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FÖRORT). 

\Tid det sammanträde, som styrelsen för Stiftelsen Lars 
Hiertas Minne höll (len 26 mars 1899, beslöt nänrnda styrelse 
på förs'ag af professorskan fru Anna Hierta-Retzius att gifva 
mig uppdraget att på styrelsens bekostnad afgifva en samniaii-
fattande redogörelse för den verksamhet till arbetareklassens 
bästa, som år 1889 börjades af mig i Nybergsgränd och sedan 
utvecklats genom Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem. 

Det förtroende, som styrelsen för Stiftelsen Lars Hiertas 
Minne visat genom detta uppdrag, är för mig af synnerligt 
värde, och heder jag härmed att till denna styrelse och sitrskildt 
till professorskan och professor Retzius få frambära min hjärtliga 
tacksamhet för detta, så väl som för de många öfriga prof 
på välvilja och intresse för detta arbete, hvilka från deras 
sida kommit mig till del. 

Denna höst hafva elfva år förflutit, sedan arbetet började 
i Nybergsgränd, och erflirenheten har under dessa år allt 
klarare visat mig, hvilken stor betydelse bostadens beskaffenhet 
och andra därmed sammanh örande förhållanden i den dagliga 
onigifuingen hafva på arbetarens lifsriktning. Vid nämnda 
tid funnos nog bostäder för (le flesta af Stockholms mindre 
lyckligt lottade invånare, ehuru dessa bostäder mången gång 
voro af mycket usel beskaffenhet. Under de senare åren har 
(lock en betänklig brist äfven på de allra enklaste bostäder 
uppstått. 



icke blott i Stockholm råder denna brist, utan äfven i 
andra städer. Nan har dock alltmera börjat inse vikten för 
hela samhället af aU äfven kroppsarbetaren kan erhålla en 
sund och tillräcklig bostad. 

Alltemellanåt ingå också till mig' dels muntliga dels skrift-
liga förfrågningar angående inrättandet och administrationen 
af Bostadsbolaget Stockholms Arbetareheni. Man begär upp-
lysningar om, huru dessa våra bostäder äro inrättade, om huru 
vi gått tillväga för att få dem bragta till stånd, huru företaget 
bär sig, samt angående öfriga resultat af verksamheten. 

Jag har därför ansett mig böra i denna berättelse söka 
i allmänhet besvara dessa förfrågningar samt lämna de upp-
lysningar och gifva de anvisningar, som kunna vara till gagn 
för dem, hvilka intressera sig för denna samhällssak. Det är 
min innerliga önskan, att dessa meddelandell må bidraga till 
att stärka intresset för utvecklingen af "Stockholms Arbetare-
hem«. Men icke nog härmed, utan måtte man ock litet hvar-
städes i städer och större samhällen komma till insikt om 
nödvändigheten af, att äfven de mindre lyckligt lottade få 
bostad och en möjligast god sådan! Mycket andligt och socialt 
elände skulle härigenom både förekomma.s och botas. 

Af största vikt är, att de stora komplexen af bostäder 
för den mindre lyckligt lottade samhällskiassen med sina många 
våningar och talrika invånare icke lämnas utan god tillsyn 
och vård. Här beliöfves icke blott en vice värd, som upptager 
hyran och låter verkställa nödiga reparationer in. iii., utan 
här beliöfves en person, soiii är intresserad just för detta slags 
värdskap. Ett missionsfält af största betydelse ligger öppet i 
en sådan verksamhet, som här är fråga om. Här gifves till-
fälle att besöka sjuka, trösta bedröfvade, ja, lindra nöd imer 
än ett afseende. Glädjande skulle det i sanning vara, om 
många bland våra mera lyckligt lottade kvinnor kunde finna 
det som sin lifsuppgift att på detta sätt verka för sina med- 
människors bästa. Gifve Gud, att de meddelanden, som här 
lämnas, kunde i någon mån bidraga att hos en och annan 



af sådana kvinnor väcka önskan att ägna sig liäråt. Visst 
kan ett sådant arbete en och annan gång synas och kännas 
tungt, men jag vågar dock at egen erfarenhet påstå, att det 
r ett tacksamt och glädjande arbete. 

Innan jag afsiutar denna bok, må det tillåtas mig att 
uttala en hjärtlig tacksägelse till ingeniör 0. Hirsch för det 
nitiska och oegennyttiga arbete han nedlagt som ordförande i 
Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem iifvensorn till alla andra 
personer, hvilka intresserat sig för detta företag eller deltagit 
i verksamheten inom bolagets hus, och bland dessa senare må 
i främsta rummet nämnas fröken Berta Sohiman äfvensom 
apotekar K. Niklasson, folkskolläraren A. Sjöholm samt herr 
A. Bergenciahi. 

Stockholm i november 1900. 

Agnes Lagerstedt. 





INLEDNING. 

År 1883 blef jag anställd som folkskolelärarinna i Stock-
holm. Genom mina lärjungar kom jag i beröring med det 
ena fattiga hemmet efter det andra och fick därunder känne-
dom om många förhållanden, särskildt med hänseende till 
bostadsfrågan, för hvilka jag, som hittills varit bosatt på landet, 
stått fullkomligt främmande. 

En af mina första erfarenheter i den vägen var, att en 
gosse, som alls icke föreföll illa begåfvad, ständigt kom till 
skolan utan att kunna läxorna eller hafva fullgjort sina öfriga 
hemuppgifter. 1 matrikeibladet uppgafs modern vara änka. 
Vid mina besök i hemmet funnos dock nästan alltid 3 eller 4 
karlar inne hos henne. Okunnig om förhållandena i Stockholm, 
undrade jag, hvarför hon så ofta hade främmande i hemmet, och 
detta till och med stundom när hon själf var borta. Då jag 
någon gång frågade gossen, hvem den eller den af dessa karlar 
vore, svarade han: "Det är en farbror." Slutligen blef jag i 
tillfälle att fråga modern själf och erhöll svaret: "Det är mina 
inneboende." Jag häpnade och frågade, huru en kvinna kunde 
bo i samma rum - hon hyrde nämligen endast ett rum 
med främmande karlar, som därtill ofta flyttade, och ständigt 
ersattes af andra, hvartill hon genmälte: "Hur skulle jag 
annars kunna betala hyran?' 

Den frågan har jag sedan ofta mött, och den är icke lätt 
att besvara. 

Den nyssnämnda gossen, som blifvit född, sedan hans mor 
varit änka i flera år, hade till fader en längesedan försvunnen 
"inneboende" - tyvärr en mycket vanlig följd af detta system! 
Ehuru denne gosse var siri moders enda hemmavarande barn, 
kunde jag ej spåra ringaste kärlek emellan dem. Han fick 
en sommar åtfdlja skollofskolonien till landet och visade där 
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åtskilliga mindre goda sidor, så att han ofta måste tillrätta-
visas. Det oaktadt trifdes han så väl på landet, att han vid 
hemkomsten grät af sorg öfver att åter vara hemma. Både 
moder och son mottogo ock med stor tillfredsställelse ett anbud 
att sända gossen till ett hem på landet. Han kom dit vid 
tio års ålder och har sedan aldrig återsett Stockholm och 
modern, ehuru han nu sedan flera år försörjt sig själf och 
lätt kunnat spara ihop medel till en Stockholmsresa, ifall han 
haft den minsta längtan därefter. 

