
BIHANG N~ 19 
till 

Beredningsutskottets utlätanden och memorial 
, förår 1891. 

Handlingar till frågan a~gående stadens möjliga rättsanspräk åStrömsborg 
samt herr Holms motlon om nämnda holmes intagande i stadsplanen 

såsom öppen plats. 

I. Utdrag af beredningsutskottets protokoll för den 2 juli 1889 (sid. 1, 2). 
II. Herr Holms ofvannämnda motion (sidd. 2 4). 

III. Drätselnämndens första afdelnings yttrande (sidd . 4-17). 

r. 
Utdrag af protokollet, hållet hos Stockholms stadsfull

mäktiges beredningsutskott den 2 juli 1889. 

§ 1. 

Med anledning däraf, att Stockholms stads byggnadsnämnd genom resolution 
af den 12 sistlidne juni, å hvilken resolution klagotiden utgår den 12 juli, bifallit 
en af lägenheten Strömsborgs egare gjord ansökning om tillstånd att il nämnda 
holme uppföra ett femvåningshus, had e af utskottets kansli åvägabragts en samling 
afskrifter af äldre handlingar röra,nde Strömsborg ; och hade dessa handlingar an
tagits styrka, dels att förefintligheten af aldrig eftergifna förbehäll, gjorda af staden 
vid plat.sens första upplåtelse till enskild person, kunde för staden vara en anledning 
till besvär öfver byggnadsnämndens resolution, dels ock att staden vore i stånd att 
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I· .. t l'llbörda sig en stor del af holmen, såsom tillkommen "e I på rätts Ig vag ~ nom o ag. 
liga utfyllningar. 

Efter det kännedom tagits om handlin garn a, gjorde si g inom utskottet d 
äsigt gällande, att, sä vidt af desamm a k~nde .slu tas, .. staden i här förevarande frå~: 
kunde hafva rättsanspråk att bevaka; Vid h Vllket fo rbållande och då det i sådant 
fall måste ankomma pä drätselnämnd ens först~. afdeln ing att vidtaga härrör nödiga 
åtgärder, afdeln ingens uppmiirksamhet borde fa~tas på. saken. Herr Almgrcn ville 
därvid tillika erinra, att § 85 i byggnadsOI'dnmgen för Stockholms stad i hvarje 
händelse bord e kunna äberopas föl' ett ingripand e fl'än stadens sida. 

Sedan äfven drätselnämndens ordf'örande, herr Edelstam, hvi lken inbjudits att 
bevista utskottets sammanträde, yttrat sig , fattade utskott.et det en hiilliga beslut, 
att handlingarna skulle öfverlemnas till drätselnämndens första afdelning med an
modan till afdelningen att tillse, huruvida med af.eende på fastigh eten Strömsborg 
stadens rätt blifvit för nära trädd, samt vidtaga du åtgärder, hvartill afdelningcn 
kund e finna sig befogad för att bevaka stadens rät.t och bästa. 

Enligt protokollet: 

Vilh. Gyllensvä1·d. 

II. 

T ill s t a d s fullm ä k t i ge! 

På de besvär, byggmästaren J. A ndersson i un derd ånighet anfört öfver öfver
ståth llllareembetets den 25 sistl. se ptember meddelade utslag i mål an gående be
byggande af tomtun n:r 10, Strömsborg kallad, i qvarteret R iddarh olm en inom 
Nikolai församlin g här i staden, har kungl. maj:t genom resolution den 28 sist!. 
februari förklarat byggmästaren A nde rsson berätti gad att uppföra 

. de ls en skjulbyggnad af trä, ämnad att löpa kring ves tra delen nfholmen i en 
halfCl rkel och att afslutas med pavilJ' onO'er af trä . ~ , 
.. . dels ock ett boningshus om fyra våningar i midtelpartiet och tre våningar i 
ofr~gt, pä S.iitt en t~ll kun? \. maj:t. i målet in gifven, af professoren C. A. A. Gl'nod
~.trom upprattad S.~' SS utVIsade, hVllket hu~ vore al's edt att uppföras å tomtens nord
ostra del samt forses med en terrassformIg utbyggnad mot nordost af en vånings 
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höjd och att intaga en areal af omkring 754,7 qvadratmeter (8,562 qvadratfot) eller 
nära en tredj edel af hela tomtarealen, som utgör 2,378 qvadratmeter (26,969 qva

dratfot) . 
Att holmens bebyggande i den utsträcknin g, som sålunda medgifvits, skulle 

ur skön hetssy npunkt vara för hufvuds taden i hög grad menligt, lärer väl utan vi
dare ordande få anses up pen bart . 

Emellertid to rde något annat stad en fullt värdigt medel att förhin dra bygg
Dadsarbetet näppeligen under n uvarnnde förhålland en återstå, än att holmen af 
staden förvärfvas; men detta lärer utan alltfö r stora kostnad er för staden icke 
kunna åstadkommas med mindre, än att rätt t ill hol mens exproprierande vinnes, 
för hvilket ändamål åter kräfves, att holmen indrages i stadsplanen såsom en för 
staden erforderli g all män plats . 

Såsom skäl för en sådan åtgärd borde med största fog kunna åberopas, dels 
att holmens lägc midt i strömmen gör det högeligen önskvärdt att å holm en kunna 
bibehålla de trädplanterin gar, hvilka f. n. förläna den ett synnerligen t ill talande 
utseende men som för en större byggnad, sådan som byggmiista.ren Andersson be
rättigats att där uppföra, skulle antingen fullständigt omintetgöras eller åtminstone 
af densamma till sin verkan undertryckas, dels ock behofvet att åt hufvud stadens 
invånare för all framtid bevara en af dess u nd er sommaren angenäma~te ti llflykts
orter i det fria, dess mera värd att taga vara på, som den omgifvand e trakten är 
vanlottad i al"seende å dylika platser och so m hoppet om en sådan fl den nedan i 
strömmen befintliga H elgeandsholmen n umera geno m statsmakternas beslut till
intetgjorts. 

Dessa skäl fö r att å stadsplanen utlägga Strömsborgslunde n såso m en allmän 
plats torde för visso icke vara und erlägsna de skäl, på grund af hvilka i stads
planen redan äro såsom allmänna upptagna åtskilliga områden sås om T egn erslunden, 
Van'adislunden m. fL 

Den omständi gheten , att holmen förklarad es såsom allmän plats, borde natur
ligtvis icke fi:i rhindra att derstädes bibehålla ell er uppföra sådana mindre byggna
der, hvilka p il intet sätt beröfvade holm en dess dekorativa karaktär. 

