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Under mitten av 1800-talet började 
idéer om vattenförsörjning i 
Stockholm att växa fram. Kapte-

nen för Kungliga Väg- och Vattenbygg-
nadskåren Fredrik W Lejonancker fi ck 
i uppdrag att utarbeta ett förslag för att 
förse hela staden med vattenledning.

 Efter att ha studerat förhållandena 
utomlands skriver han:

 ” … våra utmärktare Läkare i all-
mänhet; och de underlåta säkerligen 
icke att meddela upplysningar som visa 
nyttan, för att ej säga nödvändigheten, 
af sanitära åtgärder i vår hufvudstad, 
kanske den enda större stad i den civi-
liserade verlden, der mortaliteten är 
större än nativiteten, hvartill väl fl ere 
orsaker bidraga, men säkerligen i första 
rummet en temligen allmän osnygghet”.  

Han konstaterade också att sjukdo-
mar och orenlighet minskat i stora delar 
av England och på kontinenten efter att 
vattenledning anlagts. I sitt förslag hän-
visar Lejonancker till hur Stockholm 
kan bli en renare stad och hur man kan 
minska barnadödligheten samt höja 
genomsnittsåldern. Han påvisar också 
fördelar för industrin och inte minst 

genom anläggandet av vattenposter för 
att kunna släcka bränder. Den 9 juni 
1858 togs beslut i frågan om vattenled-
ning i Stockholm och redan i juli samma 
år igångsattes arbetet.

Vid Skanstull invid Årstaviken bygg-
des ett vattenverk med fi ltrerbassänger.

Huvudledningen växte fram från År-
staviken, i Götgatan över Slussen, i 
Stora Nygatan, Myntgatan och Slottska-
jen, över Norrbro till Gustav Adolfs Torg 
där den förgrenade sig till Drottning-
gatan och Regeringsgatan.

Efter tre års arbete invigdes den första 
etappen 1861 med vattenverket vid 
Skanstull och en reservoar på Rackar-
backen, nuvarande Årstalunden samt ett 
30 km långt rörnät.

Under slutet av 1800-talet hade vat-
tenledningsverket byggts ut till 190 km 
och fl era vattenreservoarer har anlagts.

Barnadödligheten sjönk från 1850 till 
1890 med cirka 60 procent. 

På fotografi et läggs en huvudvatten-
ledning ned i Norrström. I bakgrunden 
byggs det nya Riksdagshuset. Monu-
mentalbyggnaden upptar större delen av 
Helgeandsholmen, där tidigare Hovstal-
let och en del äldre bostadshus låg. Hu-
set uppfördes 1894-1906. Byggnaden 
med torn till höger i bilden är rannsak-
ningsfängelset vid lilla mynthustomten, 
Myntgatan/Myntgränd, i Gamla stan, 
uppfört 1852. Fängelset byggdes enligt 
tidens tankar i sann humanitär anda 
som cellfängelse. Cellsystem var ett stort 
framsteg som så sent som 1841 revolu-
tionerat Sveriges fångvård. 

Så kom kranvattnet till stan
■ ■ Stan är full av vat-
ten. Under 1800-talets 
mitt kom man på tanken 
att föra in vattnet 
i hus och hem.

Text: Mariann Odelhall

Upplysningar som visa 
nyttan, för att ej säga nöd-

vändigheten, af sanitära åtgär-
der i vår hufvudstad.’’

VATTEN PÅ VÄG. Mycket hän-
der i huvudstaden. Här läggs 
en huvudvattenledning ned i 
Norrström. I bakgrunden 
byggs det nya Riksdagshu-
set.
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Perfekt 1:a i
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Birkastan!

Accepterat pris 1.870.000 kr Kvm 32
Avgift 1.496 kr Visas Mån 23/7 17.45-18.30 & tis
24/7 17.45-18.30 Vasastan 08-651 50 80

BIRKASTAN 1:A - KARLBERGSVÄGEN 71B, NB

Accepterat pris
3.490.000 kr Kvm 68
Avgift 5.242 kr Visas
Mån 23/7 16:30-17:00 &
tis 24/7 16:30-17:00
Vasastan  08-651 50 80

CITY NORRMALM 3:A
BLEKHOLMSTERRASSEN 5

Accepterat pris
1.590.000 kr Kvm 19
Avgift 1.182 kr Visas
Mån 23/7 19:00-19:45 &
tis 24/7 19:00-19:30
Vasastan 08-651 50 80

BIRKASTAN 1:A
KARLBERGSVÄGEN 57,
2TR

Sommarens hetaste bostäder på en och samma dag. 
Kontakta oss så berättar vi mer. Välkommen att bli nöjd du också!

Hitta ditt dröm-
boende på stora
visningsdagen 12/8! Besök våra visningar12/8 - få ettglassogram!*

*Begränsat antal. Läs mer på www.husmanhagberg.se

Vasastan 08-651 50 80

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se
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