Detta tyckes mig vara ett exempel på en annan olyck-
lig verkan af inneboende-systemet: den ömsesidiga kärleken 
mellan föräldrar och barn försvinner, ja, till och med kärleken 
mellan moder och barn. Härtill kunna ju orsakerna vara 
mångahanda, men det är min öfvertygelse, att inneboende-
systemet ofta är en af de därtill kraftigast bidragande. 

Ibland kommer man i beröring med en i allo hederlig 
kvinna, maka och moder till flera barn, livilka hon tyckes upp-
fostra på bästa sätt. Så blir mannen sjuk och dör, och hon 
står ensam med barnen. Man kan se, hur hon redligen sträfvar 
att med eller utan hjälp från fattigvården försörja sig och 
barnen. Men det blir henne i längden allt för tungt. "Det 
ginge väl an med allting annat - men hyran! Så heter det 
nästan alltid. Det vill ej gå att få ihop en så stor summa på 
en gång, isynnerhet då den skall erläggas kvartaisvis. Så 
gör hon ett försök att taga inneboende. Hon har ett rum 
och kök. Barnen och hon flytta ut i köket, och rummet ut-
hyres för nätterna till några ungkarlar. Nu får hon pengar 
till hyran, och i början ser allt ut att gå bra. 

Men på barnen i skolan börjar man småningom märka 
en förändring till det sämre; de börja komma "för sent", bli 
vårdslösa i klädseln o. s. v. och uteblifva till sist utan att 
begära lof eller sända bud om orsaken till frånvaron. Be-
dröfvad och öfverraskad måste man ju blifva, då man frågar 
efter anledningen till frånvaron och, såsom nog ofta händer, får till 
svar: "Jag måste stanna hemma och hjälpa mamma, ty vi ha 
fått en liten bror. « Så följa ånyo skolförsummelser än för en, 
än för en annan bland syskonen, som turvis måste vara hemma 
och se efter den lille, medan modern är borta på arbete. 
Barnets fader frågar ofta ej efter sina skyldigheter, utan flyttar 
kanske och ersättes snart af nya inneboende. Eller också 
stannar han, och flera barn komma till. Om verkligen äkten- 
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skap sättes i fråga, vågar ofta kvinnan ej ingå därpå, då hon 
nu kanske kommit under fund med, att mannen är en drinkare, 
som förslösar arbetsförtjänsten. Lämna honom vågar hon ej 
häller; hon kan ej undvara den "slant", som han i regeln 
ej undandrager sig att lämna, så länge han bor i hemmet. 
Genom synd och fattigdom blir sålunda eländet allt större 
och större, och - hvad blir det af barnen under sådana 
förhållanden? 

Se här ett annat exempel: En hederlig, präktig arbetar-
hustru hade sedan ett par år sin man på ett sjukhus såsom 
obotligt sjuk. Hon var icke stark sjiilf, men sträfvade och 
arbetade till det yttersta för att kunna hålla ihop deras lilla 
nätta hem. "Tar jag inneboende, så kan jag behålla mina 
möbler, använda rummet själf om dagarna och behålla barnen 
hemma", så tänkte hon, såsom så många andra med henne. 
Rummet hyrdes ut till några snygga ungkarlar. En tid för-
gick, och hur det var - hustrun "kom i olycka". Mannen 
dog på sjukhuset före barnets födele och slapp således att 
veta om hustruns otrohet. Själf råkade hon, då hon åter-
vaknade till besinning, i förtviflan och ville ej mera se den, 
som var fader till detta sista barn. Hon dog kort därefter, 
och ej otroligt förefaller det, att samvetskvalen öfver felsteget 
här ökade sjukdomen och påskyndade hennes död. Fattigvår-
den och en enskild person togo hand om barnen, som inackor-
derades hos släktingar. För den lille minste var det svårt 
att finna ett hem. Med honom ville ingen räkna släkt! Det 
lyckades dock till sist. 

Hade icke inneboende-systemet funnits, då hade mbjligen 
denna moder lefvat än hos sina barn, och säkert hade "olyckan" 
ej händt henne, utan hon hade intill det sista förblifvit en 
trogen hustru och en god moder. 

Kanske tänker någon, som läser dessa sorgliga skildringar, 
att arbetareklassens kvinnor lättare än andra falla för frestelsen 
till osedlighet. För egen del är jag emellertid bestämdt öfver-
tygad om, att detta icke är förhållandet. Nej, orsaken till 
osedligheten, till de många oäkta barnens tillkomst m. m. är 
icke att söka i dessa stackars kvinnors sämre karaktär, utan 
otvifvelaktigt till allra största delen i deras sorgliga bostads-
förhållanden. Erfarenheten t.yckes visa, att när män och 
kvinnor, som ej äro besläktade, dagligen dela sofrum med 
hvarandra och kläda sig tillsammans, så har detta en förunderhig 
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makt att förslappa anständighetskänslan och komma dem att 
rent af glömma, att de ej tillhöra hvarandra. Jag fruktar 
ock, att det ej är till sedlighetens befrämjande, att de större 
barnen, bräder och systrar, dela sofrurn med hvarandra. 

Och husfadern själf går ej häller fri från de olyckliga 
följder, som systemet att taga inneboende för med sig. Vid 
besök i hemmen har jag mången gång träffat mina skolbarn 
sittande med boken vid ett hörn af samma bord, där fadern 
och hans inneboende med kort i händerna suttit högröstade 
och svärjande med buteljer och glas på bordet. Ar den be-
sökande känd, smusslas dylikt i de flesta fall undan, och så 
märker barnet, att fadern förehar något, som han blyges att 
visa. Hur skall barnet under dylika förhållanden kunna lära 
sin läxa? Kanske har det tredje eller fjärde budet genom-
gåtts vid sista kristendomstimmen i skolan. Vi lärarinnor 
ha bjudit till att lefvandegöra dess innehåll för barnen, kanske 
ha vi gladt oss åt den goda stund vi haft tillsammans och 
trott oss möta en gnista af förståelse. Och så komma vi till 
ett af deras hem en söndag, och finna barnet försöka lära 
läxan under ofvan skildrade omständigheter! Funnes här 
inga inneboende, som frestade fadern med sitt sällskap, så 
hade han kanske haft tid att lyssna till sitt barns läsning, 
kanske att förhöra dess läxa 	ja - möjligen hade han 
själf mottagit ett intryck af barnets berättelse, om hvad det 
hört i skolan. Jag vet, att så har det händt mer än en 
gång i sådana hem, där inga inneboende hindrat föräldrarna 
att ägna sig åt sina barn. 