I sammanhang med frågan om expropriation af holmen lärer lämpligen komma 
~n c\er utred nin g dels om verkligen, på sätt rykt.et förmäler, någon del af holm en 
Icke med egan derätt af holmens innehafvare besittes, dels ock om denne förviirfvat 
obestridli g rättighet för framt.iden till den bro, som nu förenar holmen med den 
vester derom löpande jernvägsbron, frågor af stort inBytande vid åsättande af 
den löseskilling, som bör innehafvaren tillkomma. 

Medels utläggande af en gångbro från Vasabron till holmen, en åtgärd 
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som stål' staden öppen men icke annan egare ar. holmen, skul~e .. tillträdet till 

h .. t väsentligt und erlättas och dess vard e dym edels l hog grad ökas densa.mma ogs , 
h l . staden s ego lätteli O'en borde kunna lemna en ganska betydande 

så att o men l ' " .... .. . 
fk mstu"ndiO'het 80m naturli a tvls ICke bor lemnas utom Takmngen, ehuru a orn st; e n o b ' b ',. .. 

l
· 'tt 1'''. enande iifven utan dylik afkomst holmens forvarfvande af staden 

en Jg t mi l OJ m .. d l ' .. . 
för vinnande af de syftemål, som ofvan p åpehts, val tor e åta sig forsvaras, Ja, 

är en bjudande nödvändighet. '" .. 
På grund af hvad jag sålunda anfört vågar J.ag vordsamt hemstalla, 

att tl e t tillägg göres l stadsplanen, att darå upptages 
Strömsbor O' såsom all män plats, och att i så fall beslutet där
om und ers~äll es kun gl. maj:ts nådiga pröfning . 

Stockholm den 26 april 1890. 

G. B. A. HOLM. 

III. 

Till St oc kh olm s stads fullm ä ktige s b e r e dnin gs ut s k o t t. 

F ör yttrand es afgifvand e har drätselnämndens första afdelning fått emottaga 
• 

en af herr H olm hos herrar stadsfullmäktige väckt motion, »att d et tillägg göres I 

stadsplan en, att därå upptages Strömsborg såsom allmän plats>. 
Vid besvarand et af denna remiss bör erinras, hurusom utskottet, efter det 

stadens byggnadsnämnd genom resolution den 12 juni 1889 bifallit en af Ströms
borgs cgare gjord ansökning om tillstånd att å holmen uppföra ett -fem våningars 
hus, låtit med utdrag af protokollet för den 2 pHöljand e juli till afdelnin gen öfv er
lcmna en å utskottets kansli sa,mmanbragt samlin g afskrifter af äldre handlingar 
rörande Strömsborg med anmodan att tillse, huruvida med afsee nd e å berörda lägen
het stadens rätt blifvit trädd för nära, samt vidta",,,, de fltaärd er hvartill afdelnin"aell '" " , kunde finna sig befogad för att bevaka stadens rätt och bästa. Då nu tillika motio-
nären ifrågasatt, att i sammanhang med frågan om expropriation af holmen skulle 
komma under utredning, bland annat, om verkligen uägon del af holmen icke med 
eganderätt af dess innehafvare besutes, anser sig afdelningen till en början böra 
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redogöra för resultatet af de undersökningar, som därom verkstälts, hvarvid må 
nämnas, att, sedan stadens ombuds.man enligt afdelningens uppdrag inkommit med 
utlåta~d e i anled~ing af .ofvan omfö.rmälta från utskottet öfverlemnad e handlingar, 
afd elDlngen erhål,ht ytterhgare h~ndllDgar an gående Strömsborg , hvilka jämväl legat 
till grun d för fölJ ande framställDln g . 

Uti en till öfv erståthållaren och magistraten i Stockholm ställd skrift af den 
17 september 1747 anhöll handelsmannen Berge Olofsson Ström såsom egare till 
det s. k. Rosenh anes ka huset å Riddarholmen (generalstabens nuvarande hus) att 
för . anläggnin g af någon zirlig byggnad af stem få med eganderätt till sig upp
låtna de i Norrström gent emot ofvanberörda hus belägna klippor, hvarvid Ström 
anförde, hurusom genom ett sådant företag förutom den ringa nytta, han sj elf 
kunde däraf draga, åtskilliga med klipporn a förenade olägenh eter kunde förekommas 
samt jämväl stadens pry dn ad förbättras . Efter det ärendet remitterats till bygg
nings- och embetskollegium, hvilket i afgifvet memorial under vissa vilkor tillstyrkt 
ansökningen af skäl bland andra, att staden vunne den förmån, att å ifrågavarande 
plats en anständig och zirlig åby gg nad till stadens heder och prydn ad blefve an
lagd och uppförd, beslöt magistraten enlig t resolution den 20 november 1747 att 
till Ström emot betingad köpeskilling 200 daler silfvermynt upplåta ll till fri och 
egen grund ett stenskär och klippa, beläget uti Norrström och Mälaren, emellan 
Riddarh olmen och Kungsholms nya brons östra ända, enligt stadsingeniören Petter 
Tillrei förrättade mätning och efter den däröfver uppgifne octangulariske figur hål
lande uti bredderna på södra och norra sidorna med tvänne brutna Iinier af 19 l / t 

nlnar hvard era tillsammans 38 1/ 2 alnar samt uti längderna på östra och vestra si- . 
dorna äfven med tvänn e brutna linier af 31 3/ 4 alnar hvard era tillsammans 63 1

/ 2 

alnar, hvilka linielängder, efter ofvannäJnnde figur trigonometrice uträknade, area
liter i sig innefatta 2,944 qvadratalnar; likväl med vilkor och uttryckligt förbehåll, 
att Ström på samma plats uppför en sådan åbyggnad, som dess inlemnade ritni~g 
och dessein utvisar samt att han hvark en nu eller framdeles må deraf taga sIg 
anledning att utom' sitt alnetal påstå och prretendera någon rätt!ghet till vatlmet 
däwmkring, hvarken medelst katsors anläggande på någondera SIdan om grundet 
eller annan fiskredskap af hvad namn den vara måtte, därigeno:n strömfallet och 
farten hindras ell er stadens notfiskare skulle kunna betagas nyttjandet af de dem 
tillständiga rättirrheter och förmåner omkring detta grund». 

