvarje lärare &t\undervisa i medeltal 34 lärjungar; 
vid motsvarande tidpunkt 1905 hade detta medeltal nedgått 
till ungefär 31. Såsom förut har dock barnantalet i flera 
skolafdelningar under en större eller mindre del af en läse-
termin 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, beräk-
nadt i procent af hela dagantalet, utgjorde i de dagliga 
folkskolorna: 
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Häraf synes, a t t den senaste femårsperioden, jämförd 
med den föregående, har a t t uppvisa ett betydligt lägre pro
centtal för allt slags frånvaro från skolan. Härti l l bidragande 
orsaker torde vara läkarvård och förbättrad hygien i sko
lorna, utdelande af kläder och skodon åt fattiga barn samt 
en djupare pliktkänsla hos barnens målsmän a t t ställa sig 
skollagarne till efterrättelse. Det år 1897 upprättade skol
karehemmet har i väsentlig mån motverkat frånvaro utan 
giltigt hinder. ! 

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

Of vanstående uppgifter angående skolgången af se, såsom 
förut är nämndt, ensamt de dagliga folkskolorna. I fort
sättnings- och ersättningsskolorna är skolgången väsentligen 
mindre regelbunden, beroende däraf a t t dessa sistnämnda 
skolor verka under vida ogynnsammare förhållanden. i 

Å t undersökningar af folkskoleharnens hälsotillstånd har 
under perioden ägnats största omsorg. Skolläkarnes an
tal, hvilket år 1900 uppgick till 3, har under de därpå föl
jande åren oaflåtligen ökats, så a t t år 1906 vid folkskolorna 
voro anställda 8 skolläkare, 3 specialister i öron-, näs- och 
halssjukdomar, 1 specialist i ögonsjukdomar samt 3 kvinn-
lika läkare, de senare afsedda at t anlitas af de högre kur
sernas flickor. Skolläkarne hafva till uppgift a t t årligen 
företaga undersökningar å barnen i l:a, 7:e och 12:e kur
serna samt a t t öfver resultaten af dessa undersökningar till 
öfverstyrelsen ingifva rapport. De barn, som vid under
sökningarna befinnas lida af någon sjuklighet, befrias från 
skolgång eller rekommenderas till erhållande af enskild un
dervisning, hänvisas till specialist eller skickas till polikli-
nisk eller sjukgymnasftsk behandling, allt efter arten af den 
sjukdom, hvarmed hvarje enskildt barn är behäftadt. Under 
periodens senaste år har öfverstyrelsen på försök i några 
skolor börjat upprätta polikliniker, afsedda a t t användas 
uteslutande af folkskolans lärjungar. 

Liksom förut meddelas i de dagliga folkskolorna un
dervisning i modersmålet samt räkning och skrifning åt 
alla skolbarnen. I kristendom undervisas likaledes hela an
talet, dock med undantag för dem, hvilkas föräldrar till
höra främmande trosbekännelse. (Deras antal uppgick år 
1905 till 49.) Genom nu gällande kursindelning är bestämdt 
beträffande öfriga läroämnen, at t geografi skall läsas från 
och ined 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. 

Under perioden hafva vid flere tillfällen förfrågningar 
gjorts hos folkskoleinspektören, om det icke kunde medgifvas 
särskildt de barn, som läsa i de öfre klasserna at t erhålla 
undervisning i e t t främmande språk. A t t denna undervis
ning verkligen är ett behof för många ai folkskolebarnen 
för deras framtida kall, är uppenbart, särskildt med af-
seende å dem, som ägna sig åt handelsyrket, men äfven i 
fråga om andra yrken, såsom sättare vid boktryckerier m. fl. 
Detta framgår jämväl däraf, a t t af lärjungarne läsåret 
1902—1903 i Borgarskolans högre afdelning, hvilka utgjorde 
1,231, ej mindre än 409 läste tyska språket och 358 det 
engelska. A t t författningarna angående folkundervisningen 
icke lägga hinder i vägen för undervisning i främmande 
språk i folkskolan synes däraf, a t t i normalplanen dessa 
språk angifvas såsom valfri t t ämne i folkskolans högre af
delning. Af dessa skäl och då vid folkskolorna härstädes 
finnas lärare och lärarinnor, hvilka äga tillräckliga kun
skaper i främmande lefvande språk for att däri kunna med
dela undervisning, har öfverstyrelsen medgifvit, a t t under
visning i e t t främmande lefvande språk, tyska eller engelska, 
finge, där så kunde ske utan särskild kostnad, tills vidare 
försöksvis meddelas å den ordinarie arbetstiden, högst 4 tim
mar i veckan, åt de lärjungar i folkskolans högre afdel
ning, som därtill anmäla sig. 

Anta le t barn, som år 1905 begagnade sig af under
visning i et t främmande språk, uppgick till 390, däraf 288 
barn läste tyska språket och 102 barn det engelska. 

Undervisningen i öfningsämnen begagnades år 1905 af 
följande antal lärjungar, beräknadt i procent af hela barnan
talet i de dagliga folkskolorna: r i tning 882 o/o, sång 901 "/> 
och gymnastik 88-1 °/o. 

öfningarna i gymnastik hafva i allmänhet ledts af ve 
derbörande lärare och lärarinnor. Sedan år 1904 hafva dock 
till hjälp och biträde vid gymnastikundervisningen varit 
anställda 5 från Gymnastiska Centralinstitutet utgångna 
gymnastiklärarinnor, hvar och en med 3 V2 timmars daglig 
undervisning, fördelad på två skolor. Deras verksam
het har visat sig lända nämnda undervisning t i l l stort 
gagn. ^Dessutom har gymnastikundervisningen i skolan vid 
Valhallavägen ti l l en del bestridts af elever vid doktor J . E. 
Arvedsons gymnastiska insti tut samt afdelningar från Klara 
och Jakobs folkskolor erhållit daglig undervisning vid Gym
nastiska Centralinstitutet. En af öfverstyrelsen t i l lsat t gym
nastikinstruktör har tjänstgjort ömsevis i de olika skolorna 
för a t t meddela ledning, råd och upplysningar. 

Gymnastiköfningarna hafva ägt rum dels i skolrummen 
för klasserna I—III, dels under, om möjligt, V2 timme hvar
annan dag i gymnastiksalen för klasserna IV—VIII . Undan
tag härifrån hafva i senare fall betingats af gymnastikloka
lens otillräcklighet för de många af delningarna, så at t un
dervisningen äfven för högre klasser än den tredje på flera 
håll måst delvis förläggas till skolrummen, något som för 
det planmässiga bedrifvandet af dessa öfningar gifvet-
vis icke är förmånligt. För a l t i någon män råda bot 
härför hafva vid några skolor, såvidt detta låt i t sig göra, 
två kurser sammanslagits till en gymnastikafdelning. 
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Militär öfningarna, som omfattat gevärsexercis och 
marschöfningar samt målskjutningar med salongsgevär, 
hafva äfven skötts af skolornas lärare under ledning af en 
militärinstruktör, aflönad dels af öfverstyrelsen och dels af 
»Föreningen för befrämjande af skolungdomens vapenöfnin-
gar». I vapenöfningarna deltogo gossar från de högre af-
delningarna inom folkskolorna till et t antal, som under de 
olika åren växlade emellan 787 och 1,077. 

Ordnad friluftslek har öfvats dels under terminerna 
under ledning af vederbörande klasslärare, omväxlande med 
gymnastik och exercis, dels under sommarferierna. Dessutom 
hafva under maj och juni samt augusti och september inom 
de olika skolorna lekledare varit anställde med uppgift a t t 
å skolgårdarne eller andra tillgängliga lekplatser samla barn 
till ordnad lek äfven under eftermiddagarne. Ferielekar, som 
allt sedan år 1899 anordnats för i staden kvarvarande folk
skolebarn, hafva under sommaren 1905 bedrifvits efter nå
got ändrad plan, i det a t t leköfningarna ställts i samband 
med bespisning och regelbundna utflykter. 

Tillfälle till badning och undervisning i simning under 
sommarmånaderna har vid stadens badinrättning beredts åt 
nedanstående antal barn, däraf enligt uppgifter från badin
rättningens föreståndare följande vid bad terminens slut voro 
simkunniga. 

Varmbad. Badinrättningar, afsedda at t af barnen be
gagnas under den kalla årstiden, hafva sedan år 1891 varit 
anordnade i vissa folkskolehus, först inom Storkyrko- och 
Kungsholms församlingar, sedermera dels i Jakobs och Jo
hannes, dels i Katarina. Mellan åren 1896—1900 tillkommo 
nya badinrättningar i Maria och Hedvig Eleonora försam
lingar samt ytterligare en i Kungsholms församling. Under 
senaste femårsperioden hafva sådana anstalter ytterligare 
upprättats, så a t t de år 1905 uppgått till e t t antal af 
10. För folkskolebarn i Klara, Jakob och Adolf Fredrik 
har dessutom tillfälle beredts a t t erhålla motsvarande bad 
i de i närheten af folkskolorna befintliga enskilda badin
rättningarna. Inti l l år 1904 bestridde öfverstyrelsen kostna
derna för baden, endast där badlokal fanns i själfva skolan. 
Numera bekostas alla bad af öfverstyrelsen. Skolbad hafva 
fortfarande visat sig äga en stor uppfostrande betydelse, 
och det är därför glädjande a t t se, det barnen gärna be
gagna sig af dem. I regel få folkskolebarnen inom samtliga 
församlingar ett bad hvar tredje eller fjärde vecka unde." 
höst, vinter och vår. Antalet på öfverstyrelsens bekostnad 
serverade varma bad uppgick under år 1905 ti l l 205,254 mot 
128,701 år 1900. 

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, a t t skolslöjden skall bedriivas fullt 
pedagogiskt och icke hafva till mål utbildning till något 
visst yrke. Man har härvid lagt en synnerlig vikt därpå, 
a t t undervisningen anförtros 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 slöjdundervisningen 
vid hufvudstadens folkskolor nästan uteslutande af folkskol
lärare, som tillika undervisa äfven i folkskolans kunskaps
ämnen. De slöjdarter, i hvilka undervisning förekommer, äro 
papp-, trä och metallslöjd. Slöjdundervisningen meddelas 
endast åt gossar samt ar frivillig med undantag för dem, 
som tillhöra skolans sjunde klass. Dessa slöjda nämligen 
— obligatoriskt — vissa timmar i veckan på förmiddagarna 
till omväxling med bokliga öfningar. Den öfriga — fri
villiga — slöjden är helt och hållet förlagd till eftermid
dagarna. 

Metallslöjden, införd i de församlingar, där erforder
liga lokaler funnits att tillgå, har under hela femårsperioden 
förekommit i Maria, Katarina, Kungsholms och Hedvig Eleo
nora församlingar samt sedan år 1902 i Adolf Fredriks. 

Under år 1905 deltogo i pappslöjden 2,485, i träslöjden 
3,242 och i metallslöjden 1,168 lärjungar uti en medelålder 
af respektive 10-3, 12-4 och 12-8 år, eller tillsammans 6,895 
lärjungar i en medelålder af l l -8 år. Vid slutet af förra 
perioden, år 1900, var antalet slöjdare 6,075, och deras me
delålder var 11'5 år. 

Kvinnlig slöjd eller handarbete. Undervisningen i detta 
ämne, som förut länge förekommit i jämförelsevis ringa om
fång, utvidgades och ordnades efter väsentligt ändrad plan 
under perioden 1881—1885. Sedan dess öfvas handarbete 
af alla barn i de tre lägsta klasserna (kurserna I—VI), i 
hvilka gossar och flickor undervisas gemensamt, äfvensom 
af alla flickorna i de öfriga klasserna. Denna undervisning 
meddelas för förmiddagsafdelningarna å tiden mellan kloc
kan 8 och 1 och för eftermiddagsafdelningarna mellan kloc
kan 2 och 6 samt är obligatorisk. Flickorna i de högre klas
serna undervisas af särskilda handarbetslärarinnor, hvar-
emot gossarne och de yngre flickorna undervisas af veder
börande afdelningslärarinnor. Undervisningen bedrifves ef
ter, såsom den numera kallas, »folkskolans metod» eller 
»Stockholmsmetoden». I den kursindelning, som meddelades 
i femårsberättelsen för perioden 1886—1890, är sedan år 
1904 en mindre ändring vidtagen, i det a t t i trettonde kur
sen tillkommit undervisning i tillklippning af mönster till 
småbarnskläder. 

Närmaste öfvervakandet öfver gossarnes slöjd ulöfvas 
af en slöjdföreslåndare och öfver den kvinnliga slöjden af 
en slöjdföreståndarinna, båda såsom förut är nämndt för
ordnade af öfverstyrelsen. 

Undervisning i huslig ekonomi. I berättelsen för fem
årsperioden 1891—1895 omnämndes, a t t de första skolköken, 
t i l l ett antal a,f fyra, inrättades år 1891 i syfte at t till 
folkskolekursen foga ett nyt t läroämne, undervisning i mat
lagning ocJi 'huslig ekonomi. Detta ämne omfattades med 
så lifligt intresse, a t t skolkökens antal under förra femårs-
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perioden fördubblades, hvarjämte 2 af de äldsta under samma 
tid erhöllo nya, mera lämpliga lokaler. Sedan 1900 hafva 
ytterligare 2 skolkök upprättats, hvadan hela antalet så
dana kök nu uppgå till 10, med tillsammans 56 spislar. 

Genom samtliga dessa anstalter finnes numera tillfälle 
för de äldre folkskoleflickorna i de flesta af hufvudstadens 
församlingar at t erhålla undervisning och öfning i berörda, 
för den kvinnliga ungdomen synnerligen betydelsefulla ämne. 
Antalet flickor, som under år 1905 sysselsattes i skolköken, 
utgjorde 2,089. Af dessa hade 553 äfven under det när
mast föregående året deltagit i samma öfningar. 

Utgifterna för skolköken bestridas dels genom anslag 
från öfverstyrelsen eller genom bidrag utgående omedelbart 
från församlingarna, dels af gåfvomedel Från enskilda. E t t 
af skolköken, Kungsholms församlings, har förmånen at t 
få draga räntan af en under förra femårsperioden mottagen 
donation, till det ansenliga beloppet af 100,000 kronor. För 
de skolkök, till hvilka öfverstyrelsen helt eller delvis beta
lar föreståndarinnans lön, har öfverstyrelsen den 30 maj 
1899 utfärdat reglemente. 

I enlighet med anvisningarna i gällande skolreglementes 
§ 16 har arbetet icke bedrifvits uteslutande genom iektioner 
på lärorummet, utan hafva lärare och lärarinnor för befräm
jande af barnens undervisning och uppfostran med sina klas
ser gjort besök i museer och med dessa jämförliga inrättnin
gar, särskildt Skansen, samt företagit utflykter inom staden 
eller i dess omgifningar. 

Åfven skolresor hafva företagits, särskildt med lärjun
gar i de högsta kurserna vid slutet af vårterminerna. Medel 
till deras bekostande har förutom deltagarnes afgifter er
hållits genom anslag af vissa församlingar, af Svenska tu
ristföreningen och af många enskilda personer. 

Kostnaderna for folkskoleväsendet. Prånsedt kostnaderna 
för anskaffande och underhåll af lokaler, hvilka under 
åren 1901—1903 ännu voro en de särskilda församlingarnas 
angelägenhet, hafva utgifterna för hufvudstadens folkskole
väsende under de sex senaste femårsperioderna uppgått t i l l 
följande belopp: 

Tillökningen har alltså under den senaste perioden i 
jämförelse med den närmast föregående utgjort 40 procent. 

Kostnaderna för anskaffande och underhåll af lokaler 
hafva utgjort: 

Enär församlingarna med undantag af Klara vid 1904 
års början öfverlämnat sina skolhusbyggnader t i l l staden, 
kan uppgift om kostnaderna lämnas endast för tvenne af 
den sista periodens år, nämligen 1904 och 1905, då utgifterna 
utgjorde (Klara ej inräknad) 559,762:40 kr. år 1904 och 
506,870: 22 kr. år 1905. 

Utgifterna för folkskoleundervisningen i Stockholm haf
va under åren 1896—1900 samt åren 1901—1905 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 1905 föl
jande inkomster varit a t t tillgå: 

För hvart och et t af periodens år hafva öfverstyrelsens 
inkomster och utgifter uppgåt t t i l l sammanlagdt: 

b) Barnavården. Jämlikt stadgande i lag angående upp
fostran åt vanartade och i sedligt afseende försummade barn 
den 13 juni 1902 har öfverstyrelsen från början af år 1903 
varit barnavårdsnämnd för hufvudstaden. Hithörande ären
den hafva dock i regeln icke handlagts af öfverstyrelsen 
in pleno, utan hafva vid hvarje års början sju af öfver
styrelsens ledamöter erhållit i uppdrag a t t såsom ombud 
vara tillstädes vid öfverstyrelsens sammanträden såsom bar-
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navårdsnämnd. Vid utöf vande af sin verksamhet har barna
vårdsnämnden biträdts af kretsombud, et t i hvarje försam
ling, hvilka ålegat a t t verkställa utredning rörande befo
genheten af inkomna anmälningar äfvensom a t t själfva till 
barnavårdsnämnden anmäla sådana fall, där nämndens in
gripande ansetts vara af nöden. 

Körande antalet af barnavårdsnämnden omhändertagna 
barn äfvensom hem, från hvilka dessa blifvit skilda, lämnas 
följande uppgifter: 

Under de tre gångna åren af barnavårdsnämndens verk
samhet hafva vederbörande målsmän i 146 fall antingen 
vägrat samtycka ti l l beslutens verkställande eller också icke 
kunnat anträffas för delgifning af desamma; och har öfver-
st#&ållareämbetet, hvars pröfning besluten då underställts, 
npphäft barnavårdsnämndens beslut beträffande 23 barn, 
tillhörande 14 olika hem. 

För a t t blifva i tillfälle a t t omedelbart omhändertaga 
de barn, som barnavårdsnämnden beslutit skilja från hemmen, 
hafva två barnhem inrättats, et t för flickor och mindre gos
sar och ett för större gossar. Å dessa barnhem stanna barnen 
dock endast, till dess de efter öfverståthållareämbetets fast-
ställelse å besluten om deras omhändertagande, därest sådan 
erfordras, hunnit utackorderas i enskilda hem eller öfver-
lämnas t i l l barn- eller skyddshem. 

De af barnavårdsnämnden omhändertagna barnen hafva 
på följande sätt placerats: 

62 barn hafva under de angifna åren till hemmen 
återlämnats och 4 barn hafva aflidit. 

För tillsyn af de i enskilda hem utackorderade barnen 
har barnavårdsnämnden i de flesta landsförsamlingar, där 
sådana barn finnas, antagit lokalombud, hvilka det åligger 
a t t minst fyra gånger om året besöka hvarje inom deras 
distrikt befintligt fosterbarnshem samt att efter hvarje be
sök till barnavårdsnämnden insända rapport rörande barnet 
och förhållandena i fosterföräldrarnes hem. Dessutom har 
barnavårdsnämnden hvarje år uppdragit åt personer at t resa 
omkring och företaga inspektion af de utackorderade barnen. 
Enligt dessa inspektörers berättelser erhålla barnen på några 

få undantag när mycket god omvårdnad, och mot intet hem 
har någon svårare anmärkning kunnat framställas. 

Skollofskolonierna. Med år 1905 har Föreningen för 
Stockholms skollofskolonier varit i verksamhet i 21 år. Un
der denna tid hafva ej mindre än 14,018 fattiga och sjuk
liga barn blifvit satta i tillfälle at t tillbringa större delen 
af sina skolferier på landet. Medan under år 1885 ut
sändes 18 kolonier med tillsammans 353 barn, var år 1905 
koloniernas antal 49 och kolonisternas 1,319. Hvarje koloni 
har bestått af både gossar och flickor till ungefär lika antal. 
Åldern har varit lägst 7 år och högst 14 år och medel
åldern omkring 10-5 år. Åtskilliga firmor och enskilde ar-
betsgifvare hafva, liksom tidigare ägt rum, äfven under 
den senaste femårsperioden anordnat kolonier för barn till 
hos dem anställde arbetare. 

Kostnaden för de kolonier, som utrustas af stadens terri
toriella församlingar samt af tyska församlingen och fjäll-
koloniföreningen, har under hela tiden uppgått till 639,734 
kr. 15 öre och under åren 1901—1905 til l 232,810 kr. 46 
öre eller i medeltal för hvart och ett af de fem sista åren 
till 46,562 kr. 9 öre mot 22,715 kr. 43 öre som medeltal 
för närmast föregående femårsperiod. Medelkostnaden för 
hvarje barn under sextio dagar har utgjort omkring 44 
kronor. I nämnda summor ingå äfven utgifter för resor 
och frakter, för lokalhyra samt aflöning åt biträden, äfven
som för komplettering af inventarier. Vid beräkningen af 
medelkostnaden för hvarje barn äro alla omkostnader för
delade ensamt på dem. Inom flere församlingar hafva för-
äldrarne i någon mån bidragit till kostnaden för sina barns 
underhåll eller för resan till och från koloniorten. Dessa 
bidrag utgjorde sista året 3,181 kronor. 

Medel till underhåll af dessa skollofskolonier hafva er
hållits dels, såsom redan är nämndt, af föräldrar, dels ge
nom anslag af församlingarna äfvensom genom donationer 
och enskild välgörenhet, hvartill kommer under sistförflutna 
året ett anslag af de under den s. k. »Barnens dag» insamlade 
medlen. I detta sammanhang böra särskildt nämnas sko
lornas lärare och lärarinnor, hvilka fortfarande med uppoff
ring af tid, arbete och penningar anordnat försäljningar, 
konserter m. m., hvarigenom icke obetydliga belopp er
hållits. E t t stort antal enskilda personer hafva understödt 
kolonierna med gåfvor af lifsförnödenheter af olika slag. 

Utom de kolonier, som förläggas till skärgården, har 
äfven under den sista femårsperioden årligen ui^ändts en s. k. 
fjällkoloni. Denna, som är gemensam för stadens alla för
samlingar, är afsedd för särdeles bröstsvaga barn, för hvilkas 
förbättrande vistelsen i fjälltrakter, enligt läkares utlå
tande, är a t t föredraga. Kolonien, som under sista året be
ståt t af 100 barn och varit fördelad på fyra af delningar, har 
fortfarande varit förlagd ti l l byn Vallan nära Anns järn
vägsstation i Jämtland. Den år 1899 bildade »Fjällkoloni-
föreningen» har skött fjällkolonien på samma sätt, som hvarje 
lokalförening sköter församlingens skärgårdskolonier. Under 
nästlidna år har för fjällkoloniens räkning inköpts en större 
byggnad, Granlunda, afsedd at t inrymma den ena af fjäll
koloniens fyra afdelningar. Barnantalet i fjällkolonien in
går i förut angifna antal kolonibarn; så är äfven förhål
landet med kostnaderna. 
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Under vistelsen på kolonierna upptages en del af bar
nens tid med hvarjehanda sysslor utom och inom hus, 
hvarvid de förra företrädesvas falla på gossarnes, de se
nare på flickornas lott; den öfriga tiden användes till lekar 
och utflykter. Något »skolarbete» förekommer icke. 

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. De på detta sätt utsedda — 
ofta efter ytterligare granskning och gallring — under
sökas sedan af läkare, på hvilken undersökning det vidare 
beror, hvilka som skola få medfölja. Aspiranternas antal 
är alltid större än det antal, som kan medtagas. 

Enligt undersökningsläkarneg enstämmiga utlåtanden 
har sommarvistelsen varit för kolonibarnens fysiska utveck
ling synnerligen gynnsam. Barnen hafva i allmänhet till
tagit i vikt mångdubbelt mot den vänliga viktökningen un
der lika lång tidsperiod och hafva därjämte fått ett mycket 
friskare utseende, än de hade vid affärden 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 under den vackraste delen af året 
få vistas på landet under ledning och uppfostrande upp
sikt af samt umgänge med bildade och för dem intresserade 
personer. Denna vinst kan visserligen icke mätas eller vä-; 
gas, men lärare och lärarinnor märka den lätt, dä skolar-, 
betet åter börjar. 

De flesta skärgårdskolonierna hafva varit förlagda till 
norra skärgården, till Väddö, Vätö, Länna, Häfverö m. fl. 
ställen. Alla äro så belägna, at t tillfälle till hafsbad finnes 
i närheten. I sammanhang med badningen har lämnats un
dervisning i simning. Koloniernas föreståndare och förestån
darinnor hafva till största delen utgjorts af lärare och' lära
rinnor vid folkskolan, hvilka ock helt visst äro därför mest 
lämpliga, då de hafva vana och erfarenhet vid barns behand
ling och bättre än de flesta andra känna barnens hem. 

Föreningens angelägenheter hafva handlagts af en cen
tralstyrelse med H. K. H. Kronprinsessan som ordförande, 
nio lokalstyrelser, nämligen en för hvardera af hufvudstadens 
territorialförsamlingar jämte tyska församlingen, samt sty
relsen för fjällkolonien. Hvarje styrelse har sin särskilda 
ekonomi, som revideras af i vederbörlig ordning utsedda 
revisorer. För hvarje år ingifva de olika styrelserna berät
telse till koloniernas centralstyrelse. 

c) Allmänna läroverk. Genom Riksdagens beslut år 
1904 i hufvudsaklig öfverensstämmelse med Eders Kungl. 
Maj:ts proposition i ämnet har ny organisation af de all
männa läroverken genomförts. En närmare redogörelse för 
denna förändring ligger utanför ramen för öfverståthållare-
ämbetets berättelse. Här må blott, till förtydligande af redo
görelsen för hufvudstadens läroverk, erinras om ett par 
moment af den nya organisationen, nämligen: 

l:o) Upprättandet af öfverstyrelsen för rikets all
männa läroverk. Medlemmar förordnades af Eders Kungl. 
Maj:t, för fem år, den 28 oktober 1904. Styrelsen, som sam
ma dag erhöll sin instruktion, trädde i verksamhet från och 
med början af år 1905. 

2:o) Ny stadga för rikets allmänna läroverk, utfärdad 
den 18 februari 1905. I sammanhang härmed namnes, att ny 
instruktion för Direktionen öfver Stockholms stads undervis
ningsverk utfärdades af Eders Kungl. Maj:t den 2 december 
1905. 

Den nya organisationen började i afseende å undervis
ningsplanen genomföras från och med höstterminen 1904 
för klasserna 1—4 och från och med höstterminen 1905 för 
femte klassen. 

I enlighet med den nya stadgan utgöras de allmänna 
läroverken af två slag, nämligen sexklassiga realskolor och 
högre allmänna läroverk, de senare omfattande förutom real
skolan ett fyraårigt gymnasium, som utgår från realskolans 
femte klass. Gymnasium är deladt på två bildningslinjer, 
realgymnasium och latingymnasium. 

På grund häraf äro numera de allmänna läroverken i 
Stockholm följande: tre realskolor (förut femklassiga läro
verk), nämligen Jakobs, Katarina och Kungsholmens, den 
senare öppnad år 1902, samt fyra högre allmänna läroverk, 
nämligen Södermalms högre allmänna läroverk (fullständigt 
å båda linjerna), Högre latinläroverket å Norrmalm, Högre 
realläroverket å Norrmalm samt Högre realläroverket å Ös
termalm (fullständigt år 1904). Härtill kommer statens prof-
skola, den å båda linjerna fullständiga Nya Elementarskolan 
i Stockholm, med i vissa afseenden skild organisation. För 
denna sistnämnda skola har Eders Kungl. Maj:t utfärdat 
nytt reglemente den 2 december 1905. 

Antalet lärjungar vid hvart och ett af-hufvudstadens 
allmänna läroverk, Nya elementarskolan samt de enskilda 
läroverk för gossar, som äga tillstånd förrätta mogenhets-
pröfningj, utgjorde vid början af resp. höstterminer 1895, 
1900 och 1905: 

I förhållande till stadens hela folkmängd vid 1905 års 
slut — 324,488 — utgjorde lärjungeantalet 131 per 1,000 
invånare. Motsvarande tal år 1900 var 12-4 och år 1895 
endast 11-9. 

För den nyinrättade Kungsholmens realskola har upp
förts ett skolhus, som dock ej blef färdigt under perioden, 
utan fick skolan därunder draga sig fram i en tillfällig 
lokal. Östermalms läroverk, som efter utvidgningen behöfde 
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en ny läroverksbyggnad, har ej heller under perioden fått 
detta behof tillfredsställdt, utan har undervisningen tills, 
vidare bedrifvits i skilda lokaler. 

Högre lärarinneseminarium har på grund af 1905 års 
riksdagsbeslut erhållit utvidgad hyrd lokal och tillökning 
i staten. 

d) Enskilda skolor. Af den mängd enskilda skolor, som 
finnas i hufvudstaden, kunna de flesta inordnas i någon 
af följande grupper: 

a) Enskilda folkskolor Till denna tämligen fåtaliga 
grupp torde böra räknas Sällskapets för folkundervisningens 
befrämjande högre folkskola för flickor, Philipsénska skolin
rättningen, Katolska församlingens folkskola (»S:ta Euge
nia») samt möjligen Grevesmtihlska skolan och Krafftska 
skolan. 

b) Skolor med dimissionsrätt. Dessa voro under peri
oden: Beskowska skolan, Palmgrenska samskolan, ,Wallin-
ska skolan, Lyceum för flickor, Åhlinska skolan, Östermalms 
högre läroanstalt för flickor samt Stockholms nya samskola 
(Whitlockska skolan), hvilken sistnämnda erhöll dimissions
rätt år 1903. Dessutom beviljades genom nådigt bref den 8 
december 1905 sådan rätt åt Sofi Almquists samskola, hvarest 
mogenhetsexamen sedan för första gången aflades vårter
minen 1906. 

c) Skolor, hvilka, utan att själfva äga dimissionsrätt, 
förbereda till' mogenhetsexamen och merendels afse att be
reda sina elever tidsvinst vid afläggande af densamma. 
Sådana läroanstalter äro: Stockholms > privatgymnasium, 
Stockholms samgymnasium samt Stockholms tekniska gym1 

nasium, det senare inrättadt med särskild hänsyn till yng
lingar, som söka inträde i Tekniska högskolan. 

d) bfriga enskilda skolor, hvarest undervisningen, åt
minstone i de högre klasserna, äfven omfattar främmande 
språk och, utan att leda till mogenhetsexamen, likväl i det 
hela motsvarar den, som meddelas i de allmänna läroverken. 
Sådana läroanstalter finnas i hufvudstaden till ganska stort 
antal; följande må här nämnas: Ateneum för flickor, Brum-
merska skolan, Anna Sandströms skola, Södermalms högre 
läroanstalt för flickor, Detthowska skolan, Kungsholms lä
roverk för flickor, Kungsholms elementarskola för flickor, 
Klara nya elementarskola, Afzelii elementarskola för flic
kor, Realskolan för flickor, Nya elementarskolan för flickor, 
Stockholms elementarläroverk för flickor, Maria förberedande 
elementarskola och Östermalms förberedande elementarskola. 
— Med tre af dessa skolor, nämligen Anna Sandströms 
skola, Detthowska skolan och Realskolan för flickor, äro 
förenade seminarier för utbildning af lärarinnor. 

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, Berlitz school 
samt Nya språkkursen. 

En egen ställning intager Stockholms borgarskola. Den 
består af lägre skolafdelningar, där undervisningen full-
ständigar och fortsätter folkskolans, en högre afdelning med 

undervisning hufvudsakligen i merkantila ämnen och i språk 
samt en teckningsafdelning, hvarjämte skolan anordnar po
pulära föreläsningar, hvarom mera här nedan. 

Förutom ofvannämnda läroanstalter finnas i hufvudsta
den en mängd fackskolor af olika slag, bland hvilka sär-
skildt handelsinstituten intaga ett framstående rum. 

e) Stockholms högskola. Sedan styrelsen för högskolan 
år 1901 ingått med underdånig ansökan om rätt att vid 
högskolan anställa vissa akademiska examina och dispu-
tationer, beviljades den 11 mars 1904 under närmare före
skrifter och villkor rätt att vid högskolan under en tid 
af fem år anställa dels filosofie kandidat- och filosofie li
centiatexamina i de ämnen, uti hvilka vid högskolan finnas 
vederbörligen tillsatta ordinarie professorsbefattningar, äf-
venso.m i astronomi, så länge Vetenskapsakademiens astro
nom enligt vederbörligt förordnande såsom lärare vid hög
skolan förestår undervisnings- och examinationsskyldighe
ten i ämnet, dels medicinsk-filosofisk examen, dels ock aka
demiska disputationer, som falla inom området af de till 
matematisk-naturvetenskapliga sektionen hörande ämnen, 
hvaruti högskolan äger examensrätt, och som utgifvas och 
försvaras af filosofie licentiater, hvilka vid högskolan un
dergått licentiatexamen. Rättigheten trädde i kraft den 1 
december 1904. 

Högskolans utgifter samt lärjunge- och åhörareantal 
framgå af tabellerna E och F. I fråga om högskolans fon
der, hvilka vid periodens slut uppgingo till 5,471,457 kr., 
hänvisas till tabell 7. 

f) Föreläsningskurser för arbetsklassen. Inom hufvud
staden varande anstalter eller föreningar, som under perioden 
anordnat föreläsningskurser för arbetsklassen och för sin 
verksamhet åtnjutit understöd af statsmedel, äro Stockholms 
borgarskola, Stockholms arbetareinstitut, Stockholms arbe
tareförening och Södermalms arbetareinstitut. 