Hvilken frestelse blir det dessutom icke för en kanske 
ännu återhållsam, men karaktärssvag familjefader att ständigt 
sällskapa med inneboende, hvilka äro hemfallna åt drycken-
skap! Huru lätt händer det ej, att en sådan får lust att visa, 
att han är "oberoende", att han törs dricka, ja - törs låta 
bli att lämna sin arbetsförtjänst till familjens underhåll och 
till sist till och med törs misshandla hustru och barn, om han 
får lust därtill! Hvad hafva vi att vänta af de barn, som 
växa upp i sådana hem? 

Hvarför upplätos då dessa hem åt "inneboende", hem, 
där det dock fanns en manlig familjeförsörjare? Jo, naturligt-
vis för att kunna betala den dryga hyran. Man nuisle ju ha 
tak öfver hufvudet.. 

Må vi då se saken sådan den är - se, att bostadsbristen 



och de uppdrifna hyrorna tvinga liii inneboendesystemets ut-
veckling, och att detta sedan af sig själf föder ökad sedes-
löshet, dryckenskap och allt öfrigt andligt och moraliskt 
förfall. 

Att äfven stora faror i sanitärt hänseende åtfölja bostads-
bristen med dess trångboddhet, dess tvungna användande af 
osunda, fuktiga bostäder, är påtagligt. Flera gånger har jag 
sett, huru familjer med 5-6 jo, ända till 7 barn bott i ett 
enda litet mm. Jag har då ej kunnat fatta, huru det var 
möjligt att bereda sofplats åt alla dessa familjemedlemmar, 
och det har varit af ganska stort intresse att erfara, hvilkcn 
uppfinningsförmåga husmodern här utvecklar, när det gäller 
att fundera ut liggplatser för dem alla. En har sålunda fått 
plats på bordet, en annan på byrån o. s. v. Har man bara litet 
sängkläder, så blir golfvet en bra liggplats, om det ej, såsom 
så ofta är fallet på nedra botten i synnerhet i gamla hus, är 
alltför dragigt och kallt. Ar ej väggen våt af fukt, som 
rinner utåt golfvet, kan man ju komma alldeles intill den-
samma med sina bäddar, och då blir där möjligen en liten 
ståplats öfver midt på golfvet. €-år man så upp en i sänder, 
kläder sig och lämnar rummet den ena efter den andra, så 
går det ju, men - huru? 

Hurudan blir nattluften i dylika bostäder? Hvar kan den 
gemensamma frukostrnåltiden tillred as och intagas? Ar det 
underligt, om barn bli sjukliga, som växa upp under sådana 
bostadsförhållanden? 

Då anordnandet af skollofskolonier nyss hade böijat blir 
i Stockholm, skref en insändare i en tidning, att det ju 
vore godt och väl med dem, men att om barnen vid återkom-
sten till staden måste stanna i sina förra osunda bostäder, 
då ansåg han ej, att det var mycket bevändt med den nytta 
de fingo af koloni-vistelsen. 

Sanningen i denna anmärkning kändes djupt af oss 
liirarinnor, som år efter år förde barnen ut till kolonierna, 
och det var med mycket vemod, som vi åter öfverlämnade 
dem till de dåliga bostäder, där så många af dem hade sina 
hem, och där för visso deras vid återkomsten så friska 
kinder blott alltför snart måste blekna. 

Och dock - huru osund och trång bostaden än är, så 
finnas i våra dagar många, många, som måste vara glada, 
om de åtminstone hafva tak öfver hufvudet. De våga visst icke 
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säga upp sitt dåliga rum, ty ingen bostad finnes att få på 
annat håll. Jag har ofta sett, huru familjefäcier dag efter dag 
måst försumma arbetet och den välbehöfliga förtjänsten för 
att söka efter rum, utan att ändå lyckas. 

"Jag vill ej ha familjer med barn, ty de förstöra egen-
domen och störa grannarna", är det tröstlösa svar, som så 
ofta möter familjefadern, när han frågar efter bostad. Det 
hjälper ej, att han har "klart" kontrakt att visa från den 
förra lägenhetens värdfolk, det hjälper ej, att han har pengar 
i hand till hela första kvartalet - det är barnen - barnen! 
Ju flera barn, dess svårare att få tak öfver hufvudet. 

Jag har till och med sett, huru ett ungt, hyggligt par, 
som endast hade ett enda litet barn, tvingades att utackordera 
detta, emedan de ej på andra vilkor kunde erhålla bostad. 

Den, som blott hör talas om dylika sorgliga förhållanden, 
utan att själf ha sett dem i verkligheten, honom förefaller det 
knappast möjligt, att det kan vara så illa bestäldt. Kanske 
hoppas han ock, att beskrifningen är öfverdrifven - så illa 
är det väl ändå icke, menar man. 

För den åter, som lefver bland arbetarefamiljerna och 
som ser saken på nära håll, ter sig bostadsbristen förskräc-
kande, och man känner: detta kan omöjligt få fortfara, det 
får ej fortgå på detta sätt! Ovilkorligen kom den tanken för 
mig: Kan jag göra något härvid? Måtte då Gud hjälpa mig 
att i någon mån få bidraga till minskande af denna nöd. 

Det blef min bön, att Herren skulle vilja använda mig 
i kampen mot bostadsnöden, och det var mitt hopp, att om 
jag en gång komme att stå i förhållande af hyresvärd till 
fattiga arbetare, det skulle förunnas mig att äfven i andra 
hänseenden någon gång vara dem till stöd. 

Jag kunde nämligen ej annat än tänka på, huru annorlunda 
lifvet torde hafva gestaltat sig för de ofvannämuda ensamma 
kvinnorna - både för dessa änkor och för henne, hvars man 
låg obotligt sjuk på lasarettet - ifall de vid mannens död 
eller insjuknande hade bott på ett ställe, der de vetat sig äga 
en vän att vända sig till, som kunnat och velat råda dem, 
huru de bäst borde ställa för sig. Hade de bott på ett ställe, 
där inneboende-systemet varit förbjudet., då hade de ej råkat 
i den frestelse, för hvilken de nu föllo offer, och fast de 
naturligtvis måst inskränka sig - t. ex. fått nöja sig med 
ett rum med spiskakelugn, i stället för att hyra rum och kök, 



- så hade de troligen, med litet understöd då och då, när 
detta verkligen varit af behofvet påkalladt, kunnat genom ärligt 
arbete i lugn och samvetsfrid försörja sig själfva och barnen. 
Hur annorlunda hade ej under sådana förhållanden deras hem 
utvecklats! Hvad hade icke samhället vunnit, om ba.rnen fostrats 
under sedliga förhållanden? 



Verksamhet för arbetarebostäder i England 
och Amerika. 

På våren 1SS5 hörde jag för första gången talas om 
miss Ociavia Hill och hennes framgångsrika arbete bland Lon-
dons fattiga. Under detta sitt frivilliga arbete hade hon kommit 
till insikt om, huru mycket andligt och lekamligt elände det 
finnes, som är en följd af usla bostadsförhållanden. Med 
stöd af några för saken varmt intresserade personer, bland 
livilka hon främst nämner den nyligen aflidne store människo-
vännen och konstkritikern John Ruskin, beslöt miss Hill att 
fo••rsöka åstadkomma någon förbättring i dessa förhållanden. 
Hon lyckades att som vice värd få öfvertaga några mindre 
hus, hvilka, då hon började sin verksamhet inom dem, be-
funno sig i det bedröfligaste tillstånd. 