Bevis öfve~ det upplåtna områdets storlek utfärdades därefter af TilIreus den 
23 november 1747, .. f 

Friköpeskillingen erlades af Ström, och den foreslagna bygg,naden .blef a 
honom uppförd, Efter hans död 1762 innehades holmen af hans arfvlDgar, tIll dess 
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densamma den l jnni 1780 såldes å offentlig anktion och för 682 rdr specie in-
ropades af traktören Magnus Benedictins. .: 

Den 25 oktober sistnämnda år aBät öfveI'ståthållaren tIll magIstraten en skrif
velse, däri till en bÖljan meddelades, hurusom han, på det egendomen Strömsbora 
Dsom efter Ströms frånfälle de senare åren mycket förfallit, icke må med tidee~ 
förr elle r senare af dess nuvarande eller framdeles blifvande egare dragas undcr 
en mera vidsträckt disposition än med stadens anseende samt det vid upplåtelscn 
påsyftade ändamålet af en behagelig utsigt från slottet och norrbroarne kan för
enas», anbefallt stadsfiskalcn Datt vid den nu för händer varande lagfarten med 
dett.a stensbr, Strömsborg kallad t, innan fasta påkommer, lagligen påminna kö
paren om det vilkor, hvarmed detta stenskär af staden blifvit föryttrad t, så att det 
onus, som vid egendomen låder, att likmätigt grunden till första npplåte lsen hålla 
egendomen städse väl bebyggd till stadens heder och prydnad, må bevakas och 
iakttagas». l samma skrifvelse nppdrog herr öfverståthållaren åt magistraten att, 
»i <len händelse köparen icke tilltror sig att utan skada i längden med sådana vil
kor kunna vid egendomen förblifva elle r ock skulle vilja utvidga denna egendoms 
nyttjand e och bruk till sådant, som å denna plats utan förfång af en god policc 
icke kan tålasD, erbjuda hono111 den lösen, han för egendomen utg ifvit, hvarcflcr 
lösningstalan ä stadens vägnar lagligen kunde och borde fullföljas. 

l anledning häraf ltit magistraten i banken insiitta det af BenedictilIs utgifna 
köpeskillingsbelopp och utfärdade på stadsfiskalens ansökan stämning å Bencdic
tius. Uti detta mål yrkades af st.adsfiskalen, att Benedietius antingen måtte för
bindas att vid makt bålla den på ifl'ilgavarande skäl' till stadens prydnad uppförda 
byggnad och förbjudas densamma till vanprydnad för staden låta förfaras elle r för
ändras, samt att till säkerhet därför inteckning mätte beviljas, eller ock ålägg.S att 
mot den nedsatta köpeskillingen skäret med ilbyggnaden till staden afstå. Seda.n 
emellertid Benedictius, som förmält sig icke hafva egt eller vid auktionen erhälht 

kännedom om de vilkor, hvarplt holmen ursprungligeu blifvit upplåten, förklarat 
sin, tanke vara icke att försämra utan tvärtom att förbättra och till prydnad uoder-
hälla ~enna egendom, hvarför han ock vore nöjd att ingå på de i magist.ratcOS 
resolutIOn den 20 november 1747 inneMllna vilkor dock und er förbehåll att de
samma icke mMte strtickas liin o- re än resolutionen 'utstakade arstod stadsfiskalcn 
jOdd '" , f ör et hamnde från den påstådda lösningsrätten, hvilken han dock i förmågo fl 

kungl. brefvet den 8 juni 1630 staden förbehölle, i fall framdelcR skulle finnas , att 
Bene?ic~iuB eller någon efter honom blifvande egare eftersatte sin skyldighet, och 
begaf SIg äfven ifrån den sökta inteckningen, med förbehåll att vii koren i faste
brefvet måtte intagas. l dom den 29 november 1780 !iit riidstufvuriitoten vid stads-
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fiskalens frånträdand e från sin talan bero, till följd hvaraf Benedictius skulle varda 
vid köpet bibehållen och ega att därå undfå laga ~asta ; Ddock , på det staden för 
full<rörandet häraf mä ega siikerh et och framd eles bhfvande egare icke kunna före
bär: okunnighet, komma efter stad sfi skal ens förbehåll att uti fas tebrefvet infö ras de 
vilkor, som 1747 års resolu tion föres krifver, nämli gen att byggnaden skall förb li fva 
sildan, som grosshand laren Ströms till emb et s- och byggnadskollegium ingifna des
sein och ritning utvisar, samt egare n hvarken nu eller framde les taga sig anledning 
att utom sitt alnemål påstä och pretend era någon rätti ghet t ill vattnet däromkring, 
In'arken medelst katsors anläggande pä någondera sidan om grundet eller annan 
fi skredskap af hvad namn de t vara måtte, därigenom strömfallet och farten hindras 
eller stadens notfiskure kun de betagas nyttjandet af de dem t ill ständiga rättigheter 
och förmåne r omkring detta grund, och att i annat fall staden i förmågo af kungl. 
brefvet den 8 juni 1630 förbehålles sin lösningsrätt» . 

Något fastebref, däri ofvanberörda vilkor kunnat infly ta, synes emellertid icke 
hafva för Benedictiu8 utfärdat.s, men enligt anteckning i uppbudsprotokollet hal' 
extrakt angående tredje uppbudet utskrifvits. 

Den 4 augusti 1793 aflät öfverståt.hållaren ånyo till magistraten en skrifvelse 
angående Strömsborg, däri till en början framh älles, hurusom holmen hotade med 
förfall, enär egaren oaktadt sitt ätagande år 1780 tid efter ann an synbarligen åsido
satt de skyldigheter, därtill han enligt rådstufvurä ttens laga kraftvunna dom den 
29 november sagda år vore efter eget begifvand e förbund en, hvalj ämte omfö rm äles, 
att magistraten den 18 juni 1790 förordn at, att sådant skulle behörigen beifras, 
men a.tt detta saknat verkställighet och byggnadens tilltagand e förfall fortfarit. I 
anlednmg häraf påmintes magistraten att antin gen gel10m vidtagand e af säkra mått 
och steg för må egaren till byggll!\dens ofördröjli ga i st åndsättande eller ock befordra 
~fvanberörda utslag till behöri g verk ställighet samt egendomen med stadens medel 
l~l ösa och till något ny ttig t ändamål använda. Sedan byggnings- och embetskolle
glUm, . efter remiss från magistraten, låtit hålla besigtning å holm en, hemställde 
kollegIUm , att stadsfiskalen måtte förordnas »att å stadens vägnar Benedictius till
tala för att i laga ordnin g tillhålla honom att de eftersatte reparationer och bygg
nadens fullkomli ga iståndsättand e till prydlig t utseende med erford erlig skyndsam
het v: .rkställaD. Vid föredragning hos magistl'Rten den 20 september 1793 bifölls 
kollega fram ställnin g : men som rådstufvuriittens civil protokoll för 1793 förkommit, 
h~r någon upplysning ej kunnat vi nnus, huruvida någon rättegång med anledning 
haraf blifvit anhän giggjord och, i händ else så varit fallit,. om utgången däraf. 