Tab. E. Inskrifne lärjungar och åhörare vid Stockholms 
högskola åren 1901—1905. 



44 Stockholms stad. Föreläsningskurser. Brandväsendet. 

Börande dessa anstalters verksamhet i förevarande hän
seende under de fem arbetsåren från och med hösten 1901 
till och med våren 1906 torde följande böra anmärkas. 

Borgarskolan. Antalet föreläsningar under femårspe
rioden har varit lägst 60, högst |107 för år och antalet 
åhörare i medeltal vid hvarje föreläsning lägst 210, högst 
433. Statens anslag har utgjort under hvart och ett af de 
två första läsåren 800 kr. och under de tre senare 1,200 kr. 
årligen. Stockholms stads bidrag, afseende skolans verksam-, 
het i dess helhet, har utgjort år 1901 21,000 kr., åren 1902 
och 1903 26,200 kr. om året, år 1904 31,700 kr. och år 1905 
34,700 kr. Inkomsten af afgifter till föreläsningar har växlat 
mellan 3,65875 kr. och' 11,135-70 kr. samt utgifterna för före
läsningarna mellan 4,95490 kr. och 14,69445 kr. Inspektor för 
föreläsningsverksamheten har, enligt öfverståthållareämbe-
tets förordnande, varit de två första åren rektor G. Sjöberg 
och de senare åren öfverstekammarjunkaren friherre Carl 
Carlsson Bonde. 

Stockholms arbetareinstitut. Antalet föreläsningar un
der perioden har utgjort lägst 218 och högst 237 för läsår 
samt antalet åhörare i medeltal vid hvarje föreläsning lägst 
160, högst 195. Statens anslag har varit 2,400 kr. och Stock
holms stads bidrag 6,000 kr. årligen. Inkomsten af afgif-
ter för tillträde till föreläsningarna har växlat mellan 
3,611-25 kr. och 4,139-65 kr. samt utgifter till föreläsare 
mellan 5,759-75 kr. och 6,255-50 kr., allt för år. Inspektor 
for föreläsningsverksamheten har under hela perioden, en
ligt Öfverståthållareämbetets förordnande, varit professorn 
friherre G. J. De Geer. 

Stockholms arbetareförening. Antalet föreläsningar un
der perioden har för år varit lägst 91 och högst 102 samt 
antalet åhörare vid hvarje föreläsning i medeltal lägst 44, 
högst 83. Statens anslag har för år utgjort 1,500 kr. och 
stadens bidrag 3,000 kr. Inkomsten af åhörareafgifter har 
växlat mellan 292-90 kr. och,1 610-50 kr. samt utgifterna för 
föreläsningarna mellan 4,800-49 kr. och 5,735-43 kr. Af öfver-
ståthållareämbetet förordnad inspektor under perioden har 
varit rektor S. Almquist. 

Södermalms arbetareinstitut. Antalet föreläsningar un
der perioden har för år varit lägst 68, högst 70 och' anta
let åhörare vid hvarje föreläsning i medeltal lägst 50, högst 
94. Statens anslag har utgjort d!e två första åren 400 kr. 
oeh de tre senare 600 kr. om året samt Stockholms stads 
bidrag 2,000 kr. årligen. Inkomsten af afgif ter till föreläs-

Tab. F . Stockholms högskolas utgifter åren 1901—1905. 

ningarna har växlat mellan 24780 kr. och 992-20 kr. samt 
utgiften för föreläsningsverksamheten, inberäknadt kostna
der för folkkonserter, mellan 2,298-01 kr. och 4,487-11 kr. 
Af öfverståthållareämbetet förordnad inspektor har varit 
under första året dåvarande rektor Carl von Friesen och' 
under återstående delen af perioden rektor Å. V . Munthe. 

C) Brandväsendet. 

Under femårsperioden har brandväsendet blifvit för
stärkt såväl till personal som till materiell, hvarjämte be
träffande brandstationerna en del förändringar och nybygg
nader ägt rum. 

a) Personalen. Underofficerskåren har förstärkts med 
1 maskinistunderofficer, hvar jämte manskapsstyrkan samti
digt ökats med 1 maskinistdistinktionskorpral. 

För att i någon mån öka utsikterna itill befordran och' 
därigenom underlätta rekryteringen har, med bibehållande 
af förutvarande manskapsstyrka, antalet distinktionskorpr 
raler ökats från 22 till 25 och antalet korpraler från 25 
till 30. 

Brandkårens numerär och aflöning var enligt den vid 
1905 års slut gällande utgiftsstaten följande: 

Såväl befäl som underbefäl erhålla dessutom fri bostad 
och' vedbrand samt manskapet, som är kasemeradt, fri mat, 
beklädnad och tvätt. 
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b) Materiellen. Af materiell, som tillkommit, må fram
hållas en pneumatisk räddningsstege, system Schapler, 
hvilken kan skjutas ut till 25 meters längd medelst kompri
merad luft eller kolsyra. 

Vidare hafva nyanskaffats 1 större redskapsvagn, 1 
manskapsvagn, 1 Dragers lifräddningsapparat, 1 större 
språngsegel m. m., hvarjämte slangförrådet betydligt ökats. 
Å kårens verkstäder har en del mindre materiell förfärdigats. 

Den under förra femårsperioden påbörjade öfvergån-
gen från skrufkopplingar till liksidiga kopplingar är full
ständigt genomförd. 

Sjöångsprutan S:t Erik har undergått en grundlig repa
ration. 

Bokförda värdet af eldsläckningsmateriellen utgjorde, 
efter behörigen verkställda afskrifningar, vid 1905 års slut 
237,195 kr. 50 öre. 

c) Hastar. Sedan brandkåren öfvertagit bestyret med 
transporterandet dels till sjukhus af sådana personer, som, ge
nom olyckshändelse skadats eller å gata hastigt insjuknat, 
dels af å gatorna skadade eller döda djur, har hästbesätt
ningen måst ökas med trenne hästar, af hvilka tvenne place
rats på Johannes och en på Katarina brandstation. 

Bokförda värdet af hästar, seldon, körredskap o. d. ut
gjorde vid 1905 års slut 29,477 kr. 10 öre. 

d) Brandstationerna. Med afseende å brandstationerna 
hafva under femårsperioden en del förändringar och nybygg
nader ägt rum. 

Å Södermalm har, sedan den för Maria brandstation 
disponerade egendomen n-.r 53 Hornsgatan måst tagas i 
anspråk för denna gatas utvidgning, ny tidsenlig brand
station uppbyggts å tomten n:r 22 Krukmakaregatan, in
rymmande, utom redskapsrum samt logement, samlingsrum 
och badrum för vaktmanskapet, äfven bostäder för vaktbefäl-
hafvaren, maskinist, kusk m. m., samt stall för 4 hastar. 

För att bereda behöfligt utrymme för telegraf- och tele
fonapparaterna inom Katarina brandstation har det förut
varande vaktrummet inrättats till telegrafrum. 

Med anledning häraf har kasernvakten förlagts till för
utvarande kusklogementet, hvilket åter inrymts i ett stort 
rum inom egendomen n.rj 9 Tjärhofsgatan. 

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

f) Eldsvådors signalering. Antalet brandskåp, som vid 
1900 års slut utgjorde 178, har ökats till 189, af hvilka 
107 tillhöra staden och 82 enskilda verk och inrättningar. 
Värdet af brandtelegrafen är bokfördt till 62,085 kr. 34 öre, 
hvaraf 24,867 kr. 50 öre komma på apparater o. d. och 
37,217 kr. 84 öre på yttre ledningar och tillbehör. 

g) Kostnaderna f5r brandvasendet utgjorde, häri ej upp
tagna beräknade hyror för stationer och beräknad afgift till 
stadens vattenledning: 

Till bestridande af dessa utgifter har, såsom förut, Stock
holms stads brandförsäkringskontor bidragit med 50,000 kr. 
årligen till år 1904, men från detta år med 30,000 kr., på 
den grund atfc kontoret blifvit ålagdt betala skatt för sin rö
relse. Stockholms stads brandstodsbolag till försäkring af 
lösegendom har i likhet med föregående år lämnat 20,000 
kr. årligen. 

h) Eldsvådestatistik. Antalet eldsvådor under perioden 
har utgjort 2,145, i hvilket tal ingå 1,044 fall, där brand
kårens hjälp ej påkallats, samt 53 fall af falskt allarm (af 
oförstånd eller okynne). 

Inom stadens olika delar hafva dessa eldsvådor fördelat 
sig sålunda: 

På årets olika månader fördelade sig eldsvådorna så
lunda: 

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

På de olika veckodagarna har fördelningen varit följan
de: söndagar 288, måndagar 808, tisdagar 325, onsdagar 
311, torsdagar 279, fredagar 318, lördagar 316; summa 2,145. 

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

Omkring 67 o/o af eldsvådorna synas hafva inträffat un
der dygnets senare hälft. 

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

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

Under femårsperioden hafva förekommit flera hotande 
eldsvådor, af hvilka följande särskildt nämnas: den 2 juni 
1901 kli 3:10 f. m. i kvarteret Rundelén vid Norrtull; den 
6 juni 1901 kl. 3:20 f. m. i Reymersholms spritfabrik; den 
24 oktober 1901 kl. 9:20 e. m. vid Garfvaregatan 5 och' Ii 
hvarest uti en på gården belägen garfveribyggnad i tre vå
ningar af obekant anledning uppstått eld; den 22 november 
1901 kl. 9:28 ,e. m. ä vinden till aktiebolaget Separators 
s. k. nya fabriksbyggnad; den 30 juli 1904 kl. 9:13 e. m. 
inom en i egendomen Arbetaregatan 4 befintlig snickerifa
brik;; den 5 september 1904 kl. 8:53 e. m. inom konfektions-
aktiebolaget Unions skrädderiverkstäder 4 tr. Upp; den 29 
mara 1905 kl. 3:6 f. m. i huset vid Grefturegatan 20 C samt 
den 9 april 1905 kl. 11:20 e. m. i den vid Karl Johans torg 
belägna s. k. basarbyggnaden. 

i) Brandskaéeorslttningw. Beloppet af utbetald brand
skadeersättning har utgjort, jämfördt imed hela försäk
ringsbeloppet för brandskadad egendom äfvensom med före
gående perioder: 

k) Sjuktransporter. De anordningar, som funnits vid
tagna i Stockholm för transporterandet till sjukhus af män
niskor;, som hastigt insjuknat å gata eller genom olycks
händelse lidit sådana skador, att läkarehjälp varit nödvändig, 
hafva visat sig mycket otillfredsställande, och beslöt Drätsel
nämnden i följd häraf under år 1901, på därom af polis
mästaren och brandchefen gjord framställning, att anskaffa 
och uppställa en sjuktransportvagn å Johannes brandstation. 
Det visade sig omedelbart, att endast en vagn ej motsvarade 
behofvet, hvarför ytterligare en sådan vagn under år 1902 
placerades på Katarina brandstation. Af efterföljande sta
tistiska uppgifter angående verkställda transporter af. sjuka 
eller skadade personer, torde framgå, att dessa vagnar varit 
till stor nytta. 

Antalet utryckningar med sjuktranspprtvagn under ti
den från den 12 mars 1902 till 1905 års slut har varit 1,933. 
På årets olika månader fördelade de sig sålunda: 

På de olika veckodagarna har fördelningen varit följan
de: söndagar 198, måndagar 336, tisdagar 263, onsdagar 292, 
torsdagar 247, fredagar 260, lördagar 337; summa 1,933. 

På dygnets olika tider är fördelningen följande: 

Stimma 1,933 

Olycksfallens antal synas stå i direkt förhållande till 
gatutrafiken, i det att de antecknade fallen äro få under 
tiden kl. 12—6 f. m. samt uppnå sin höjd mellan kl. 12—6 
e. m., då rörelsen är lifligast. Likaså inträffar det minsta 
antalet olycksfall om söndagarne. 

Anledningen till sjuktransportvagnarnes utryckning har 
varit: ; . . . . . . . 
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Sjuktransportvagnarne hafva anlitats för: män 1,408, för 
kvinnor 337 och för barn 97 gånger. 

1) Djurtransporter. Sedan brandkåren från och med den 
1 januari 1905 öfvertagit bestyret med transporterandet 
af å gatorna döda eller skadade djur, finnes å hvardera af 
dess två hufvudstationer placerad en djurtransportvagn. 

Desamma hafva under år 1905 anlitats för 70 hästar 
och 14 nötkreatur. 

D) Brännvinshandeln. 

All den minuthandel med och utskänkning af spirituösa 
drycker, som jämlikt kungl. förordningen angående villkoren 
för försäljning af brännvin m. m. den 24 maj 1895 § 9 
mom. 2 må öfverlåtas å t särskildt, för ändamålet bildadt bo
lag, har under femårsperioden fortfarande af Stockholms 
utskänkningsaktiebolag — hvars firma enligt stämmobeslut 
år 1903 blifvit ändrad ti l l Aktiebolaget Göteborgssystemet i 
Stockholm — utöfvats på grund af vederbörliga, för ett visst 
antal försäljningsår i sänder gifna koncessioner, enligt hvilka 
åt bolaget upplåtits 80 minuthandels- och 150 utskänknings-
eller tillhopa 230 försäljningsrättigheter mot skyldighet a t t 
till fördelning enligt förordningens § 18 mom. 4' och § 22 
dels erlägga årlig försäljningsafgift med 450 kronor för 
hvarje rät t ighet och dels afstå all nettovinst af rörelsen. 

Af sina 80 minuthandelsrätligheter har bolaget under 
hvart och et t af de fem försäljningsåren 1 oktober 1900 
—30 september 1905 för sin egen rörelse begagnat 27, åt 
enskilda mot afgift och enligt kontrakt, som af öfverståt-
hållaxeämbetet godkänts, öfverlåtit 52 för försäljning af s. k. 
bättre spirituösa, d. v. s. all annan sådan än egentligt bränn
vin, och lämnat 1 obegagnad. 

De 150 utskänkningsråtUgheter, som bolaget haft åt sig 
upplåtna, hafva användts sålunda: 

Af de rättigheter, som enligt af öfverståthällareäm-
betet godkända kontrakt varit mot afgift öfverlåtna åt en
skilda personer, hafva under försäljningsåren 1900—01 och 
1901—02 18 samt under hvart och et t af de följande tre för
säljningsåren 19 användts dels för klubbar, dels vid säll
skaps periodiska sammanträden och dels endast sommartiden. 

Bolaget har, enligt hvad ofvanstående tabellariska sam
manställning utvisar, under perioden kraftigt fortgått på 
den förut beträdda vägen at t inskränka antalet af sina 
utskänkningsställen. Ej mindre än 20 dylika ställen hafva 
indragits, så at t dessas antal vid periodens slut nedgått till 
33. Bolaget började sin verksamhet den 1 oktober 1877 med 
87 serveringsställen, motsvarande de förutvarande krogarna, 
och dessa ökades under försäljningsåret 1877—78 till 98, 
af hvilka ej färre än 16 voro belägna i staden inom broarne, 
hvarest ännu försäljningsåret 1900—01 deras antal uppgick 
till 10, men vid periodens slut nedbragts till endast 4. 

Samtidigt härmed hafva de i föregående femårsberät
telse omförmälda lokalförändringarna i stor omfattning kom
mit till utförande. 11 serveringsställen hafva blifvit utbytta 
mot nya lokaler och 5 hafva genom ombyggnad väsentligt 
förändrats. Härigenom har det blifvit för bolaget möjligt 
a t t tillgodose det af mathållningens växande omfattning 
m. fl. orsaker alstrade behofvet af större utrymmen, lämp
ligare inredning, rikligare luft- och dagertillförsel, bättre 
anordningar för tjänares härbärgerande m. m., än som i all
mänhet kunnat åstadkommas å de äldre utskänkningsställe-
na. I afseende på inredningen af dessa lokaler har stor vikt 
lagts däruppå, a t t dit hörande anordningar, förutom at t de 
utmärka sig för soliditet och befordra skyndsamhet i ser
veringen, äfven underlätta lokalernas ständiga hållande i ett 
yt terst rent, snyggt och i öfrigt sundt tillstånd samt här
igenom tillika, utan at t någon lyx därinom råder, åsätta 
dem prägeln af en viss prydlighet. Det intryck, som gästerna 
härigenom böra erhålla, nämligen a t t bolagets serverings
lokaler äro af sedd a för en allmänhet, hos hvilken man på
räknar värdighet i uppförande och hållning under vistelse 
å offentliga ställen, bör i sin mån komma a t t verka upp
fostrande och förädlande på den kroppsarbetande samhälls
klassen. 

Hvar och en af dessa nya lokaler upptager fullständigt 
eller i det närmaste ett helt hus eller en afskild del däraf 
med särskilda portgångar, förstugor och "trappor. Då här
till kommer bland åtskilligt annat, a t t lägenheterna till be
tydlig del utgöras af enkom för värdshusrörelse inrättade 
stora och höga salar med tillhörande ansenliga köksutrym
men och förrådsrum jämte en eller flera våningar, som helt 
och hållet eller delvis bestå af tjänarerum, anordnade på ett 
särskildt, efter deras bestämmelse lämpadt sätt, och enär 
husägaren därför löper risk a t t vid hyrestidens utgång nöd
gas företaga genomgripande ombyggnads- och omrednings-
arbeten för a t t göra egendomen användbar till något mera 
vanligt ändamål, inses lätt , a t t hyran för dessa nya lokaler 
måste ställa sig mycket hög. Under sådana förhållanden och 
bland annat äfven ur synpunkten af det beroende, hvari bo
laget står till andra genom at t använda hyrda lokaler för 
sin utskänkningsrörelse, samt de hinder och svårigheter, som 
i följd däraf mången gång Jnöta för denna verksamhets 
ordnande på ett tillfredsställande sätt, har bolaget funnit 
fördelaktigast att, i stället för a t t hyra utskänkningsloka-
ler och trygga sin besittning af dem genom kontrakt med 
längsta lagliga giltighetstid, själft inköpa lämpligt belägna 
tomter och låta därå antingen uppföra nya eller ombygga 
redan befintliga hus samt inom dem anordna för utskänk-
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ningsrörelsen behöfliga, efter nutidens fordringar lämpade 
lägenheter. På grund häraf har bolaget, som redan förut 
ägde 3 för utskänkningsrörelse upplåtna hus, under perioden 
inköpt ytterligare 6 fastigheter, af hvilkä likväl 1 seder
mera försålts. Bokförda värdet af de 8 fastigheter, som bo
laget ägde vid slutet af försäljningsåret 1904—05, uppgick 
till 1,311,100 kronor. 

Huf vudsakligen i ändamål att bereda särskilda medel till 
bestridande af köpeskillingar samt byggnads- och ändrings
kostnader för dessa nya serveringsställen höjdes bolagets 
aktiekapital år 1902 från 161,200 kr. till det medgifna högsta 
beloppet 500,000 kr. I följd häraf blef nästföljande år bo
lagets minsta och högsta aktiekapital ökadt från resp. 160,000 
och 500,000 kr. till resp. 500,000 och 1,500,000 kr., hvarvid 
tillika.det antal aktier, hvarför bolagsman äger rösta på 
grund af fullmakt, ökades från 20 till 60. 

Det i föregående femårsberättelse omnämnda, till en 
början i bolagets värdshus i huset n:r 51 Fleminggatan till-
lämpade systemet att servera brännvin allenast åt spisande 
gäster, och detta i en lägre maximikvantitet för hvarje gäst 
än den för de öfriga serveringsställena fastställda, har sam
tidigt med de verkställda lokalregleringarna under perioden 
införts äfven å värdshusen i husen n:r 12 Trångsund, n:r 14 
Jakobsgatan och n:r 4 Munkbrogatan. I öfrigt hafva de mot 
slutet af näst föregående femårsperiod af bolagstyrelsen ut
färdade föreskrifter, enligt hvilka dels brännvin icke får 
åt någon gäst serveras till mer än ett fastställdt maximum, 
beroende på den kvantitet mat han samtidigt intager, och 
dels den s. k. disksupningen delvis afskaffats, gjorts till
lämpliga jämväl på maltdrycker och på följande sätt blifvit 
närmare bestämda: 

Å de nyssnämnda fyra värdshusen, där ingen »disksup-
ning» äger rum, serveras å sön- och helgdagar samt kl. 
12—2 å hvardagar spirituös dryck allenast åt den, som re
kvirerar, betalar och å stället förtär minst en half por
tion fast mat eller en portion soppa. Under öfriga tider 
serveras brännvin endast åt den, som rekvirerar, betalar 
och på stället förtär mat för minst 10 öre. Ingen ser
vering sker vid disken utan endast vid borden. Två bränn
vinssupar — det högsta antal någon gäst äger bekomma 
— serveras allenast åt den, som rekvirerar, betalar och på 
stället förtär soppa, fisk, kött eller annan därmed jämförlig 
portionsmat för minst 30 öre. Till förtäring i sammanhang 
med brännvin eller annan spirituös dryck serveras endast 
en halfbutelj öl eller porter. Mer än två halfbuteljer öl 
eller porter serveras icke åt någon gäst. 

A serveringsställenas källareafdelningar är likaledes 
all disksupning förbjuden. För dem af bolagets serverings
ställen, hvarest disksupning varit tillåten under vissa tim
mar af dagen (efter periodens utgång har disksupningen 
fullständigt afskaffats), gällde iå sön- och helgdagar samt 
kl. 12—2 å hvardagar samma föreskrifter som under mot
svarande tid skulle iakttagas i de värdshus, hvarest disk
supning ej fick förekomma. De för dessa senare å öfriga 
tider gällande inskränkningarna tillämpades å de andra ser-
yeringsställena hvardagar före kl. 9 f. m. och! efter kl. 6 
e. m. samt å dagarna näst före sön- eller helgdag efter kl. 
2 e. m. och till förtäring i sammanhang med brännvin eller 

annan spirituös dryck utan mat för minst 10 öre serve
rades endast en halfbutelj öl eller porter. I öfrigt äro 
bestämmelserna om de högsta medgifna kvantiteterna af 
spirituösa och maltdrycker lika för alla värdshusen. 

Sedan sålunda sådana inskränkningar gjorts i disksup
ningen äfven å de utskänkningsställen, hvarest sådan till
låtits, att rörelsen äfven där kunde anses vara företrädes
vis anlagd på mathållning, beslöt bolagsstyrelsen att bo
lagets alla serveringsställen, oafsedt brännvinsserveringens 
mer eller mindre restriktiva omfattning, skulle kallas värds
hus, dock att tillämpningen häraf skulle gå jämsides med 
tillkomsten af nya eller väsentligen omändrade lokaler och 
således icke omfatta de äldre ställena. 

Bland öfriga åtgärder, som af bolaget under perioden 
vidtagits i fråga om dess egen försäljningsrörelse, må an
föras följande: 

I enlighet med sin redan länge i afsevärd utsträckning 
tillämpade grundsats att småningom minska styrkan i de 
spirituösa drycker, som afyttrats å bolagets försäljnings
ställen, har bolaget från och med oktober 1904 minskat 
alkoholhalten i det brännvin, som af bolaget utskänkes, från 
43-1 °/o till 41-6 o/0. Serveringen af »beska droppar» och »sten-
borgare» har upphört med utgången af juni månad samma år. 

Från och med den 4 november 1901 höjdes minuthandels
priset å hvarje slag af spirituösa med 5 öre per liter. Seder
mera blef med ingången af oktober 1902 prislistan för mi
nuthandelsställena ändrad beträffande varmrenadt brännvin 
sålunda, att det 49-procentiga brännvinet, som kostat 1-20 
kr. litern, härifrån uteslöts, att priset å det 46-procentiga 
höjdes från 1-15 till 1-25 kr. samt att en ny sort, 43-procen-
tigt, infördes och åsattes ett pris» af 1-15 kr., hvarjämte dei> 
40-procentiga med dess senast fastställda pris 1-06 kr. per 
liter bibehölls. Samtidigt afskaffades det kolrenade bränn
vinet, hvars åtgång under senare åren varit obetydlig. 

Den år 1903 vidtagna höjningen af tillverkningsskatten 
för brännvin och andra brända eller destillerade spirituösa 
drycker från 50 till 65 öre för hvarje liter af normalstyrka, 
hade till följd en motsvarande ökning i saluprisen å bolagets 
försäljningsställen. En liknande stegring i bolagets priser 
å punsch betingades af den med år 1904 införda stämpel
skatten, 60 öre per liter, å denna vara. 

Enär konsumtionen af maltdrycker å bolagets försälj
ningsställen, efter att från 1900 års början hafva alltjämt 
af tagit, under loppet af år 1903 började visa en fortgående 
böjelse till tämligen stark stegring, och detta förhållande 
antogs hafva sin hufvudsakliga orsak däri, att utförsälj
ningspriset icke å bolagets, men på andra motsvarande ser
veringsställen höjts i följd af den genom kungl. förord
ningen den 17 juni 1903 införda maltdrycksbeskattningen, 
blef från och med maj 1904 priset per V liter å nedan 
nämnda maltdrycker ändradt sålunda: 
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Från och med den 9 oktober 1905 stängdes bolagets 
minuthandelställen, hvilka dittills hållits öppna aftnarne 
näst före sön- och helgdag till kl. 6 och öfriga aftnar till 
kl. 7, alla kvällar redan kl. 6. 

Bland de mera väsentliga förändringar, som genom de 
nya kontrakten om öfverlåtelse af minuthandels- och utskänk-
ningsrättighet kommit t i l l stånd under perioden, må anföras, 
dels at t i de öfverlåtna utskänkningsrörelserna brännvin 
eller dryck med annan benämning men uppenbarligen hän-
förlig till brännvin endast får serveras vid måltider åt 
spisande gäster samt efter ett pris af minkt 15 öre för 
hvarje sup om högst 5 centiliter, i hvilket pris icke må 
ingå betalning för spirituösa eller för vin eller maltdrycker 
och dels, till förebyggande af s. k. salning, a t t vid försälj
ning minuthandelsvis t i l l pris under 2-50 kr. per liter af annan 
spirituösa än punsch varan icke får utlämnas i mindre be
lopp än 1 liter i hvarje kärl. 

I likhet med hvad förut ägt rum hafva under femårs
perioden inköp af spirituösa och viner vari t ställda på le
verans direkt till bolagets försäljningsställen. Hvad sär-
skildt angår leveransen af egentligt brännvin, har denna 
varit offentligt utbjuden för ett försäljningsår i sänder samt 
alla åren besörjts af Eeymersholms nya spritförädlings-
aktiebolag. 

Bolagets af sättning af spirituösa har under de fem för
säljningsåren 1900—05 utgjort, i hela liter räknadt: 

För vinnande af en öfversikt af bolagets spirituösa-
handel under en längre följd af år är det af nöden at t taga 
hänsyn till de tid efter annan företagna nedsättningarna i 
det saluhållna brännvinets alkoholhalt. Reduceras därför, 
med uteslutande af de i och för sig obetydliga kvantiterna 
af s. k. bättre spirituösa, allt försåldt brännvin till normal
styrka, d. v. s. 50 o/o alkoholhalt, visar sig bolagets om
sättning, alltsedan detsamma började sin verksamhet, hafva 
i årligt medeltal utgjort: 

Ända till omkring midten af 1890-talet befann sig så
lunda bolagets hela spirituosaomsättning relativt till folk
mängden i jämnt aftagande. Därefter inträdde en ganska 
afsevärd stegring, men under den sist tilländagångna fem
årsperioden har omsättningen ånyo minskats. Tabellen visar 
emellertid, at t den omförmälda ökningen hufvudsakligen 
faller på minuthandelsrörelsen, medan däremot utskänk-
ningsrörelsen efter ett tillfälligt uppåtgående under de i eko
nomiskt hänseende synnerligen gynnsamma åren mot slutet 
af förra århundradet under sista femårsperioden ånyo upp
visar en afsevärd minskning i omsättningen. Det bör dock 
härvid uppmärksammas, a t t en högst betydlig del af det 
brännvin, som af bolaget försålts, i all synnerhet från af-
hämtningsställena, i själfva verket konsumerats af personer, 
som icke varit bosatta i hufvudstaden, särskildt naturligen 
af en mängd personer tillhöriga de allt folkrikare arbetare
samhällena i stadens närhet. De meddelade uppgifterna om 
omsättningen per invånare kunna också af denna och andra 
anledningar icke göra anspråk på a t t åskådliggöra bränn
vinsförbrukningens till- eller aftagande bland de egentliga 
arbetareklasserna i hufvudstaden. Men den omständigheten, 
a t t bolagets utskänkning, per invånare räknadt, under sista 
perioden nedgått till mindre än hälften af hvad den ut
gjorde under bolagets första verksamhetsår, torde i alla hän
delser få anses i sin mån vittna om den betydelsefulla 
inskränkning, som den egentliga krogrörelsen, hvars häm
mande och omdaning varit et t af bolagets hufvudändamål, 
undergått under bolagets nu mer än tjugufem-åriga verk
samhet. 

Förbrukningen af vin å bolagets värdshus och utskänk-
ningsställen är af ringa omfattning och har under perioden 
oafbrutet aftagit. Densamma utgjorde under de fem för
säljningsåren resp. 1,905, 1,032, 723, 492 och 390 liter. 

Enligt de förteckningar å till hvarje särskildt utskänk-
ningsställe levererade olika slag af maltdrycker, som veder
börande föreståndare sedan början af år 1900 hafva at t till 
bolaget afgifva, har omsättningen af dylika drycker ut
gjort: 

Omförmälas må äfven, a t t å bolagets serveringsställen 
omsättas årligen omkring 400,000 liter mjölk eller omkring 
1,100 liter per dag, äfvensom at t under år 1905 serverades 
mat för ett inköpsvärde af omkring 2,230,000 kr. Af de 
kvartalsrapporter, som afgifvits af vederbörande inspektör, 
framgår, a t t den serverade maten i regeln varit god och 
billig. 

Åfven beträffande de öfverlåtna försäljningsrättighe-
terna föreligga numera, enligt hvad i föregående femårsbe-
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rättelse anfördes, uppgift om spirituosaåtgången. Inom mi
nuthandelsrörelserna, hvilka såsom nämndt icke omfatta van
ligt brännvin, har omsättningen under de tre åren 1901, 
1904 och 1905 utgjort i årligt medeltal 2,556,362 liter, hvaraf 
komma på konjak 1,401,574 liter och på punsch 803,364 
liter. I de öfverlåtna utskänkningsrörelserna, hvilka till 
ej ringa del torde inköpa sina varor å minuthandelsställena, 
uppgick den årliga omsättningen under femårsperioden 1896 
—1900 till 738,747 liter och under perioden 1901—1905 
til l 800,344 liter. I sistnämnda summa ingå såsom de största 
posterna punsch med 417,504 liter, brännvin med 152,765 
liter och konjak med 124,898 liter. 

Bolagets nettovinst utgjorde: 

Dessa vinstbelopp hafva af bolaget aflämnats till stads
kassan jämte försäljningsafgifterna för de åt bolaget upp
låtna rättigheter, utgörande för hvarje försäljningsår 103,500 
kr. eller sammanlagdt för hela femårsperioden 517,500 kr. På 
samma gång vinstmedlen ökats med försäljningsafgifterna, 
böra de å andra sidan minskas med de från stadskassan ut
gångna lifstidsunderhåll åt innehafvare af gamla utskänk 
ningsrättigheter, under kalenderåren 1901—1905 uppgående 
till 107,60833 kr. Af den härefter återstående vinsten, till
ökad med utskänkningsafgifterna för de af öfverståthållare-
ämbetet meddelade tilfälliga utskänkningsrättigheterna, 
hvilka afgifter under de fem åren 1901—1905 uppgått till 
77,981-25 kr., har en femtedel blifvit från stadskassan leve
rerad till Statskontoret, hvadan stadens egen vinst å bränn
vinsförsäljningen under femårsperioden uppgått till i rundt 
tal 10,100,000 kronor. 

E) Hamn- och brobyggnader. 

De i föregående berättelse omnämnda arbetena med 
Stadsgårdshamnens utvidgning hafva under femårsperioden 
1901—1905 fortsatts till följande omfattning: muddring 
och jordschaktning 13,027 kbm. för en kostnad af 40,298 
kr. 76 öre; undervattenssprängning 7,970 kbm. för en kostnad 
af 518,400 kr. 6 öre; grundläggning för stenkajen medelst 
kistor 197-5 meter för en kostnad af 135,582 kr. 12 öre; 
kajbyggnad af granit 2,353 kbm. för en kostnad af 125,148 
kr. 30 öre; bergsprängning för hamnplanet 264,844 kbm. för 
en kostnad af 811,459 kr. 63 öre. Härtil l kommer för trans
porter, tillsyn, sjukvård, ingenjörsaflöningar m. m. en ut
gift af 362,949 kr. 17 öre, hvarför totalkostnaden för hela 

arbetet under åren 1901—1905 uppgåt t t i l l 1,993,838 kr. 4 
öre, oberäknadt 51,592 kr. utgörande kostnaden för fyra år 
1901 för detta arbete särskildt anskaffade ånglyftkranar. 

Då dessa arbeten ännu pågå och komma a t t fortsättas 
äfven under de närmaste åren, torde e t t mera ingående om
nämnande af Stadsgårdshamnens utvidgning och för den
samma verkställda arbeten lämpligast böra uppskjutas till 
en kommande berättelse, då arbetena äro i sin helhet af-
slutade. 