Huru förhållandena förändrats under hennes vård, samt 
efter hvilka principer hon arbetat, synes af följande utdrag 
ur en skildring af hennes verksamhet, som fanns intagen i 
(öteborgs Handels- och Sjöfartstidning i augusti 1890. 

1 en af de korta redogörelser för sin verkamhet, som Octavia IIi!l d 
m-li då i Fortnightly Review eller Macmillans Magazine framlagt för allmän-
heten, säger hon sjttlf: 

»Jag hade länge varit öfvertygad om, att den kvinna, som i denna egen-
.skap skulle komma våra fattiga till mötes med varmt deltagande, skulle finna 
dvin villiga att lyssna till råd och uppmuntran ; men äfvemi om så ej vore 
händelsen, vore det dock hennes sky(dLqhet att hålla deras hopp och sträfvan 
fter bättre förhållanden vid lif. Allt för ofta är detta hopp blott en svagt 

flammande gnista, som slocknar af brist på uppmuntran. Att egga dem till 
flit och ansträngning, dessa bundsförvanter, utan hvilka de blott skola sjunka 
allt djupare, men med hvilka de till slut skola bhifva oberoende af mig eller 
någon annan - utom i egenskap af vän - detta skulle vara mitt mål.» 

Rusk in, för hvilken hnmi framulinle sin plan, intrps'arailp sig varnit för 
alm var vihlTL' milt viamY 	1 000 (181X10 kr. 	hlriiiii 
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inköptes trenne gamla förfallna hus i en af de fattigare stadsdelarne, och 
för dessa skulle miss Hill vara vördinria, utan niellanhänder uthiyra deni och 
upphöra hyrorna, livilka betalas hvarje vecka, saint, i den mån hon vnnne 
hyresgästernas förtroende, låta grundligt reparera lägenheterna. De första nöd. 
vändiga förbättringarna, t. ex. att iordningsätla vattenlednings- och afloppsi'ö' 
och andra hufvudvilkor för sunda boningshns, gjordes dock genast. För att 
planen skulle lyckas och mena till efterföljd, höll Ruskin strängt p, att före-
taget skulle bära sig. Ehuru miss Hill ej vågade tro detta vara möjligt, följde 
hon dock hans råd; utgången bevisade, att han hade rätt: kapitalet har lämnat 
5 19, ränta, och ehuru utgifterna till en vice värd, som skulle upphöra hyran, ej 
här behöfde betalas, då ju hon gjorde detta i egen person, beräknades dock 
en lämplig ersättning därför. Efter de första två åren kunde hon dessutom 
återbelala 800 kr. af kapitalet, och detta under det att hon i många fall uthyrt 
två ruin till en familj för ungefär samma pris, de förut erlagt för ett. Det öfver-
skott, som uppstår, användes alltid till förbättringar eller ändringar; hvarje 
hyresgäst får i tur och ordning bestämma, hvilken förändring, som bäst bidrager 
till allas trefnad eller bekvttmligliet. An är det någon ändring i tvättstugan, 
än inhtignas någon liten plats af bakgården som lekplan för barnen; ett större 
rum blef snart tillbygdt, där under veckans aftnar syniöten hållas, sång öfvas 
eller annan undervisning eller underhållning gifves åt de unga, och i detta 
rum infinner sig alltid miss Hill hvarje lördag för att mottaga hyrorna. Hvad 
dessas punktliga betalning angår, är hon sträng: äfven då det kunde synas 
som hårdhet, har jag ihågkommit, att det i alla afseenden är bästa uppfostran 
för hyresgästerna, att de lära sig uppfylla sina plikter». Förluster genom för-
summad hyra uppgingo under de första två åren till blott 45 kr, och största 
delen dtiraf uppstod under tvenne månader, då miss Hill var utrikes och hade 
mast öfverlämna uppsikten öfver dessa bostäder till annan person. Hon säger 
att hyresgästerna visat, att de högre uppskatta en styrelse, som är sträng och 
rättvis, än den godtyckliga behandling, för hvilken de förut voro utsatta. De 
fattigas hyresvärdar äro alltför ofta människor på en låg moralisk ståndpunkt, 
och ej sällan är det värdens dryckesbröcler, som få anstånd med eller afslag 
på hyran, få taga mot inneboende i obegränsadt antal o. s. v., under det att 
de nyktra hyresgästerna få betala högre hyra och hållas strängare efter. 

Redan efter två års försök hade planen burit goda frukter. De hus, som 
inköptes, hade varit kända i polisens annaler som tillhåll för de värsta slags. 
kämpar och dryckesbröder; vid sina första besök för att hämta hyran möttes 
miss H. af det råaste tilltal, dörren slogs igen niidt för henne; en hög grad af 
osiiygghet och oordning rådde i de flesta familjerna, hvilka voro med barn och 
inneboende hopträngda i de små lägenheterna; yngre och äldre barn svärmade 
i trappor och förstugor och täflade med föräldrarna i att undandraga sig folk-
skolans uppsikt. En far, soni hon flere gånger med vänlighet föreställde det 
orätta i alt låta barnen så nppväxa, svarade henne blott med okvädesord; och 
då hennes upprepade föreställningar voro utan verkan, tog hon till slut lagliga 
iutt och steg för att blifva af med honom. Han stormade och rasade, för. 
klarade, att han ämnade stanna, då han alltid pnnktligt hetalt sin hyra; men 
miss Hill var besluteti att ej behålla, där hon egde makt att bestämma, cmi 
niall, soul så bröt mot lagens och fuderskäiislans bud. Och efter ett pci' dagar 
kouui den inotsträfvige och förklarade, att han nu heslutit sända barnen till 
skolan. 	 - 
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Till värdens åliggande hör att hålla trappor och förstugor rena, och till 
detta arbete använde miss Hill de äldre flickorna regelbundet tvenne gånger 
i veckan. Betalningen därför lyckades hon ofta öfvertala dem till att mottaga 
i sparmärken. Så småningom sinittade exemplet: de rena förstugorna stucko 
så bjttrt af mot de orena golfven i lägenheterna, att det snart blef en vana 
att skura dessa på samma gång. De af den uppväxande ungdomen, som hon 
lärt känna som ordentliga och arbetssamma, lingo genom hennes bemödanden 
lämpliga, lönande platser. Tillfälliga mindre reparationer gömde hon för att 
bereda sysselsättning åt den arbetare, som för någon tid var utan rbets. 
förtjänst. Och när så en särdeles svår vinter inträffade, därunder arbetsbrist 
och nöd rådde bland Londons fattiga och tvang till utomordentliga åtgärder, 
ja, då fanns ej en enda hjälpbehöfvande i dessa hus. 