Den 4 maj 1796 försAlde Benedictius Strömaborg tIll stallmiiatal'en Lars Ber
gencreutz, som därå erhöll uppbud den 9 i samma månad , därvid Benedictii köpe-
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bre f företeddes såsom åtkomsthandling. Icke heller för Bergencreut~ kan något 
fastebref återfinnas, men äfven för honom har extrakt angående tredje upp budet 

utskrifvits. ., . 
Beraencreutz sålde sedermera egendomen den 11 JUlll 1814 tIll generalmajoren 

Carl Bor;enstjerna, men detta köp har Ilnt~giigen gåt~ tillbakEa,.llVarefter egendomen 
den 28 februari 1815 köptes af öfverstelöJtnanten fnherre nk Conrad Uggla och 
hllns hustru Eva Horn, hvilka aldrig sökte lagfart derå. 

Genom köpebref den 31 maj 1815 sälde Eva Horn och friherre Ugglas för
myndare, F. A. Sköldberg, egendomen till guldarbetaren kaptenen ?ustaf Folcker, 
för hvilken fastebref utfärdades den 5 mars 1817, utan att nägot vIlkor om egen
domens bebyggande däri finnes intaget. Åtkomsthandlingen var endast uppbuds
beviset för Bergencreutz. 

Folcker öfverlät den 7 mars 1817 fastigheten ät färgaren Anders Petersson, 
som därä erhöll fastebref den 28 september 1818, utan att något vilkor fästes vid 
besittningen. 

Sedan fasti gheten dels gen<lm gifte och dels genom arf öfvergått Ii AnDa 
Sofia Petersson, Anders Johan Petersson, fanjunkaren Gustaf Johan HejJigering 
och hans hustru, försälde dessa den 8 augusti 1842 egendomen till sockerbagarne 
J ohan Magnus Sjögren och Anders Enros och deras hustrur, hvarefter, och sedan 
Sjögren den 19 februari 1846 inköpt Euros hälft, fastebref meddelades den 12 
oktober 1847. Något vilkor i afseende å besittningsrätten finnes ej omnämndt vid 
dessa köp. Sedermera säldes egendomen är 1855 till enkefru H. C. Åvall och lir 
1856 till brukspatronen G. Bernhardt, som i sin ordning sålt den till byggmästaren 
J. Andersson, hvilken den 2 mars 1874 därä undfick fastebref. Säväl detta som 
de ä nästföregående tvä köp utfärdade fastebref voro utan vilkor. 

. ~eträffande arealen af Strömsborg samt de däröfver upprättade kartor och be
s~nfmngar må här anföras följande. Den år 1747 till Ström upplätna arealen ~t
gjorde, på sätt här ofvan nämnts, 2,944 qv.-alnar (= 11,776 qv.-fot). Någon tll~ 
denna upplåtelse hörande, af vederbörande stadsingeniör upprättad karta har ej 
kunnat anttäffas, och, att döma af ordalagen i Tillreus ofvan omförmälta bevis om 
~en uppl!.tna arealen, där det hänvisas till Dden diiröfver uppgifne octangulariske 
figur~, 8Y~:8 det sanno~ikast, att af honom någon karta icke uppgjorts. Uti .den .~ 
8tadsmgem~rskontoret förv~rade inbundna samling kartOI', som benämnes »Nlkolal-
permen&,. fore~nnes s~som Sid. 21 och 22 ett kartblad, som uti deu antagligen på 1850-
talet, 8kr~fna. fortecknmgen angifvits såsom en katta öfver Strömsborg. Denna karta, 
som varit Vikt och gått sönder i vecken men sedermera hopklistrats med pappers
rygg, upptager dels en ritning af en å en holme uppförd byggnad och dels en 
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dessein, utvisand e en åttasidi g regelbunden figur, hvilken enli gt verkställd uträk
ning såväl i afseend e å sidornas längd som ytinnehållets storlek motsvarar det en
ligt resolu~ione.n den 20 . november 1747 ti.ll Ström försålda olmåde; och li planrit
ningens mldt [mnes anglfven en korsformIg byggnad , uppenbarligen densamma, som 
vidstliende ritning föreställer. På g rund häraf och med hänsyn till åtskilliga andm 
omständigheter har den åsig t uttalats , att denna karta skulle vara den af Ström 
»inlemnade ritning och desseim) , hvarom ordas i nyssberörda resoluti on . Huru 
starka sannolikhetsskäl härför än mli kunna anföras, lider dock kartan af den brist 
att därå saknaR hvarj e anteckning sliväl öfver hvad den skall föreställa som äfve~ 
örver tiden för dess tillkomst. 

»)Strandkartepermen» i stadsingeniörskontorets arkiv innehåller såsom sid. 59 
och 60 en den 24 augusti 1763 af stadsarkitekten J. E. Carlberg upprättad strand
karta öfver en del af Klara sjö, å hvilken karta Strömsborg finnes upptaget. Redan 
då har afvikelse egt rum från holm ens reguliära form om denna öfver hufvud 
taget någonsin blifvit genomförd oeh areaien synes vara större än den ursprung
ligen uppllitna. 

Vidare förekommer i stadsingeniörskontorets arkiven år 1796 upprättad karta 
öfver Strömsborg, till hvilken någon beskrifning eller designation ej kunnat an
träffas. Holmens areal enligt denna karta utgör efter verkställd uträkning omkring 
13,000 qv.-fot. Redan under de närmaste åren har densamma ytterligare fö rstorats. 
Området inom de ännu qvarstående träden, hvilka enligt uppgift i Elers' år 1800 
tryckta arbete öfver Stockholm planterats af stallmästaren Bergenereutz, alltså und er 
liren 1796 till 1800, och hvilka iifven efter stadsträdgårdsmäs tarens uppskattning 
~kQla hafva en lUder af ungefär 90 år, utgör nämligen omkring 14,700 qv.-fot. 