Vid Värtahamnen pågår sedan år 1903 äfven e t t be
tydande hamnarbete, nämligen hamnens utvidgning norrut. 
Genom denna utvidgning, som af stadsfullmäktige beslöts 
år 1902, erhålles en ny kajsträcka på omkring 140 meter 
och et t ny t t hamnområde med omkring 23,000 kvadratmeters 
areal. Sedan hamnbyggnadens början hafva utförts följande 
arbeten: muddring 43,827 kbm. för en kostnad af 35,967 
kr. 92 öre; undervattenssprängning 72 kbm. för en kostnad 
af 4,088 kr. 71 öre; grundläggning för kaj med använd
ning af kistor, 4 t i l l antalet, för en kostnad af 19,878 
kr. 56 öre; jordschaktning för hamnplanet m. m. 1,459 
kbm. för en Kostnad af 19,626 kr. 51 öre; .bergspräng
ning för hamnplanet 27,328 kbm. för en kostnad af 102,979 
kr. 59 öre. Härti l l komma en del diverse omkostnader, 
såsom transporter, sjukvård, ingenjörsarfvoden m. m., 131,018 
kr. 84 öre, hvadan totalkostnaden för hamnarbetet vid slutet 
af år 1905 uppgick ti l l 313,560 kr. 13 öre. 

Beträffande arbetet i öfrigt och hamnens blifvande ut
rustning torde, då arbetet ännu pågår, i likhet med Stads
gårdshamnen en närmare beskrifning helst böra uppskjutas 
till en kommande berättelse. Dock må här omnämnas, a t t 
t i l l väntrum för arbetare vid hamnen år 1903 uppfördes 
en 27 m. lång och 195 m. bred envånings träbyggnad, hvil-
ken har intresse därigenom, at t vid grundläggningen för den
samma betonpålar kommo till användning för första gången 
i hufvudstaden. Då mariken bestod af et t blott metertjockt 
lager af grus och sten och därunder lös lera till 7—11 meters 
djup, kunde grundmurar utan grundförstärkning ej användas. 
Grundläggning på träpålar skulle kostat 5- a 6,000 kr., 
men genom begagnandet af betonpålar för väggarnas upp
bärande utfördes hela grundläggningen för en så bill ig kost
nad som 1,200 kr. 

Utom dessa större nybyggnadsarbeten har vid stadens 
olika saltsjöhamnar, såsom Värtahamnen, Stadsgårdshamnen, 
Nybroviken, Strandvägen m. fl., utförts en del mindre repara
tionsarbeten å kajer och tilläggsbryggor. Vid Värtahamnen 
har dessutom hamnplanet å en del af den s. k. kolpiren 
påfyllts och planerats till full höjd samt vid hamnens syd
ligaste del kran- och järnvägsspår under år 1903 förlängts 
med 110 meter i sammanhang med anskaffandet af tvennt 
elektriska kajkranar. 

Det i föregående berättelse omförmälda arbetet med 
strandskoning vid Söder Mälarstrand har fortsatts oafbrutet, 
så a t t träkajen under åren 1901—1905 färdigbyggts från en 
punkt midt för Torkel-Knutssonsgatan till närheten af Höga-
lidsgatans början. Härvid har uppmuddrats 2,259 kbm., ut
fyllts 58,953 kbm. jord och sten samt nedkranats 925 st, 
kaj-, ankar- och ringpålar. Kostnaden för arbetet under de 
fem åren har uppgått t i l l 180,914 kr. 76 öre. 



Hamn- och brobyggnader. Stockholms stad. 51 

För kajbyggnad vid Rörstrandsviken mellan Inedals-
och Fridhemsgatorna, hvilket arbete under år 1905 tagit 
sin början och ännu pågår, hafva öfver vattenytan upp-
schaktats 3,710 kbm. jord, muddrats 21,575 kbm. lera och 
nedkranats 516 st. grundläggningspålar och 60 st. ställnings
pålar i och för arbetsställning ti l l pålkranar och travers. 
Kajöfverbyggnaden består af armerade betonsköldar, för 
första gången använda i Sverige, hvilka tillverkas ofvan 
vattnet och därefter nedsänkas på pålrustet med tillhjälp 
af travers och skrufvar. Betonsköldarne utföras på entre
prenad af Aktiebolaget Skånska cementgjuteriet. Under år 
1905 hafva tillverkats betonsköldar för en kajlängd af 39-5 
m., hvaraf dock endast 188 m. blifvit sänkta. Arbetet har 
under året betingat en kostnad af 34,214 kr. 91 öre. 

Fördjupningar och upprensningar af stadens hamnområden. 
För erhållande af större djup i stadens hamnar har verk
ställts en del bortsprängningar af därstädes förefintliga 
grund. Sålunda hafva för ernående af fastställdt vatten
djup, 4-IG m. under lågvattenytan, vid Eldkvarnen under 
år 1901 utsprängts 1,231 kbm. berg och uppmuddrats 16 
kbm. grus föl en kostnad af 26,695 kr. 64 öre. Vidare hafva 
under åren 1901 och 1902 bortsprängts 1,522 kbm. berg 
från ett. vid Skeppsholmsbron befintligt grund för erhål
lande af fastställdt vattendjup 356 m. under lågvattenytan. 
Sammanlagda kostnaden härvid har uppgått till 47,957 kr. 
67 öre. Under åren 1904 Joch 1905 har e t t utanför den 
blifvande kajlinjen vid Värtahamnen beläget grund blifvit 
bortsprängdt för en kostnad af 29,946 kr. 17 öre. Utom 
dessa sprängningsarbeten hafva för ernående af 356 meters 
djup under lågvattenytan i Klaravikens södra del emellan 
Kungsholms- och Kungsbroarne i segelrännan uppmuddrats 
4,400, kbm. lös lera samt emellan Kungsbron och Atlas 
verkstäder utmed kajen likaledes 2,400 kbm. för en samman
lagd kostnad af 6,668 kr. 48 öre. 

Bland rnuddringsarbeten, utförda under åren 1901—1905, 
må anföras följande: Framför Parkudden, mellan Djur
gårdsbrunnskanalens mynning och Blockhusudden, hafva un
der åren 1901 och 1902 uppmuddrats 2,585 kbm. lös lera 
för ernående af 1/3 meters vattendjup under lågvattenytan. 
Uti Södra Blasieholmshamnen hafva uppmuddrats c:a 2,980 
kbm. grus, sand och lera, i Nybroviken c a 12,400 kbm., 
vid Skeppsbron c:a 1,850 kbm., i Stadsgården 4,600 kbm., 
vid Värtahamnen 16,130 kbm. Dessutom äro utförda en 
del smärre rnuddringsarbeten vid olika hamnar i Saltsjön 
och Mälaren. 

I sammanhang med dessa arbeten bör erinras, a t t staden 
år 1901 anskaffat ett mudderverk för en kostnad af 48,680 
kronor. 

Angående åtskilliga anordningar för verksamheten vid 
stadens hamnar hänvisas till redogörelsen under nästföljande 
afdelning. 

Till sjöfartens tjänst har under åren 1904—1905 i Salt
sjön uppbyggts ledfyrar vid Blockhusudden, Loudden och 
Kungshamn. Fyrapparaten å fyren vid Blockhusudden är 
placerad i en fyrkur af järn, uppställd på ett med granit-
nubbsten beklädt betontorn, som i sin ordning hvilar på ett 
granitfundament på träkista, nedsänkt på sjöbottnen. Kost
naden har inalles uppgått till 20,676 kr. 86 öre. Fyren vid 

Loudden är uppförd vid stranden intill farleden och ut-
göres af ett betontorn, på hvilket är anbragt en fyrkur af 
järn med fyrapparat. Kostnaden har varit 4,278 kr. 75 öre. 
Ledfyren vid Kungshamn slutligen saknar torn och består 
blott af en i en kur insatt fyrapparat. Kostnaden har ut
gjort 3,051 kr. 53 öre. 

Broar. År 1903 påbörjades arbetena med den i 1880 års 
stadsplan fastställda förbindelseleden mellan öfre Vasasta
den och Kungsholmen, den s. k. $:t Eriksbron. Brobyggnaden 
blef visserligen icke fullbordad förr än under loppet af år 
1906, men det torde dock vara lämpligt att redan i denna 
berättelse lämna en redogörelse öfver de mera intressanta 
arbeten, som vid denna brobyggnad förekommit. 

Bron har en total längd af 22674 m. och är indelad i sju 
spann samt uppbäres af 6 st. järnbockar på pelare. För 
grundläggningen af de 6 pelarne har för första gången i 
Sverige an vänd ts den pneumatiska metoden, och infordrades 
anbud på detta arbete från Aktiebolaget Skånska cement-
gjuteriei i förening med entreprenörfirman Harkort i Duis-
burg samt från entreprenörfirman Saabye & Lerche i Köpen
hamn i förening med professor Zschokke i Aarau i Schweiz. 
Det sistnämnda anbudet, som var billigast, antogs af drätsel
nämndens andra af delning den 22 april 1903, och åtog sig 
firman Saabye & Lerche at t för en entreprenadsumma af 
238,000 kronor utföra grundläggningsarbetet, hvarvid dock 
staden skulle tillhandahålla betongrus, makadam samt all 
huggen sten äfvensom borttransportera all uppgräfd jord. 

Den 26 maj 1903 påbörjades af staden erforderliga för
arbeten, såsom arbetsplatsens afröjande, anläggande af kör
väg, byggnadsplatsens inhägnande, omläggning af aflopps-
ledning, framdragande af provisorisk vattenledning m. fl. 
arbeten, och den 13 juni började entreprenörerna uppföran
det af erforderliga provisoriska anläggningar och byggnader, 
såsom ångmaskinstation för alstrande af den komprimerade 
luften och elektriska strömmen till belysning och till drif-
vandet af materialhissarna, smedja, cement- och material
bodar, arbetarerum, kontor, lossningsbrygga m. m. 

Hvarje pelare består af tvenne i bredd ställda massiva 
betonfundament, hvilka nedsänktes genom lösa lerlager, grus 
och pinnmo till berg. Vid de tre djupaste pelarne förbundos 
de bägge betonfundamenten upptill med forbindelsemurverk 
och armerad beton, beklädda med huggen granit. De öfriga 
betonfundamenten af slutades upptill med granitmurverk för 
upptagande af de stora upplagstrycken från järnbockarna. 
För de fem pelarne, som stå på land, är undre delen, den 
s. k. caissonen eller arbetskammaren, utförd af armerad 
beton, hvaremot caissonerna för pelaren, som står i sjön, äro 
utförda af järnkonstruktion med plåtmantel. Den i sjön 
belägna pelaren är den djupaste, i det dess höjd från berg
bottnen upp till förbindelsemurverkets öfverkant uppgår till 
c:a 22 m. Största öfvertryck i arbetskamrarne var här 2-6 
atmosfärer. 

Kostnaden för grundläggningsarbetet med granitbekläd
nad och forbindelsemurverk uppgår till omkring 300,000 kr. 

Järnöfverbyggnaden är, såsom redan anförts, indelad i 
sju spann, nämligen i midten tre bågspann med en längd 
af 40 m. hvartdera och med järnkonstruktion öfver bro
banan och på ömse sidor därom tvenne raka gallerverks-
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spann om 2675 m. med järnkonstruktionen under brobanan. 
Bågspannen äro utförda såsom gallerverksbågar, i hvilka bro
banan medelst vertikala stänger är upphängd. Vid de raka 
spännen ligger brobanan på tvärbjälkar, som i sin tur hvila 
på gallerverksbjälkarnes öfre ram. Järnkonstruktionen upp-
bäres af sex järnbockar, af hvilka de fyra mellersta äro fyr-
benta och. de två yttersta pendelbockar. Brobanan, hvars hela 
bredd är 18 meter, har i midten en 10 meters körbana 
med tvenne spårvägsspår och på sidorna två gångbanor af 
hvardera 4 meters bredd. Körbanan belägges med träkubb 
på cementunderlag hvilande på buckelplåtar, gångbanorna 
bestå af asfalt på cementhvalf mellan långsgående zorésjärn. 

Järnarbetet är levereradt af Bergsund, Atlas och Motala 
verkstäder, med Bergsund såsom hufvudentreprenör. Arbetets 
stora omfattning nödvändiggjorde nämligen en dylik för
delning för a t t inom rimlig tid kunna få brobyggnaden 
färdig. Sålunda utförde Bergsund de båda yttersta båg
spannen samt räcket i sin helhet, Atlas de båda raka spännen 
på norra sidan, alla bockar utom den södra pendelbocken 
samt alla kandelabrar, Motala de båda raka spännen åt 
Kungsholmen samt det mellersta bågspannet. All t järn är 
måladt i grå metallglänsande pansarfärg. I afseende på ma-
terialåitgång är bron den största i Sverige, i det samman
lagda järnvikten uppgår t i l l c:a 1,600 ton. 

Kostnaden för järnöfvérbyggnaden med uppsättning och 
ställningar uppgår till omkring 600,000 kr., och totala kost
naden för brobyggnaden inberäknadt stödjemur för S:t 
Eriksgatans ordnande och landfästena torde belöpa sig till 
omkring 1,270,000 kr. 

Utom denna nybyggnad har utförts en del utvidgnings-
och förstärkningsarbeten å flera af stadens öfriga broar. 
Sålunda breddades år 1903 slussbroarnes gångbanor från 1-5 
till 2-25 meter. Arbetet utfördes så, a t t de yt t re broreglarne, 
som voro af gjutjärn, utbyttes mot dylika af valsadt järn, 
utanför hvilka fastnitades konsoler för uppbärande af gång
banornas utvidgning. Dessutom anbragtes nya tvärreglar 
af ek för såväl kör- som gångbanorna. Under arbetstiden 
var föi' ga tu trafiken anordnad en provisorisk träbro af 11 
meters bredd midt öfver slussgrafven. Järnarbetet utfördes 
af Bergsunds mekaniska verkstad för en kostnad af 29,144 
kr. 94 öre. 

Vid Kungsholmsbron utfördes år 1904 en del förstärk
nings- och ombyggnadsarbeten, betingade af den elektriska 
spårvägslinjens framdragande öfver bron. Sålunda cemente
rades stödmurar och landfästen, svängpiren reparerades och 
förstärktes, järnöfvérbyggnaden förstärktes genom insättan
de af nya diagonaler och snedstöttor, hvarjämte de gamla 
tvärbalkarne af trä utbyttes mot nya af järn, plankbekläd
naden å samtliga broöppningarne nylades och nya spänn-
sträfvor och bjälklag insattes i de två mindre spännen. Slut
ligen försågs bron med svängningsmaskineri och domkrafter. 
Järnarbetet utfördes af Bergsunds mekaniska verkstad. Hela 
förstärkningsarbetet betingade en kostnad af 11,155 kr. 53 öre. 

Af samma anledning som vid nyssnämnda bro förstärk
tes samma år Kungsbron genom inläggande af nya tvär
bjälkar, omläggning af plankbeklädnaden å brobanan m. m. 
Detta arbete utfördes af Nya aktiebolaget Atlas, och kost
naden uppgick inalles till 6,107 kr. 46 öre. 

F) Hamnväsendet. 

Vintersjöfarten i hamnen. Under perioden 1901—1905 
har den utrikes vintersjöfarten ej endast oafbrutet fortgått i 
hamnen, utan äfven visat en jämn ökning från 114 fartyg, 
mätande 66,635 ton, år 1901 till 212 fartyg, mätande 128,200 
ton, år 1905, allt under tiden 1 januari—1 april. 

Kostnaderna för stadens isbrytarefartygs verksamhet 
under periodens särskilda år hafva uppgåt t till följande 
belopp: 
Ar 1901 42,874-87 kr. År 1904 . . . . . . 36,561-66 kr. 
, 19ii2 55,051-34 . > 1905 34,40736 » 
. 1903 31,813-25 » 

Såsom bidrag till bestridande af dessa kostnader har 
Eders Kungl. Maj:t genom nådiga brefvet den 18 april 
1902 af statsmedel anvisat ett årligt anslag af 12,000 kr., 
at t utgå under fem år, räknadt från och med år 1902. 

Från och med år 1901 är stadens bidrag till drift 
och underhåll af färjor öfver segelrännan i skärgården vin
tertiden, enligt stadsfullmäktiges beslut, begränsadt till 1,000 
kronor om året, hvilken summa fördelas på de kommuner, 
inom hvilkas område färjorna öfver segelrännan i Sand
hamnsleden äro belägna. 

I hamnordningen hafva under perioden intagits vissa 
ändrade eller nya bestämmelser i olika afseenden, nämligen 
förbud mot fartyg af viss större längd a t t införas i hamnen 
längre än midt för Beckholmen, såvida ej plats förut an
visats af hamnkaptenen, angående skyldighet för far tyg af 
viss längd at t till ankars i hamnen föra två ankarlantärnor 
nattetid, angående villkor för uppläggning af tegel m. m., 
angående lyftkranarnes användning, angående sättet för er
läggandet af vissa afgifter, angående anmälan af pråmar, 
som användas för forsling af varor inom hamnområdet, an
gående ansvar för öfverträdelse af bestämmelser i hamnord
ningen m. m. 

Nya ordningsföreskrifter för begagnande af järnvägs-
spåxen å Skeppsbron och i Stadsgården hafva äfven ut
färdats. ! . 

Ramntaxan samt taxor för genomfart af Stockholms 
sluss, Djurgårdsbrunnskanalen, Karlbergskanalen och kana
len vid Ålkistan hafva jämlikt Eders Kungl. Maj:ts därom 
meddelade beslut förnyats för tiden 1903—1907. 

Förutom redan omnämnda utvidgningar af hamnplatser 
m m. hafva till sjöfartens gagn följande inrättningar un
der perioden kommit till stånd: 

En större 20 tons lyftkran i Stadsgården, en 5 tons 
lyftkian vid Klaraviken, två stycken 5 tons elektriska 
portalkranar vid Värtahamnen samt tre stycken 5 tons 
elektriska lyftkranar vid resp. Grefbron, Norr och Söder 
Mälarstrand. Af. enskilda personer hafva anskaffats ytter
ligare 4 stycken 3 tons pontonångkranar, af sedda a t t an
vändas för lossning och lastning af fartyg. Elevatorer 
fi'r lossning af med spannmål lastade far tyg hafva an 
ordnats vid kvarnen Tre kronor på Hästholmen och vid 
Saltsjökvarnen. 

E t t ny t t skeppsvarf har inrät tats å Beckholmen, hva 
emot det gamla skeppsvarfvet »Södra Varfvet» måst upp-
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höra med sin verksamhet år 1905 till följd af hamnutvidgnin
gen och därmed sammanhängande kajbyggnad österöfver i 
Stadsgården. 

Vid Värtahamnén har ett särskildt hamnkontor blifvit 
anordnad! i den därstädes nyuppförda kommunalbyggnadön. 

Väntrum för hamnarbetare hafva anordnats i för detta 
ändamål uppförda hus i Stadsgården och vid Värtahamnén. 

För underlättandet af förtöjning af fartyg har et t 
tiotal stora järnbojar med grofva förankringar blifvit ut
lagda i hamnen. 

För betryggande af infarten till hamnen nattetid från 
saltsjösidan har anordnats et t fyrsystem, bestående af de 
under nästföregående afdelning omförmälda 3 ledfyrarne 
jämte 4 fyrlyktor. 

En bogserfärja har blifvit anskaffad för a t t underlätta 
fartygs passerande genom slussen och en större motorbåt 
för hamnpolistjänsten. 

E t t i hamnen befintligt, för hamntrafiken hinderligt 
stengrund väster om Skeppsholmsbron har blifvit bort-
sprängdt, så att bottendjupet i denna del af hamnen nu
mera är minst 3-56 meter. 

G) Gatureglerings-, byggnads- och bostadsförhållanden. 

a) Gatureglering. Uti de för olika delar af hufvud-
staden fastställda regleringsplaner hafva under femårsperio
den följande af stadsfullmäktige beslutade ändringar och 
tillägg blifvit af Eders Kungl. Maj :t godkända. 

'Östermalm. Sedan Stockholms stadsfullmäktige dels 
den 29 september 1899, jämte godkännande af et t af stadens 
drätselnämnds första afdelning den 15 augusti samma år 
med enskild person träffadt aftal om försäljning af kvar
teret Bodarne, beslutat viss i berörda aftal förutsatt om-
reglering af kvarteret t i l l dess östra, södra och västra gräns
linjer, dels den 1 februari 1900 fat tat beslut om den ändring 
i stadsplanen, a t t Sibyllegatans i stadsplanen bestämda östra 
gränslinje utdrages rä t t öfver kvarteret Bodarne, har Eders 
Kungl . Maj:t genom nådigt bref den 24 maj 1901 med
delat fastställelse å den beslutade ändringen i stadsplanen. 

Vidare har Eders Kungl. Maj :t genom nådigt bref den 
24 januari 1902 fastställt stadsfullmäktiges beslut den 2 
december 1901 angående följande ändringar och tillägg till 
stadsplanen för Östermalm: at t en 12 meter bred gata dra
gés genom kvarteret Sjömannen mellan Nybro- och Sibylle
gatorna; a t t Smålandsgatans södra linje närmast Nybro
gatan flyttas söderut på det sätt, a t t den från en i rä t 
fortsättning af den nya gatans södra linje liggande punkt 
vid Nybrogatans västra sida dragés västerut, så a t t den 
bildar lika stora vinklar med Nybro- och Smålandsgatorna; 
a t t Nybrogatan vidgas på östra sidan till 18-l meters bredd 
mellan den nya gatan och Nybrohamnen; samt a t t från 
Nybrohamnen lägges till kvarteret Sjömannen det område, 
som begränsas i söder af en linje dragen 95 meter norr om, 
parallellt med Strandvägens österut belägna norra linje, i 
öster af Sibyllegatans västra och i väster af den vidgade 
Nybrogatans östra linje, båda utdragna till Nybrohamnens 
nya linje. 

Södermalm. Efter det Eders Kungl. Maj:t genom sär
skilda nådiga bref dels den 13 april 1880 med visst undan
tag fastställt underställd regleringsplan för Södermalm, 
dels ock den 13 februari 1891 fastställt, bland annat, sådant 
tillägg till nämnda stadsplan, a t t Fjällgatan väster om 
Renstjärnas gata skulle igenläggas, har Eders Kungl. Maj :t 
genom nådigt bref den 24 januari 1902 fastställt stadsfull
mäktiges den 2 december 1901 fattade beslut a t t i stads
planen återupptaga den till igenläggning bestämda delen af 
Fjällgatan mellan Nytorgsgatan och Katarina östra kyrko
gränd. 

Rörande denna stadsdel har Eders Kungl. Maj :t vidare 
under perioden meddelat fastställelse å följande af stads
fullmäktige beslutade ändringar i stadsplanen, nämligen: 

den 4 april 1902 å stadsfullmäktiges beslut af den 12 
februari s. å., a t t Varfsgatan på stycket mellan Maria ban-
gata och Vollmar Yxkullsgatan skulle uteslutas från stads
planen ; 

den 18 juli 1902 å stadsfullmäktiges beslut af den 2 
juni s. å. a t t Åsögatan mellan Göt- och östgötagatorna skulle 
vidgas till 18 meters bredd; 

den 9 september 1903 å stadsfullmäktiges beslut af den 
1 april s. å., dels at t en ny 18 meter bred gata skulle 
framdragas parallellt med och på ett afstånd af omkring 
95 meter söder om Järlagatan å sträckningen mellan Barn
ängsgatan och Hammarby strand, dels a t t Hammarby strands 
västra linje skulle å sträckningen mellan Bonde- och Järla-
gatorna flyttas 15 meter västerut och därefter framdragas 
söderut med en svag böjning å t väster tills den träffade 
ofvannämnda nya gata ; 

den 6 november 1903 å stadsfullmäktiges beslut den 
18 september s. å. a t t Fatbursgatan mellan Timmermansgatan 
och Torkelknutsonsgatan skulle vidgas på södra sidan till 
12 meters bredd; 

den 22 juli 1904 å stadsfullmäktiges beslut den 17 
juni s. å. a t t Bengt Ekenhjelmsgatan vid kvarteret Dy
kärret skulle vidgas åt söder till 13 meters bredd samt 
Fatbursgatan på dess sträckning mellan Svedenborgsgatan 
och Timmermansgatan flyttas söderut t i l l järnvägsområdets 
n o n a gränslinje och i sammanhang därmed västligaste delen 
af kvarteret Dykärret söder om dåvarande Fatbursgatan 
jämte del af denna gata utläggas till en öppen plats; 

den 15 juli 1905 å stadsfullmäktiges beslut den 2 juni 
s. å. därom, at t Ringvägen skulle framdragas med en bredd 
af 48 meter genom kvarteret Åsen större och en ny, 18 meter 
bred gata upptagas genom samma kvarter mellan Ringvägen 
och Hammarbygatan. 

Kungsholmen. Den 23 maj 1902 meddelade Eders Kungl. 
Maj :t nådig fastställelse å stadsfullmäktiges den 14 förut-
gångne mars beslutade tillägg till stadsplanen, a t t Pipers
gatan, med bibehållande af dess västra gränslinje och med 
en bredd af 135 meter, framdrages söderut genom kvarteret 
Vindrufvan till Handtverkaregatan. 

Sedan stadsfullmäktige den 16 mars 1903 beslutat sådan 
ändring i stadsplanen, a t t Norr Mälarstrand, hvars bredd 
i planen fastställts till 40 meter på sträckan från Eldkvarnen 
till Karlsvik, skulle mellan Eiraplanens västra gräns och 
Rålambstorget vidgas på södra sidan till en bredd af 67 
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m., blef detta beslut genom nådigt bref den 17 mars 1905 
fastställdt, dock så a t t från fastställelsen undantogos de 
gatudelar, som berörde kronan tillhörig mark. 

Af stadsfullmäktige fattade beslut, den 2 juni 1903 
angående igenläggande af Pilgatan mellan kvarteren Plom
monträdet och Kronoberg och den 1 december 1903 angående 
Kungsholm!? strands framdragande till Karlbergskanalen med 
en bredd af 22 m., hafva af Eders Kungl. Maj:t fastställts, 
det förra genom nådiga brefvet den 6 november 1903 och 
det senare genom nådiga brefvet den 22 januari 1904. 

Norrmalm. Sedan Eders Kungl. Maj :t dels genom nå
digt bref den 17 oktober 1879 fastställt plan för vissa 
delar af Norrmalm, dels ock genom nådigt bref den 31 
maj 1895 fastställt, bland annat, sådan ändring i nämnda 
stadsplan, att Västmannagatan skulle neddragas med en 
bredd af 18 m. först i rä t riktning till Vallingatan, i sig 
upptagande Byggmästaregränden, och därefter i bruten linje 
till Barnhusgatan, hade stadsfullmäktige underställt Eders 
Kungl. Maj :ts nådiga pröfning sitt den 22 juni 1903 fattade 
beslut om den ändring i stadsplanen, a t t Västmannagatan 
mellan Kammakare- och Vallingatorna skulle, med bibe
hållande af dåvarande gränslinje vid kvarteret Lindbacken, 
vidgas till 18 m. på västra sidan vid kvarteret Kilen. 
Detta beslut blef af Eders Kungl. Maj :t genom nådigt bref 
den 18 september 1903 faststäl ld! 

Vidare har Eders Kungl. Maj:t dels den 25 september 
1903 fastställt af stadsfullmäktige den 19 juni s. å. fattadt 
beslut om den ändring i stadsplanen at t Lilla Munklägers-
gatan skulle igenläggas och i stället en ny 18 m. bred gata 
anordnas i Vintervägens förlängning söderut mellan Gamla 
Kungsholmsbrogatan och Mästersamuelsgatan, dels den 22 
juni 1904 fastställt stadsfullmäktiges den 6 förutgångna 
maj fattade beslut om framdragande af Kungsgatan från 
Hötorget till Norrlandsgatan med en bredd af 24 m. och 
dels den 3 februari 1905 fästställt stadsfullmäktiges den 
21 december 1904 fattade beslut om det tillägg till stads
planen, att genom kvarteret Kejsarkronan mellan Norrtulls
gatan och Upplandsgatan framdrages parallell med och på 
ett af stånd af omkring 96 meter från Erej gatan en ny 
gata af 16'5 meters bredd, och a t t från berörda gata norrut 
till Frejgatan upptages en ny likaledes 16-5 m. bred gata, 
a t t det genom regleringen berörda område erhölle en an-
gifven tomtindelning, samt at t inuti de nybildade kvarteren 
förlades trädgårdsplaner af minst 9 meters bredd å hvarje 
tomt, med rä t t för tomtägare a t t utan hinder af 25 § 2 
mom. byggnadsstadgan för rikets städer i gårdsrum inräkna 
dylik trädgårdsplan. 

b) Stadens oeh andra offentliga byggnader. Under fem
årsperioden hafva följande stadens byggnadsarbeten blifvit 
utförda, nämligen: 

Kostnad. 
Kronor. 

Af andra offentliga byggnader, förutom dem, angående 
hvilka öfverståthållareämbetet i det föregående haft till
fälle a t t under olika rubriker redogöra, äro följande de 
förnämsta: 

Miksdags- och riksbankshusbyggnaderna å Helgeands
holmen. Den 5 maj 1888 hade Siksdagens båda kamrar 
sammanstämmande beslutit, a t t för inrymmande af Riks
dagen, Riksgäldskontoret och Justitieombudsmansexpeditio
nen samt Riksbanken finge uppföras tvenne skilda byggna
der å västra delen af Helgeandsholmen, och hade beslutet 
vunnit Eders Kungl. Maj :ts godkännande den 22 juni samma 
år. Redan därförut — den 24 maj nämnda år — hade af 
fullmäktige i Riksbanken och Riksgäldskontoret vid före
dragning af Riksdagens beslut i ärendet utsetts en kommitté 
för besörjande af utredningar och verkställigihetsåtgärder. 
Efter omfattande förhandlingar och arbeten för anskaffande 
af ritningar t i l l de blifvande' riksbyggnaderna blefvo af 
kommittén framlagda ritningar den 5 november 1894 af 
fullmäktige fastställda. De sålunda fastställda ri tningarna 
hade uppgjorts af arkitekten Aron Johansson och fingo, 
efter det beslut fat tats om inskränkning af riksdagshusets 
dimensioner genom uteslutande af en föreslagen stort an
lagd kupol, beträffande riksdagshusets y t t re sin slutliga 
gestaltning under år 1896. 



Offentliga byggnader. Den privata byggnadsverksamheten. Stockholms stad. 55 

Själfva byggnadsarbetena, som härefter kunde vidtaga, 
hafva — med undantag af pålningar för hela byggnads
företaget — i de flesta fall hvad beträffar riksdagshuset 
utförts ai' entreprenörer enligt därför uppgjorda entreprénad-
aftal, under det åter arbetena å riksbankshuset utförts huf-
vudsakligen utan anlitande af entreprenadsystemet under 
byggnadskommitténs direkta ledning. Sålunda uppgjordes 
år 1896 aftal med Norrtälje mekaniska stenhuggeriaktie-
bolag' om största delen af yt t re stenbeklädnaden och med 
ingenjören W. Dahlgren om den vidlyftiga värme- och ven
tilationsapparaten. Åren 1897 och 1898 ingingos aftal med 
Grafversfors stenhuggeri om stora taklisten till riksdags
huset och om marmor ti l l nedre vestibulen samt med Aktie
bolaget Lindströms stenhuggerier på Gottland om kapitäler, 
balustrar, ornament m. m. i rödaktig kalksten från Hoburg. 
Entreprenör för uppmurandet af riksdagshusets stomme har 
varit byggmästaren A. E. Magnusson. Såsom arbetschef 
vid byggnaderna under byggnadskommitténs öfverinseende 
tjänstgjorde nuvarande öfversten vid Väg- och Vattenbygg
nadskåren J . A. Amundsson; och förestods byggnadskontoret 
af arkitekten Aron Johansson. 

För bedömande af byggnadernas dimensioner må beträf
fande riksdagshuset, den mest betydande af byggnaderna, 
nämnas dess högsta höjd, från gatuplanen till öfverkanten 
af midtpartiets baluster, 2885 meter, största längd, i rikt
ningen jämsides med Drottninggatan, 10384 meter samt 
största bredd, i riktningen jämnsides med Stallkanalen, 5831 
meter. 

Totalbeloppet af kostnaderna för båda byggnaderna jäm
te nödvändig byggnad af kajer och broar samt byggnads-
platsens ordnande i öfrigt hade af Eders Kungl. Maj :t och 
Riksdagen bestämts ti l l 5,000,000 kronor. Arbetena, som 
beträffande riksdagshuset fullbordats vid dettas öfverläm-
nande för Riksdagens räkning till fullmäktige i Riksgälds
kontoret i januari 1905, men vidkommande riksbankshuset 
under nu förevarande femårsperiod icke till fullo afslutats 
t i l l det inre, hafva emellertid icke kunnat utföras utan 
öfverskridande af de kostnadsbelopp, som för ändamålet be
räknats. Af 1902 års Riksdag beslutades sålunda en ökning 
i de beviljade anslagsmedlen med 2,000,000 kronor. Till de 
anslagna summorna komma räntor t i l l så betydande belopp, 
at t de af byggnadskommittén för arbetena disponerade me
del tordi kunna beräknas till närmare 11,000,000 kronor. 

Nytt centralposthus. Genom beslut af Eders Kungl. 
Maj:t och af 1897 års riksdag hade godkänts framlagdt 
förslag all för uppförande af ny t t centralposthus förvärfva 
det oiuj"...' i kvarteret Riddaren i Klara församling, som 
begränsas af Vasagatan, Mästersamuelsgatan, Bryggaregatan 
ocb Klara norra kyrkogata; och har detta byggnadsföretag 
under femårsperioden fullbordats. 