Huru hade detta lyckliga resultat vunnits? 
Hon säger därom själf: »De hade ej fått draga på sig flere månaders 

hyra, de hade i stället sparat mindre summor, som nu hjälpte dem öfver de 
dåliga tiderna, eller, där de ej varit så lyckliga, var åtminstone den tillfälliga 
arbetsförtjänst, jag kunde bereda dem, nog för att de ej skulle lida nöd. Jag 
har personligen lärt känna alla mina hyresgäster, jag har bevittnat deras ofta 
öfverrnilnskliga kamp med fattigdomen, jag har lärt mig högakta dem, för att 
de midt under alla dessa svårigheter lyckats bevara de två stora dygderna: 
ärlighet och renlighet, och jag kan därför ofta anbefalla dem till mera lönande 
arbete. Mången har jag därigenom lyckats få förflyttad till sundare lefnads. 
förhllanclen ute på landet.» 

Miss Hills exempel har följts i många delar af London; och det är ett 
glädjande tidens tecken, att fiere kvinnor ur dess aristokratiska värld upp. 
fattat detta arbete som en skyldighet och med glädje ställt större penning. 
summor till hennes förfogande, så att hon nu råder öfver ett stort antal hus 
i olika delar af världsstaden. 

Ej få liafvu i likhet med henne själfva öfvertagit arbetet och uppsikten 
öfver bostäderna. Hon själf hoppas, att den dag ej må vara aflägsen, då alla 
större städer skola vara indelade i mindre lotter och hvarje sådan stå under 
sannna slags öfverinseende som de hus, hon och hennes medarbetare hafva 
åtagit sig. Och i ett sådant system anser hon lösningen ligga af den bräii-
nande frågan: »huru skola vi hindra pauperismens tillväxt?» Och mer än så: 
hon tror, att detta arbetssätt skall bidraga att fylla den djupa klyftan mellan 
de rikare och de fattigare klasserna. Hon »hoppas på den dag, då rika och 
fattiga skola mötas i kärlek, då de lyckligare lottade skola allvarligt känna 
sitt ansvar, sin skyldighet mot olyckliga bröder och systrar, den dag då män 
och kvinnor skola tillsammans gå ut från lyckliga hem för att se och lära af 
(le fattiga, för att hjälpa dem, emedan de älska dem». Hon erkänner, att det 
ej är blott de fattiga, som behöfva uppfostras: »Jag har mycket att tacka 
nlina fattiga vänner för; deras förtröstan och uthållighet under öfverväldigaml+ 
bekymmer hafvu ofta kommit mig att blygas öfver min egen lättja. Dera> 
tålamod och tacksamhet äro mig en oupphörlig källa till beundran.» 

Hon betonar vidare nödvändigheten af noygrannhet i detaljer. Förlial-
landet mellan hyresvärd och hyresgäst fordrar ömsesidig plikt uppf yllelsc 1 
minsta småsaker, och däri ligger, anser hon, dess företräde framför hvarj' 
ann at sätt att komma de fattiga till mo öl es. Och den. som fin ner dessa detalj er 

11 	iii'' iiLr:I 	ILII 	_T , riiiii,i 	,H 	>,i 	Il.. 	1,1., 	kl,i 	af. 



små plikterna troget uppfyllas. Kunde vi se dem lika klart, som Gud ser 
dem, skulle vi fatta sainnianhanget och den ledande grundtanken i dessa små 
stycken o>'li fröjdas öfver, att Han låter oss bruka dciii soiii medel för att 
hjälpa Honom bygga upp tempel, där Han kan taga sin bostad, tempel som 
äro svaga afbilder af det Han lofvade uppbygga på tredje dagen, ehuru det 
hade blifvit af människorna nederslaget.» 

Lekplatser. Unclervisnng och förströelser för yngre 
och äldre. 

Ett medel, som miss Hill flitigt begagnar att höja sina hyresgäster, är 
att anordna föreläsningar för i synnerhet de yngre medlemmarna af hennes 
stora familj. Symötea och baudarbetsklasser glömmer hon ej heller, och alla 
dessa medel väcka och underhålla vänliga känslor mellan de forna slags. 
kämnparna. Ovanligt var nämligen ej, att kvinnorna gjorde sig förtjänta af 
detta namn; men symötet, dit sinåttingarna få medtagas, blir ofta ett freds. 
möte för de stridande. Att där få tillfälle visa lihlens första tand eller annat 
framsteg, kommer modern att glömma stridens orsak och att räcka handen åt 
sin fiende. 

En lekplats för hvarje hus eller grupp af sådana anser Ruskin som ett 
af de bästa uppfostringsmedel. »De barn, som ej känna annan lekplats än 
gränden eller gatan, falla alltid lättare ett offer för frestelsen» och följaktligen 
hafva flere dylika anskaffats, ett eller ett par träd hafva där planterats, livilo. 
bänkar och en ganga blifvit uppsatta. Några af mniss Hills vänner infinna 
sig där emellanåt, lära barnen enkla lekar med sång eller boll. och andra 
springlekar. Gossarne få öfva sig i gymnastik och exercis, och försök har till 
och med gjorts med att bland dem bilda en liten musikförening. En blomster. 
prydd majstång har fröjdat de smås ögon, och för dem, som så sällan se ängens 
grönska och blommor, var detta en syn, som sent glömmes. Äfven i annan 
form har miss Hill lyckats bereda någon omväxling åt sina vänners enformiga 
och sträfsamma lif, t. ex. en bjndning vid juletid till hennes eget eller någon 
väns hem, en utflykt till landet eller hafskustcn någon vacker sommardag. 
«Men>, - säger hon - »dessa bjudningar få ej omfatta många i sänder, fy 
då blir intet tillfälle att bevisa dessa små vänlighetstecken, som låta våra 
gäster erfara, att vi hysa deltagande för dem soin individer. Ingen nedlåtande 
vänlighet får störa det goda intrycket: på samma sätt som vi mottaga en rik 
vän, skola vi gå dessa vara ringa vänner till mötes. En af de gamla kvinnor, 
som vid ett dylikt tillfälle var hennes gäst, talade sedan om för en granne: 
«det, som var roligast, var, då hon förde mig in i sin egen sängkammare och 
hjälpte mig själf af med kappan!. 

En utförligare berättelse om miss Hills verksamhet finnes 
intagen i Läsning för hemmet n:o 4 år 1880. 

Såsom ofvan synes, har miss Hills exempel följts på många 
håll i London. 

Meii icke blott i London utan på flera andra ställen har 
Octavia Hills föredöme tjänat andra, som önskat blifva sina 
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medmänniskor till nytta, till lärdom och till hjälp. I Newyerk 
har hennes exempel följts af mrs Miles och i Boston af miss 
Alice Lincoln. Aftonbladet för den 7 maj 185 innehåller en 
redogörelse för den sistnämndas verksamhet, en beskrifhing 
öfver huru hon i Boston framgångsrikt arbetat på ett liknande 
sätt som miss Hill i London. Det hufvudsakliga af denna 
redogörelse återgifves här: 

Några erfarenhetsrön frän en treårig verksamhet i 
Arna 

För omkring fyra är sedan koni händelsevis min uppmärksamhet att 
fästas på det vanvrdade skick, hvari ett större hus, innehållande smålägen. 
heter till nthyruing, befann sig uti ett af de fattigare kvarteren i Boston, och 
i november 1879 öfverenskorn jag med en väninna att tillsammans med mig 
öfvertaga detta hus på ett år, till ett hyresbelopp af 3,720 kronor. 