Den, såvidt man känn er, äldEta i behåll varande, i stlldsingeniörskontorets 
konceptbok intagna d~ignation öfver Strömsborg utfärdad es den 12 augusti 181-1, 
för generalmajoren Borgenstjerna. Arealen utgör enlig t densamma 4,739 qvadrat
alnar (= 18,956 qv.-fot), hvilken areal återfinn es i · a.lla därefter utfärdade designa
tioner, nämligen af den 18 juli 1815, den 13 december 1817, den 20 septe.lU ber 
1842, den 20 oktober 1855 och den 22 oktober 1873, den sist omförmiilta utglfvcn 
för nuvarande egaren, bygg mästaren Andersson. Holmens areal har alltså från 
tiden för upplåtelsen till år 1814 vuxit från 2,944 till 4,739 qv.-alnar, .eller mcd 
1,795 qv.-alnar (= 7,180 qv .-fot). Någon annan uppllitelse fl' ån stadens SIda an den 
af år 1747 har dock icke återfunnits. 

Äfven efter 1814 hafva vid Strömsborg utfyllningar verkstälts ut?fver ~ct 
område, som i den då ' utfärdade designationen angafs och s~de~mera blbehålhts 
slisOD:! det lagli ga . Den till 1855 års dcsignation hörand c planrItnlog upptager ett 

2 
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område med påteckning l>ut.fyllning utom tomtens gränsliniel:». Den 23 januari 
1867 uppdrog drätselnämndens första afdelning på framställnin g af en sin ledamot 

. åt stadens ombudsman att utreda, med hvad riitt stadens v~tten vid Strömsborg på 
ancrifvet sätt inkräktades, iifvensom i sammanhang därmed l hvad mån utfyllning i 
sjö~ utom holmens rätta gränslinier egt rum. Till fullgörande af detta uppdrag, 
hvilket den 8 april 1868 något utvid gats, aflemnad e ombudsmannen den 22 i sist
nämnde månad och ål' en af vice ingeniören R. Brodin uppgjord planri tn ing med 
beskrifning, hvaraf inhemtades, att vid skedd afmätnin g befunnits, att utom tom
tens lagliga gränser blifvit ä stadens vatten verkställda utfyllningar dels å östra sidan 
till en areal af 1,300 qv.-fot och dels på vestra sidan till en areal af 675 qv.-fot, 
äfvensom att å sistberörda sida vore anlagd en större badbasSäng. I anledning 
häraf uppdrogs åt stadens ombudsman att vidtaga åtgärd er för att till staden åter
vinna, hvad Eålunda blifvit å stadens vatten inkräktad t, men, så vidt af ombuds
mannens diarium kunnat utrönas, har detta afdclningens beslut icke gått i verk-

" ställighet. Afven å den till 1873 års designation hörande tomtkarta upptagas ut-
fyllningar utom gränslinien. 

Efter det Strömsborg kommit i nuvarande egares hand, har holmen genom 
af tal med staden undergått en betydande reglering. År 1874 tillkänn agaf bygg
mästaren Andersson hos drätselnämnden, att han ämnade omkring holmen anlägga 
en kaj mur, samt hemstälde, huruvida icke staden skulle finna en reglerin g af hol
mens gränslinier vara med dess fördel förenlig_ I anledning häraf till styrkte uämn
den herrar stadsfullmäktige en dylik reglering på vilkor, som närmare in h em ta~ af 
beredningsutskottets utlåtande n:r 96 för 1874. Sedan frågan blifvit två särskIlda 
gånger från stadsfullmäktige återremitterad samt utskottet i sitt utlåtande n:r 73 
för 1875 framlagt en utredning rörande de vilkor, hvarpå holmen blifvit vn~e r 
äldre tider upplåten, förekom ärendet ånyo den 4 oktobe .. 1875 hos stadsfuJlm~k
tige, hvilka då beslöto, att byte af mark å och invid holmen Strömsbol'g eller tom
ten n:r 10 i qv. Riddarholmen skulle emellan staden och byggmästaren Andersson 
ega rum på dett sätt, att staden af det vidliggande området afstode föl' att tilläggas 
omför~älta tomt en areal Di 8,373 qv.-fot., emot det att byggmästaren Andersson 
dels tIll staden aft.rädde af nämnda tomt en areal af 360 qv.-fot, dels på sin bekost
nad läte bortspränge berget söder om den sålunda bestämda nya gränslinien. f~r 
tomten n:r 10 i qV81·terct Riddarholmen till en fots och norr om samma crriinshme 

till tre fots djup under Mälarens antagna lägsta vattenyta samt fÖl'såo-e hela holmen 
dk-fh " ' ch m: aj a uggen granit, allt inom 1878 års slut, dels skriftligen förbund e sIg o 

bllfvande egare af holmen Strömsborg att icke därstädes imätta någon fabrik eller 
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annan därmed jämförlig anläggning, dels slutligen medgäfve, att sistberörda förbin
delse fin ge utan bans vidare bömnde intecknas i egendomen. 

I öfverensstämmelse med detta stadsfullm äktiges beslut uppgjordes emellan 
drätselnämnden och byggmästaren A ndersson den 29 december 1875 byteskontrakt, 
aiiri in togos de af stadsfullm äktige bestämda vilkor, hvaraf det angående tomtens 
bebyggande sederm era intecknats; och sedan genom i laga ordning verkställd stycJr
Ding gränslinierna fö r tomten n:r 10 i qvarteret Riddarholmen blifvit bestämda, cr
böll byggmä~taren Andersson den 28 maj 1877 lagfart å de genom bytet bon~m 
tillagda områden, hvarefter han inom den i kontraktet föreskrifna tid en verkställde 
de enligt aftalet honom åliggande arbeten å och invid holmen. 