Det för byggnaden erforderliga tomtområdet, eller tom
terna n:r 1, 2, 3, 8, 9, 10 i kvarteret Riddaren, blef under 
år 1897 förvärfvadt för ändamålet. 

Efter det a t t pristäflan för ritningar till byggnaden 
ägt rum och bland inkomna förslag såsom det bästa och 
lämpligaste utvalts det, som framlagts af arkitekten Fer
dinand Boberg, uppdrogs åt honom at t uppgöra hufvudrit-
ningarna till byggnaden; och bemyndigades sedermera en sär-

skildt t i l lsatt kommitté, bestående af dåvarande t. f. byrå
chefen i Generalpoststyrelsen Henning Biörklund, professorn 
F. G. A. Dahl och arkitekten Boberg, a t t utföra byggnadsar
betet. Arbetet, som påbörjats under år 1898, blef fullbordadt 
år 1903; och invigdes det nya posthuset högtidligen den 27 
oktober samma år. 

Kostnaden för byggnadens uppförande hade utgjort 
2,081,073-20 kr., med tillägg af kostnaden för tomten, i den 
mån denna användts för posthusets behof, eller 1,065,569-26 
kr., ocb uppgick således totalkostnaden till 3,146,642--u; kronor. 

c) Den privala OjtrjMiailsveiksamlielen har älven under 
den gångna femårsperioden varit ganska liflig. Antalet an
mälda hus, rum och kök framgår af följande tabell, upp
tagande jämväl förhållandena under åren 1871—1900: 

Inom de särskilda församlingarna har antalet under 
åren 1901—1905 anmälda hus, rum och kök äfvensom lägen
heternas medelstorlek utgjort: 

Den lifligaste byggnadsverksamheten har sålunda ägt 
rum inom Adolf Fredriks församling, men äfven öfriga 
församlingsområden med undantag af de centrala uppvisa 
en ganska stark byggnadsverksamhet. De nyanmälda lägen
heternas medelstorlek är något mindre än under föregående 
femårsperiod. 
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Inom de mera omtyckta stadsdelarne har framträdt en 
benägenhet för ett all t mer dyrbart byggnadssätt med 
natursten för den yt t re beklädnaden af huset samt inom 
detsamma elektrisk hiss, marmortrappor, parkettgolf, bad
rum, elektrisk belysning och ibland äfven centraluppvärm
ning. Att byggnadsverksamheten varit otillräcklig i för
hållande till det alltj'ämt ökade behofvet af lägenheter, 
framgår blott alltför tydligt af den här nedan lämnade 
redogörelsen för bostadsräkningen år 1905. 

Antalet af synade rum och kök utvisar under de flesta 
åren en ganska märkbar skillnad i förhållande till de an
mälda, beroende dels därpå, a t t en del anmälda byggnader 
icke komms till utförande, dels därpå, a t t 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) Bostadsräkningen i Stockholm den 31 december 1905. 
I enlighet med stadsfullmäktiges beslu' den 2 oktober 1905 
angående bemyndigande för hufvudstadens Statistiska kontor 
att gå i författning om verkställande af en hvart femte år 
återkommande allmän räkning af bostäder i Stockholm har 
kontoret utfört en sådan undersökning, afseende förhållan
dena vid slutet af år 1905. Den af kontoret uppgjorda planen 
för denna bostadsräkning är i hufvudsak densamma, som 

användts vid bostadsräkningarne i Stockholm åren 1894 och 
1900, ehuru i väsentligt utvidgad form. För hvarje lägen
het infordrades genom rotemännen uppgifter om antalet rum 
eller lokaler, om rummens användning för olika ändamål, 
om årliga hyran (verklig eller beräknad), om antalet i 
lägenheten boende personer, om lägenhetens egenskap af 
uthyrd eller outhyrd, af ägaren själf begagnad eller fritt 
upplåten samt huruvida den var inrymd i gatuhus eller 
gårdshus samt dessutom äfven uppgifter rörande husens 
etage-antal m. m. Eesultatet af den sålunda verkställda 
sjunde allmänna bostadsräkningen i Stockholm den 31 de
cember 1905 offentliggjordes uti en af Statistiska kontoret 
utarbetad utförlig berättelse, hvaraf e t t sammandrag i tabell
form äfven införts i Statistisk årsbok för Stockholms stad 
år 1905. 

Under hänvisning till de i nämnda publikationer in
tagna redogörelser, går öfverståthållareämbetet nu a t t an
föra de viktigare förhållanden, som den senaste bostadsräk
ningen gifvit vid handen. 

Beträffande räkningen af husen må då först anmärkas, 
a t t såsom särskilda byggnader icke upptagits hus under 
byggnad, äfven om de kommit under tak. Enligt de inkomna 
uppgifterna skulle hufvudstaden äga 9,530 hus, hvaraf 387 
belägna utom stadsplanegränsen å Djurgårdsområdet. Det 
alldeles öfvervägande antalet af dessa byggnader voro upp
förda af sten: 8,138 eller 85-4 o/0. Trähusens antal uppgick 
sålunda ti l l 1,392, motsvarande 146 o/0 a f samtliga. Ensamt 
å Djurgårdsområdet åter funnos 323 trähus, hvilket gör 
83-5 % af alla därstädes befintliga hus. För öfrigt påträffas 
naturligtvis de flesta trähusen i rotarna i stadens utkan
ter. I de centrala delarna kvarstår endast e t t y t te rs t ringa 
fåtal Så uppgifves i staden inom broarna intet trähus, 
i Jakob 6, i Klara 8. 

Eedovisning af husen i gatu- och gärdshus har före
tagits för a t t kunna studera skillnaden i hyrespris för vå
ningar i dessa olika belägenheter. Det torde böra framhållas, 
a t t med gårdshus menas sådana hus, som hafva uppgång 
till våningarna endast »öfver gården», med genomgång af 
gatuhusen. F r i t t liggande icke förbyggda hus hafva klassi
ficerats som gatuhus. I hela staden skulle antalet gatuhus 
vara 6,616 eller 69-4 o/0 och antalet gårdshus 2,914 eller 
30-6 o/0 af samtliga. 

Med afseende å skillnaden mellan hyrorna i gatu- och 
gårdshus framträder, såsom var a t t vänta, det förhållandet, 
a t t de förra i regeln äro högre än de senare. Dock före
finnes beträffande lägenheter om et t rum och kök en före
teelse af r ä t t egenartad natur. För detta lägenhetsslag är 
nämligen hyran lägre för gatu- än för gårdslägenheter; 
för två rum och kök är skillnaden ganska svag, och först 
med tre rum och kök inträda af sevärda skiljaktigheter. 

Vidare torde inledningsvis böra framhållas, a t t i huf-
vudstadens 9,530 hus finnas inalles 32,575 etager, hvi lket 
motsvarar ett medeletageantal af 3-42, d. v. s. stadens hus 
äro i genomsnitt endast mellan 3 och 4 våningar höga. Fem
våningshusen utgöra den relativt talrikaste gruppen, t ä t t 
följda af fyravåningshusen. Af sexvåningshus finnes e t t r ä t t 
beaktansvärdt antal, eller ej mindre än 614, hvilket utgör 
6-4 o/0. Det är förnämligast på Östermalm och i Vasastaden, 
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där de moderna husen öfverflöda, som byggnader af denna 
typ förefinnas. Det torde i de flesta fall vara utnyttjandet 
af souterrainvåningen som karaktäriserar detta slags hus. 
Af sjuvåningshus finnes blott ett fåtal, 84 stycken eller 
0-89 o/0j och Mariahissens hus är det enda redovisade åtta-
våningshuset. 

En öfversikt rotevis af de hufvudsakliga resultaten 
af 1905 års bostadsräkning meddelas i tabell G. 

Hela antalet lägenheter och deras sammanlagda hyres-
belopjy utgjorde: 

Under sexårsperioden ,1895—1900 tillkommo således 6,416 
lägenheter, motsvarande en ökning af 9-8 o/0) medan under 
femårsperioden 1901—1905 lägenheternas antal ökades med 
12,4.24, utgörande en tillväxt af 17-3 o/o. Hyresbeloppen hafva 
stigit, under perioden 1895—1900 med 15-3 mill. kronor 

Tab. G. Resultaten af bostadsräkningen i Stockholm den 31 december 1905. 
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samt under perioden 1901—1905 med 14-9 mill. kronor, hvil-
ket i procentisk ökning motsvarar respektive 45-8 o/0 och 
30-6 o/o. Under hela elfvaårsperioden 1895—1905 konstateras 
sålunda inalles en ökning af 18,840 lägenheter med en 
motsvarande hyrestillväxt af 30'2 mill. kronor. I relativa 
tal, räknade på 1894 års siffror, betyder detta 28-9 o/o lä
genhetsökning och 90-4 "/o hyresstegring, d. v. s. hyresbe
loppen liafva växt mer än tre gånger fortare än lägen
heternas antal. 

Med afseende på de olika ändamål, hvartill lägenheterna 
användas, fördela sig desamma vid 1905 års slut på föl
jande säjt: 

De icke uteslutande såsom bostäder använda lägen
heternas hyresbelopp uppgick alltså år 1894 t i l l 4113 o/0> 

1900 till 40-75 o/o och år 1905 till 41-78 o/0 a f hela hyressum-
man för hufvudstaden. Skillnaden mellan de nämnda tre 
åren är, som synes, skäligen obetydlig, och i betraktande 
af den ej ringa mängden af under senare år nybyggda och 
modernt inredda affärspälats hade man kunnat vänta sig 
en större förändring i anförd proportion och i uteslutande 
stegrad riktning. A t t så icke vari t fallet, gifver en anty
dan om, att hyresbeloppen uppdrifvits relativt högre i fråga 
om bostads- än i fråga om affärslägenheter. 

Af sommarbostäderna förekomma naturligtvis de alira 
flesta å Djurgården, nämligen 116 med 56,168 kronors år
lig hyra. 

I procent af hela hyresbeloppet för hvarje grupp af 
lägenheter utgjorde: 

A t t bland affärs- och andra lägenheter de af ägarne 
själfva begagnade representera mera än en fjärdedel af hy-
ressumman, finner sin förklaring däri, a t t i denna grupp 
ingår en mängd för speciella ändamål inrättade etablissement, 
såsom flertalet större fabriker, kaserner, sjukhus, skol- och' 
ämbetslokaler o. s. v. Likaledes bör den omständigheten^ 
a t t bland sommarbostäderna ej mindre än 24 °/o uppgifvits 
vara outhyrda, ej väcka förvåning, då undersökningen af ser 
förhållandena vid årets slut. 

Af ofvanstående siffersammanställning framgår vidare, 
a t t de outhyrda lägenheternas hyresbelopp utgör endast 
2-64 o/0 af hela hyressumman för staden. Då likväl mot
svarande procentsiffror åren 1894 och 1900 voro ännu lägre, 
eller blott respektive 2-08 o/o samt 2'35 o/0> synes detta gifva 
vid handen, a t t tillgången på lägenheter skulle något ökats. 
Om man anställer en jämförelse mellan våren 1894, 1900 
och 1905, framgår däraf, a t t de outhyrda bostadslägenhe
terna, hvilka vid slutet af förstnämnda $ r representerade 
endast 1-92 o/0 a f samtliga lägenheters hyresbelopp, vid ut
gången af år 1900 fåt t si t t procenttal nedsatt till 1-60, hvar-
emot motsvarande siffra för år 1905 utgör 2-47 o/0. Beträf
fande åter affärs- och anstaltslägenheter utgjorde de out
hyrdas procenttal år 1894 2-13 o/0, hvilket tal år 1900 
stigit t i l l 3-34 o/0 för a t t år 1905 ånyo sjunka till 2-83 o/0. 
öfverskottet ,af bostadslägenheter, som redan år 1894 an
sågs alldelef otillräckligt, hade sålunda vid 1900 års slut 
ytterl igare minskats, men den starkt kännbara bostadsbrist, 
som präglade sistnämnda år, synes år 1905 vara i någon 
mån af hjälpt. Den kraftiga utveckling inom hufvudsta-
dens byggnadsverksamhet, som utmärkt den nu tillända-
lupna femårsperioden, synes alltså, relat ivt taget, företrä
desvis hafva — i olikhet mot närmast föregående period 
— kommit bostadslägenheterna till godo. 

Af stort intresse är a t t med afseende på tillgången, 
å bostadslägenheter undersöka den relativa betydelse, som 
inom lägenheter af olika storlek tillkommer hvar och en 
af våra fyra gruppen Till belysning häraf meddelas vid-
stående tabell H (sid. 59), som jämväl upptager de outhyrdas 
procenttal för åren 1894 och 1900. 

Frånsedt lägenheterna på ett kök utan rum och rum 
utan kök eller med endast del i kök, förete tabellens re
lativa ta l i många hänseenden en märklig regelbundenhet. 
Sålunda befinna sig de uthyrda lägenheterna nästan oaf-
brutet i relat ivt sjunkande i mån af lägenheternas stör
lek och intaga för de största lägenheterna endast omkring 
50 °/o, efter hyresbeloppet räknadt. De af ägarne själfva 
begagnade tillväxa däremot på ett undantag när oafbrutet 
i betydelse, a l l t eftersom lägenheterna äro större, och af 
de allra största lägenheterna kommer mer än en fjärdedel 
på denna grupp. De fritt upplåtna äro synnerligen talr ikt 
företrädda bland smålägenheterna; deras procenttal visa se
dan en tydlig tendens till nedgång, men stiga åter på e t t 
undantag när från och med lägenheter på sex rum och kök 
samt nå sin kulmen för de största lägenheterna med öfver 
20 °/o af hela hyran. Det betydande antalet portvakts:-, 
vaktmästare- o. d. lägenheter å ena sidan samt de stora 
boställslägenheterna å den andra få genom dessa tal s i t t 
naturliga uttryck. 
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Hvad slutligen beträffar de lägenheter, som här sär-
skildt påkalla uppmärksamhet, eller de outhyrda, framgår af 
tabell H, a t t deras procenttal år 1905 synas, jämförda 
med 1894 och i synnerhet 1900 års siffror, vara ganska goda. 
Undersöker man nämligen förhållandena inom de sär
skilda lägenhetskategorierna, finner man, att , medan den 
största bristen åren 1894 och 1900 gjorde sig gällande be
träffande smålägenheter, byggnadsverksamheten under åren 
1901—1905, glädjande nog, synes hafva inriktat sig på 
skapandet af dylika. Dock måste tillgången på ett rum och 
kök betraktas såsom fortfarande för knapp, i det procent
talet för outhyrda sådana lägenheter, hvilkas antal år 1905 
var 171, utgjorde endast 083 % af hyresbeloppet för samt
liga bostadslägenheter. Motsvarande siffra för lägenheter 
om två till sju rum och kök har a t t uppvisa ett någor
lunda jämnt stigande öfverskott, medan den för lägenheter 
om åt ta rum och kök samt därutöfver ånyo sjunker. 

Inom de särskilda rotarne hafva de outhyrda bostads
lägenheternas procent af hela hyressumman för roten ut
gjort : 

Som man af ofvanstående siffror finner, lämnar Söder
malm ett långt större öfverskott af outhyrda bostadslägen
heter än de öfriga delarna af hufyudstaden. Särskildt fram
trädande i detta hänseende är Barnängsroten, inom hvilken 
hyran för outhyrda bostadslägenheter vid 1905 års slut 
beräknats till 10-67 o/o a f hyresbeloppet för samtliga bo
stadslägenheter. Denna rote hade märkligt nog vid före
gående bostadsräkning år 1900 ej en enda outhyrd lägen
het, hvadan dess öfverflöd på dylika nu blir så mycket 
mera i ögonen fallande. Norrtullsroten och Skanstullsroten 
utmärka sig äfvenledes för jämförelsevis höga procenttal 
i antydt hänseende. Minst är tillgången på outhyrda bostads
lägenheten å Östermalm. Hufvudsakliga anledningen till 
dessa företeelser torde vara att söka däri, a t t de senare årens 
liiliga byggnadsverksamhet koncentrerat sig på mindre bo
stadslägenheter i de y t t re delarna af hufvudstaden. 

Hvad beträffar affärs- och anstaltslägenheterna, har 
hyresbeloppet för de outhyrda lägenheterna bland dem ut
gjort i procent af hyran för dels samtliga lägenheter (såväl 
de uthyrda och de outhyrda som de af ägarne själfva be
gagnade och de fri t t upplåtna), dels ock endast de lägen

heter, hvilka i egentlig mening kunna sägas vara tillgäng
liga å hyresmarknaden, eller de uthyrda och de outhyrda: 

Endast för butik- och anstaltslägenheter hafva sålunda 
procenttalen stigit sedan år 1900, hvaremot en minskning 
uppkommit för alla de öfriga. I det hela taget torde emel
lertid tillgången å affärs- och anstaltslägenheter få anses 
mycket tillfredsställande och kan i fråga om den mest be
tydande gruppen, eller butiklägenheterna, betecknas såsom 
riklig. 

Blandade affärs- eller anstalts- och bostadslägenheter 
synas i allmänhet vara i af tagande, och'i all synnerhet gäller 
detta om butiklägenheter, som tillika innehålla bostäder, 

Tab. H. Bostadslägenheterna 1) i Stockholm år 1905, för
delade efter rumsantalet. 
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hvaremot de »rena» butiklägenheternas antal stigit från 
2,910 år 1900 till 4,103 år 1905, motsvarande en ökning 
af 1,193 lägenheter. Perioden 1895—1900 hade att uppvisa 
en ökning af endast 679 butiklägenheter. Det tyckes också 
för närvarande härska öfverflöd å dylika, ty icke mindre 
än 348, eller 8-48 o/0 af hela antalet, stodo outhyrda vid 
1905 års utgång. 

Den ökade tillgången på bostadslägenheter hade man 
kunnat vänta skola medföra mindre efterfrågan å sådana 
lägenheter och i sammanhang därmed nedsatta hyror. Att 
det oaktad! en allmän hyresstegring utmärkt jämväl åren 
1901—1905, likasom föröfrigt perioden 1895—1900, torde 
vara en allmänt känd sak. 

En genomgående ökning föreligger så godt som öfver 
hela linjen. Sålunda utgjorde medelhyran: 

Tillväxten under åren 1895—1900 har alltså utgjort 
för bostadslägenheter 35 °/o och' för affärs- m. fl. lägen
heter 2(i %, medan motsvarande siffror för perioden 1901 
—1905 belöpa sig till respektive 11 °/o och 9 °/o. Under 
hela elfvaårsperioden 1895—1905 har hyresbeloppet vuxit 
för bostadslägenheter med 50 °/o och för andra lägenheter 
med 37 o/o, en enorm hyresstegring, som måste väcka både 
förvåning och oro. 

Vill man närmare undersöka hyresförhållandena i fråga 
om bostadslägenheterna, torde man lämpligen böra inskränka 
sig till de uthyrda lägenheterna och därjämte skilja mellan 
sådana af olika slag med gruppering efter rummens an
tal. En beräkning af medelhyrorna enligt sålunda angifna 
grunder utfaller på sätt tabell I utvisar. 

Bland de olika stadsdelarne framstå naturligen Ja
kob och Östermalm såsom de dyraste, tätt följda af Jo
hannes m. fl. Särskildt anmärkningsvärda äro de höga hy
rorna i Johannes, som förut utmärkte sig för ganska mått
liga hyror. Hyresstegringen i denna del af staden har också 
uppgått till ej mindre än 60 å 70 % sedan år 1894. Detta 
är tydligen återigen ett uttryck för den lifliga byggnads
verksamheten i församlingens norra delar, som gifvit upp-
hof åt en mängd moderna hus med eleganta våningar och höga 
hyror. Lägre hyror återfinnas i staden mellan broarna, hvars 
centrala läge ej förmår uppväga lägenheternas bristande 
komfort. Ett enkelrum synes det oaktadt vara ganska efter
sökt äiven i denna stadsdel. Främst i billighet torde böra 
sättas Katarina och därefter Maria, d. v. s. Södermalm. 

Eör öfrigt växla ju alltid stadsdelarnes ställning med 
afseende på billiga hyror, allt eftersom man håller sig 
till små eller stora lägenheter. Kungsholmen t. ex. är en 
dyr stadsdel för smålägenheter, men relativt billig för de 
stora. Den billigaste roten synes vara Barnängsroten, med 
hvilken täflar Skinnarviksroten, och om den dyraste plat
sen täfla Narvaroten, Grefbroroten, Karlaroten och Humle
gårdsroten, alla å Östermalm. 

Tab. I. Medelhyran för uthyrda lägenheter inom de sär
skilda församlingarna i Stockholm åren 1894, 1900 och 1905. 



Under perioden 1895—1900 stego bostadshyrorna, så
som, förut antydts, i genomsnitt omkring 30 °/o och under 
perioden 1901—1905 omkring 12 o/o; hela stegringen 1895— 
1905 uppgår t i l l öfver 46 o/o. De största våningarna om 
7 å 8 rum och kök visa den minsta relativa hyresökningen 
med omkring 40 % ; den absoluta ökningen är emellertid 
r ä t t beaktansvärd: 500 a 600 kronor per våning. 

Beträffande affärs- och anstaltslägenheter torde få läm
nas följande öfversikt af deras medelhyror åren 1894, 1900 
och 1905: 

Af dessa tal framgår, att hyrorna under åren 1895 
—1900 ökats relativt mest för uthuslägenheter, nämligen 
med 71 o/o, och därnäst för kafélägenheter (64 °/o), kontors-
lägenheter (34 o/0) o. s. v. I öfrigt har hyresstegringen för 
ingen af de olika lägenhetsklasserna understigit 28 o/0, med 
undantag för anstaltslägenheter, hvilkas medelhyra tillväxt 
med endast 12 %• Den ringa ökningen för sistnämnda grupp 
torde få sin förklaring däraf, a t t densamma nästan uteslu
tande utgöres af offentliga anstalter, som innehafvas af 
»agarne» själfva och hvilkas hyresbelopp endast äro be
räknade. 

I fråga om de sociala förhållanden, som genom bostads
räkningen trädt i dagen, må meddelas följande öfversikt, 
som förutom antalet rum och Jcölc bland bostadslägenhe
terna äfven lämnar uppgifter rörande folkmängdstätheten, 
d. v. s antalet personer per 100 eldstäder, inom lägenheter 
af ol ika storlek vid 1905 års s lu t : 
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Folkmängdstätheten af tager sålunda till en början myc
ket hastigt med stigande rumsantal men från och med 
lägenheter om fem rum och kök betydligt långsammare. 
Såsom et t ur hygienisk synpunkt synnerligen glädjande för
hållande kan af förestående siffror konstateras, a t t den år 
1900 särskildt i smålägenheterna härskande trångboddheten 
något minskats. För jämförelses skull kan här nämnas, a t t 
för hela Stockholm kommo år 1894 138 personer på 100 
eldstäder, en siffra som år 1900 gåt t upp till 140 och år 
1905 sjunkit till 132. Om man frånser några betydelselösa 
kategorier med del i. kök etc. samt en eller annan af de 
allra största lägenhetsslagen, för hvilka sistnämnda begrep
pet öfverbefolkning torde sakna all betydelse, visa samtliga 
detaljsiffror, a t t bostadsutrymmet ökats. Ännu är emellertid 
ställningen långt ifrån gynnsam i de mindre lägenheterna. 

Hvar man bör sät ta gränsen mellan öfverbefolkade och 
normalt befolkade lägenheter, är en något sväfvande fråga, 
äfven om man, såsom här icke är fallet, har lägenheternas 
dimensioner uppmätta. I den år 1903 utkomna, af stadens 
asylstyrelse föranstaltade undersökningen angående bostads
förhållandena i Stockholm år 1902 sättes på angifna grun
der 15 kubikmeter luft per person såsom ett lämpligt mini
mum, när skillnad ej göres på äldre och barn och då kökens 
rymd medräknas. Med iakttagande, däraf at t storleken för ett 
rum i Stockholms smålägenheter (kök räknadt såsom rum) 
enligt asylstyrelsens undersökning är i medeltal 33-8 kubik
meter, skulle man kunna anse, att öfverbefolkning inträder, 
när .medelfolkmängden per eldstad öfverstiger två personer. 
D. v. s. för de olika lägenhetskategorierna inträder öfver
befolkning, då det bor 3 personer i 1 kök eller 1 rum, 5 per
soner i 2 rum eller i 1 rum och kök, 7 personer i 2 rum 
och kök, 9 personer i 3 rum och kök etc. Dock måste man 
fasthålla därvid, att , då de särskilda rummen ej uppmätts, 
dessa slutledningar endast äro ungefärliga. 

Kedan medeltalssiffrorna för smålägenheterna ge vid 
handen, a t t här råder en rä t t utpräglad trångboddhet enligt 
de gifna betingelserna. An tydligare framgå dessa för
hållanden af siffrorna för lägenheternas fördelning efter de 
ooendes antal, hvilka meddelas här nedan i tabell K (sid. 62) 
för lägenheter upp till 3 rum och kök. Längre har det förut 
angifna resonnementet angående öfverbefolknings inträdande 
knappast giltighet, enär rummen i medeltal blifva rä t t myc
ket större i våningar med flera rum; t. o. m. för den sist 
anförda kategorien är tillämpningen kanske något pressad, 
men då i allmänhet trerumslägenhetema pläga inräknas 
i smålägenheternas antal, äro de äfven här medtagna. De 
oviktiga kategorierna 3 och flera rum utan kök samt lä
genheter med del i kök äro uteslutna på grund af de för 
dessa kategorier sväfvande beräkningsgrunderna; likaså 
torde här äfven böra framhållas, a t t de i tabellen medde
lade siffrorna endast afse begagnade bostadslägenheter. 

Af tabellen framgår, att icke mindre än 14,265 små
lägenheter, utgörande något mer än 1/4» eller noga räknadt 
26-8 0/0, af samtliga begagnade dylika lägenheter — 53,283 
stycken —, måste anses som öfverbefolkade vid slutet af 
år 1905. I dessa lägenheter bodde 87,189 personer, utgörande 
41-2 0/0 eller rundt 2/5 af hela den hithörande befolkningen, 
som uppgick till . 211,849 personer. 
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Jämförda med siffrorna för år 1900, äro dessa föga 
fördelaktiga siffror dock rätt gynnsamma. Detta sistnämnda 
år voro nämligen, som tabellen angifver, ej mindre än 15,230 
af 46,141 begagnade smålägenheter, eller V3 af samtliga, 
öfverbefolkade. Af hela den i dessa lägenheter boende folk
mängden, 195,778 personer, hystes 94,526, eller nära hälften, 
i de öfverbefolkade lägenheterna. 

Ser man närmare på detaljsiffrorna för de olika lägen
hetsslagen, återfinner man samma förhållande öfver hela 
linjen, ibland mer ibland mindre starkt utprägladt. Om 
man fäster sig särskildt vid 1905 års siffror, ser man, 
att ungefär Vs af lägenheter å 1 rum' och kök måste in
rangeras bland de öfverbefolkade; V af 2 rum och kök 
och VM af 3 rum och kök hysa likaledes fler människor, 
än de hygieniska fordringarna tillåta. I de minsta lägen
heterna om 1 enkelkök och 1 enkelrum äro förhållandena 
de sämsta; 40 % a 50 °/o af dessa lägenheter äro öfver
befolkade, och i sådana lägenheter äro hopträngda omkring 2/3 

af Jiela den hithörande befolkningen, 14,790 af 23,396 per
soner. 

. Affärs- och anstaltslägenheterna innehöllo år 1905 ne
danstående antal rum: 

Tab. K. Öfverbefolkade smålägenheter i Stockholm åren 
1900 och 1905. 

Folkmängden inom dessa lägenheter uppgick till 32,504 
personer, hvaraf omkring en tredjedel kommer på anstalts-
rummen. 

e) Bostadsbolag samt bostads- och byggnadsföreningar. 
Arbetarebostäder. De fastigheter, som tillhöra aktiebolag 
med ändamål att anskaffa bostäder, finnas upptagna i tabell 
5 bland bilagorna. Af sådana aktiebolag kunna här om
nämnas Aktiebolaget Billiga bostäder, Aktiebolaget Hem
gården, Aktiebolaget Stockholms arbetaréhem, Stockholms 
byggnadsaktiebolag samt Byggnadsaktiebolaget Manhem. 

Beträffande öfriga, icke på aktier grundade bostads-, 
bolag och motsvarande föreningar lämnas en öfversikt i 
tabell L (sid. 63), och framgår af densamma, att vid periodens 
slut i hufvudstaden funnos 38 dylika korporationer, innehaf-
vande 41 fastigheter med ett sammanlagdt taxeringsvärde 
af 6,907,100 kr. Ar 1900 voro korporationernas och fastig
heternas antal desamma som år 1905, men sammanlagda 
taxeringsvärdet endast 5,852,500 kr. 

För åtgärderna för beredande af bostäder vid Hjorthagen 
åt stadens arbetare redogöres i nästa afdelning i samband 
med skildringen af Värtagasverket. 

Bristen på smärre lägenheter i staden har gjort, att 
en mängd arbetarebostäder uppförts i angränsande kommu
ner, dels af arbetarne själfva, dels af bolag, såsom Aktie
bolaget Hem på landet. Den utflyttning af hufvudstadens 
arbetarebefolkning till förstäderna, hvilken omnämndes i 
förra femårsberättelsen, har sålunda fortgått i oförminskad 
omfattning. Sådana förstadssamhällen äro Liljeholmen med 
Gröndal, örby, den s. k. Kungsholms villastad i Bromma 
socken, Sundbyberg, Dufbo, Solhem, Bromsten, Lilla Alby, 
Nya Hufvudsta och Hagalund; företrädesvis bebodda af 
personer ur andra samhällsklasser äro Djursholm, Stocksund, 
Storängen, Saltsjöbaden och Södertörns villastad. Närmare 
redogörelse för dessa förstadssamhällen torde vara att finna 
i femårsberättelsen för Stockholms län. 

H) Belysning, vattenledning, renhållning m. m. 

a) Belysning. Gasverket. Den gångna femårsperioden 
var i så måtto betydelsefull för gasverket, att den 18 de
cember 1903 femtio år hade förflutit, sedan de första gas
lågorna tändes i- Stockholm. 

Till följd af statens järnvägars centralstations utvidg
ning har enligt af stadsfullmäktige den 19 juni 1903 god-
kändt kontrakt till statens järnvägar dels försålts och dels 
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till en provisorisk gata upplåtits sammanlagdt 4,320 kvm. 
tomter i kvarteren Gäddan och Ugglehufvudet mot en kö
pesumma af 840,623 kronor. Då gasverkets kontor, boställs-
våningar, rörledningsverkstäder m. m. voro inrymda i bygg
naderna å dessa tomter, hafva stadsfullmäktige på styrel
sens förslag den 29 februari och den 6 december 1904 be-

slutit, a t t nya administrationsbyggnader skola uppföras å 
stadens tomt i kvarteret Sabbatsberg för en beräknad kost
nad af 1,071,000 kronor. Statens järnvägar tillerkändes ge
nom särskild öfverenskommelse rä t t a t t t i l l träda tomterna 
den 15 november 1904 mot bland annat det villkor a t t ställa 
kontorslokaler till gasverkets förfogande för tiden intill 

Tab . L. Egendomar tillhörande bostadsbolag samt bostads- och byggnadsföreningar i Stockholms stad år 1905. 
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den 1 oktober 1906. Den 24 november 1904 flyttades gas
verkets kontor till sin af järnvägen anskaffade provisori
ska lokal, Torsgatan n:r 10. 

Å kontors-, verkstads- och bostadshusen vid Torsgatan 
n:r 22—28 hafva arbetena pågått under åren 1904 och 1905. 
Kostnaden för dessa byggnader uppgick vid 1905 års ut
gång ti l l 359,933-28 kronor. 

Vid det gamla gasverket i Klara hafva icke några ny
byggnadsarbeten förekommit. Utvidgningarna hafva in
skränkt, sig till inköp af några smärre apparater till ett 
eajnmanlagdt belopp af 2,232-89 kronor. 

Sedan värdet af de, med anledning af statens järnvägars 
inköp af tomter i kvarteren Gäddan och Ugglehufvudet, 
rifna byggnaderna blifvit afskrifvet, utgör det bokförda 
värdet af Klaragasverket jämte hufvudrör, inventarier, gas-
och oljelyktor, privatserviser och gasmätare vid 1905 års 
utgång 7,761,224-32 kronor. 

För den första fjärdedelen af Värtagasverket, vid förra 
femårsperiodens utgång bokförd till 4,911,199-86 ..kr., har! 
tomten i Hjorthagen blifvit inlöst med ett belopp af 92,120 
kr. För en del inköpta inventarier och apparater hafva ut-
gifvits 20,958-30 kr., hvadan det bokförda värdet af Värta-
gasverkets första fjärdedel vid 1905 års utgång utgjorde 
5,024,278-ic kronor. 

Gasklockan n:r 2 vid Värtagasverket har komplette
rats med några mindre arbeten för en kostnad af 3,622-74 kr., 
hvadan denna vid 1905 års utgång var bokförd för 755,65006 
kronor. 

Arbetena för den andra fjärdedelen af Värtagasverket 
hafva under perioden bestått i uppförande af tjärcisterner, 
fabrik för tillverkning af svafvelsyrad ammoniak och kau-
stik ammoniak, 12 ugnar med lutande retorter jämte därtill 
hörande kol- och kokstransportanordningar samt kokskros
sar; och hafva härför utbetalts 881,788-23 kronor. 