Vi ville se, om vi ej genom oaflåtlig uppsikt och noggrann tillsyn 
skulle blifva i stånd att på något sätt förbättra det rykte, som dess invånare 
hade om sig, och på samma gång tillförsäkra oss själfva så pass stor vinst, att 
vi kunde anse oss ersatta för den tid och de peuningar, vi nedlade i företaget. 
Vi kände oss böjda att tro, det ett dylikt resultat vore iriöjligt, genom de upp-
lysningar vi inhämtat om den erfarenhet, som vunnits i ett liknande företag 
af OctaLia Hill och mrs Miles - den ena i London, den andra i New-York - 
och hvarigenom blifvitt tydligen ådagalagdt, att ett af de mest verksamma 
medlen för att bispringa de fattiga är att till dem stå i ett bestänidt förhållande, 
exempelvis sådant som hyresvärdens gent emot sina hyresgäster. 

1 det hus, där vi sålunda företagit vårt försök under trenne är, linnis 
allt som allt tju,qusje lägenheter, af hvilka fjorton voro upptagna, då huset kom 
i våra händer. 

Då vi föi-st besågo egendomen i akt och mening att hyra densamma, 
berättade man oss, att huset hade dåligt rykte, samt att det stod halfiomt, 
emedan en del af dess hyresgäster hade ett mycket ruskigt namn om sig. 
Hvad man med säkerhet kunde säga var, att de stinkande afloppslrattarne, 
de smutsiga förstugorna och de illa hållna trappgångarne btiro alla vittne om 
grof vårdslöshet. 

Vår värd gick frikostigt in på att låta ommåla huset samt att dess-
utom vidtaga de nödvändigaste reparationerna. 

I)e sönderslitna och mögliga tapeterna i förstugorna ersattes af ett nytt 
murhrukslnger, hivilket vi årligen låta bestryka med limfärg och äro sålunda 
i stånd att gifva huset ett renligt och gladt utseende. 

Under sådana förhllauden började vi vårt första års arbete, och vi voro 
nog lyckliga att se vårt företag krönas nied fraingåmig. huset är centralt be-
läget och ligger fritt, så att det från tre sidor har tillgång på frisk luft: sanno-
likt kaui det till stor del tillskritvas denna fördel, att. rummen voro inom kort 
tid uthyrda och i de flesta fall till hyggliga familjer. Våra hyresgäster undrade 
öfver, hmvad soimi kunde Iimufva Iedt oss till att taga ljuset, men de visade ej 
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någon motvilja att fu med nya ocrfarna värdinnor att göra i stället för de 
eljes vanliga hyresitpplagarne ; också kan jag ej påminna mig något enda till-
fölle, när de bruslit i höfligliet, då vi infunnit oss de dagar, hyran skulle 
eritiggus. 

Vi läto trycka och uppstå några föreskrifter angående trappors och för-
stugors (lagliga sopning samt afloppstrattarnes skötsel och vi liöllo strängt 
på att dessa föreskrifter skulle efterkommas, intill dess att det efter cii tid 
hlef hyresgästerna själfva klart, att vi dörnied endast afsågo deras eget bästa; 
härigenom blef det ej längre nödvändigt att utöfva daglig tillsyn. 

Att hyran skall af hyresgästerna erläggas punktligt, hafva vi ständigt 
påyrkat; från denna regel kunna vi likväl göra undantag om de Lemsökas af 
sjukdom eller hafva anledning till bekymmer af svårare art då erfarenheten 
lärt oss, att ett litet uppskof värderas högt, hvarför vi ej tvekat att göra denna 
eftergift, i synnerhet som den ej visat sig utfalla oss själfva till någon slutlig 
förlust. 

Med superi, som öfvergått till inrotad vana, hafva vi för grundsats att 
ej hmafva fördrag, men om vi funnit, att det varit möjligt att genom hotelser 
eller allvarsannua föreställningar inverka på förbrytarens allmänna karaktär, 
så lmafva vi tålamod med tillfälliga öfverträdelser och anse, att dylik efter. 
låtenliet, då den ej drifves för långt, gör mera gagn än skada. 

Hyresgästerna hafva visat sig särdeles belåtna med åtskilliga reformer, 
som vi infört, och däribland framför allt vår vana att alltid lämna kvitto å 
erlagd hyra. En kvinna sade mig, att hon betalt hyra i huset under elfva år, 
utan att någonsin erhålla minsta kvitto därpå, som hon kunnat frainvisa. 

Efter någon tid lärde sig ock våra hyresgäster att inse fördelen af att 
hålla porten till gatan stängd under nätterna; vi ombesörjde, att hvarje hyres. 
gäst fick sin egen portnyckel. Det hade ej förut varit någonting sällsynt alt 
påträffa sofvande män och kvinnor i förstugorna, och fastän det till en början 
ofta hände, att såväl lås som port blefvo sönderbrutna, så bringade ändock 
så småningom den känsla af säkerhet och välbehag af hemfrid, som alla till. 
försäkrades, genom att porten stängdes klockan tio, det derhän, att hyres-
gästerna gjorde sig själfva ansvariga för, att denna skyldighet skulle noggrant 
iakttagas. 

Vi togo oss äfven för vana att, så snart någon anmälde sig som hyres- 
gäst, genast anställa e.fterforskningar antingen i det hus, han senast bebott, 
eller ock hos arbetsgifvaren för att få så mycken kännedom som möjligt om 
personen i fråga; detta oeftergifliga villkor, rekommendationer erfordras", har 
besparat oss mycket besvär och många utgifter, ty därigenom höllo vi den mera 
förfallna klassen ifrån oss. 

Vid första årets utgång hade vi oss till godo ett öfverskott af 417: 37 kr. 
'rill förekommande af öfverbefolkning, som är en af de största olägenheter, 
hvilka medfölja dessa byggnader, som äro inredda i en mängd smålägenheter, 
införde vi den seden, att familjer, som hebodde en lägenhet, tilhätos att hyra 
äffimn en lägenhet och för denna andra betala en mycket lägre hyra, än den 
de erlade för den första Vi ansågo det vara nödvändigt att från början in• 
skärpu lwgrep) om remihighiet och anständigliet, ccli därtill var bästa sättet 
al 1 up pmu nI ra familjer till att beho here rum. 

Af det öfvcrskott, vi årligen fått in, har en del hlifvit afsatt till en fond 
för oförntsedda händelser, och en liten summa har anslagits till hyresgästernas 
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fromma. Nyligen hafva vi utbytt eller förnyat tapeterna i flera af rummen, 
likväl endast på det villkor, att hyresgästerna skulle själfva först rengöra och 
i öfrigt bereda vLiggarne. Aldrig hafva vi funnit, att dessa våra sträfvuiidcii 
att tillgodose deras bekvämlighet Ilar på något sätt bidragit till, att våra 
hyresgäster fallit fattigvården till last. 