Vill man mcd ledning af n u lemnade redogörelse söka bedöma, huruvida med 
afseende å holmen Strömsborg stadens rätt blifvit t rädd för nära, torde först och 
främst betydelsen af de vid 1747 års upplåtelse fästade vilkor böra komma i be
traktande. Det första af dessa vilkor ålägger Ström att på platsen uppföra en 
sådan åbyggnad, som des s inlemnade ritning och dessein utvisar. Ser man på de 
omständigheter, hvarund er upplåtelsen förs iggått, finner man lätt, att detta vilkor 
tillkommit till säkerhet därför, att holmen i enskild persons hand icke blefve lig
gande öde i samma skick som t illfö rne utan erhölJe ett för staden mera prydligt 
utseende , och dä den af Ström föreslagna byggnaden ansetts för sådant änd amål 
lämplig, stadgades dess uppförande såsom vii kol' för upplåtelsen. F öreskriften här
om kan alltsä enligt afdelningens meninO' icke innefatta någon med kraft af servitut 
för blifvande egare förbindande skyldigh~t att ej bebygga holm en med nägon etörre 
byggnad än den i 1747 års upplå.telse omförm älta. Dc förhandlingar, som i anled
ning af detta vilkor förekommit år 1780, kunna icke gifva detsamma en vidsträck
tare betydelse än det från början innehaft. Orsaken till dess framdragand e, var 
den, att åbyggnaden å holmen förfallit och att man med stöd af upplå.telsebrefvet 
vilJe harva egaren ålagd att iståndsätta' och ordentligt underhålla byggnaden. Den 
omständighet, att vilkoret i rådstufvurättens dom den 29 november 1780 erhållit 
den från 1747 års resolution något afvikande och af frågans läge år 1780 påkallade 
lydelsen, Datt byggnaden skall förblifval> sådan, som Ströms ingifna dessein och 
ritning utvisade, innebär endast ett fastslående af egarens underhållsskyldighet och 
kan Bå mycket mindre tolkas såsom ett servit.ut i af~eende å egendomens bebyg
gande, som Benedictius åtagande att underkasta sig vilkoren i upplåtelsebrefvet, 
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vid hvilket åtagand e l'ådstufvurättcu låtit bero, skett me',d det uttryckliga förbehåll, 
att berörda vii kor icke måtte str,ickas län g re, än resolutIOnen utstakad e, 

Dct senare, i l7-!7 års reso lution inn ehållna vi lko ret, som i alld eles samma 
fo rl11 upprepats i 1780 års dom, lärer, om det läses i si tt sammanhang, icke kunna 
tydas ann orlunda iin s~som e tt förbud mot fi skeverks iDl'ättanue eller fiskredskaps 
utläggnnne krin g holm en, Genom att lösryckR d en första hälften af detta vii kor 
eller orden, Datt egaren hvarken nu eller framd eles fin ge t aga sig anledning att 
påstå någon rättighet till vattnet kring holme n», har man sökt däri inlägga ett 
f6 rbud mot utfyllnin g öfv er det bestämda måttet , men , d å tiJve n utan särskild t för
bud dylik l'ätti ghet föl' egaren saknad es, synes en sådan tolknin g , hvilken skulle 
göra hela vilkoret öfv erflödigt, icke kunna godkänn as , D et må äfven anmärkas, att, 
på ~ iitt ofvan är nämnnt, utfyllning öfver de t uppl åtna området sann oli kt skett 
redan före 1780, utan att man i anled nin g däraf i d en då anhän giga rättegången 
åberopa,t det senare vilkoret i upplåtelsebre fv et, 

I samband med frågan om nu afhandlade vilkol' böl' tiJven den staden i 1780 
års dom bibehållna lösningsrätt i förmägo af kungl. urefvet den 8 juni 1630 tagas 
i betmktande, Omförm älta kuugl. bref, hvilket till beredningsntskottet,s år 1875 
afgifna redogörelse för Ströms borgs äldre historia icke kunnat anträffas, har nu 
tillrättaskaffats och lyder, som följer: 

"Vi Gustaf Adolf etc, göre veterligt, att efter vi förnimma, det en part i vår 
s~ad tockholm, som hafva de förnämsta och lägligaste platser inn e, särd eles östan 
till, där, staden, borde v~ra sirli gast och bäst bebygd bäde till nytta och prydnad, 
hafva dar, somhga ~orsvll'k eshu s och bodaT, somliga snöpliga och små stenhus och 
en ~el alldeles ledIga och öde; och vi dock vilja, det de skola bebyggas stade~ 
t,lll ara och prydn~d; hvarför och på det samma platser och tomter måtte blifva sa 
!orbyggd~ som sIg böl' och lägenheten medgifvp-r och krMver, äro vi förorsakade 
vordne t111 att låta göra den order att så framt de b" It I)latser inue-l f ' . " , som mer e1n a a 
la v~, a~tlD gen ,-eke förm å eller vilja dem förbygga till en viss föresagd d~g, då 
s~ol a vlll,a borgmastare och råd därsammastädes hafva makt och tillstånd, efter so111 
VI ock 1 detta vårt brefs kraft dem fullmakt gifva" att läta oväldige mö,n värdera 
deras å~~ ggnad oc~ tomter, om de sjclfegande äro, och sedan låta den, som dem 
på be,h,ongt" och bus t ~ sätt förbygga vilja, gifva egarne så mån a penningar, som 
de bltfva varderade lör; och skall vår ståthällare h" "f' g S'~ lagande, 
att med d b d a1'O ver exequera, ' 
t d _l~ss~ yggna er icke må nägoD försummelse företa gas _ men höra tomter~~ 

~ ~ enD t1 h' å Jnhå dem gifvas led iga stadens plat8er och tom'ter igen, om de ttl 
alO. er var oc en som etc.» ' 

Enligt afdclnin nens :isigt lärer nen I" , klIn ,," \. bref 
b osnlDgsriitt, hvarom i detta 
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förmäl es efter det 1734 urs lag trädt i kraft, icke kun na tillämpas i fråga om tom
ter hvil'ka med fu ll eganderätt tillhöra enskilda personer, då nämnda lag bland de 
diil:i upptagna lösningsrätter ej har något att förmäla .om en sådan rätt. Det för
MJlande, att berörda bref åberopats uti en ål' 1780 meddelad dom, gifver detsamma 
icke någon större giltighet. Oeh äfven om detta bre f ännu vore gällande, har 
detsamma uppenbarligen tillkommit fö r at t h ind ra, att tomter blifva liggande öde 
eJler dåligt bebyg~da, i hvi lket syfte det jämväl anförts i 1780 års dom. Näppe
ligen torde det däremot låta si g göra att med stöd af detta bref förekomma upp
förandet af en byggnad, som af flere eller färre anses ega det fel att vara för stOl' 
för tomten. 

_·\.fdelningell finner alltså hvarken de i 1747 års upplåtelsebref stadgade och i 
1780 års dom omförmälta vilkor eller bestämmelserna i kungl. brefvet den 8 juni 
1630 föranleda därtill, att vid domstol någon talan i fräga om sättet för holmen 
Ströms borgs bebyggande eller om dess inlösande föl' stadens räkning skulle med 
framgång kunna föras IDOt holmens nuvara.nde egare. 