Som vid den ökade kolimporten för Värtagasverkets 
räkning det visat sig nödvändigt a t t där kunna lossa två 
ångare samtidigt, måste den där befintliga lossningskajen 
förlängas åt norr med 140 meter, och nödiga lossningsanord
ningar uppsättas. På styrelsens hemställan medgåfvo stads
fullmäktige, att detta arbete finge för en beräknad kostnad 
af 317,000 kr. utföras och utgifterna härför gäldas af de 
medel, som reserverats af de för anläggningen af andra 
fjärdedelen af Värtagasverket anslagna medel. Kostnaderna 
för de för denna utvidgning under år 1905 utförda arbeten 
belöpte sig till 43,664-88 kronor. 

Då under årens lopp allt större svårigheter uppstått för 
arbetarepersonalen vid Värtagasverket a t t mot en skälig 
hyra kunna anskaffa sig lämpliga bostäder åj Östermalm, 
hemställde gasverksstyrelsen i skrifvelse till stadsfullmäk
tige den 22 april 1903 att i kvarteret litt . N i den del 
af Hjorthagen, som af stadsfullmäktige blifvit upplåten till 
uthyrning på 30 år, för upplåtande mot billig hyra till ar
betare vid gasverket finge uppföras, till a t t börja med, 6 
stycken arbetarebostadshus, hvartdera om 8 lägenheter å 1 
rum och kök samt en gemensam tvättstuga. Sedan stads
fullmäktige enligt beslut den 2 juni 1903 bifallit gasverks-
styrelsens of van nämnda framställan, påbörjades arbetet 
genast, och voro bostäderna färdiga at t tagas i besittning 

den 1 oktober 1904. Efter det a t t största delen af lägenhe
terna blifvit påtingad af gasverkets arbetare och beträf
fande 27 lägenheter kontrakt redan undertecknats, började 
en rörelse uppstå bland arbetarne rörande hyreskontrakten, 
hvilka voro affattade i öfverensstämmelse med dem, som 
gälla för de af drätselnämnden uppförda arbetarebostads-
husen. Vid härpå följande underhandlingar med arbetarne 
visade gasverksstyrelsen s tor t tillmötesgående och gjorde 
eftergifter i kontraktets bestämmelser, men då det oaktadt 
någon öfverenskommelse ej kunde träffas med arbetarne, 
utan de påtingade lägenheterna blefvo uppsagda, ansåg sty
relsen det med anordnandet af arbetarebostäderna afsedda 
ändamålet förfeladt och hemställde därföre i skrifvelse t i l l 
stadsfullmäktige den 18 februari 1905, a t t stadsfullmäk
tige måtte besluta, a t t de uppförda arbetarebostäderna mot 
deras bokförda värde måtte få öfverföras på drätselnämndens 
första afdelning at t af densamma handhafvas, hvarti l l stads
fullmäktige den 20 mars 1905 lämnade s i t t bifall. Kostna
derna för arbetarebostäderna uppgingo t i l l 152,659-63 kr., 
med hvilken summa desamma af drätselnämndens första af
delning blifvit inlösta. Samma belopp har således afskrif-
vits å utgifterna för andra fjärdedelen af Värtagasverket, 
hvilken del härefter vid 1905 års utgång hade e t t bokfördt 
värde af 3,107,061-73 kronor. 

Då gasförbrukningen, oaktadt användandet af elektrisk 
ström tilltagit i allt större skala öfver hela Stockholm, dock 
visar ungefär samma stegring som förut, och gränsen för båda 
verkens till verkningsförmåga kunde beräknas uppnådd år 
1905, ansåg styrelsen en utvidgning redan år 1906 nödvän
dig och hemställde därföre i skrifvelse t i l l stadsfullmäktige 
den 20 april 1905, a t t stadsfullmäktige måtte besluta, a t t 
ett vattengasverk, afsedt för en maximiproduktion per dygn 
af 60,000 kbm., måtte genom gasverksstyrelsens försorg upp
föras vid Värtagasverket mot en beräknad kostnad af 
1,464,000 kr., samt en utvidgning af kolgasverket, bestående 
af kokstransportanordningar, reningsapparater, gaspumpar, 
verkstadshus, verkstadsmaskiner och inventarier, utföras för 
en beräknad kostnad af 412,000 kr. Förslaget bifölls af 
stadsfullmäktige i juni månad 1905. Under senare åren har 
s. k. vattengas för tillblandning t i l l stenkolsgas alltmera 
börjat användas. Denna gas tillverkas genom a t t lå ta vat
tenånga passera genom glödande kokslager och består i huf-
vudsak ai' koloxid och vätgas. Gasen är icke lysande men 
göres sådan genom karburering med olja eller benzol eller 
ock medelst införande i retorterna under pågående stenkols-
destillering, s. k. autokarburering. Såsom blandning med 
stenkolsgasen äger vattengasen många företräden. Den for
drar blott en enkel anläggning och ger sällan anledning ti l l 
driftstöringar. Den fordrar också jämförelsevis liten plats, 
och verket kan igångsättas på cirka tre timmar, då däremot 
ett kolgasverks ugnar fordra tre dygn för a t t komma i full 
gång. 

För vattengasverket hafva intill 1905 års slut utgifvits 
160,309-89 kr. och för utvidgning af kolgasverket 16,858-60 
kr. Inalles hafva för Värtagasverket inti l l 1905 års slut 
utgifvits 9,064,158-3.4 kronor. 

öfriga utvidgningar under femårsperioden hafva afsett 
följande ändamål: 
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Gasverkens sammanlagda värde vid 1905 års utgång 
belöpte sig till 17,185,315-94 kr., hvaraf dock 10,081,928-27 
kr. voro amorterade. 

Börledningarnes sammanlagda längd utgjorde vid slu
tet af nedanstående år, i meter: 

Under femårsperioden har alltså rörnätets längd ökats 
med 6-02 procent. 

Den af staden bekostade offentliga belysningen med gas, 
olja och elektricitet omfattade under perioden nedanstående 
antal ordinarie lyktor: 

Dessutom funnos vid 1905 års slut uppsatta 2 periodiska 
gas- och 19 oljelyktor; af de senare voro 10 intensivbrännare. 

Som af ofvanstående sammanställning framgår, har, 
särskildt under det sista året, gruppbrännare i gatugaslyk-
tor kommit t i l l ganska stor användning. Af de vid 1905 
års slut befintliga 557 gruppbrännarne voro 400 med 2 brän
nare, 104 med 3 brännare, 21 med 5 brännare och 32 med 
10 brännare. Antalet uppsatta brännare utgjorde vid 1905 
års slut 9,304, utsat ta i 8,324 lyktor. Brännarne voro så 
fördelade, a t t 4,549 brinna till kl. half 1 och 4,755 till dag-
ning. j 

Antalet gaslyktor har under perioden ökats ined 620, 
eller 8-05 procent. 

Af oljelyktorna voro 19 försedda med intensivbrännare. 
Inom stadens olika delar utgjorde antalet lyktor, som 

begagnats under hela lysåren 1901 och 1905: 

Dessutom funnos uppsatta på Norrbro 8 och på Vasa
bron 16 elektriska båglampor. 

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

Gasförbrukningen för den offentliga belysningen har 
under femårsperioden stigit med 1217 o/o och för den en
skilda belysningen med 19-56 o/0. 

Gasens användning till bränsle har äfven under denna 
period varit stadd i stark tillväxt, nämligen från 39,387 
apparater för kokning och eldning år 1901 till 54,613 vid 
1905 års slut. Däremot har användningen af gas för drif-
vande af motorer nedgått, så at t vid 1905 års slut endast 
327 gasmaskiner med 2,516 hästkrafter voro uppsatta mot 
409 med 3,036 hästkrafter vid 1901 års slut. Detta förhål
lande beror på, a t t elektriska motorer alltmera vunnit in
steg och delvis u t t rängt gasmotorerna. 

Största gasförbrukningen per dygn utgjorde 125,720 
kbni. år 1901 och 148,930 kbm. år 1905, således en ökning 
med 18-40 o/o. Minimiförbrukningen per dygn har under 
perioden stigit från 21,960 kbm. till 23,320 eller 6-19 o/o 

Medel förbrukningen af gas (allmän och enskild) ut
gjorde pr innevånare under perioden 91'8 kbm. Under före
gående femårsperiod utgjorde densamma 75-8 kbm. 

Kolåtgången under år 1901 uppgick till 86,035 ton och 
under år 1905 till 103,106 ton. 

Oaslågor för enskild förbrukning äfvensom antalet (fas
mätare utgjorde vid slutet af nedanstående år: 

I det angifna antalet lågor vid 1905 års slut ingå 2,318, 
som brinna utan mätare och äro uppsatta i kyrkorna och 
privata lyktor. 
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Gaspriset. I priset för den offentliga belysningen har 
under perioden icke någon förändring inträdt, utan betalas, 
inklusive skötsel och underhåll af lyktor, brännare och glöd
kroppar, ett pris af 2 öre per lystimme för enkel brännare, 
förbrukande utom tändarelåga 100 liter gas per timme, och 
i proportion därefter för större eller mindre brännare. Till 
följd af de betydligt höjda kolprisen hemställde styrelsen i 
förslaget t i l l stat för år 1901, a t t priset för gas ti l l kok
ning, eldning och motordrift, som förut var 10 öre per 
kbm., måtte få höjas till 12 öre per kbm., hvarigenom äfven 
vunnes det länge efterträdda målet a t t få gemensamt pris 
för lys- och värmegas- Detta förslag godkändes af stadsfull
mäktige, och trädde den nya taxan i kraft den 1 januari 
1901. De förut tillämpade rabattsatserna bibehöllos oför
ändrade. 

Medelpriset för den till enskild förbrukning försålda 
gasen utgjorde under perioden 1163 öre per kbm. och för 
1905 särskild! 11-66 öre. 

Gasens ljusstyrka utgjorde under år 1905 i medeltal en
ligt de offentliga profningarne 15-1 hefnerljus mot 15-6 år 
1900. 

Förutom hufvudprodukten gas erhöllos vid gasverken 
under år 1905 följande biprodukter, nämligen: 1,356,475 hl. 
koks, 38,676-8 hl. tjära, 825,804 kg. svafvelsyrad ammo
niak, 113,141 kg. kaustik ammoniak och därjämte förbru
kad reningsmassa, grafit m. m., all t i värde uppgående till 
1,637,381-85 kronor. 

Elektricitetsverket- I förra berättelsen omnämndes, a t t 
stadsfullmäktige beslutit anläggande af en ångkraftcentral 
vid Vårtan med understationer å Norrmalm, Kungsholmen 
och Södermalm för en beräknad kostnad af sammanlagdt 
8,039,000 kr. Denna nya anläggning blef under år 1903 
till sin första utbyggnad i det närmaste färdig och började 
sin verksamhet den 30 september vid Tulestationen. Krono
bergsstationen började sin verksamhet den 14 oktober och 
Katarinastationen den 3 november. Till Brunkebergsverket 
levererades ström från Värtaverket första gången den 28 
november 1903. 

Vid 1905 års slut hade härför utgifvits: 

På styrelsens förslag beviljade stadsfullmäktige ett be
lopp af 335,000 kr., a t t utgå under år 1001, för uppförande 
af ytterligare en ackumulatorvåning med batteri, cellregu
latorer m. m. vid Brunkebergsverket. Verkliga kostnaderna 
för denna utvidgning hafva utgjort: 

Beloppet understiger sålunda med 19,708-09 kr. den be
räknade kostnaden. 

Då elektricitetsverket anlades, begagnades öfverallt vid 
centralanläggningar i treledningssystem en fördelningsspän
ning af 2x110 volt, och kabelnätet härstädes utfördes äfven 
för denna spänning. Sedermera har emellertid vid nyare 
verk införts en fördelningsspänning af 2x220 volt i tre-
ledaresystem med jordbunden nolledning. Vinsten häraf är 
betydlig, i det a t t man genom a t t använda dubbla spänningen 
icke allenast kan inkoppla dubbla antalet lampor utan äfven 
kan konstruera hufvudledningarna för en förlust af 2x25 
volt mot 2x17 volt vid den lägre spänningen- Kapaciteten 
i ett sådant nät förökas teoretiskt 2-9 gånger mot i e t t nät 
af den lägre spänningen. Vid en omändring af kabelnätet 
för den högre spänningen skulle dessutom den stora fördelen 
vinnas, a t t några uppgräfningar i gatorna icke behöfde un
der de närmaste åren förekomma för a t t omlägga och förstora 
kablarne. Ledningsnätet kunde utan vidare begagnas för den 
högre spänningen, men icke så installationerna hos konsu
menterna. Då en ombyggnad af privatinstallationerna icke 
skulle tillföra konsumenterna någon direkt fördel, och så
ledes någon ersättning därför af dem icke kunde fordras, 
hemställde styrelsen i statförslaget för år 1902 a t t på gas
verkets bekostnad få utföra ifrågavarande ombyggnad af 
privatinstallationer; och lämnade stadsfullmäktige härt i l l 
sitt bifall. Kostnaderna därför, som enligt stadsfullmäktiges 
medgifvande tagits af vinstmedel, hafva under perioden "be
löpt sig till 303,861-62 kronor. 

Då Stockholms nya spårvägsaktiebolag redan under år 
1903 ämnade införa elektrisk drift för en del af sina linjer 
och bolaget, enligt mom. 8 i den förnyade koncessionen, är 
skyldigt att för spårvägarnes elektriska drift använda elek
trisk energi från stadens elektricitetsverk, hemställde gas
verksstyrelsen den 22 april 1903, a t t stadsfullmäktige måt te 
af lånemedel bevilja ett belopp, enligt kbstnadsförslag, upp
gående till 1,191,000 kr., för utvidgning af Stockholms elek
tricitetsverk i och för genererande och distribuering af elek
trisk ström för norra spårvägarne. Kostnaderna för denna 
utvidgning belöpte sig i verkligheten t i l l 1,197,48758 kr., 
således med 6,487-58 kr. öfverstigande de beräknade, h vil
ket berodde på, a t t kabelnätet måst utsträckas, i mån som 
nya spårvägslinjer blifvit utlagda. 

För uppförande af ett kolhus vid V ärtaelektricitetsver
ket anvisade stadsfullmäktige 148,000 kr. Utgifterna för 
detta kolhus uppgingo under år 1905 ti l l 22,47826 kronor. 

Då det nya elektricitetsverket anlades, var meningen 
at t därifrån kunna servera elektrisk ström ti l l alla områ
den inom Stockholm. I förslaget upptogs dock icke någon 
understation for Djurgården, emedan behof af ström där
städes då ännu icke förefanns i någon större utsträckning. 
Sedermera har emellertid förfrågan om erhållande af elek
trisk ström ti l l olika delar af Djurgården blifvit ganska 
liflig i sammanhang med därstädes pågående byggnadsverk
samhet. Styrelsen ansåg därföre tiden vara inne a t t kom
plettera den nya elektricitetsanläggningen med en under
station å Djurgården och hemställde därföre i statförglaget 
för år 1905 om tillstånd a t t för en beräknad kostnad af 
375,000 kr. få uppföra en sådan understation. Stadsfullmäk
tige lämnade härt i l l s i t t bifall, och påbörjades under år 1905 
byggnadsarbetena och kabelläggningen för denna understa-
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tion. Vid nämnda års slut hade härför utgifvits 63,65897 
kronor. 

I följd af den stora användning, som elektrisk ström vun
nit för belysning och kraft, har det visat sig nödvändigt 
a t t utvidga Tulestationen, så at t den ti l l hösten år 1906 
vore i stånd möta den ökade konsumtionen. Denna utvidg
ning skulle enligt upprättadt kostnadsförslag omfatta 

hvilken summa af stadsfullmäktige, på styrelsens anhållan 
i skrifvelse den 20 april 1905, beviljades. Under år 1905 
utgafs för denna utvidgning 14,314-58 kronor. 

I sammanhang med beviljande af medel till uppförande 
af en ångkraftcentral vid Vårtan med understationer i sta
den anmodade stadsfullmäktige gasverksstyrelsen a t t fort
sätta underhandlingarna angående förvärfvande af vatten
fall, lämpliga för elektrisk driftöfverföring till Stockholm, 
och sedermera inkomma med förslag därom. 

Då en försäljning till Stockholms stad af Alfkarlebyfal-
len af olika myndigheter blifvit afstyrkt och de i utsikt 
ställda villkoren för ett arrenderande af desamma voro 
mycket stränga, ansåg sig styrelsen böra helt och hållet 
frångå tanken på förvärfvändet af dessa fall. Sedan sty
relsen, efter långvariga underhandlingar rörande förvärf 
af andra fall, genom jämförande undersökningar och utred
ningar blifvit öfvertygad om, a t t Tamms- och Kvarnforsarne 
i Dalälfven bland de tillgängliga fallen voro de för Stock
holms stad fördelaktigaste, afslöt styrelsen, under förbe
håll af stadsfullmäktiges godkännande, kontrakt om inköp 
af dessa fall med ägaren af desamma, Söderfors bruks aktie
bolag. Köpesumman för fallen uppgick till 1,150,000 kr., 
hvarti l l skulle komma lösen af den för kraftstation m. m. 
nödiga mark med högst 50,000 kr., och hemställde styrelsen 
i skrifvelse ti l l stadsfullmäktige den 10 maj 1905 om god
kännande af det uppgjorda kontraktet, och a t t stadsfull
mäktige måtte till första betalningen å köpeskillingen be
vilja 750,000 kr. a t t under år 1905 af lånemedel utgå. Den 
2 juni 1905 blef denna hemställan af stadsfullmäktige be
viljad. 

I öfrigt hafva följande utvidgningar och inköp under 
femårsperioden företagits: 

Elektricitetsverkets bokförda värde utgjorde vid 1905 
års utgång 14,206,69563 kr. Häraf voro dock 2,801,712-48 
kr. amorterade. 

Ledningsnätets längd utgjorde vid 1905 års slut: 

Härti l l kommer ledningsnätet för spårvägen 36,036 nio-
ter, nämligen mätare- och återledningskablar 35,991 meter 
samt blanka ledningar 45 meter. 

Högspänningskablarne mellan Värtaverket och under-
stationerna utgjorde vid 1905 års uigång: trefaskablar 33,020 
meter. Antalet uppsatta mätare vid samma års slut var 
6,357. 

Tillökningen i antalet tillkopplade lampor och motorer 
framgår af följande tabell: 

Af båglamporna voro 877 lampor med lång bränntid. 
De uppsatta motorernas sammanlagda hästkrafttal uppgick 
vid 1905 års slut till 4,352 mot 1,298 vid 1901 års slut, 
utvisande en ökning af 235'3 procent. 

Strömförbrukningen har varit 2,192,578 kilowattimmar 
år 1901, 2,399,102 år 1902, 2,932,032 år 1903, 4,986,183 
år 1904 och 8,541,890 kilowattimmar år 1905, utvisande en 
ökning af 289-6 o/0. D e n gärskildt stora ökningen under de 
trenne senaste åren kommer till hufvudsakligaste del pä 
spårvägsdriften. 

Största förbrukningen per dygn och högsta strömstyrka 
utgjorde: 

Priset för elektrisk ström för belysningsändamål var 
vid förra femårsperiodens utgång 50 öre per kilowattimme. 
Den 1 oktober 1904 nedsattes priset för belysningsström -
nicn till 40 öre per kilowattimme, och gällde vid 1905 
års slut följande taxa: 

För elektrisk ström, som förbrukas till belysnmgsiindamäl, betalas 40 öre per 
kilowattimme. 

För ström till industriella ändamål betalas: 
J) di strömmens förmåga att frambringa ljus endast användes för tekniskt 

bruk men icke för belysning af lokaler, såsom t. ex. vid båglampor för fotogra
fering, kopiering etc, 30 öre per kilowattimme: 

2) då strömmen hvarken direkt eller indirekt användes till frambringande af 
ljus, såsom för motorer, galvaniska ändamål etc., 20 öre per kilowattimme. 

Åt konsument, som årligen inom samma egendom antingen för belysnings-
eller ock för industriella ändamål enligt § 2 mom. 1 förbrukar ström för 
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Samma rabattsatser gälla för § 2 mom. 2 för hälften så stor förbrukning. 

Förutom de från stadens elektricitetsverk matade lam
porna funnos i Stockholm vid 1905 års utgång uppsatta, 
från privata anläggningar matade, 48,535 glöd-, 593 nernst-
och 1,070 båglampor samt 859 motorer. Tillsammans 1'unnos 
alltså uppsatta vid 1905 års slut: 209,233 glöd-, 5,981 nernst-
och 2,295 båglampor samt 2,801 motorer. 

Antalet serviser från stadens verk utgjorde vid 1905 
års slut 1,584. och antalet lampor per servis 160'92. 

Elektricitetsverkets kontor och verkstäder flyttades den 
16 maj 1904 från Regeringsgatan n:r 38 till verkets nya 
administrationsbyggnad, Tulegatan n:r 13. 

b) Vattenledningsverket. Vattenledningen från Bornsjön. 
I föregående femårsberättelse omnämndes att, på grund 
af nödvändigheten a t t snart företaga nybyggnader för till
godoseende af den växande vattenförbrukningen, stadsfull
mäktige år 1899 på drätselnämndens andra afdelnings för
slag inköpt en del egendomar i Salems, Botkyrka och Ekerö 
socknar, genom hvilka egendomars förvärf staden tillförsäk
rade sig r ä t t till vattentäkt i Bornsjön samt rä t t a t t till
godogöra sig i trakten befintliga grundvattenförekomster. 
Därjämte erhölls möjlighet att på ett verksamt sätt mot 
förorening skydda Bornsjön och närliggande del af Mälaren, 
som äfven i en framtid måste nyttjas som vattentäkt, då 
Bornsjöns vattenmängd och det erhållna grundvattnet icke 
längre motsvara behofvet. Af byggnadskontoret upprättadt 
förslag till högreservoar vid sjön Trekanten och rörledning 
till staden godkändes af stadsfullmäktige, såsom i föregå
ende berättelse nämndes, redan den 7 maj 1900, hvarvid 
äfven medel beviljades ti l l dessa arbetens påbörjande och 
ti l l undersökningsarbeten vid Norsborg. Den 26 april 1901 
aflämnade byggnadskontoret tvenne alternativa förslag till 
anläggningen vid Norsborg, det ena, alternativ 1, med ett 
pumpverk och mindre maskin- och ångpannehus slutande på 
en Icostnadssumma af 1,785,000 kr., det andra, alternativ 
2, med två pumpverk och större byggnader slutande på en 
summa al' 1,935,000 kr. Efter verkställd granskning af för
slaget förordades af drätselnämndens andra afdelning alter
nativ 2, som äfven af stadsfullmäktige antogs till utförande 
genom beslut af den 8 juni 1901. 

TJtöf ver det genom förutnämnda egendomars inköp gjorda 
markförvärfvet hade hos Eders Kungl. Maj:t begärts med-
gifvande att expropriationsvis få förvärfva dels en del af 
kronoegendomen Lindhof vid Bornsjön, dels behöflig mark 
för ledningen Norsborg—staden och för högreservoaren vid 
sjön Trekanten, hvilket medgifvande lämnades den 5 juli 
1901, sedan samma års riksdag bifallit en kungl. proposition 
rörande försäljning af den begärda delen af Lindhof. Genom 
sammfr, kungl. resolution erhöll staden därjämte tillstånd 
a t t nedlägga rörledningar under allmän farled vid Fittja 
bro och Liljeholms viken. 

Sedan slutligen Eders Kungl. Maj:t den 20 september 
1901 lämnat tillstånd till förvärfvande af del af kyrkoherde
bostället Hammarby tillhörig mark, behöflig dels för tunnel 
från Bornsjön ti l l det nya verket vid Norsborg, dels för 
a t t bereda aflopp ti l l sjön Aspen från vattenledningsverkets 
arbetarebostäder, återstod för markfrågans slutförande en
dast tillstånd till rörledningens nedläggande och underhåll 
i Liljeholmsvägen, hvart i l l staden förvägrats r ä t t af den 
anledning, a t t Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i 
länet ansett vägen för smal för a t t ledning utan olägenhet 
skulle kunna nedläggas i densamma, samt i mpirk tillhörig 
länsmansbostället Brunna, hvilket senare befunnits önsk-
ligt genom en förskjutning af den ursprungliga föreslagna 
linjen mellan Norsborg och staden. Tillstånd ti l l markför-
värf från Brunna erhölls, efter det 1902 års riksdag bifallit 
kungl. proposition härom, och beträffande Liljeholmsvägen 
bestämdes slutligen på byggnadskontorets förslag efter lång
variga underhandlingar, a t t vägen skall utvidgas på en 
sträcka af 200 meter, hvilket arbete skulle utföras af sta
den, men skulle väghållningsskyldige bidraga med 9,250 
kr., utgörande hälften af den beräknade kostnaden. Eders 
Kungl. Maj.ts Befallningshaf vande förordnade därpå, a t t 
vägen skulle utläggas i enlighet med byggnadskontorets 
förslag, hvarefter Eders Kungl. Maj:t den 25 juli samma 
år på därom gjord underdånig framställan medgaf staden 
r ä t t a t t i vägen nedlägga och för all framtid underhålla en 
rörledning. 

Med 1902 års ingång voro alla arbeten för anläggnin
gens fullbordande i full gång och bedrefvos desamma så, 
a t t det nya vattenledningsverket den 4 oktober 1904 kunde 
sättas i gång Vatten från det nya verket kunde emeller
tid ej distribueras i staden förr än den 7 december samma 
år, emedan först reservoaren och den långa ledningen t i l l sta
den måste upprepade gånger genomspolas och noggrannt: ren
göras samt de i kontraktet angående pumpleveransen före-
skrifna profven utföras. Under år 1905 utfördes åtskilliga 
kompletterings- och afputsningsarbeten, bland hvilka må 
nämnas ombyggnad af dammen vid Bornsjöns utlopp vid 
Vällinge, badinrättning, ledningar och diverse inredningar 
i maskinstationen m. m. 

Den sålunda fullbordade anläggningen består af verket 
vid Norsborg, ledningen till mottagningsreservoaren vid Lil
jeholmen samt ledningen mellan reservoaren och staden, och 
äro hufvuddragen af de olika delarne i korthet följande. 

Norsborgsverket. De tillgängliga vattentäkterna äro som 
förut nämdt t re : grundvatten i grusåsen, Bornsjön och' 
Ekeröfjärden i Mälaren. Af dessa användas nu de två först
nämnda, hvaremot vatten ej behöfver tagas från Mälaren 
förr än Arstaviksverken nedlagts och hela vattenledningsver
ket förflyttats till Norsborg. 

De hit t i l ls utförda filtrerbassängerna äro till antalet 3, 
hvardera mätande 65-5X24-9 meter invändigt. Då verket 
en gång är fullt utbyggdt, är beräknadt, a t t detsamma 
skall kunna lämna 100,000 kbm. i dygnet. 

Renvattenbehållaren, belägen invid maskinhuset, är ut
förd af armerad betong i form af en låda, hophållen af 6k 
af samma material samt täckt med gräsbesådt läger af 
matjord. Dess rymd är omkring 250 kbm. eller tillräcklig 
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för det antal pumpverk, som kunna inrymmas i det nuvarande 
maskinhuset. Vattenståndet afläses i maskinhuset genom en 
flottöranordning i förbindelse med visartafla. Anordningar 
för behållarens framtida utvidgning äro utförda. 

Maskinhuset är utfördt i sådan storlek, a t t det kan in
rymma 4 ångpumpverk af hvartdera 16,667 kbm. per dygn 
samt 2 ångpannebatterier om hvartdera 4 pannor. Af dessa 
afses 1 pumpverk och 2 pannor ti l l reserv. Byggnaden är 
således tillräcklig för en vattenuppfordring af 50,000 kbm. 
per dygn eller halfva den vattenmängd, som verket fullt ut
byggd t är afsedt a t t lämna. För närvarande äro endast in
satta 2 högtryckspumpverk och 1 ångpannebatteri. Plan
anordningen är ut tänkt så, a t t byggnaden lät t kan utvidgas 
österut, och at t den största enkelhet och1 öfverskådlighet er-
hålles. 

Det nu uppförda pumpverket utgöres af tvenne lig
gande pumpsystem med tillhörande ångmaskiner samt 4 ång
pannor jämte nödiga hjälpmaskiner. 

Bland öfriga anläggningar må nämnas en sandtvätt-
ningsanstalt, som drifves af å rörnätet insatt turbin och 
vid hvilken turbinens afloppsvatten användes till sandens 
tvättning. Anläggningen omfattar slutligen administrations
byggnad och bostadshus för föreståndaren, maskinister och 
arbetare, vatten- och afloppsledningssystem m. m. 

Ledningen från Norsborgsverket till mottagningsreser
voaren vid Liljeholmen har en längd af 15,767 m. och är 
utförd af gjutna asfalterade järnrör af 102 cm:s genomskär
ning-. Nyssnämnda reservoar har t i l l uppgift a t t mottaga 
det konstanta tillflödet från Norsborgs pumpverk och at t 
t i l l staden utlämna de växlande vattenmängder, som för
brukas under dygnets olika timmar. Den magasinerar sålunda 
vatten under natten och afger af sitt reservförråd under da
gen. Reservoaren är nedsprängd i berget samt klädd med 
betong. Taket utgöres af på betongpelare anbragta betong-
hvalf, uppbärande en isolerande, grässådd jordfyllning. 

Ledningen mellan mottagningsreservoaren och staden 
har en längd af 1,187 m. och är utförd af 122 cm. gjutna 
asfalterade järnrör; denna dimension betingas af ledningens 
ändamål a t t tillgodose stadens största vattenförbrukning-
per tidsenhet. Äfven här är bergssprängningen utförd för en 
blifvande andra ledning. 

Under Liljeholmsviken äro utlagda tvenne 174 m. långa 
rörsträngar med 100 cm:s inre- diameter af siemensmartinrör, 
anknutna till nyssnämnda ledning på ena sidan och på den 
andra förbundna med stadens rörnät. 

Kostnaderna för Norsborgsverket hafva uppgått till 
1,945,521-50 kr. Ledningen Norsborg—reservoaren har kostat 
2,068,870-75 kr-, mottagningsreservoaren 527,401-69 kr., led
ningen reservoaren—staden 350,32618 kr. samt telefon- och 
signalledningar 9,780-85 kr. eller sammanlagdt för hela an
läggningen 4,901,900-97 kr. Härti l l kommer dock ytterligare 
16,000 kr., som herrar Nydqvist & Holm äga a t t uppbära, 
sedan den konträheräde garantitiden för pumpmaskineriet 
den 28 november 1906 utlupit. 

Förslagsvis var kostnaden beräknad till 5,435,000 kronor. 
I nyssnämnda summor ingår icke kostnaden för expro-

priation af mark för hufvudledningen och reservoaren, hvil-
ken, kostnad ej fastslagits. 

Egendomsköpen vid Bornsjön, Mälaren och Rönuinge 
medförde en utgift af sammanlagdt 1,713,20836 kronor. 

Vid rörnätet hafva betydliga utsträckningsarbeten före
tagits. De viktigaste äro följande. 

Den år 1898 påbörjade nya hufvudledningen mellan 
Södermalm och Norrmalm har under åren 1901—1902 full
bordats. Kostnaderna för detta arbete gingo under ifråga
varande tid till 141,364-17 kr., och lägges härtill förut ut-
gifna 347,595-21 kr., så utgör sammanlagda kostnaden för hela 
ledningen 488,959-38 kronor. 

Vidare har under åren 1901—1903 ny hufvudledning 
i Hornsgatan mellan Liljeholmsviken och Rosenlundsgatan 
blifvit utlagd, utgörande förbindelseledning mellan ledningen 
från nya verket vid Norsborg och rörnätet i staden. Kost
naden har utgjort 227,461-81 kronor. 

Den år 1900 påbörjade nya hufvudledningen (38 cm:s) 
i Handtverkaregatan mellan Klaraviken och Polhemsgatan 
har fullbordats för en kostnad af 17,158-55 kr. Lägges här
till hvad förut utgifvits, erhålles en sammanlagd kostnad 
af 51,920-10 kr. Ny hufvudledning (53 cm:s och 48 cm:s) 
i den reglerade delen af Götgatan mellan Sickla- och Bonde
gatorna har betingat en kostnad af 15,967-94 kronor. 

Rörnätets hela årliga tillväxt i dess helhet åskådliggöres 
af följande siffror. 

Vid femårsperiodens slut utgjorde rörnätets samman
lagda värde 7,436,00069 kr. och dess längd 232,567-1 in. med 
1,616 af stängningsventiler, 1,624 bfandposter, 96 allmänna 
vattenkastare, 18 dricksbrunnar, 4 fontäner och 88 urin-
kurar. Vattenmätarnas antal utgjorde 1,401. 

Af nedanstående statistiska uppgifter framgår vatten
ledningsverkets utveckling: 

Bokförda värdet har under den förflutna femårsperio
den ökats från 9,879,162 kr. 61 öre den 1 januari 190.1 
till 15,818,966 kr. 84 öre den 31 december 1905, af hvilken 
summa på de olika femårsperioderna komma följande be
lopp: 

Vattenförbrukningens storlek har under den sista fem
årsperioden och dess särskilda år samt under föregående 
perioder utgjort: 
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Inkomster och utgifter hafva uppgått till: 

Vattenförbrukningens fördelning och rörnätets utveckling 
framgår af tabellerna M och N. 

c) Renhållningsväsendet. Bland tilldragelser, som be
röra detta område, torde böra erinras om den strejk bland 
samtliga renhållningsarbetare i hufvudstaden, som pågick 
under sista veckan af maj 1905 och för hvilkens närmare 
förlopp redogjorts under af delningen Arbetarerörelsen här 
förut. 