Tvänne gånger under dessa trenne år hafva vi funnit oss föranlåtna att 
höja hyran, men som i bägge fallen tillskottet pr vecka endast uppgick till 
93 öre, så upptogos dessa våra åtgärder beredvilligt och erkändes rättvisa, 
så mycket mera därför, att åtskilliga förbättringar vidtagits under den tid, de 
bebott dessa lägenheter. 

Jag har bjudit till att framlägga vår ekonomiska ställning i tanke att 
därigenom visa, att ett företag som detta ej nödvändigtvis beliöfver medföra 
penningeförlust för dem, som vilja ägna sig deråt; ett furetag af denna be. 
skaffenhet har dock ännu en annan sida, och som denna är långt viktigare, 
hör den ej lämnas opåaktad; hvad denna sida af företaget beträffar, kan jag 
ej uttala mig nog varmt. 

Ett hus, innehållande smålägenheter, behöfver ej alls vara ett näste för 
laster och sjukdom. 1 vårt hus har hälsotillståndet varit godt under de år, 
det varit i våra händer, och vi hafva städse varit lyckliga nog att kunna för-
säkra oss om hyresgäster, som tillhört en relativt aktningsvärd klass, oafsedt 
att de hyror, vi begärt för våra rum, varit nära nog de lägsta i staden. 

Under de tre år, vårt försök pågått, hafva vi haft godt tillfälle att jakt. 
taga en säker om ock lngsarn förbättring hos några af våra hyresgäster, 
liksom äfven i den allmänna tonen och karaktären inom huset, där föibätt. 
ringen visat sig synnerligen anmärkningsvärd. Afvenledes hafva vi sett, att 
det föredöme, vi gifvit genom att ständigt ifra för, att trappor och förstugor 
skulle hvarje vecka rengöras, har kommit det därhän, att det nästan fallit af 
sig själf, att också alla lägenheter putsas och skuras på lördagen, och således 
kunna vi se, att en viss grad af förbättring äfven inträdt i hyresgästernas hem 
och vanor. 

Att det gifves många fall, då detta ej är händelsen, är ju helt förklarligt, 
och därtill är orsaken att söka i de ofta påkonimande af. och inflyttningarna, 
Som äro oundvikliga. Det ligger i sjtilfva sakens natur, att inom ett större 
hus, som innehåller en massa sniålägenheter, afsedda att tillgodose de fattigaste 
klassernas behof, måste nödvändigtvis en ständig omsättning af hyresgäster 
pågå, hvarigenom husets invånare blifva mindre mottagliga för förbättring tin 
sannolikt skulle vara händelsen, i fall de för en längre tid stannade inom 
samma hus; på det hela taget har dock det resultat, vi vunnit, varit mycket 
tillfredsställande. 

För närvarande räkna vi åttiotre individer i vårt hus, och af de iiitton 
familjer, hvaraf de äro medlemmar, hafva endast fem bott hos oss, sedan vi 
först förhyrde huset. 

Erfarenheten har lärt oss, att då man rör sig ibland fattiga, ej något 
är af mera vikt än att hjälpa dem att bibehålla sin sjaif aktning, och detta är 
ett granniaga och kinkigt vtirf. Vi hafva varit åSyna vittnen till mången för. 
tviflad kamp med fattigdomen och iakttagit fierfaldiga exempel på sådan 
själlFörsakelse, som är okänd inom en förmögtiare klass, och likväl anse vi, 
att ej någon lärdom blifvit så ljupt inpräglad hos oss som den, att bästa 
sättet att bistå dessa människor är att låta dem hjälpa sig själfva. Sådana 
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hyresgäster, som mottaga understöd af andra, för hvilket de ej gif va veder1a 
i arbete, äro nästan utan undantag de allra svåraste af dem, vi halva att 
tagas med. 

Det gifves dock andra sätt att bistå deni. En mängd förhillamhii mli 

omständigheter förekomma, då de visa sig tueksamma för ett vänligt och 
opartiskt råd, och de komma ofta till oss i detta ändamål och framställa sin 
önskan med en oförbehållsamhet, som vi anse för ett glädjande bevis på, att 
de hysa välvilliga känslor för oss. 

De komma till oss för att få råd och anvisningar om, huru de skola 
få vård åt sina sjuka, eller komma i åtnjutande af fria läkemedel, som utdelas 
inom distriktet till de fattiga, eller ock är det någon, som bör intagas på sjuk-
husen; en annan gång bedja de oss hjälpa sig att anskaffa anställning, till 
exempel för en ung flicka, som söker en plats, där hon kan påräkna huld och 
skydd, eller är det någon, som är i behof af arbete; äfvenså ha vi blifvit om-
bedda att fälla ett vänligt ord för någon däraf förtjänt arbetare. Stundom har 
det ock lyckats oss att utverka en punktligarc betalning för någon af de 
våra, livars arbetsgifvare innehållit deras hårdt förtjänade aflöning, deSSa fall 
ha dock förekommit mycket sällan. Med ett ord, stitten, hvarpä vi kunna 
gagna våra hyresgäster, äro mångahanda, och vi finna dem alltid tacksamma 
för bistånd af denna beskaffenhet. 

Det har dock ej varit min afsikt att framställa taflan i en allt för ljus 
dager, ty att den tifven har sina mörka punkter, det förstår nog en och hvar. 
Många ledsamnheter och många tillfällen, då man känner modet svika, är man 
säker om att få erfara, då man åtager sig ett värf, sådant som det vi satt 
oss före. Och huru kan det väl vara annorlunda, då allt det onda, som upp-
kommer af fåkunnighet, vidskepelse och framför allt af dryckenskap, är så 
verksamt öfver hela världen? 

Allt hvad jag härmed har velat stiga är, att bildade män och kvinnor 
skulle gagna andra och äfven sig själfva, om de sökte att göra sig förtroliga 
med sina sämre lottade medmänniskor och bjöde till att uträtta något till 
deras bästa. 

Om de rika, som ha råd att göra sig till ägare af hus med smålägen-
heter, ville ägna litet mer af sin uppmärksamhet åt de fattiga, som skulle 
skatta sig lyckliga att få blifva deras hyresgäster, skulle det sannolikt komma 
att ha bättre resultat till följd, än nu är händelsen. 

Att stora byggnader, som inrymma så många, äro ett ondt, må ingen 
förneka; att de äro ett nödvändigt ondt i stora städer, nödgas vi dock alla 
medgifva. 