• • 
Aterstår änn u frågan, huruvida icke någon del af holmens område kan t Ill 

staden åte rvinnas. Såsom förut är nämndt, har holmens areal från 1747 till 1814 
ökats med 1,795 qv .-alnar eller 7,180 qv.-fot, utan att under denna tid någon ny 
upplåtelse, så vidt kändt är, förefinnes; detta dock under förutsättn ing att hela den 
ursprungligen upplåtna regelbund na oktang lllära figuren faller inom holmens år 
1814 kartlagda gränslin ier, hvilka vid senare mätningar ansetts såsom de lagliga. 
Om man emellertid, utgående frå n det antagandet att byggnaden legat midt på de t 
upplåtna områd et, med ledning af ofvan omförmälta i stads ingeniörskontoret an
trä~ade "ritning och dessein" inlägger berörda områdes gränslinieI' å 1814 års plan
ntDlng, Hnner man, att den regelbundna fig uren p å östra sidan med ett ieke obe
tydligt område öfverskj ute r gränserna föl' elen är 1814 kartlagda arealen. U ppdrager 
man vidare å samma ritn in g holmens nuvarande ovala g ränslinie, visar sig, att den 
regelbundna figure n skj uter u tom äfven denn a 1inie med ett litet område rakt. i 
öste.r och en icke obetyd lig remsa i nord ost. Den areal, som på en karta nf nu 
a.n~,fna beskaffenh et li gger emell an den regelbundna fi gurens g ränser och g räns
bnlel'Da för 1814 års p lanritnin g, har med frånseende från de af byggmästaren 
Andersson år 1875 till s taden af träd da områden uträknats till 700 qv.-meter ( 7,943 
qv.-fot). 

En fö rutSättnin g för återvinuingstallln synes vara den, att staden kan Öfv.cr 
det upplåtna området fö rete en karta till utredning om, hvarest detsamma haft SItt 
läge. Dcn enda handlin g som i detta afseende skulle kunna ifrågakomma, är ofvan
niimnda 11 stad sin geniörskontorct förefintliga ritning och dessein. Afdelningen 
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föreställer sig dock, att denna hvarj e päskrift saknande handling icke lärer kunna 
af domstol anses såsom tillräckligt bevis härför och ser fördemkull redan i nu an. 
förda omständighet ett hinder för att genom rättegång kunna återv inna någon del 
af Strömsborgs egor. ' 

Men det hufvud sakli ga hindret mot fram gången af en dylik rättegång synes 
afdeln in gen ligga i den år 1875 emellan staden och holmens nuvarande egare träf. 
fade uppgörelse, hvarigenom staden med afseende å dess möj ligen berättigade an. 
språk pil. den del af holmen, hvartill egaren il>ke kan visa sig hafva erhållit laglig 
upplåtelse från staden, kommit i en helt annan ställning än före aftalcts ingående. 
Vid den utredning, som före ärendets afgörande år 1875 af beredningsutskottet 
verkställd es, förelåg och åberopades äfven 1747 års upplåtelseresolution å Ströms· 
borg; och då denna handling vid .berörda tillfälle icke gifvit anledning till något 
anspråk från stadens sida, torde holmens egare vara berättigad att anse det ingångna 
af talet, hvarigenom väsentliga förpligte lser honom ålagts, hvilka ock i tillit till 
öfverenskommelsens helgd af honom fullgjorts , såsom en slutlig uppgörelse emellan 
de särskilde egarne angående deras ömsesidiga anspråk beträffande egande· och 
dispositionsrätten till den fa sta egendom, hvilk ens gränser genom aftalet skulle 
regleras. Härtill kommer, att en återvinningstalan, grundad på förutnämnda Dritning 
och dessein», skulle i dubbelt afseend e medföra en rubbnin O' i 1875 års kontrakt. A 
ena sidan är den kaj , som nuvarande egaren enligt aftale~ med staden uppfört, å 
tv~ särskilda mindre sträckor anlagd å det område, om hvars återvinnande skulle 
bhfva fråga, och å andra sidan skulle från egaren kunna framställas anspråk ~:\ 
tvänne särskilda områden utom den gränslinie, hvilkens fastslående för all framtId 
åsyftades genom 1875 års afta!. 

.. ! anledning af den verkställda utredningens resultat hal' fördenskull afdelni~gen 
for SID del beslutit, att någon talan om ätervinning af mark från Strömsborg Icke 
skall mot dess egare anställas. 

l ~Dan ardelningen går att yttra sig öfver herr Holms motion bör ännU eo 
utred~IDg framläggas, hvilken jämväl blifvit af motionären ifrägas'att, nii!lllig~o 
huruvl~a egaren af Strömsborg kan vara lagligen berättigad att bibehälla den bIO, 
som for~nar holmen med stadens gi'tngbro mellan Riddarholmen och 'l'egelbacken. 

.. Uh den. underdåniga ansökan, hvari grosshandlanden A. W. Frest.adius be' 
garde koncesslOn å sistberörda gångbro, anhöll han äfven om tillstånd att från deo' 
samma få anlägga CP mindre sådan till den i Norrström strax öster om broo va' 
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rande egendomen Strömsborg och därifrån medelst anbringande af en flottbro under 
jernvägsbron bereda kommunikation till en i närheten däraf möjligen blifvande 
badinrättning, då sådan komme till stånd. Sedan stadsfullmäktige anmodats afgifva 
yttrande öfver denna ansökan, förklarade fullmäktige den 25 april 1867, att de för 
sin del icke hade något att invända mot bifall till den underdåniga ansökningen 
att få ntmed östra 8idan af jernvägsbron anlägga en gångbl'O på det sätt och med 
dc viI kor 8amma ans ökning innebölle. D en 3 maj 1867 beviljade kungl. maj;t an
sökningen, dock att., hvad beträffad e den mindre gångbron emellan jernvägsbron 
och Strömsborg, densammas anlägg nin g medgafs endast nnd er vilko]', att sökanden 
styrkt sig hafva tillstånd därtill af egaren till Strömsborg. Huruvida något skrift
ligt af tal härom upprättats, har icke kunnat utrönas, men ett faktum är, att den 
mindre gångbron anlagts på bekostnad af dåvarande egal'en till Strömsborg; och 
att shdant skett åtminstone efter muntlig öfverenskommelse med egarne till gång
bron utmed j ernvägen, är så mycket antagligare, som det ju måste ligga idesses 
intresse, att en dylik mindre bro kom till stånd, emedan därigenom trafiken på 
den större bron måste ökas och högre inkomst således beredas egarne af densamma. 
Förhållandet har också fortfarande bibehållits oförändradt, äfven sedan staden enligt 
kontrakt den 29 maj 1883 blifvit egare af gångbron emellan Riddarholmen och 
Tegelbacken. I detta kontrakt har staden visserligen icke iklädt sig några förbin
delser gent emot egal'en till Strömsborg beträffande bron emellan denna holme och 
jernvägsbron, men då staden såsom egare till det vattendrag, öfver hvilket denna 
bro är lagd, jämlikt stadsfullmäktiges oIvan åberopade beslut den 25 april 1867 
medgifvit brons anläggande, synes d etta medgifvande böra respekteras af st.aden 
jämväl i dess egenskap af egare till den större gångbron, äfven om någon särskild 
förpligtelse i så(lant afseende icke ålagts staden i kontraktet om brons öfvertagande 
af staden, och detta så mycket hellre, som Ströms borg såsom tomt upptages i sta
dens tomtböcker och staden följaktligen icke torde vara bel'ättigad att förbjuda 
användandet af den kommunikationsväg, som i behörig ordning åvägabragts emellan 
nämnda tomt och den större gångbron, hvilken numera af staden upplåtits till 
allmänt begagnande. 