Vidare bör omnämnas stadsfullmäktiges beslut den 21 
december 1904 a t t på försök tillämpa en ny organisation, 
hvarigenom äfven afdelningen vid Löfsta lades under ren
hållningsdirektören, äfvensom a t t renhållningsverkets i sta
den hastigt ökade verksamhet nödvändiggjort, a t t arbetet 
under direktörens ledning fördelats mellan 2 afdelningsehe-
fer, en för de kamerala göromålen, benämnd kamrer, och en 
för de yt t re arbetena, benämnd inspektör. Under den senare 
stå 3 distriktsföreståndare och behöfligt antal tillsynings-
män. 

Afträdesrenhållningen och hussoporna. Under den gångna 
lemårsperioden och särskildt under dess sista år hafva vat-
tenklosetter i allt större utsträckning börjat inrättas. När
mare redogörelse i detta ämne återfinnes under rubriken 
Hälsovård. 

För att draga full nyt ta af den förbättring af sopornas 
behandling, som vidtagits i staden, genom a t t vid sopsta
tionerna särskilja skräpet från det t i l l gödsel dugliga af-
fallet, börjades under femårsperioden uppförandet vid Löf
sta af en i sitt slag inom Sverige enastående anläggning för 
skräpsopornas förbränning och delvisa tillvaratagande, ge
nom hvilken en såväl ur sanitär som ekonomisk synpunkt 
betydelsefull reform efter al l t a t t döma kommer ti l l stånd. 
De med endast skräpsopor lastade järnvägsvagnarna kom
ma at t framföras till anläggningen på det för ändamålet 
förlängda sopspåret, hvarefter skräpet lossas på et t s. k. 
ändlöst stålbälte, som tömmer detsamma i trallor, i hvilka 
det vidare transporteras t i l l 4 stycken för detta slag af 
bränsle särskildt konstruerade förbränningsugnar. Under det 
skräpsoporna framföras på ofvannämnda transportband, äm
nar man ti l lvarataga den del af affallet, som kan återbör
das industrien, såsom papper, tyglump, glas, ben samt järn 
och annat metallskrot, för hvilket skjul för pressning och 
magasinering skola uppföras. De genom det återstående skrä
pets förbränning i ugnarne alstrade förbränningsgaserna 
skola passera tubångpannor för tillgodogörande af deras 
värme för alstring af ånga, dels för drift af ångmaskin med 
elektrisk generator, dels för ångans användning såsom så
dan. Den alstrade elektriska strömmen är afsedd a t t använ
das till drifkraft samt till inre och yt t re belysning inom 
anläggningen, hvarjämte såväl ånga som elektrisk ström 

Tab. M. Fördelning af vattenförbrukningen i Stockholm åren 1901—1905. 



skall lämnas till den af hälsovårdsnämnden invid förbrän
ningsanstalten anlagda anstalten för destruering af beslag
tagna animaliska födoämnen och döda djur. De under fem
årsperioden för ofvan beskrifna anläggning utförda arbetena 
hafva kostat 63,400 kronor. 

För utlastningen har under femårsperioden den betydel
sefulla förändringen vidtagits, a t t gödselsoporna under sjö
fartstiden efter deras lossning direkt i trallor nedföras till 
utlastningsbryggan å en rutschbana, genom hvars anlägg
ning kostnaderna för detta arbete nedbragts högst betyd
ligt. 

Redan genom uppförandet under föregående femårspe
riod af pudrettfabriken har renhållningsverket gåt t ett stort 
steg framåt i utveckling, hvilket i ännu högre grad blir 
fallet efter fullbordandet af ofvanbeskrifna anläggning för 
skräpsopornas förbränning och tillvaratagande. 

På grund af den starka ökningen af barnantalet vid 
Löfsta har under femårsperioden uppförts en skolhusbygg
nad därstädes för 39,800 kr., hvarjämte en kontorsbyggnad 
med bostad för den kamerala tjänstemannen uppbyggts för 
en kostnad af 12,400 kronor. 

Gaturenhållningen. Sedan, på sätt i förra berättelsen 
omnämnts, Eders Kungl. Maj :t den 22 januari 1898 fast
stäl l t stadsfullmäktiges beslut angående aflösningen af den 
fastighetsägarne åliggande gaturenhållningsskyldigheten, 
hafva de årliga afgifter, som fastighetsägarne under aflös-
ningstiden skola erlägga, blifvit af därtill särskildt tillsatta 
nämnder på föreskrifvet sätt uppskattade och af en särskild 
pröfningsnämnd slutligen fastställda, hvarefter staden den 
1 oktober 1902 omedelbart eller genom entreprenörer öfver-
tagit bestyret med all gaturenhållning i hufvudstaden med 
undantag af vid Kungl. Slottet samt vissa statsverket till
höriga egendomar. 

De på grund af dessa uppskattningar influtna eller be
räknade aflösningsafgifterna hafva utgjort: 

I följd af här omnämnda förhållande har staden i ome
delbar närhet af de förut befintliga soplastningsstationerna 
lå t i t uppföra tre renhållningsstationer med stallar, verk
städer och skjul jämte bostäder för underbefäl och et t mindre 
antal arbetare. Dessa stationer, som tillsammans hafva plats 
för 166 hästar, kosta i uppförande tillhopa 1,217,499 kr. 28 
öre. Då de för ändamålet upplåtna tomterna beräknats vara 
värda 1,273,990 kr., uppgår sammanlagda tomtvärdet och 
byggnadskostnaderna för de tre stationerna till 2,491,489 
kr. 28 öre. 
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Till anskaffande af erforderliga inventarier hafva stads
fullmäktige anslagit ett belopp af intill 420,000 kr. (löpan
de med 4 °/o årlig ränta), hvaraf vid 1905 års slut tagits 
i anspråk 163,984 kr. 15 öre. 

Från den 1 oktober 1902 och under återstående delen 
af den tid denna berättelse af ser har gaturenhållningen ut
förts af stadens eget renhållningsverk' å följande stadsdelar, 
nämligen Östermalm, Norrmalm norr om Kammakaregatan 
samt Södermalm väster om Götgatan, hvaremot renhållningen 
af gatorna inom öfriga delar af Stockholm varit öfverlåten 
till tre entreprenörer. 

Jämlikt bestämmelserna i kungl. brefvet den 22 januari 
1898 har drätselnämndens andra afdelning den 7 maj 1902 
fastställt taxa för renhållningen af gårdar, och har stadens 
renhållningsverk enligt bestämmelserna i denna, och då hus-
ägarne så önskat, äfven åtagit sig sådan renhållning. 

Renhållningen af gatorna invid de flesta statsverket 
tillhöriga fastigheter har sedermera enligt kungl. brefvet 
den 4 oktober 1901 från och med den 1 oktober 1904 öfver-
tagits af staden på i hufvudsak samma grunder, som de 
hvilka förut fastställts för enskildes fastigheter, med det 
t i l lägg at t statsverket — om stadens utgifter komma a t t 
öfverstiga 85 o/o af de fastställda afgifterna — skall bidraga 
t i l l den sålunda uppkomna bristens täckande i förhållande 
ti l l taxeringsvärdet af statens fastigheter i jämförelse med 
taxeringsvärdet af öfriga fastigheter i Stockholm. 

I anledning af stadens öfvertagande af gaturenhållnin
gen har öfverståthållareämbetet efter stadsfullmäktiges och 
hälsovårdsnämndens hörande, utöfver hvad ordningsstadgan 
för rikets städer innehåller, den 22 april 1904 fastställt 
ändrad lydelse af §§ 25, 26, 27, 28, 30, 31 och 41 uti 
öfverståthållareämbetets kungörelse den 11 januari 1869 an
gående särskilda ordningsföreskrifter för Stockholm. 

Beträffande det ekonomiska resultatet af de första verk
samhetsåren med gaturenhållningens öfvertagande af staden 
hänvisas till efterföljande tabellariska uppställning (se 
sid. 72): 

Tab. N. Utvecklingen af Stockholms vattenlednings rörnät. 
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Stadens öfvertagande af gaturenhållningen har medfört 
betydande förändringar i afseende å metoderna för arbetets 
utförande, särskildt därigenom att moderna maskiner med 
fördel kunna användas, då arbetet numera utföres å stora 
sammanhängande ytor. Bland sådana maskiner må här sär
skildt nämnas snöplogar, ishyflar, snöhopsamlare, slamskra-
por samt sopmaskiner (hästkvastar). 

Här nedan följer en öfversikt öfver renhållningsverkets 
utgifter och inkomster. 

Utgifter: 
a) ständiga. 

Afdeliiinge» i Stockholm. 

Inkomster: 
Afträdesrenhållning: 

Renhållningsväsendet har alltså under nu gångna fem-
årsperiod medfört en nettokostnad för kommunen af 3,855,792 
kr., hvaraf 2,190,528 kr. 47 öre belöpa på ständiga och 
1,665,253-53 kr. på tillfälliga utgifter. 

Beträffande afloppsledningar, gatubeläggning och gatu 
regleringar hänvisas till de ganska utförliga uppgifter, som 
förekomma i de årliga berättelserna om Stockholms kommu
nalförvaltning samt i Statistisk årsbok för Stockholms stad. 

I) Banker och försäkringsinrättningar. 

I ännu högre grad än tillförene har hufvudstaden numera 
blifvit medelpunkten för kredit- och försäkringsanstalterna 
i riket. En utförlig redogörelse för hithörande inrättningars 
verksamhet i Stockholm skulle på denna grund blifva snart 
sagd t detsamma som en: skildring af det svenska kredit- och 
försäkringsväsendet öfver hufvud, och tillåter sig därför 
öfverståthållareämbetet att hänvisa till Bankinspektörens 
och Försäkringsinspektionens officiella redogörelser. 

Här må blott i korthet framhållas det stora antal batik-
inrättningar, som — oafsedt Riksbanken, hvilken naturligt
vis har sitt hufvudkontor förlagdt till Stockholm — före
finnes i hufvudstaden. Vid periodens slut hade nämligen 
5 enskilda banker och 15 aktiebanker därstädes kontor, till
sammans 53 stycken, af hvilka 16 voro att anse som huf
vudkontor och 37 som afdelningskontor. Bankrörelse bedrefs 
dessutom af ett kommanditbolag (Landtmanna- och kredit
kassan) och ett par bankirfirmor. Till bankinrättningarne i 
egentlig mening komma vidare Sveriges allmänna hypoteks-
bank, Allmänna hypotekskassan för Sveriges städer och 
Stockholms hypotekskassa, Postsparbanken, tvenne enskilda 
sparbanker och Stockholms pantaktiebank. Rörande spar
bankerna och pantlåneinrättningarna hafva några uppgif
ter förut meddelats under rubrik Befolkningens välstånd. 

År 1905 funnos i Stockholm kontor eller agenturer för 
ej mindre än 116 försäkringsanstalter. Däri ingå general
agen turer för 35 utländska bolag, som drifva försäkrings
rörelse i Sverige. Af svenska försäkringsbolag äro de Öm
sesidiga sjöförsäkringsbolagen i allmänhet hemmahörande i 
landsorten och likaså återförsäkringsbolagen, men eljes haf
va dessa bolag, på några få undantag när, sitt säte eller 
hufvudkontor i Stockholm. 

K) Hälso- och sjukvård. 

Hälsovårdsnämnden. I anledning af väckt! fråga om åt?, 
gärder för att genom statens medverkan bereda vård åt så
dana sinnesslöa, hvilka enligt nu gällande bestämmelser icke 
kunna vinna inträde på de för sjuka af dylik art afseddja 
anstalter, har år 1901 verkställts utredning angående antalet 
sådana sinnesslöa i Stockholm. Enligt denna utredning fun-

b) tillfällign. 
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nos härstädes år 1901 243 sinnesslöa personer, af hvilka 28 
voro intagna å försörjningsinrättning, 53 å uppfostringsan
stalter föi sinnesslöa, 22 å arbetshem och 39 å asyler. De 
öfriga vårdades i sina hem, och 87 af dem erhöllo undervis
ning i stadens folkskolor. Med hänsyn till gällande författ
ning angående vård af sinnesslöa voro 127 at t betrakta såsom 
föremål för vård å uppfostringsanstalter och arbetshem, un
der det a t t för de öfriga 116 erfordrades asylvård. Det så
lunda befunna antalet af sinnesslöa måste dock af flera skäl 
anses vara lägre än det verkliga. 

Af en person, som velat vara okänd, har hälsovårds
nämnden under år 1902 fåt t mottaga en donation å 10,000 
kr. till hedrande af minnet efter de båda öfverkirurgerna 
vid Serafimerlasarettet i Stockholm professorerna Karl Gu
staf Santesson och Karl Jakob Bossander, och på samma 
gång till nytta och förmån för den uppväxande ungdomen 
i Stockholm. Dessa medel skola bilda en räntegifvande fond, 
med benämning Santesson-Eossanderska fonden. Af räntan 
skall för hvarje år en femtedel läggas ti l l kapitalet. 
De öfriga fyra femtedelarna af fondens årliga nettoafkast-
ning skola användas »till beredande af lämplig föda för späda 
fattiga barn i Stockholm, "helst i den syftning och i den rikt
ning i hvilken Mjölkdroppen verkar». Denna afkastning har 
hvarje år därefter tilldelats föreningen Mjölkdroppen i Stock
holm. 

I mån af stadens tillväxt i storlek har det i al l t flere 
fall visat sig nödvändigt a t t för späda sjuka barn bereda 
vård å sjukhus. Af gammalt har denna angelägenhet hand
hafts af fattigvårdsnämndem I anledning af de svårigheter, 
med hvilka det för fattigvårdsnämnden ofta vari t förenadt 
a t t bereda sjukhusvård för späda barn, då härför knappast 
någon annan möjlighet ståt t till buds; än de platser, all
männa barnhuset, då utrymmet så medgifvit, för detta ända
mål upplåtit, har denna angelägenhet öfverflyttats på hälso
vårdsnämnden, som från och med år 1903 af stadsfullmäktigs 
fåt t sig för detta ändamål anvisadt et t belopp af 8,000 kr.;. 
och har å allmänna barnhuset vård kunnat beredas under år 
1904 för 108 och under år 1905 för 63 späda sjuka barn. 

I anledning af en utaf Svenska diakoniss-sällskapet gjord 
framställning om bidrag från kommunen till uppförande af 
en ny sjukhusbyggnad för minst 90 sängar vid sällskapets 
egendom Lilla Ersta inom Katarina församling härstädes 
hafva stadsfullmäktige år 1903 beviljat sällskapet ett lån å 
130,000 kr. på villkor, bland annat, a t t det skall åligga 
sällskapet a t t å det nya sjukhuset hafva minst 65 sängar 
belagda med eller reserverade för patienter med hemorts
r ä t t i Stockholm, så fördelade, att 55 sängar äro i allmänt 
rum och 10 sängar i enskildt eller halfenskildt rum; och 
skall af sängarne i allmänt rum ett antal af intill 45 hållas 
i beredskap för vård af medellösa patienter med hemortsrätt 
i Stockholm, mot skyldighet för kommunen a t t ersätta de
ras sjukvård så, a t t för hvarje upptagen säng erläggas i 
dagafgift sju tiondedelar af den verkliga, för det löpande 
året beräknade medeldagkostnaden vid sjukhuset, däri dock 
icke inräknade utgifterna för fastighetens underhåll och 
onéra samt begrafningskostnader, samt a t t de återstående 
tre tiondedelarna af sagda medeldagkostnad godtskrifvas 
sällskapet såsom ränta och afbetalning å lånet, intill dess 

detsamma blir genom den däri ingående amorteringen till 
fullo guldet. Då lånet blifvit till fullo guldet, äger sällska
pet r ä t t at t tre år efter därom gjord anmälan erhålla full 
ersättning för begagnandet af omförmälda 45 sängar. 

På af direktionen för Serafimrrlasarettet gjord fram
ställning om förhöjning i kommunens bidrag till bekostande 
af sjukvården vid lasarettet hafva stadsfullmäktige för sin 
del beslutit, at t ersättningen för 100 sängar skall under 
tiden 1902—1906 utgå med sju. tiondedelar och för 50 sängar 
därutöfver med hela den för hvarje år beräknade medel
kostnaden för de på lasarettet å frinummer vårdade sjuka 
från staden, utgifterna för fastighetens underhåll m. m. däri 
icke inräknade. I sammanhang härmed har stadens årliga 
bidrag till lasarettets poliklinik från och med år 1902 höjts 
från 6,000 till 12,000 kronor. 

För att åt Drottning Sofias förening till understödjande 
af härens och flottans sjukvård bereda tillfälle att låta en 
del sjuksköterskor genomgå erforderliga repetitions- och kom
pletteringskurser har för dessa sköterskor tillträde lämnats 
till do kurser för utbildande af sjuksköterskor, som årligen 
anordnas vid Sabbatsbergs sjukhus, i den utsträckning och på 
de villkor i öfrigt, som af sjukhusets styrelse bestämmas. 

Om de nya ambulansvagnarne är redan nämndt i denna 
berättelse i sammanhang med brandväsendet. 

För ett synnerligen behjärtansvärdt ändamål, underhåll 
och vård af patienter å ett Stockholms kommuns konvalc-
scenthem å landet, har godsägaren Sven Albert Pålson under 
år 1905 utfäst sig a t t till staden donera et t belopp af 
200,000 kronor. Sedan stadsfullmäktige förklarat sig med 
tacksamhet mottaga donationen, har uppdrag lämnats å t 
hälsovårdsnämnden at t inkomma med förslag till de åtgär
der, som i anledning häraf påkallas. 

Till fullgörande af hälsovårdsnämnden lämnadt upp
drag att uppgöra förslag till et t utom staden beläget sjukhus 
för vård af lungsotssjuka i alla stadier har nämnden år 
1905 hemställt, a t t å stadens egendom Söderby i Salems 
socken måtte uppföras ett för berörda ändamål afsedt sjuk
hus med plats för 448 patienter. 

Hos stadsfullmäktige har väckts förslag at t på kommu
nens bekostnad anordna s. k. hjälp- och understödsbyråer 
för lungsotssjuka, men har frågan icke under femårsperioden 
slutbehandlats. I sammanhang med denna fråga har äfven 
framställning gjorts om åtgärder för anordnande af ett kust-
sanatorium för skrofulösa barn. Af i senare hänseendet under 
perioden vidtagna åtgärder torde böra nämnas, a t t vid Kron
prinsessan Victorias kusteanatorium för dylika sjuka barn 
vårdats på kommunens bekostnad under år 1904: 6 barn 
och under år 1905: 23 barn. 

Den i senaste femårsberättelsen omförmälda Konung 
Oscar II:s och drottning Sofias jubileumsfond, hvars afkast
ning skall användas till vårdande af fattiga, af lungsot li
dande personer från Stockholms stad, har under år 1904 
vunnit afsevärd ökning, i det att stadsfullmäktige med an
ledning af H. M. Konungens den 21 januari 1904 firade 
75-års-jubileum till fonden anslagit ytterligare ett belopp 
af 200,000 kr., hvadan fondens kapital nu utgör 400,000 
kronor. 
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Vid lungsotssanatorier hafva under femårsperioden 466 
fattiga lungsotssjuka från Stockholm vårdats, och har kost
naden därför uppgått till 107,468 kr. 5 öre, hvilka medel 
erhållits dels från afkastningen af den utaf stadsfullmäk
tige grundade jubileumsfonden, dels från af stadsfullmäktige 
för detta ändamål särskildt anvisade medel. 

Hälsopolisen. Antalet tillsyningsmän har under femårs
perioden ökats med ytterligare 1 förste tillsyningsmän och 
3 tillsyningsmän, så at t antalet tillsyningsmän vid 1905 
års slut utgjorde 19. 

Arbetssättet vid hälsopolisen har varit hufvudsakligast 
detsamma som förut. Antalet af genom hälsopolisen verk
ställda besiktningar uppgick till 1,266,256 (föregående fem
årsperiod 1,138,372). Dessa besiktningar hafva omfattat: bo
stadslägenheter 5,170, gårdar 308,725, afträden 536,634, pis-
soarer 65,365, afstjälpningsplatser 124, afloppstrummor och 
diken 369, grafkor 287, slakterier och korffabriker 2,867, 
stall 41,140, ladugårdar 662, svinstior 758, lumpupplag 2,496, 
fabriker 4,096, salutorg 16,930, bondkvarter och järnvägssta
tioner 15,379, fartyg hvarå födoämnen hållits till salu 18,782, 
salubodar för födoämnen 246,472. Den proportionsvis största 
ökningen förete bostäder, eller från 496 besiktningar under 
nästföregående femårsperiod till 5,170, beroende hufvudsakli
gast på den i förra berättelsen omförmälda anordning, enligt 
hvilken sundhetsinspektören deltagit i de besiktningar af 
nybggda hus, som byggnadsnämnden skall företaga, innan 
lägenheter upplåtas till beboende. 

En väsentlig ökning visar äfven de af hälsopolisen gjorda 
beslag å för hälsan skadliga födoämnen, hvilka stigit från 
25,501 fall till 45,966, hväraf dock endast 5,407 falla på 
Stockholm, under det a t t i icke mindre än 40,433 fall säl-
jarne varit bosatta i Stockholms närmaste omgifning (16,732) 
eller landsorten i öfrigt (23,701). Anmärkningsvärdt är äf
ven, att i icke mindre än 23,715 fall beslagsorsaken vari t 
tuberkulos, hvilket visar denna sjukdoms stora utbredning 
äfven bland djuren. I 231 fall hafva beslagen föranleda 
anmälan till allmänna polisen. 

Anmärkningar vid renhållningen häfva gjorts i 25,358 
fall, af hvilka 502 anmälts till polisen. Vidare har hälso
polisen verkställt 2,628 desinfektioner af bostäder samt ta
git 22,842 prof af mjölk för undersökning. 

Vid 1905 års slut funnos i Stockholm 91,613 afträden, 
(en ökning af 9,188 under femårsperioden), däraf 50,300 
utom och 41,313 inom hus. Af sistnämnda antal voro 29,429 
våningsklosetter. Underjordiska afträden funnos vid 1905 
års slut i 254 egendomar med 2,241 kärl. Antalet egendo
mar med afträden förlagda invid gata har minskats från 
57 med 279 kärl till 43 med 254 kärl. 

Vid 1900 års slut funnos vattenMosetter inom 29 egendo
mar, vid 1903 års slut hade antalet stigit till 48. Intil l sist
nämnda år hade vattenklosetteriregel anordnats efter dets . k. 
Palmgrenska systemet d. v. s. med i källaren änbragta sedi-
menteringsbrunnar, i hvilka de fasta beståndsdelarne från
skiljas genom silar. Sedan emellertid det s. k. biologiska för
farandet för rening af spillvattnet förmedelst septisk tank 
allt mera fullkomnats och praktiskt profvats, har äfven 
detta system börjat härstädes användas för vattenklosett-

anordningar inom enskilda egendomar. För tillstånd a t t an
lägga afträdesinrättning efter detta system har hälsovårds
nämnden i hvarje fall meddelat särskilda bestämmelser i 
öfverensstämmelse med ett år 1903 fastställdt program. På 
grund af stadsfullmäktiges år 1893 fattade beslut, hvari-
genom förbud meddelats a t t använda vattenledningsvatten 
för spolning af andra än före denna tid anlagda vattenklo-
setter, har dock denna afträdesanordning icke kunnat inrät
tas inom andra egendomar än sådana, som från egna brunnar 
eller från de närbelägna vattendragen kunnat förskaffa sig 
för detta ändamål erforderligt vatten. Under år 1904 hafva 
emellertid stadsfullmäktige på därom gjord framställning 
medgifvit användande af vattenledningsvatten under vissa 
villkor. Efter detta beslut har anordnandet af vattenklo-
setter tagit al l t större utsträckning, så a t t dylika vid 1905 
års slut funnos inom 122 egendomar. Tillstånd till vattenklo-
settanläggningar meddelas nu endast, då de stå i förening 
med septisk tank. 

Vattnet i Hammarbysjö har äfven under den gångna 
femårsperioden varit föremål för upprepade undersökningar, 
hvilka gifvit vid handen, a t t de i förra berättelsen omför-
mälda åtgärder till afhjälpande af olägenheter genom ut
flöde från stadens kloaker visat sig otillräckliga. Då det 
icke synts t i l lrådligt a t t invänta den tid, då genom sjöns 
kanalisering en bättre ordning häruti kan genomföras, upp
gjordes under år 1903 förslag ti l l anläggande af en aflopps-
trumma, som afskär de ti l l Hammarbysjö gående trummor
na och afleder deras spillvatten till Saltsjön. Detta förslag 
har godkänts af stadsfullmäktige, hvilka samma år anvisat 
medel till arbetets påbörjande. Vidare har under år 1905 
gällande arrende af Danviks kvarn blifvit från stadens 
sida uppsagdt, hvarigenom möjlighet erhållits a t t reglera 
afloppet från sjön och därstädes vidtaga anordningar, så 
a t t vattnet i afloppet hålles så mycket som möjligt rin
nande. 

Svinhusens antal, som vid 1900 års slut uppgick till 
25, var vid 1905 års slut 17. Antalet ladugårdar hade under 
samma tid nedgått från 35 till 32 samt stallens antal, som 
föregående period något ökades, minskats från 1,198 till 
1,097. 

Vid stadens Icöttbesiktningsbyråer har arbetet i allmän
het fortgått såsom förut. Af de å byråerna till besiktning 
af trikiner inlämnade partier svinkött hafva under fem
årsperioden befunnits trikinhaltiga 259 hela kroppar och 
2 halfva kroppar svenskt svinkött samt 35 stycken ameri
kanskt Procenten af det trikinhaltiga svinköttet utgör 
för svensk vara i medeltal 006 o/0 o c n för amerikanskt 
0-30 o/0> det trikinhaltiga fläskets vikt utgjorde 20,748-5 kg. 
samt inlöstes af hälsovårdsnämnden för 12,549 kr. 12 öre. 
Det är härvid a t t bemärka, a t t trikiner. påträffats i e t t 
afsevärdt antal fläsk från Skåne. Detta förhållande hade 
redan år 1898 föranledt hälsovårdsnämnden a t t därom göra 
anmälan hos Eders Kungl. Maj.ts Befallhin^shafvande i 
Malmöhus län. Ändring till det bättre skedde under de därpå 
följande åren, men då under år 1905 ej mindre än 62 fläsk 
från Skåne befunnos trikinhaltiga, däraf 40 från Kristian
stads län, gjordes anmälan därom till vederbörande läns
styrelser. 
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Kor/fabrikerna och slakterierna, så inom som utom sta
den, hafva varit föremål för stadsveterinärens och hälsopoli-
sens upprepade inspektioner. En den 22 november 1901 ut
färdad förändrad instruktion för läns-, stads-, distrikts- och 
andra civila veterinärer, hvarigenom länsveterinärerna ålagts 
utöfva inspektion af allmänna och enskilda slakterier och 
korffabriker inom sina respektive län, har emellertid haft 
till följd, a t t inspektionsresor utom staden af Stockholms 
hälsopo,lis numera ej så ofta behöfva företagas, hvarigenom 
en välbehöflig lindring i hälsopolisens arbete vunnits. 

Frågan om offentligt slakthus i förening med kreaturs
marknad har icke under den gångna femårsperioden vunnit 
sin slutliga lösning. Den torde dock vara a t t snart förvänta, 
sedan stadsfullmäktige under år 1905 beslutit, a t t slakt
huset skall anläggas på egendomen Enskede enligt de rit
ningar och till den kostnad, som framdeles komme at t af 
stadsfullmäktige bestämmas, hvarjämte åt särskilda kommit-
terade uppdragits utarbeta förslag t i l l anläggningens ut
förande. Någon hjälp emot en af de olägenheter, som dröjs
målet med slakthuset förorsakar, har emellertid vunnits ge
nom en af staden vid Norrtulls station uppförd provisorisk 
kreatursmarknadsanläggning, hvilken öppnats för allmänt 
begagnande den 31 juli 1905. Genom denna anläggning bör 
också ledandet af kreatur inom stadens centralare delar 
kunna väsentligt minskas, likasom den äfven bör kunna leda 
till upparbetande af härvarande kreatursmarknad, så ätt 
slakthuset, när detta en gång börjar sin verksamhet, säkrare 
och hastigare skall kunna utveckla sig. 

Sedan extraktionsapparaten vid veterinärinstitutet, i 
hvilken sedan flere år tillbaka de af hälsopolisen beslagtagna 
födoämnena oskadliggjorts, i november 1905 blifvit obrukbar, 
hafva dylika födoämnen, i afvaktan på at t en under anlägg
ning varande särskild destruktionsanstalt kan blifva färdig, 
oskadliggjorts genom förbränning i en af stadens renhåll
ningsverk anlagd förbränningsugn vid Löfsta. 

Efter det stadsfullmäktige den 20 mars 1905 beslutit a t t 
jämlikt § 24 af gällande hälsovårdsstadga för riket för 
sin del antaga särskilda föreskrifter rörande handel med 
matvaror m. m. samt detta beslut blifvit af öfverståthållare-
äinbetet fastställdt, har ämbetet den 11 april 1905 till all
män efterrättelse kungjort särskilda hälsovårdsföreskrifter 
för Stockholm angående dels slakterier, dels handel med 
vissa lifsförnödenheter, deras förarbetande, förvaring m. m. 
Dessa hälsovårdsföreskrifter trädde, i verkställighet den 1 ok
tober 1905, efter hvilken tid öfverståthållareämbetets kun
görelse den 24 aj>ril 1886 angående mjölkhandeln upphört a t t 
gälla. I fråga om handel med vissa lifsförnödenheter, deras 
förarbetande, förvaring m. m. innehålla föreskrifterna dels 
allmänna bestämmelser, dels särskilda bestämmelser angå
ende bageri, angående handel m. m. med mjölk och grädde, 
angående handel m. m. med kött och fläsk, angående transport 
af födoämnen samt angående handel med födoämnen å öp
pen plats. 

I och för tillämpning af dessa föreskrifter har hälso
vårdsnämnden dels lå t i t utarbeta råd och anvisningar, dels, 
i den mån så befunnits erforderligt, meddelat särskilda be
stämmelser. 

Så hafva i och för tillämpning af § 11 i niatvarustadgan 
angående försäljning af mjölk under benämning barnmjölk, 
kontrollmjölk eller annan benämning, som angifver antin
gen en särskild sund beskaffenhet hos mjölken eller ock 
a t t den varit föremål för särskild kontroll, råd och anvis
ningar meddelats till ledning för ladugårdsägare, hvilka 
hafva för afsikt a t t till Stockholm leverera eller försälja 
mjölk under nämnda beteckningar. Vidare har hälsovårds
nämnden fastställt instruktion och taxa å arfvoden för Lä
kare och veterinär, som af nämnden antagits i och för kon
trollerandet af mjölk från ladugårdarne. Äfven har nämnden 
till resolutionerna beträffande matvarulägenheters godkän
nande fogat en del särskilda bestämmelser. 

Då effekten af de bestämmelser i hälsovårdsföreskrif
terna, som gälla transport af födoämnen, ej skulle blifva 
fullt tillfredsställande, om .matvarutransporterna å järnväg 
ti l l Stockholm finge fortgå på samma mindre snygga sätt 
som förut, har till af hjälpande häraf Järnvägsstyrelsen i 
cirkulär den 18 oktober 1905 meddelat särskilda föreskrifter 
angående emballering af kött- och fläskvaror vid transport 
å järnväg till Stockholm. 

Efter nya matvarustadgans trädande i kraft den 1 okto
ber 1905 har hälsovårdsnämnden under samma år för 17 
ladugårdar beviljat tillstånd a t t under benämningen kontroll
mjölk, barnmjölk eller tuberkelfri mjölk försälja mjölk inom 
Stockholm. Tillstånd till mjölkhandels idkande har efter 
förutgången besiktning beviljats för 122 nya försäljnings
ställen, hvarförutom sådan rätt ighet sökts för 248 försälj
ningslokaler, som redan förut godkänts och icke undergått 
någon väsentlig förändring, men öfvergått till ny inne-
hafvare. Vid 1905 års slut funnos i Stockholm 1,173 mjölk
butiker, hvilka alla under år 1905 besiktigats af sundhets
inspektören för meddelande af de anvisningar beträffande 
lokalernas anordnande, som blifvit en följd af den nya 
matvarustadgans föreskrifter. Inspektionerna hafva till fullo 
ådagalagt nödvändigheten af de noggrannare bestämmelser 
rörande handeln med denna ömtåliga vara, som sålunda blif
vit utfärdade. 

Klagomål öfver osunda bostäder hafva årligen i större 
eller mindre utsträckning anmälts till hälsopolisen och hafva 

i regel gällt bostädernas mer eller mindre fuktiga eller för
fallna .beskaffenhet. Under år 1905 anmäldes 120 dylika 
fall. Där klagomålen varit berättigade och befunnits bero 
på orsaker, som det ansetts åligga vederbörande husägare a t t 
aflägsna, hafva dessa i allmänhet beredvilligt ställ t sig för 
detta ändamål gifna föreskrifter till efterrättelse, så att. 
endast undantagsvis husägaren behöft inkallas för nämnden. 

Vid slutbesiktningar af bostäder i nyuppförda hus, i 
hvilka besiktningar sundhetsinspektören deltager, hafva en 
mängd smålägenheter befunnits vara i hög grad fuktiga, 
med rummens väggar och vrår mer eller mindre beklädda 
med mögelvegetation. I många fall har ingen annan orsak 
till lägenheternas hälsovådliga beskaffenhet kunnat påvisas, 
än bristande omsikt hos de byggande under byggnadernas 
uppförande. I andra fall har den närmaste orsaken tydligt-
vis varit a t t finna i lägenheternas för tidiga upplåtande till 
beboende, vanvård och öfverbefolkning. Men hvilken än 
den direkta orsaken i hvarje fall kan hafva varit till detta 
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icke blott i sanitärt hänseende betänkliga förhållande, är 
dock gifvetvis i första hand grunden till detsamma a t t 
söka i den al l t fortfarande rådande ringa tillgången på 
smålägenheter och i de höga bostadshyrorna, och det har 
därför hitt i l ls mött oöfvervinneliga svårigheter at t råda; 
bot för detta onda. De åtgärder för dessa missförhållandens 
afhjälpande, som det vid slutbesiktningarna ansetts åligga 
vederbörande husägare a t t utföra, hafva dessa i regel be
redvilligt åtagit sig, hvarefter genom hälsopolisen seder
mera öfvervakats, a t t de gifna föreskrifterna blifvit följda. 
En väsentlig lättnad i det dryga arbete, som i detta af-
seende hvilar på hälsopolisen, är emellertid at t förvänta 
i anledning af en under år 1905 väckt fråga om anordnande 
af en särskild bostadsinspektion för hufvudstaden. 

Sedan längre tid tillbaka hafva de i staden befintliga 
logihus, hvarest mot afgift sofplats för natten tillhanda-
hålles åt ogifta arbetare och andra personer, som af en 
eller annan orsak äro förhindrade a t t skaffa sig mera fast 
bostad, företett en otillfredsställande beskaffenhet och i 
många fall gifvit anledning till anmärkningar. Väl har 
hälsovårdsnämnden i någon mån sökt råda bot för dessa miss
förhållanden genom at t åtminstone för en del af dessa 
härbärgen fastställa ett visst maximiantal logerande för 
hvarje rum, men någon afsevärd förbättring har icke s tå t t 
a t t åstadkomma genom nämndens åtgärder, hufvudsakligast 
af det skäl, a t t inga gällande författningar gifvit nämnden 
befogenhet till et t mera effektivt ingripande. En väsentlig 
förbättring i detta afseende har emellertid vunnits därige
nom, at t öfverståthållareämbetet under år 1904 utfärdat 
särskilda ordningsföreskrifter för natthärbärgen i Stockholm, 
hvilka trädt i verkställighet från och med den 1 juli 1904. 

En viktig angelägenhet, som under femårsperioden ord
nats, är den angående fosterbarnsväsendet, i det a t t genom 
lag om fosterbarns vård den 6 juni 1902 bestämts, a t t 
hälsovårdsnämnd skall ägna särskild omsorg åt fosterbarn 
till skydd för deras lif och hälsa. För fullgörande af de i 
denna lag gifna föreskrifter, hvilka trädde i kraft den 1 
januari 1903, har hälsovårdsnämnden uppdragit åt sundhets
inspektören at t med undantag för de fall, då nämndens eget 
ingripande pröfvades erforderligt, i öfrigt fullgöra de nämn
den åliggande skyldigheter i afseende å berörda barnavård 
samt för detta ändamål mottaga inkommande anmälningar 
från barnafostrare och fullgöra den undersökning, sådan 
anmälan förutsätter, samt öfvervaka och handleda de biträ
den, som för tillsyn af fosterbarn ytterligare komme a t t 
anställas. Vid 1905 års slut voro såsom biträden åt sund
hetsinspektören anställda 4 inspektriser, hvar och en med 
sitt särskilda distrikt. Hela antalet anmälda, inom kom
munen vårdade fosterbarn uppgick vid 1905 års slut till 
1,452 och de antecknade barnafostrarnes antal till 3,384. 
Enligt den för inspektriserna fastställda arbetsplan besöka 
dessa de hem, i hvilka vårdas fosterbarn under et t års ålder, 
minst en gång i månaden, hem, som hafva barn i ålder 
mellan ett och två år, hvar annan eller hvar tredje månad, 
och hem, som hafva äldre barn intill sju års ålder, två 
till tre gånger om året, såvida icke förhållandena i hammen 
föranleda tätare besök. Erfarenheten från den tid, hVar-
under denna nya institution varit i verksamhet, här till fullo 

ådagalagt dess stora betydelse för åstadkommande af en 
bättre omvårdnad om de barn, som lagen afser a t t bevara 
åt samhället. 

Desinfektion och isolering. Isoleringsanstalten vid Horns
gatan n:r 42 har under år 1901 varit använd vid 8 olika 
tillfällen af tillsammans 14 personer med inalles 51 under
hållsdagar. De intagna tillhörde 6 olika hushåll. Enär denna 
anstalt måst under år 1905 tagas i anspråk för annat ända
mål, har ny isoleringsanstalt anordnats i egendomen n:r 62 
vid Brännkyrkagatan. Denna blef färdig under sommaren 
1905 och togs snart i bruk i anledning af en i Hagalund 
invid staden utbruten smittkoppepidemi, hvarifrån smitta 
spreds till Stockholm. I sammanhang med denna epidemi 
blefvo för observation intagna å anstalten 103 personer, 
däraf 24 från Stockholm och 79 från Hagalund. I hela. 
anstalten kan samtidigt intagas ett fyrtiotal personer. 

I desinfektionsugnen hafva under femårsperioden 13,696 
personer låt i t desinficiera 112,863 persedlar. Ugnarne hafva 
varit i verksamhet 796 dagar med 2,985 desinfektionsr. 

I lägenheter, som vari t bebodda af med lungsot be
häftade personer, har efter de sjukas frånfälle eller af flyt
tande till annan bostad desinfektion verkställts i 1,999 fall. 
I sammanhang härmed bör erinras, hurusom med 1905 års in
gång t rädt i kraft en ny lag angående vissa åtgärder mot 
utbredning af lungsot, enligt hvilken det åligger läkare, 
som vårdat person, hvilken aflidit i lungsot, a t t härom göra 
anmälan till hälsovårdsnämnd, som har a t t ombesörja, a t t 
den aflidnes bostad jämte gång- och sängkläder samt andra 
brukade persedlar ofördröjligen underkastas erforderlig re
ning och desinfektion. Endast ett tjugutal sådana anmäl
ningar inkommo under 1905 till hälsovårdsnämnden. 

Vid hälsovårdsnämndens laboratoriums kemiska afdel-
ning har under femårsperioden verkställts en mängd anal} S( r 
och undersökningar, hvaribland icke mindre än 23,911 prof 
af mjölk och grädde. Från och' med år 1901 har vid labora
toriet funnits inrättad äfven en af delning för bakteriologiska 
undersökningar, hvars föreståndare har at t utföra dylika 
undersökningar rörande till nämndens verksamhet hörande 
frågor, a t t afgifva utlåtanden och verkställa utredningar 
i hälsovårdsärenden, för hvilkas bedömande bakteriologisk 
sakkunskap erfordras, samt at t utföra undersökningar i dia
gnostiskt syfte å de prof, som för dylikt ändamål från de 
praktiserande läkarne i staden till laboratoriet insändas. I 
sistnämnda afseende ske undersökningarna på närvaro af 
difteribaciller, tuberkelbaciller och gonokokker samt på V|i-
dals agglutinationsreaktion. Dessa undersökningar, som haf
va till syfte a t t bereda de praktiserande läkarne tillfälle a t t 
för infektionssjukdomarnes bekämpande kunna på et t snabbt, 
säkert och bekvämt sätt få bakteriologiska undersökningar 
verkställda i de fall, där sådant är önskvärdt eller nödvän
digt, hafva af läkarne mycket anlitats. Antalet af från dem 
för sådant ändamål till laboratoriet insända prof utgjorde 
1,764 år 1901, 2,392 år 1902, 3,758 år 1903, 5,429 år 1904 
och 5,394 år 1905. För dessa undersökningar erlägges afgift 
med 1 krona för hvarje prof utom för Vidals tyfoidserum-
prof, för hvilka afgiften är 2 kronor. För personer, som 
icke äro bosatta i Stockholm, utgår afgiften med dubbla be
loppet. 
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I senaste femårsberättelsen finnes omförmäldt, hurusom 
stadsfullmäktige för år 1901 beviljat e t t anslag å 6,000 
kronor för utrotande af råttor. För realiserande af denna 
plan fordrades först och främst, a t t i de olika stadsdelarne 
upprättades inlämningsställen, där de fångade och dödade 
råttorna kunde mottagas och den fastställda premien, som 
af nämnden bestämdes till 10 öre för hvarje djur, finge till 
inlämnarne utbetalas. Sådana inlämningsställen anordnades 
på 10 olika platser, hvarest under år 1905 aflämnades 146,191 
råttor. Till följd af den stora omfattning, denna verksam
het genast från början antog, och1 då ett ytterligare beviljadt 
anslag å 10,000 kronor kunde befaras blifva otillräckligt, 
nedsatte? inlösningspriset från och med den 1 augusti 1901 
till 5 öre för hvarje djur. Samtliga kostnader härför be
löpte sig under år 1901 till 16,210 kr. 50 öre. 

För hvart och ett påföljande år 1902—1905 beviljades 
för ändamålet ett anslag af 10,000 kr. Antalet inlösta djur 
under dessa år var: 96,443 år 1902, 95,348 år 1903, 106,263 
år 1904 och 103,233 år 1905. 

Särskilda åtgärder mot kolera. Då under slutet af år 
1905 fall af kolera yppat sig i östra delarna af Tyskland 
och i anledning häraf kunde befaras, a t t farsoten möjligen 
kunde öfverföras till Sverige, ställdes af stadsfullmäktige 
till hälsovårdsnämndens förfogande ett anslag å 100,000 
kr. för vidtagande af nödiga åtgärder till förekommande 
af sjukdomens spridning till hufvudstaden. För detta ända
mål beslöt nämnden dels a t t låta uppföra tre träbaracker 
vid epidemisjukhuset dels a t t anordna en rymligare desin-
fektionsanstalt. Vidare upprättades å nämndens byrå för
fattningsenlig anmälningsbyrå för. resande f rån'kolerasmittad 
ort, hvarjämte åt förste stadsläkaren, sundhetsinspektören 
och' ytterligare en läkare uppdrogs at t vara besiktningsmän. 
Tillika anställdes på expektans en läkare och' en sjuksköterska 
för a t t i händelse af behof tjänstgöra vid desinfektions-
anstalten och sjukhuset å ön Skottland. 

Från de områden, som förklarats smittade, anlände till 
Stockholm 9 fartyg, hvilka i vederbörlig ordning undergingo 
föreskrifven läkareundersökning. 

Vaccination. Sedan genom Medicinalstyrelsens försorg 
en särskild anstalt blifvit inrättad för tillverkning af animal 
vaccin, har den af hälsovårdsnämnden bedrifna verksamhet 
i samma syfte upphört med den 1 april 1905. 

De från rotemännen i Stockholm för hvarje år till 
hälsovårdsnämnden aflämnade listor å de tvååriga barn, om 
hvilkas vaccination anteckning saknades, upptogo under åren 
1901—1905 13,929 barn. Däraf voro förut vaccinerade 1,976, 
ehuru anteckning därom saknades, 104 hade aflidit efter lis
tornas upprättande, 196 voro sjuka och 1,231 hade bort
f lyt ta t eller kunde af annan anledning icke inställas till 
vaccination, men 10,422 blefvo på grund af hälsovårdsnämn
dens genom hälsopolisen meddelade kallelser vaccinerade. 

Kyrkogårdsnämnden. För anordnande af nya arbetare
bostäder vid Norra begrafningsplatsen hade stadsfullmäktige 
i 1901 års stat uppfört ett anslag af 83,000 kr. Arbetet slut
fördes under år 1902 för en sammanlagd kostnad af 82,621 
kr. 52 öre. Under perioden har å denna kyrkogård utförts 
ytterligare följande arbeten af större betydenhet, nämligen 
väntpaviljong för begrafningsgäster med en kostnad af 10,250 

kr. och nyt t järnstaket omkring en del af kyrkogården 
för en kostnad af 52,309 kr. 38 öre. Körande Södra be
grafningsplatsen är a t t anteckna uppförandet af en bostads
byggnad för grindvakten, inrymmande därjämte ett kon
torsrum. Byggnaden, som gjordes färdig år 1902, har be
tingat en kostnad af 7,551 kr. 86 öre. 

Allmänna hälsotillståndet har under femårsperioden i 
allmänhet varit synnerligen tillfredsställande, och1 gäller 
detta särskildt åren 1902 och 1903. En under år 1900 börjad 
difteriepidemi fortfor väl äfven under år 1901, men före
tedde en alltjämt fortgående, icke obetydlig tillbakagång. 
Hösten 1904 började emellertid såväl difteri som scharlakans-
feber a t t afsevärdt tilltaga i utbredning, som ökades ytter
ligare under år 1905. Anmälda sjukdomsfall i scharlakans-
feber, som åren 1902 och 1903 varit respektive 333 och 
308, var under år 1904 677 och steg under år 1905 till 
1,610 — det högsta antal sedan första hälften af 1890-
talet. 

Antalet difterifall, som från 2,051' fall år 1901 nedgått 
till 673 under år 1902, visar åren ,1903—1905 en jämn 
stegring med resp. 834, 1,053 och 1,344. 

Under år 1905 förekommo äfven fall af smittkoppor, 
och tarmtyfus. Smittkopporna uppträdde i sammanhang med 
en smittkoppepidemi i Hagalund i Solna socken och fram
kallade här 10 fall. 

I slutet af år 1904 och under de första dagarna af år 
1905 anmäldes till hälsovårdsnämnden några fall af tyfus, 
som i mediet af december yppat sig bland deltagarne i en 
den 26 november 1904 å en större restaurang härstädes af-
hållen supé, hvilken bevistats af 351 personer. Vid i anled
ning häraf verkställda undersökningar och genom utsändande 
af frågecirkulär till samtliga deltagarne i festen, hvilka i 
327 fall besvarats, utröntes, a t t af sistnämnda personer icke 
mindre än 228 eller cirka 70 °/o insjuknat, de flesta med mer 
eller mindre häftig diarré. En af de sålunda insjuknade afled 
till följd af ch emboli i arter, pulmonalis. Hos några af 
deltagarne i denna supé yppades, 2—3 veckor efter den
samma, tyfoidfcber, hvarjämte vid ungefär samma tidpunkt 
andra insjuknade med obestämda febersymptom, som mera 
syntes häntyda på en septisk infektion. Tillsammans konimo 
på dessa båda, sjukdomsformer 30 insjuknade, bland hvilka 
3 afledo. Hos dessa konstaterades vid sektion tyfösa föränd
ringar i tarmarne och närvaro af tyfusbaciller. Af undersök
ningar rörande orsaken till denna diarré- och tyfusepidemi 
har synts framgå, att densamma sannolikt härrört från förtä
rande af infekterade ostron. 

Mässlingen 'har under femårsperioden icke företett någon 
anmärkningsvärd utbredning med undantag af år 1902, då 
den pä hösten antog en större spridning med 495 af distrikts-
läkarnc anmälda fall, mot högst 353 under år 1904. Under 
år 1902 afledo 25 personer i mässling. 

Epidemisk influensa visar högsta frekvens första och 
sista året under femårsperioden med 1,228 fall under år 1901 
och 1,227 fall under år 1905. Under åren 1902—1904 voro 
fallens antal respektive 765, 673 och 890. 

Antalet anmälda sjukdomsfall i kikhosta var lägst under 
år 1901 med 221 fall och högst under år 1903 med 673 
fall. 
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För alkoholsjukdomar hafva under åren 1901—1905 af 
distriktsläkarne vårdats resp. 357, 345, 306, 375 och 449. 
Sistnämnda år företer sålunda en rä t t afsevärd ökning. 

Af akut luftrörskatarr hafva under femårsperioden an
mälts 14,276 fall, däraf 4,962 hos barn under tre år. 

I lunginflammation hafva under åren 1901—1905 af lidit 
resp. 532, 472, 461, 518 och 579. Medeltalet döda per år 
under de senaste tio åren, utgör 544. 

Dödsfallen i lungsot hafva under åren 1901—1905 ut
gjort resp. 532, 701, 660, 698 och 714, motsvarande på 10,000 
invånare räknadt resp. 24-7, 23-2, 21'6, 22-9 och 22-4. 

Under sommaren och hösten 1905 uppträdde å flera orter 
inoin Sverige små epidemier af s. k. akut barnförlamning. 
I Stockholm, där nästan hvarje år spridda fall af denna) 
sjukdom förekomma, inträffade år 1905 enligt distriktslä-
karnes rapporter endast 2 fall, och å stadens sjukhus vår
dades likaledes blott 2 fall. Å Kronprinsessan Lovisas vård
anstalt för sjuka barn intogos 6 barn för denna sjukdom. 

Den allmänna sjukvården. Sedan anslag beviljats till 
inrättande af en ny distriktsläkaretjänst å Kungsholmen, h!ar 
denna stadsdel från och med 1902 fördelats på 2 läkare-
distrikt, ett östra och ett västra med Polhemsgatan såsom 
gräns dem emellan. I sammanhang med år 1904 skedd om-
reglering af Johannes och1 Östermalms läkaredistrikt har 
Djurgården indragits såsom särskildt distrikt och ti l lagts 
Östermalms östra läkaredistrikt. 

Antalet fattiga sjuka, som vårdats af distriktsläkarne 
under femårsperioden, uppgick till 86,521, hvaraf 1,942 af-
ledo. Kostnaden för medicin, som af fattiga sjuka på recept 
af distriktsläkarne kostnadsfritt fått hämtas från apoteken, 
belöpte sig till 146,300 kr. 99 öre. 

Genom nådigt bref den 12 mars 1902 har Eders Kungl. 
Maj:t föreskrifvit, at t 2 nya själfständiga apotek skola in
rättas i Stockholm, det ena å Kungsholmen och det andra å 
Östermalm» Dessa två apotek öppnades under år 1904, det 
förra, benämndt S:t Erik, i n:r 57 Flemminggatan, och det 
senare, kalladt Älgen, i n:r I B Karlavägen. 

Sjukhus under hälsovårdsnämndens öfverinseende. Un
der år 1905 har nämnden utfärdat ny stadga för stadens 
under nämndens förvaltning stående sjukhus. 

Från de särskilda sjukhusen antecknas följande: 
Sabbatsbergs sjukhus. För den i förra femårsberättelsen 

omförmälda Dannströmska donationsfonden å 140,000 kro
nor har inom sjukhusets område uppförts och i juli 1903 
öppnats det med donationen af sedda konvalescenthem. Denna 
byggnad är uppförd af sten i 2 våningar, hvilka hvardera 
innehålla platser för 26 konvalescenter, fördelade på 2 större 
sjuksalar om 12 platser samt i våningen 1 tr. upp 2 mindre 
rum för 1 säng och i bottenvåningen 1 rum för 2 sängar. 
Inberäknadt elektrisk belysning uppgår kostnaden för bygg
nadens uppförande till 108,000 kronor. Under år 1905 vår
dades å detta hem 718 personer med 9,745 underhållsdagar. 
Det dagliga medeltalet vårdade var 27 och medeltalet un
derhållsdagar för hvarje vårdad 13. Den dagliga medel
kostnaden för person utgjorde 1 kr. 38 öre. 

Vid Sabbatsbergs sjukhus hafva från och med år 1903 
anställts ytterligare en öfverläkare å medicinska af delnin
gen och ytterligare en amanuens å den kirurgiska afdelnia-

gen, hvilka båda läkare enligt nådigt bref den 13 maj 1904 
medgifvits r ä t t till tjänsteårsberäkning i likhet med civila 
läkare i statens tjänst. 

För tillgodoseende af sjukhusets behof af förbättrade 
ekonomi-, administrations- och polikliniklokaler samt utvidg
ning af operationsafdelningen har under år 1905 uppgjorts 
förslag till härför erforderliga nybyggnader. I förslaget in
går äfven uppförande af 3 nya sjukpaviljonger med plats 
för 240 patienter. 

Sjukhuset S:t Göran. Den i senaste femårsberättelsen 
omförmälda asylbyggnaden för tuberkulospatienter öppnades 
i februari 1902. Beträffande arten och omfattningen af den 
sjukvård, som där skall meddelas, är bestämdt, a t t där. skola 
vårdas sjuka med hemortsrätt i Stockholm, lidande af lung
tuberkulos i mera framskridet stadium, dock att , om plats 
finnes ledig, äfven mindre framskridna, fall eller nyinsjuk-
nade få till vård mottagas. Ifrågavarande asyl utgöres 
af en paviljong, som rymmer 108 sjuksängar och är upp
förd i tre våningar enligt korridorsystemet. Till paviljongen 
hör äfven en mindre ligghall samt et t vädringsskjul. Bygg
nadskostnaden har utgjort 214,577 kr. och kostnaderna för 
inköp af inventarier 39,993 kr. 26 öre. Vid asylen ärö an
ställde 1 läkare, 1 amanuens, 3 sköterskor, 6 ordinarie skö
terskebiträden, 3 extra sköterskebiträden och 4 städerskor. 
Med bifall t i l l därom gjord framställning har Eders Kungl. 
Maj:t för de nya läkarebefattningarna beviljat r ä t t till tjän
steårsberäkning i likhet med civila läkare i statens tjänst. 

För uppförande af ytterligare en tuberkulospaviljong 
med 108 sängar hafva stadsfullmäktige år 1904 anslagit e t t 
belopp af 251,000 kronor. 

På grund af den alltjämt stigande frekvensen å sjuk
huset S:t Görans poliklinik har af staden anvisats medel för 
anställande från och med 1904 af 1 amanuens för denna sjuk
vård. 

Sedan den 6 oktober 1902 har vid sjukhuset S:t Göran 
varit anordnad ljusbehandling enligt Finsens metod af lupus-
och andra hudsjukdomar. Denna verksamhet har i regel om
fattat tre behandlingsseanser dagligen, hvardera å 1 % tim
me, hvarvid 4 patienter samtidigt behandlats. Vid denna 
afdelning hafva vårdats 19 patienter under år 1902, 85 under 
år 1903, 127 under år 1904 och 329 under år 1905. 

För lutvidgning af sjukhusets polikliniklokaler samt för be
redande af plats för afdelningen för ljusbehandling enligt 
Finsens metod hafva stadsfullmäktige år 1905 anvisat e t t 
belopp af 115,500 kronor. 

Katarina sjukhus. Under de första månaderna 1901 
användes en del af sjukhuset för vård af scharlakansfeber-
patienter. 

Föi a t t kunna bereda rum för det ständigt ökade an
tal sinnessjuka, åt hvilka vård måste lämnas, intill dess plats 
å hospital kan blifva ledig, beslöt nämnden år 1902 a t t för 
berörda ändamål taga i anspråk Katarina sjukhus, till dess 
at t frågan om kommunens sinnessjukvård kunde på annat sätt 
blifva ordnad, hvarjämte nämnden, på det a t t stadens sjuk
vård genom detta användande af Katarina sjukhus icke skulle 
förlora ett alltför stort antal sjukplatser, förhyrde ny
byggda, egendomen n:r 97 vid Asögatan och 32 vid Ny
torgsgatan för at t anordnas till provisoriskt sjukhus. 
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Sedan nödiga ändrings- och inredningsarbeten utförts, 
kunde dei nya sjukhuset, hvars namn bestämts till Proviso
riska sjukhuset, den 13 februari 1903 öppnas för allmänheten, 
sedan å Katarina sjukhus ännu kvarvarande sjuke, äfven-
som där anställde läkare och öfrig personal med undan
tag af en del ekonomibetjäning di t öfverflyttats. Sjuk
huset rymmer 100 platser, fördelade på en mansafdel-
ning med 66 sjuksängar och en kvinnoafdelning inne
hållande 34 sängar. Med begagnande af därom vid för
hyrandet förbehållen r ä t t till egendomens förvärfvande, be-
slöto stadsfullmäktige den 14 februari 1903 a t t inköpa egen
domen för en summa af 200,000 kronor. Hufvudmotivet 
för inköpet var, a t t egendomen, äfven om. efter sinnessjukvår
dens ordnande Katarina sjukhus kunde återtaga sin gamla 
funktion af vanligt sjukhus, lämpligen kunde användas till 
reservsjukhus. 

Epidemisjukhuset. Resultaten af difterisjukes behand
ling med serum hafva a l l t fortfarande visat sig synnerligen 
tillfredsställande. Härvid användes till en början uteslu
tande tyskt serum af hög antitoxinhalt. Sedan emellertid 
genom Eders Kungl Maj:ts nådiga förordning den 1 no
vember 1901 anbefallts statekontroll öfver allt i Sverige till-
verkadt eller till försäljning utbjudet antidifteriserum, har 
serum af svensk tillverkning i al l t större utsträckning an-
vändts vid sjukhuset. 

Ar 1901 erhöll sjukhuset af okänd person en dona
tion å 5,000 kronor a t t däraf bilda en fond, hvars årliga 
ränteafkastning skall användas t i l l hjälp åt från sjukhuset 
utskrifna patienter, företrädesvis barn. Ponden har öfver-
lämnats till hälsovårdsnämnden och' s tår under dess förvalt
ning. 

Stockholms stads och läns kurhus. Å stadens afdelning, 
uteslutande, afsedd för prostituerade kvinnor, hafva vår
dats 4,419 patienter med 120,926 underhållsdagar. 

Antalet sjuksängar å kommunens sjukhus var vid slu
tet af år 1905: å Sabbatsbergs sjukhus 381, hvartill ytter
ligare komma 48 sjuksängar i de tidvis äfven vintertiden an
vända båda evakuationspaviljongerna, å sjukhuset S:t Göran 
362j å Provisoriska sjukhuset 100, å Maria sjukhus 153 och 
å Epidemisjukhuset 375. Antalet sjuksängar å öfrigai Stock
holm befintliga sjukhus utgjorde: å Serafimerlasarettet 399, 
å Stockholms stads och läns kurhus 141, däraf stadens plat
ser 101, å Diakonissanstaltens sjukhus 61, å Sofiahemmet 
68, å Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 
141, å barnsjukhuset Samariten 20 och' å Röda korsets sjuk
hem 20. 

Upptagningsanstalter för hastigt insjuknade. Upptag
ningsanstalten vid Sabbatsbergs sjukhus, hvars uppförande 
påbörjades hösten 1900, öppnades för mottagande af sjuka 
den 14 oktober 1901. Byggnaden, som är uppförd till en 
vånings höjd, innehåller ett större sjukrum för män med 
8 platser, et t mindre sjukrum för kvinnor med 4 platser 
och tre isoleringsrum för oroliga patienter. A denna anstalt 
hafva under femårsperioden intagits 2,400 personer, däraf 
1,984 män och 416 kvinnor. 

Upptagningsanstalten vid Maria sjukhus har ersatts 
med en under år 1902 uppförd nybyggnad i två våningar, 
den nedre inrymmande en sjuksal med 6 gängar för män samt 

ett mindre isoleringsrum, och den öfre afsedd för kvinnor 
samt innehållande två rum, hvartdera med 2 sängar, jämte 
tre isoleringsrum. Antalet å denna anstalt intagna personer 
har varit 2,575, hvaraf 2,193 män och 382 kvinnor. 

Dessa båda upptagningsanstalter äro afsedda för tillfäl
lig vård af sjuka personer, som af en eller annan orsak äro i 
behof al a t t snarast möjligt intagas å sjukvårdsanstalt, men 
på grund af gällande bestämmelser eller tilläfventyrs af 
brist på plats icke kunna till vård ä sjukhus omedelbart 
emottagas. Sjuk, som är försedd med remiss till försörjnings
inrättning eller af läkare utfärdadt intyg om behof af vård 
å dylik inrättning, får dock icke å anstalterna intagas, så
framt icke sjukdom tillstött, som kräfver ofördröjlig vård. 
För a t t å anstalterna intagas skall den sjuke vara dit införd 
af polisman eller dit remitterad af förste stadsläkaren; och 
skall dylik sjuk mottagas alla tider på dygnet. 

Polikliniker. Till allmänna polikliniken vid Riddare-
gatan har af engelske ingenjören E. Tallerman år 1901 såsom 
gåfva öfverlämnats en af honom konstruerad apparat, afsedd 
för behandling af reumatiska ledaffektioner medelst varm 
luft af hög temperatur. För bestridande af de med denna 
behandling förenade utgifter har af stadsfullmäktige be
viljats ett anslag af 1,500 kr. under villkor, at t dylik be
handling afgiftsfritt tillhandahålles medellösa minst 4 tim
mar hvarje söckendag. Under år 1905 behandlades 59 pa
tienter för olika reumatiska åkommor. Af dessa fortsatte 
12 behandlingen under år 1906. Af de återstående 47 pa
tienterna blefvo 9 (19-1 o/o) fullt återställda, 22 (46-9o/0) myc
ket förbättrade eller fullt arbetsföra, 3 (6-4 %) något förbätt
rade och 13 (27-6 o/o) oförbättrade. Seansernas antal upp
gick till 1,510, således för hvarje patient i genomsnitt 25-6. 

Under år 1901 öppnades å södra polikliniken två nya 
afdelningar, den ena för behandling af hudsjukdomar och den 
andra för urinvägarnes och könsorganens sjukdomar. 

Då det till förekommande af de veneriska sjukdomarnes 
spridning är af stor betydelse, a t t lä t t tillgång till kostnads
fri poliklinisk vård beredes åt personer behäftade med dylika 
åkommor, har hälsovårdsnämnden, sedan erforderliga medel 
ställ ts till nämndens förfogande, låt i t under år 1902 inrätta 
tvenne dylika polikliniker, den ena afsedd för de norra 
stadsdelarne i n:r 5 Riddaregatan och den andra för de södra 
stadsdelarna i n:r 69 Folkungagatan. För verksamheten vid 
dessa polikliniker, som öppnades den 1 juni, har föreskrif-
vits, a t t särskilda mottagningar skola hållas för män och 
särskilda för kvinnor, a t t mottagningstiderna skola förläggas 
till kvällarne eller söndagarne, a t t kostnadsfri behandling 
skall meddelas åt medellösa och mindre bemedlade personer, 
dock med rä t t för föreståndarne att vägra behandling för 
sjukdomsfall, som kan anses särskildt ägnadt att utsprida 
smitta, samt att å mottagningarna för kvinnor äfven skall 
meddelas behandling för kvinnosjukdomar. 

Antalet sjuka, som under femårsperioden behandlades 
vid poliklinikerna, utgjorde 12,962 vid polikliniken vid Rid
daregatan och 20,302 vid polikliniken å Södermalm. 

Sinnessjukvården. Med afseende å den kommunen ålig
gande skyldighet at t taga vård om sinnessjuka personer, in
till dess plats å stadens hospital och asyler kan dem be
redas, hafva stadsfullmäktige den 15 juni 1905 beslutit 



80 Stockholms stad. Sinnessjukvården. 

uppförande ai' särskild vårdanstalt för dylik sinnessjukvård, 
inrymmande 460 platser och förlagd till lägenheten Långbro 
i Brännkyrka socken, samt härför anvisat ett belopp af 
1,710,000 kr., hvarefter hälsovårdsnämnden uppdragit åt sär
skilda kommitterade a t t gå i författning om företagets utfö
rande. I afvaktan ' å denna anstalts färdigblifvande har 
emellertid hälsovårdsnämnden till fyllande af de alltjämt 
stegrade krafven på utrymme för' vård af sinnessjuka nödgats 
vidtaga en del mer eller mindre omfattande anordningar. 

Förutom den i förra berättelsen omförmälda anstalten 
med 32 platser i n:r 71 Brännkyrkagatan och 60 platser vid 
Allmänna försörjningsinrättningen, beslöt nämnden den 25 
januari 1905 at t å ett privat sjukhem vid Hufvudsta i sta
dens närhet inackordera 5 stillsamma patienter och den 25 
oktober samma år, a t t isoleringsafdelningen å desinfektions-
anstalten skulle upplåtas för vård af sinnessjuka, hvari-
genoin ytterligare ett tiotal platser vunnos. 

Då vidare äfven antalet obotligt sinnessjuka, för hvilka 
försörjningsinrättningen först och främst måste bereda vård, 
betydligt ökats, hade hälsovårdsnämnden måst år 1902 vid
taga åtgärder för a t t från nämnda inrättning kunna bort-
f lyt ta 30 af de nämnden tillhörande patienter. För a t t kunna 
bereda annan plats för dessa sjuka, har nämnden, sedan 
alla försök at t inom eller utom staden för detta ändamål 
kunna förhyra lämplig egendom visat sig fruktlösa, i saknad 
af annan utväg för afhjälpande af det trängande behofvet 
i detta afseende nödgats taga i öfvervägande, huruvida icke 
för vård af ifrågavarande sjuka kunde upplåtas någon af de 
under nämnden lydande sjukvårdsinrättningar, och befanns 
härvid, att endast Katarina sjukhus kunde tänkas någorlunda 
lämpa sig för at t anordnas till provisorisk vård för sin
nessjuka. Nämnden beslöt därför, a t t detta sjukhus skulle 
för berörda ändamål tagas i anspråk och därtil l användas 
tillsvidare och intill dess frågan om kommunens sinnessjuk
vård blifvit slutligen ordnad. 