, . 

Till bedömande af herr Holms motion torde till en början böra meddelas, att 
tomten n;r 10 efter 1810 års nummerordning i qvarteret Riddarholmen inom Nikolai 
församling, Strömsborg kallad, innehåller i areal 2,377,8 qv.-meter (26,969 qv.-fot), 
hvara!' det tillämnade boningshuset upptager omkring 754,7 qv.-meter (8,562 qv.-fot) 
och den tenassformiga utbyggnaden omkring 145 qv.-meter (1,645 qv.-fot). Taxerings-
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värdet utgör 91,400 kronor, de nuv~rande åbyggn~derna äro brandförsäkrade för 
25000 kronor och årliga hyresafkastmngen uppgår till 6,400 kronor. 

, Betriifta~de stadsplaners uppgörande föreskrifves i byggnadsstadgan för rikets 
städer § 12 mom. 1, att stadsplan bör så uppgöras, att han på en gåug motsval'Ur 
rörelsens behof af utrymme och beqviimlighet, sundhetens fordran på ljus och fr isk 
luft, önskligheten af största möjliga trygghet mot mera utbredda eldsolyckor samt 
skönhetss inn ets anspråk på fritt utrymme, omväxling och prydlighet. Då det torde 
ligga i öppen dag, att ifrågavarande tomts utläggande till öppen plats ej fordras 
för rörelsens behof och ej heller betingas af sundhetens fordringar eller hänsyncn 
till eldsolyckor, återstår således det sista skälet, det estetiska. Att afgöra, huru· 
vida denna synpnnkt i och för sig kräfver holmens anordnande till öppen plats, 
synes ytterst vanskligt, och afdelningen anser sig icke behöfva uttala något om· 
döme i denna fråga, hvilkens besvarande beror på hvars och ens smak. Blott så 
myckct. må erinras, att det torde vara högst tvifvelaktigt, om kungl. ma.i:t, som 
vid pröfning af det nu tillätna byggnadsföretaget funnit de estetiska hänsynen ej 
utgöra hinder därför, skall kunna anse samma hänsyn n~g starka för fastställande 
af ett beslut om holmens intagand e i stadsplanen såsom öppen plats, därest ett 
dylikt beslut, en gäng fattadt, blefve af holmens egare, säsorn kränkande hans rätt, 
draget under kungl. maj:ts skärskådande. 

Onfsedt huru härmed än må förhålla sig, anser afde.lningen emellertid den 
kost~~d, som för holmens förvärfvande skulle kräfvas, alltför stor i jämförelse med 
det ,\ndamäl,. som därmed skulle vinnas. Berörda kostnad torde, om den, hvilket 
synes sannohkt, beräknas i förhållande till afkastningen efter fullbordandet nf dc 
b.yggnader, egnre~ erhä.llit tills tänd att uppföra, blifva ganska betydande och tro' 
h~en .. komlDa att ofverstlga nuvarande taxeringsvärdet. I afseende å kostnadsfnlgao 

bor. Ja~val :rumhållas, att, därest holmen får medelst expropriation förvärfvns för 
utll\ggDl~g .till öp~en plats, det icke Hlter sig göra att, pä sätt rnotionäl'en if~ägu' 
satt, Ddarstndes bl behälla eller uppföra s'dan . d b d h 'lkn p'\ Intet 

.. .. il a mlD re yggna er, VI u ' 

:"tt berofvll.d~ holmen dess dekorativa karaktär», och hvarigenom nfvensom gCDOIJl 
,:dra. af motionuren antydda anordningar. holmen »lätteligen borde kunna lemon. en r nska betydande afkomst». Genom dyhka ätaiirder från stadens sida skulle naOl: 

~ge: cgnren ~lIer hans rältsinnehafvare kunn~ blifva i tillfälle att begagna den I 

l~no1. .;or~~~~mg§cn angllendc jords och lägenhets afstäende för allmänt behof dc.o 

:~n ..' 29, stadgade 1lterlösningsrätt till c endorn som icke varder for 
uppolfvet undamiII Il.nviind. Man torde alltså vI'd f' g f'~ d b" B utg:\ från den ~.. t .. . . r .. gans a goran e or 

oru s"ttnmg, ntt bolmen i stadens hand icke sk Il I å on afknetniug 
pä ett förmodligen ganska högt inköpspris, u e emna n' g 
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På grund af hvad sålunda andragits, anser nfdelningen hen Holms förevarande 
motion icke böra föranl edn vidare åtgärd från herrar stndsfullmäktiges sida. 

Stockholm den 9 december 1890. 

På afdelnillgens vägnar: 

WJLH. WALL Di<JN. 

Emil Kinander . 

• 

, 

• 

StoeUo._, IC. L. ........ Istl. 



\ 
\ 

1890 Juli If 

Eal~,JädcriR. , 

, 
JOO 

I 
I 

I 
t-I -- -

• 

l~lt.åll = IIlilia/ol =!tWClllrlLr 

• 
139$6'.. 1671 • 

.. 20!J6!) " :tJi? ,. 

• 
l!HY.. ;(}(1 • 


	Bild_001
	Bild_002
	Bild_003
	Bild_004
	Bild_005
	Bild_006
	Bild_007
	Bild_008
	Bild_010
	Bild_011
	Bild_012
	Bild_013
	Bild_014
	Bild_015
	Bild_016
	Bild_017
	Bild_018
	Bild_019