För fullgörande af detta beslut utrymdes snarast möjligt 
byggnaderna vid Katarina sjukhus och inreddes för si t t nya 
ändamål, så at t detsamma i maj 1903 kunde därför upp
låtas. Sjukhuset inrymmer plats för 106 patienter. Häri
genom blef det möjligt a t t å denna afdelning bereda vård 
för de patienter, som förut varit utackorderade i enskilda 
hem, hvarförutom det antal platser, hälsovårdsnämnden be-
höfde disponera å Allmänna försörjningsinrättningens sin
nessjukhus, kunde inskränkas till 30. Sedan hälsovårdsnämn
den från och med den 1 mars 1904 afstått äfven från dessa 
30 platser, hvilka öfverflyttades till Katarina sjukhus, blef 
utrymmet därstädes snart otillräckligt, hvarf öre nämnden fråu 
den 28 maj 1904 nödgades anordna en ytterligare provisorisk 
vårdanstalt för 26 patienter i en af nämnden förhyrd bygg
nad inom egendomen n:r 13 vid Södermannagatan, hvilken 
afdelning mot slutet af året måste utvidgas 'genom förhyrande 
af ytterligare en byggnad inom samma egendom med plats 
för 24 sjuka. Då under år 1905 trängsel ånyo uppstod, 
förhyrdes egendomen n:r 34 vid Bondegatan; och öppnadss 
här, efter nödiga inrednings- och reparationsarbeten, den 

31 december 1905 en ny provisorisk afdelning för sinnessjuka 
å tillsammans 50 platser, hvilka dock i händelse af behof 
kunna något ökas. 

Vid 1905 års slut hade hälsovårdsnämnden sålunda icke 
mindre än fyra provisoriska sinnessjukhus, alla. tillkomna 
under de senaste sju åren, nämligen Katarina sjukhus med 
106 platser, en afdelning i n:r 71 Brännkyrkagatan med 42 
platser, en afdelning i n:r 16 Södermannagatan med 50 platser 
och en afdelning i n:r 34 Bondegatan med 50 platser, eller 
tillsammans 248 platser. Då emellertid efter al l t a t t döma 
det vore antagligt, a t t äfven detta utrymme inom kort skulle 
visa sig otillräckligt, har Hälsovårdsnämnden äfven förhyrt 
stadens egendom n:r 22 vid Bondegatan för at t i händelse af 
behof äfven här inreda en afdelning för sinnessjuka. 

I nedanstående sammanställning redogöres för det antal 
sinnessjuka, åt hvilka hälsovårdsnämnden måst lämna vård, 
alldenstund plats saknats å hospitalen för de sjukas omedel
bara mottagande, samt för en del därtil l hörande förhållanden 
för de senaste sex åren. 

Den kommunen åliggande sinnessjukvården företer så
lunda alltjämt en betydande tillväxt. Antalet undsrhålls-
dagar har under år 1905 ökats med 13,854, och högsta antalet 
på en gång vårdade, som år 1899 utgjorde 84, har för år 
1905 stigit till 209; medeltalet vårdade per dag har under 
samma tid ökats från 61 till 187. A' statens hospital eller 
asyler intogos 43 patienter eller 13-9 °/o af de intagna, såsom 
synes ett synnerligen ringa antal. 

Antalet sinnessjuka, för hvilka hälsovårdsnämnden vid 
slutet af år 1905 betalade vårdafgifter vid rikets hospital, 
uppgick ti l l 231 och utgjorde i medeltal för hvarje år under 
femårsperioden 230. 

Till fullgörande af föreskriften i § 68 af Eders Kungl. 
Maj:ts förnyade nådiga stadga angående sinnessjuka den. 
14 juni 1901, enligt hvilken det inom hvarje kommun, där 
sinnessjuk vårdas, vare sig å kommunen- tillhörande inrätt
ning eller hos enskild person, åligger ordföranden i hälso
vårdsnämnden at t själf eller genom en eller flere af nämnden 
därtill utsedda personer minät en gång om året basöka 
hvarje sådan sinnessjuk och därvid tillse, a t t den sjuke 
behandlas i öfverensstämmelse med grunderna i § 11 af hospi-
talsstadgan. har hälsovårdsnämnden uppdragit åt förste stads
läkaren at t fullgöra denna inspektionsskyldighet beträffande 
de a kommunen tillhörande inrättning vårdade sinnessjuka 
samt å t distriktsläkarne a t t livar och en inom si t t dis t r ikt 
utöfva dylik inspektion öfver sinnessjuka, som vårdas hos 
enskilda personer. 

Rättsmedicinska liköppningar hafva företagits i 237 
fall, liköppningar, där dödsorsaken ej vari t af läkare könsta-
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terad, i 532 fall, likbesiktningar med anledning af själf-
mord eller olyckshändelse i 508 fall. Rättsmedicinska ut
låtanden på grund af verkställda undersökningar af lefvande 
personer hafva afgifvits i 809 fall. Icke mindre än 16,277 
personer hafva inom eller utom fängelset besiktigats för ut
rönande af arbetsduglighet o. a. 

Fattiga barnaföderskors vård. För af hjälpande af be-
hofvet af ökadt utrymme för Södra barnbördshuset hafva 
stadsfullmäktige år 1901 beviljat e t t anslag å 625,000 kr. 
till uppföranda af e t t n y t t barnbördshus i kvarteret Grrimman 
å Södermalm. Vid slutet af år 1905 pågick arbetet för 
byggnadens uppförande. 

I sammanhang med beviljande af detta anslag upptogs 
till ompröfning frågan, huruvida den nya anstalten skulle 
upplåtas äfven för barnmorskeundervisning, såsom all t sedan 
år 1865 varit fallet med det gamla barnbördshuset. Någon 
förpliktelse at t lämna barnmorskeelever tillfälle t i l l under
visning har nämligen Stockholms kommun icke åtagit sig. 
Angående denna fråga förklarade stadsfullmäktige sig villiga 
a t t medgifva, det undervisning å t barnmorskeelever finge, 
tills vidare och intill dess stadsfullmäktige annorlunda be-
slöte, meddelas å stadens nya barnbördshus, och utfäste de 
sig a t t låta uppföra och utrusta t i l l bostäder och' hushåll 
för barnmorskeeleverna erforderliga lokaler samt bekosta un
derhåll af desamma och deras inventarier tillika med erfordor^ 
ligt ljus och bränsle äfvensom! a t t anordna erforderliga under
visningslokaler, under villkor: a t t staten såsom hyra för 
undervisningslokalerna och ti l l bestridande af en del af de 
utgifter, staden för undervisningens behöriga tillgodoseende 
åtagit sig, årligen bidroge med e t t belopp af 5,000 kr., a t t 
utgå så länge undervisningen vid anstalten fortfore; a t t 
eleverna själfva bekostade sin utspisning; samt a t t de för
pliktades a t t vara boende inom anstalten. 

I den härmed nära sammanhängande frågan om sättet 
för de vid barnbördshuset anställde lärarnes tillsättande 
och om åläggande för dem at t därstädes bestrida sjukvården 
hafva stadsfullmäktige vidare förklarat sig på vissa villkor 
medgifva, a t t de personer, som kunde framdeles varda ut
nämnde till lärare och biträdande lärare vid statens under
visningsanstalt för barnmorskor i Stockholm, i och med det
samma ansåges förordnade att, så länge öfverenskommslsen 
om barnmorskeundervisningen vid nya södra barnbördshuset 
vore i gällande kraft, vara öfverläkare, amanuens eller bi
trädande läkare vid samma barnbördshus. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t, efter Riksdagens hörande, 
enligt nådigt bref den 9 juni 1905 godkänt de af stadsfull
mäktige i såväl ena som andra afseendet gjorda erbjudanden 
och därför uppställda villkor, hafva stadsfullmäktige till 
anordnande af bostäder åt barnmorskeelever i det nya barn
bördshuset samt till uppförande af två mindre flygelbygg
nader, den ena hufvudsakligen afsedd för elevernas mathåll
ning och den andra inrymmande föreläsningslokal samt bo
städer för vaktmästare, portvakt och tjänstepersonal, anvisat 
e t t belopp af 159,000 kronor. 

Å Södra barnbördshuset med 63 sängar vårdades under 
femårsperioden 11,167 kvinnor, af hvilka 28 afledo. Lef
vande födda ."barn voro 10,571 och dödfödda 344. Under-
hållsdagarnes antal uppgick till 105,881. Af hälsovårds-
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nämnden anställde läkare med åliggande a t t i hemmen bi
träda fattiga barnaföderskor hafva vårdat 97 kvinnor. 2,229 
medellösa, barnaföderskor hafva genom barnmorskor förlösts 
i sina hem. Kommunens kostnader härför uppgingo till 26,923 
kronor. 

Föreningen för sjukvård i fattiga hem har under pe
rioden 1901—1905 fortfarit a t t verka för samma ändamål 
som förut, nämligen at t i de fattigas egna hem genom sko
lade, under läkares inseende stående sköterskor lämna kost
nadsfri vård åt sådana sjuka, som ej böra eller kunna 
föras till sjukhus. Verksamhetsområdet har omfattat Adolf 
Fredriks församling (sedermera delad) samt Johannes för
samlingsdel. Under åren 1901—1905 hafva 386 manliga och 
1,222 kvinnliga, eller tillsammans 1,608 patienter erhållit 
full vård under i medeltal 6 veckor. Föreningen lämnar till 
patienterna all erforderlig sjukvårdsmateriell samt medi
cin, om de ej kunna bekosta den själfva eller få fri sådan. 

Föreningens sjukvård omfattar e t t al l t större antal s. k. 
pauvres honteux, hvilka ofta lida stor nöd, men ej kunna 
eller vilja skaffa intyg om sin fattigdom, samt sådana, 
som, så länge de kunde arbeta, godt försörjde sig själfva. 
Sådana sjuka anmälas ofta af privat praktiserande läkare. 

Utom ofvannämnda patienter hafva 558 s. k. extra pa
tienter erhållit antingen hjälp med sjukvårdsmateriell, bad
biljetter m. m. dylikt, som varit det enda de behöft för 
a t t enligt läkares ordination sköta sig själfva, eller ock ett 
första förband och hänvisats till läkare och polikliniker 
för vidare behandling. Sådana första förband hafva under 
femårsperioden blifvit lämnade 314 gånger. 

De af sköterskorna vårdade sjuka erhålla till låns linne 
och filtar, om de ej hafva tillräckligt med sådana, och bekos
tas tvätten af deras eget linne, om de ej själfva kunna verk
ställa den. Kuddar och halmmadrasser utdelas och få af 
de sjuka behållas. Af badbiljetter utdelades under perioden 
1,814 stycken tredje klass, mest åt extra patienter, som blif
vit ordinerade varma bad. 

En ej oviktig del af föreningens verksamhet är utdelande! 
af sjukmat. Under åren 1901—1905 har föreningen till de 
sjuka utdelat 17,484 matportioner och 6,071 liter mjölk, däraf 
år 1905 3,915 matportioner och 1,290 liter mjölk. 

Föreningens angelägenheter handhafvas af en nämnd, 
bestående af 11 ledamöter. Den närmare uppsikten öfver 
sköterskorna och sköterskehemmet utöfvas af ett arbetande 
utskott. På årsmötet den 24 mars 1902 blefvo af före
ningen nya stadgar antagna. Antalet af föreningens ladamö-
ter uppgick år 1905 till 196, däraf 162 årliga, 24 ständiga 
och 10 adjungerade eller hedersledamöter. Föreningens ka
pital, som den 31 december 1900 utgjorde 15,200 kr. 48 öre, 
uppgick den 31 december 1905 till 24,689 kr. 62 öre. För
utom räntor på kapitalet hafva föreningens ordinarie år
liga inkomster utgjorts af: e t t anslag från Jakobs och Jo
hannes församling på 700 kr., et t enskildt bidrag på 1,200 
kr. till sjukvården i Adolf Fredriks församling, samt före
ningens ledamotsafgifter (för år 1905 uppgående till 628 
kr.). Dessutom hafva tillfälliga gåfvor och1 bidrag, både 
kontant och in natura, ofta mycket värdefulla, under alla 
åren influtit till föreningen. 
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I liknande syfte med nyssnämnda förening verka trenne 
andra, nämligen Föreningen för sjukvård hos fattiga inom 
Kungsholms församling, Föreningen för sjukvård hos fattiga 
inom Maria församling och Föreningen för sjukvård hos 
fattiga inom Östermalms församling. Den första af dessa 
föreningar stiftades år 1893, de båda andra 1899. Förenin-
garnes resp. verksamhetsområden framgå af namnen. Kungs-
holmsföreningen har under perioden lämnat vård åt 2,165 
personer, östermalmsföreningen åt 2,056 och föreningen i 
Maria församling åt 1,819 personer, allt i hemmen; dessutom 
hafva en mängd [personer blifvit hjälpta med förband o. dyl. 
vid besök hos föreningens sköterskor, matpolletter m. m. 

Föreningen Margaretahemmet, för vård af fallande
sjuka sinnesslöa barn, hvilken förening bildades år 1891 på 
initiativ af Hertigen af Västergötland och några andra för, 
saken intresserade personer, har under femårsperioden haft 
att glädja sig åt det varmaste intresse. I den styrelse, som 
handhar föreningens angelägenheter, har Hertigen af Väster
götland hela tiden fungerat såsom ordförande; och' har sty
relsen för öfrigt bestått af 4 damer och1 5, 6 eller 7 herrar. 

Vårdanstalten för de sjuka barnen, hvilken alltifrån 
början af föreningens verksamhet varit förlagd till lägen
heten Mariehäll vid Sundbyberg, flyttades den 15 juli 1902 
till egendomen Åkeshöf i Bromma socken, i hvars manbygg
nad, som jämte dispositionsrätten till kringliggande park 
af styrelsen förhyrts på tio år, kunnat efter förutgången 
reparation beredas rymliga, ljusa och' bekväma lokaler samt 
ett i allo sundt och godt hem för föreningens skyddslingar. 

Sedan staten beviljat med vissa bestämmelser ett år
ligt anslag af 250 kr. för hvarje obildbart barn, som vårdas 
å hemmet, har ytterligare en större reparation för en kost
nad af närmare 7,000 kronor företagits å bostaden, hvilken 
i december 1905 blifvit godkänd af öfverinspektören för sin
nessjukvården i riket, hvarvid bestämdes, att antalet obild-
bara barn å hemmet finge utgöra 22 och! antalet skolbarn 10. 

Antalet barn, som på en gång åtnjutit vård genom 
föreningen, har under femårsperioden växlat mellan 25 ochj 
33, hvaraf i regel något mer än hälften varit från Stock
holms stad, de öfriga från olika delar af riket. De bildbara 
barnen, som vid 1905 års slut utgjordes af 3 gossar och! 

6 flickor, åtnjuta af en lärarinna undervisning såväl i van
liga skolämnen som i slöjd. Barnens vård såväl som an
stalten i dess helhet förestås af en husmoder, och läkare
vården vid hemmet besörjes af dess mångårige läkare. 

De till föreningen från stat och kommun utgående anslag 
hafva under femårsperioden så småningom höjts, så att an
stalten numera åtnjuter i årligt statsanslag 250 kr. för 
hvarje barn och från Stockholms stad allt sedan år 1903 
ett belopp af 2,000 kr. om året. Föreningens öfriga in
komster utgöras dels af de årsafgifter, som betalas af lands
ting, kommuner eller enskilde, för närvarande i regel 300, 
kr. för hvarje barn, för hvilket sådan afgift erlägges, dels 
af räntor och frivilliga gåfvor, dels ock af ledamotsafgifter, 
antingen från ständiga ledamöter med 50 kr. en gång för 
alla eller från tillfälliga ledamöter, som betala 3 kr. årli
gen. De förra ledamöternas antal vid slutet af femårs
perioden utgjorde 76 och de senares 522. 

Föreningens tillgångar vid 1905 års slut utgjordes af: 

Årskostnaden för hvarje barn, hvilken år 1900 utgjorde 
534-28 kr., har under femårsperioden ökats och uppgick år 
1905 till 575-n kr. .' < 

Dödligheten. Beräknadt efter den mantalsskrifna folk
mängden, och om till beräkningsgrund lägges årets medsl-
folkmängd, utgjorde antalet döda på 1,000 invånare 16-78 
år 1901, 14-28 år 1902, 1435 år 1903, 14-36 år 1904 och1 

15-78 år 1905. Den dittills lägsta dödlighétssiffra, Stock
holm haft att uppvisa, var den för år 1897, eller 16-54. 

Till jämförelse meddelas här nedan efter Registrar Ge
neral i London antalet döda på 1,000 invånare under år 
1905 uti några utländska större städer: 

Dödligheten inom de olika dödsorsaksgrupperna p& 
10,000 invånare utvisas af tabell O. 

Tab. O. Dödligheten inom dödsorsaksgrupper på 10,000 
invånare i Stockholm åren 1901—1905. 
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Beträffande dödsorsakerna år 1905 inom några viktigare 
dödsorsaksgrupper bland männen öfver 20 år efter civilstånd 
lämnas uppgifter i tabell P. 

De viktigaste dödsorsakerna visa för femårsperioden 
följande dödstal på 10,000 invånare: 

L) Allmän fattigvård. Fromnia stiftelser ni. ni. 

a) Fattigvården. Såsom redan i öfverståthållareäm-
betets femårsberättelse för åren 1896—1900 omförmälts, till
sattes på initiativ af 1892 års revisorer år 1894 en kommitté 
med uppdrag a t t till afhjälpande af förut befintliga brister 
i handhafvandet af hufvudstadens fattigvård undersöka dit-
hörande förhållanden och inkomma med förslag ti l l förbätt
rad organisation af densamma. Kommitténs förslag, som 
i betänkande den 30 september 1897 afgafs, blef sedermera 
efter vederbörande myndigheters pröfning den 8 november 
1898 i nästan oförändradt skick af stadsfullmäktige an
taget. 

'En hänvisning till den i föregående femårsberättelse 
utförligt meddelade innebörden af de genomgripande för
ändringar i hufvudstadens fattigvårdsförvaltning, som i följd 
af ofvannämnda beslut vidtogos samt från och' med år 
1899 trädde i verket, torde här vara tillräcklig, enär fattig
vårdens organisation i Stockholm sedan dess ej undergått 
någon hufvudsaklig förändring. 

Beträffande hufvudstadens fattigvårdsanstalter må med
delas följande. Sedan barnasylen vid Fleminggatan och 
Stockholms stads barnhem n:r 1 år 1902 blifvit indragna 
samt ett barnhärbärge, inrymdt i sistnämnda anstalts lokal, 
samma år upprättats, utgjorde vid 1905 års utgång hufvud
stadens fattigvårdsanstalter ett antal af 13 med utrymme 
för sämmanlagdt 6,096 personer (utvisande en ökning från 
föregående femårsperiods slut med 990 platser), nämligen: 

Sabhatsbergs ålderdomshem (Torsgatan), med 1,010 platser: och 
Rosenlunds ålderdomshem (Skånegatan), med 768 platser; 
Allmänna försörjningsinrättningf'. (Fleminggatan 22), med filialer (Bonde

gatan 22, Kungsholmsgatan 39, Handwerkaregatan 33 B), tillsammans inrymmande 
2,225 personer, däraf 1,735 i hnfvudafdclningen, 200 i filialen vid Bondegatan, 
140 i filialen Tid Kungsholmsgatan, 150 i filialen vid Handtverkargatan. 1 följd 
af bristande utrymme var också en del af anstaltens personal under året inlogerad 
i Arbetsinrättningen. Filialen vid Handtverkaregatan indrogs den 31 augusti och 
filialen vid Bondegatan den 14 september 1905, och hjonen öfverflyttades till huf-
vndafdelningen. Filialen vid Pilgatan, med 71 platser, indrogs redan i slutet af 
år 1904; 

Arbetsinrättningen vid Maria ban- och Vollmar Yxkullsgatorna (fornt i Ny
torgsgatan 2 med filial i Bondegatan 34, tillsammans inrymmande 1,062 personer, 
däraf 810 i hnfvudafdemmgen och 252 i filialen) blef färdig till inflyttning i juli 
och augusti månader år 1905 och inrymmer 1,432 personer. Filialen vid Bonde
gatan indrogs den 1 jnni samma år: 

Asylen för barnaföderskor (Prästgårdsgatan 17 A), med platser för 20 kvin
nor jämte barn; 

Asylerna för husvilla: 1) nattasylen Tjärhofsgatan, sedan den 1 november 1905 
afsedd för 120 (förut 175) män eller gossar öfver femton år; 2) nattasylen Ost-
götagatan 49 och 51, afsedd för 107 kvinnor eller flickor öfver femton år; 3) 
och 4) barnasylerna vid Sabbatsbergsvägen och Äsögatan, hvardera inrymmande 20 
mödrar och 92 barn, således tillsammans 224 personer; 

Uppfostringsanstalten vid Skrubba (Brännkyrka socken), med platser för 60 
gossar; 

Uppfostringsanstalten för flickor (Barnängstvärgatan 7 B), med 50 platser: 
Barnhärberget (Rådmansgatan 83), afsedt för 30 barn; samt 
Utackorderingsbyråns barnhem (Fleminggatan 22), med 50 platser. 

Understödstagarne särskiljas i direkta, eller sådana äldre 
personer och barn, som åtnjuta omedelbart understöd, och 
indirekta, hvartill räknas minderåriga hemmavarande barn, 
tillhörande äldre af kommunen understödda personer. Deras 
antal såväl absolut som i förhållande ti l l stadens mantals-
ekrifna folkmängd vid slutet af förevarande och tidigare 
femårsperioder framgår af följande öfversikt (se sid. 84): 

Tab. P. Dödsorsakerna bland män öfver 20 år efter civilstånd i Stockholm år 1905. 
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Under den senaste femårsperioden har understödstagar-
ties antal ökats med 559, eller något mer än 2 %. Denna 
ökning faller dock uteslutande på åren 1901, 1902 och 1905, 
hvaremot en minskning inträdde under åren 1903 och 1904, 
såsom framgår af nedanstående uppgifter om understöds-
tagarne för hvart och ett af den senaste femårsperiodens år: 

Ofvan anförda relativa tal äro visserligen högre än för 
rikets samtliga städer öfver hufvud, men understiga genom
gående motsvarande antal för städerna Göteborg och Norr
köping. 

Understödstagarnes fördelning på de 8 fattigvårdsdi
strikten, såväl absolut som i förhållande till folkmängden, 
utfaller beträffande nédannämnda år på följande sätt: 

Som vanligt företedde alltså de särskilda distrikten 
äf ven (under år 1905 ganska betydliga skiljaktigheter. Högre 
än medeltalet för hela staden kommo de relativa talen för 
tre af distrikten, bland hvilka Katarina utvisade det hög
sta. Inom detta distrikt funnos i förhållande till folkmäng
den nära nog dubbelt så många understödstagare somi i sta
den öfver hufvud samt mer än tre gånger så stort antal som 
i Adolf Fredriks eller Östermalms distrikt, hvilket senare 
numera intager sista rummet. 

Efter understödets beskaffenhet eller sättet för dess 
meddelande, kunna understödstagarne fördelas i trenne klas
ser, nämligen i fattigvårdsanstalter intagne, utackorderade 

och i sina hem understödde. Till förstnämnda klass räknas 
endast de personer, som vårdats å stadens här förut anförda 
fattigvårdsanstalter. Till utackorderade hänföras ej blott de 
barn, som genom utackorderingsbyråns eller fattigvårdssty
relsernas försorg på dylikt sät t vårdats, eller sådana, som 
genom fattigvårdsnämndens delegerade blifvit inlösta å all
männa barnhuset, utan ock alla de såväl 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 understödde, räknas slut
ligen samtliga yngre och äldre personer jämte tillhörande 
barn, som erhållit vare sig s. k. barnavårdsunderstöd i hem
men, hyreshjälp, mat, ved, skodon eller hvarje annat under
stöd och icke varit intagne i fattigvårdsanstalt eller ut
ackorderade. 

En dylik fördelning af samtliga direkta och indirekta 
understödstagare utfaller, såväl absolut som i förhållande 
till hela fattigpersonalen, på följande sätt: 

Fattigpersonalens omsättning är i det hela ganska lif-
lig. Exempelvis må härom anföras, a t t från år 1904 funnos 
i fattigvård kvarvarande 13,494, utgörande 55-9 o/0 af hela 
antalet understödde år 1905. Under sistnämnda år tillkom-
mo vid olika tider 10,659 understödstagare (44-1 o/o), hvar
emot 10,721 (44-4 o/0) afgingo, nämligen 1,016 (4-2 o/0) ge
nom dödsfall och 9,705 (40-2 o/0) i öfrigt, hvadan hela antalet 
kvarvarande ti l l 1906 utgjorde 13,432 (55-6 o/0). Minst är om
sättningen i ålderdomshemmen och störst bland dem, som åt
njuta understöd i- hemmen. 

I afseende på de direkta understödstagarnes kön med
delas följande data: 



Fattigvård. Stockholms stad. 85 

Under sist anförda år svarade mot hvarje hundratal 
understödstagare af mankön 128 af kvinnkön. Skiljaktighe
ten i nämnda hänseende mellan barn och äldre personer var 
dock särdeles betydlig, i det bland barnen mankönet uppgick 
till inemot 62 o/o, men bland äldre personer utgjorde ej 
fullt 40 o/o. beroende detta förnämligast på det stora antalet 
gossar, som erhållit understöd i skodon. 

Efter civilstånd fördelade sig direkta understödstagare 
sålunda: 

Af samtliga direkta understödstagare år 1905 utgjorde 
antalet personer, som ägde hemmavarande minderåriga barn, 
3,127, eller 17-2 o/0. p a hvarje hundratal af de senare kom-
mo öfver hufvud 191 barn. Mot samma antal ogifta kvinnor 
svarade 148 barn och mot samma antal änklingar, änkor 
och frånskilda 247 barn; på 100 gifta par kommo i medeltal 
362 barn. Af hela antalet indirekta understödstagare eller 
hemmavarande minderåriga barn, utgörande sammanlagdt 
5,976, tillhörde 573 (96 o/0) ogifta kvinnor, 3,784 (63-3 o/0) 
gifta personer samt 1,619 (27-1 °/o) änklingar, änkor och 
frånskilda. 

En närmare redogörelse för direkta understödstagares 
ålder utfaller på följande sätt: 

Högsta antalet för någon grupp träffas alltså beträf
fande år 1905 i åldern 5—15 år, innefattande hufvudsak-
ligen skolbarn, som erhållit understöd i skodon, hvarefter 
närmast följer gruppen 65—75-åriga, vjdare personer i ål
dern 45-—55 år, förnämligast gifta personer med barnupp-
fostringshjälp, o. s. v. Af ofvannämnda antal personer öfver 

85 år voro 34 män och 229 kvinnor, af hvilka senare 140 
voro intagna i ålderdomshemmen. 

Fördelningen af direkta understödstagare efter födelse
orter, i och utom hufvudstaden eller riket, gifver följande 
resultat: 

Relativa antalet i Stockholm födda understödstagare ut
gjorde alltså år 1905 något mer än en tredjedel. 

Bland understödstagarne kunna de flesta anses som ordi
narie, eller åtnjutande mera varaktigt understöd, och en min
dre del såsom tillfälliga. Till förstnämnda grupp hänfördes 
år 1905 ett antal af 12,041 barn och äldre personer jämte 
3,751 de senare tillhörande barn och till den andra gruppen 
6,136 personer med 2,225 barn. Af de ordinarie understöds
tagarne åter kunde räknas såsom fullt försörjda 5,721, utgö
rande 23-7 o/0 af hela antalet understödda. 

En närmare undersökning rörande underhålls liden har 
gifvit vid handen, att af den år 1905 direkt understödda 
personalen hade 14,753 eller 81-2 o/0 åtnjutit fattigvård i 
5 år eller kortare tid, 2,284 personer tinder 6—10 år 
o. s. v. samt 47 personer mer än 25 år, däraf 2 alltsedan 
år 1861. 

I fråga om årstiden för fattigunderstödets meddelande 
har iakttagits, att antalet var under år 1905, som vanligt, 
högst i januari,12,176, hvarefter det sjönk i februari till 
11,166, men åter steg i mars till 11,450. Sedan sjönk det 
gradvis för hvarje månad till och med juli, då antalet var 
lägst, 9,758, men höjde sig sedermera åter till och med de
cember. Medeltalet direkta understödstagare per månad un
der år 1905 utgjorde 10,807. Om däremot medeltalet för 
månad beräknas särskildt för hvarje kvartal, framträda, i 
enlighet med hvad ofvan är anfördt, ganska stora afvikelser. 
Under hvar och en af månaderna januari—mars uppgick 
nämligen medeltalet af samtliga direkta understödstagare 
till 11,597, men sjönk under april—juni till 10,475 och 
ytterligare under juli—september till 9,954, hvarefter det 
för årets sista kvartal höjde sig upp till 11,199. 

Fattigvårdskostnaderna hafva, med eller utan inräk
nande, af värdet å understödstagares arbete jämte försålda 
effekter, uppgått till följande belopp: 
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Af dessa uppgifter visar sig, att fattigvårdskostnader
na under ifrågavarande femårsperiod oafbrutet ökats, likaså 
den årliga nettokostnaden per invånare med undantag för 
år 1904. 

Medelkostnaden på hvarje direkt understödstagare öf-
ver hufvud och för särskilda undertetödsklasser har för hvart-
dera af periodens år beräknats sålunda: 

Medelvärdet å full fattigförsörjning per år för en un
derstödstagare har beräknats utgöra 253 kr. 45 öre under 
perioden 1901—1905 och 265 kr. 69 öre ensamt för år 1905. 
Härvid torde böra anmärkas, att för sistnämnda års beräk
ningar af årskostnaden har användts en något riktigare 
och skarpare metod, i det att till grundval för beräknin
gen lagts antalet underhållsdagar, hvilket förut ej alltid 
varit fallet, enär uppgift härom saknades för vissa fattig
vårdsinrättningar. Dylika uppgifter hafva emellertid för 
år 1905 särskildt införskaffats. Till följd häraf blifva de 
nu meddelade siffrorna ej fullt jämförbara med de äldre. 
Då motsvarande medelkostnad för år 1904 beräknades ut
göra 286 kr. 26 öre, har alltså en skenbar minskning upp
kommit. En beräkning efter den äldre metoden med iakt
tagande däraf, att ett något förändradt redovisningssätt an
vändts vid en större fattigvårdsanstalt, ger nämligen vid 
handen, att i verkligheten den genomsnittliga kostnaden för 
full försörjning något ökats. 

Bruttoutgifterna för fattigvården under åren 1901— 
1905 kunna specificeras sålunda: 

Af samtliga fattigvårdsutgifterna för år 1905 belöpte sig 
500,273 kr. (224 o/0) på fattigvårdsnämnden omedelbart, 
480,622 kr. (23-3 o/0) p å distriktsstyrelserna och 1,164,817 kr. 
(54-3 o/o) på fattigvårdsanstalterna. 

Af staden äro anställda 2 s. k. fattigsakförare för att 
lämna erforderlig rättshjälp åt mindre bemedlade. Antalet 
af dessa sakförare handlagda ärenden och anhängiggjorda 
rättegångar har under perioden utgjort: 

b) Fromma stiftelser m. m. De uppgifter angående i 
hufvudstaden förvaltade fromma stiftelser, stipendiefonder, 
pensionsanstalter, ej registrerade sjukkassor och därmed jäm
förliga inrättningar, som för denna femårsberättelse in
förskaffats, äro sammanförda uti tabell 7. 

Den ökning i stiftelsernas sammanlagda storlek, som vi-
.sar sig vid jämförelse med motsvarande siffror för slutet 
af föregående femårsperiod, beror dels på tillkomsten af nya 
stiftelser, dels på tillväxt af de äldre stiftelsernas fonder, 
dels äfven därå, att vissa stiftelser, som funnits förut, nu 
för första gången blifvit redovisade. Fortfarande torde dock 
en viss ofullständighet förefinnas i fråga om dessa stif
telser. Särskildt torde de i kol. 5 och 6 utförda slutsummor 
understiga de verkliga, beroende därpå, att vid ålderdoms
hem, sjukhem och dylika inrättningar räkenskaperna ofta 
icke äro förda så, att utdelning å hemmens fonder kan 
särskiljas. 

En grupp af stiftelser, som undergått en rätt afsevärd 
minskning, äro de ej registrerade sjukkassorna; många af 
dessa hafva nämligen registrerats och upptagas då ej längre 
här, utan hänvisas beträffande dem till de af Kommers
kollegium utgifna redogörelserna för registrerade sjukkas
sors verksamhet. Beträffande sjukvårdsstiftelser märkles äf
ven en betydande minskning i fråga om antalet personer, 
som från stiftelserna åtnjutit understöd; minskningen kom
mer egentligen på en enda stiftelse, nämligen Kronprinses
san Lovisas vårdanstalt för sjuka barn, för hvilken stiftelse 
år 1900 uppgafs ett ovanligt stort antal vårdade. 

Den mest betydande såväl bland hufvudstadens som hela 
rikets donationsfonder är fortfarande Nobelstiftelsen, af 
hvars medel prisutdelning för första gången skedde år 1901. 

ROBERT DICKSON. 
B. J. Schönmeyr. 

Stockholm den 31 december 1906. 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I STOCKHOLMS STAD ÅREN 1901—1905. 

Tab. 2. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I STOCKHOLMS STAD ÅREN 1901—1905. 
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TOMTER M. M. I STOCKHOLMS STAD ÅR 1905. 
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