Hvad jag skulle önska att kunna med särskildt eftertryck framhålla är 
detta: att personer, som vilja hjälpa de fattiga, kunde vara dem till mycken 
nytta genom att blifva vänliga och rättrådiga hyresvärdar för dem, hivarigenom 
(ilunda ett förhållande af gemensamt intresse och ömsesidig välvilja skulle 
uppstå. En och hvar, som känner sig böjd för att åtaga sig ett dylikt värf, 
vill jag gifva thijande råd: 

Välj ett centralt läge; låt icke någon få hyra en lägenhet, utan att ni 
förut inhämtat kännedom om personens föregdende historia; uppställ några 
/6 enkla regler och håll er noqqrant till dciii: iukttager ni detta, så skall er 
framgång vara gifven under fänitsättniiig ltkväl, att ni af själ itu hijilria s itt er  
, .r iii i ht kall. iii fiireatl eder.  
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Erfarenhet är naturligtvis alltid god att halva; dock anse vi, för så vidt 
som det angår vår eget enskilda arbete, att dess största förtjänst vore, ola 
möjligen genom vart försök någon annan kände sig manad att inträda i våra 
led och draga nytta af den framgång, vi rönt, och under denna förhoppning 
ur det som vi hafva framlagt denna berättelse öfver hvacl vi uträttat. 

Alice Lincoln. 

Dessa båda redogörelser vittna om mycket likartade 
erfarenheter på båda hållen, och i allmänhet hafva både miss 
Hill och miss Lincoln haft att gläda sig åt lika goda resultat, 
ehuru verksa1nhetsfälten varit så vidt skilda. 



II. 

1 London hos miss Hill och miss Cons. 

Sådana meddelanden, som de i föregående kapitel om-
nämnda, voro naturligtvis af stort intresse för mig. Innerligt 
önskade jag, att något liknande försök måtte göras i Stock-
holm, och jag var öfvertygad om, att detta var ett arbete, som, 
med 0-uds hjälp och företaget i hans namn, måste skänka 
välsignelse. 

Väl kännande min svaghet, bad jag dock Gud, att om 
ingen annan upptog värfvet, det skulle förunnas mig att 
göra detta. Jag fick vänta i flera år, under hvilka jag gjorde 
många fåfänga försök att på ett eller annat sätt komma i 
besittning af något hus, där fattigt folk bodde. 

Under tiden kom jag i beröring med många de fattigas 
vänner, bland hvilka särskildt må nämnas öfverstelöjtnant 
Richert v. Koch och hans maka. På grund af deras större 
kännedom om det lyckliga resultatet af miss Hills verksamhet 
samt deras goda insikt i våra förhållandeh här hemma, blef 
det af oskattbart värde för mig att komma i beröring med 
dem. De stärkte min tro på, att ett sådant arbete behöfdes 
också här; de uppehöllo mitt mod under de år jag fick vänta - 
ja, de lofvade mig äfven pekuniärt stöd, om jag på något 
sätt kunde lyckas att blifva hyresvärd för ett sådant hus. 

Genom deras bemedling fördes jag ock samman med 
professorskan Anna Hierta Retzius. 

De flesta, som i Stockholm tagit del i något arbete med 
sant välgörande syfte, känna nog fru Retzius till namnet. 
De, som känna henne personligen, veta ock, huru oegennyttigt, 
insiktsfullt, ihärdigt och varmt hon intresserar sig för allt 
det, som hon tror skall gagna hennes medmänniskor. 
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Fru Retzius, som sett miss Hills arbete i London och 
som personligen kände henne, insåg, hvilken betydelse det 
skulle hafva för mig, om jag blefve i tillfälle att med egna 
ögon få se och lära känna detta arbete. Därför tilldelades 
mig på henfles förslag ett understöd på 1,000 kr. från 
Stiftelsen Lars Hiertas Minne för att sätta mig i stånd att 
resa till London. 

Resan företogs på våren 1889. Jag vistades i London 
två månader, och genom fru Retzius' bemedling fick jag den 
förmånen att hela tiden bo i miss Octavia Hills hem. 

Märkliga ting fick jag där skåda. Här var det icke 
blott en person, som arbetade, utan det var en hel liten trupp 
af varmhjärtade människor, hvilka, eldade af miss Hills nit-
älskan, endast tycktes lefva för att så grundligt som möjligt 
söka hjälpa den fattige ur hans ställning af allmosotagare 
och göra honom till en fri, själfständig människa. 

Före min afresa från Sverige hade jag äfven af direktör 
Ernst Beckman mottagit ett rekommenda.tionsbref till miss 
Emma Cons, hvilken i likhet med miss Octavia Hill hade arbets-
klassens bästa till mål för sin sträfvan. För att nå detta 
mål arbetade också hon med ifver för bostädernas Lörbätt-
rande. 

En del af mina intryck och erfarenheter från denna resa 
och af dessa båda kvinnors lifsarbete meddelas här nedan 
genom utdrag ur den reseberättelse, som jag vid min hem-
komst lämnade till Stiftelsen Lars Hiertas Minne. 

Utdrag ur min reseberättelse. 

"Den tid af åtta veckor jag tillbragte i London, använde 
jag till att så mycket som möjligt sätta mig in uti miss 
Hills sätt att ordna och sköta den mängd hus med dess tal-
rika invånare, som blifvit henne anförtrodda. 

De två till tre första dagarna i veckan åtföljde jag an-
tingen miss Octavia själf eller någon af hennes vänner på 
deras för hvarje vecka upprepade besök i de olika delar af 
London, där de hade att uppbära hyran m. in. En dag i veckan, 
nämligen hvarje torsdag såg jag en del af dessa 'collectors' 
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och äfven andra fruntimmer samlade hos miss Hill för räken-
skapernas uppgörande för veckan. Dc öfriga dagarna använ-
(les till tillfälliga besök för att få se och höra talas om de 
olika medel, som af miss Hills uppfinningsrika hjärna och 
kärleksfulla hjärta uttänkts för att förädlande och höjande 
verka till hennes fattiga hyresgästers gagn. - - - - - 

Att här lämna någon fullständigare redogörelse för miss 
Hills verksamhet bland de fattiga, och hur hennes arbete, 
börjadt under svårigheter, växt ut till ett i alla afsenden 
stort verk, har jag ej trott vara nödigt. - - -- 	- 

Jag vill här endast nämna några få drag af hvad jag 
själf sett och erfarit. 

Det sätt, som miss Hill uttänkt och hvilket hon begagnat 
sig af för att komma i beröring med de arbetande klasserna, 
hade från första stund, jag hörde talas därom, synts mig vara 
det mest praktiska för att kunna blifva till verklig nytta för 
dem. 1 egenskap af hyresvärd gent emot hyresgäst har man 
många tillfällen att lära känna sina hyresgästers både för-
måga och vilja att vara ordentliga hvad såväl affärer som 
ock andra saker beträffar. Miss Hill förutsåg detta, och 
erfarenheten har visat såväl henne som andra, att hon sett 
rätt; och hennes metod att sköta hyresvärdsskapet har visat 
sig förmånlig icke blott genom det förbättrande inflytande 
den utöfvar på hyresgästerna, utan har den visat sig vara till 
förmån äfven för husägarna, enär dessa genom hyresgästens 
större ordentlighot säkrare få ut sina hyror. Husägare komma 
också den ena efter den andra till miss Hill med anhållan 
att få till henne öfverlämna skötandet af sina hus. 

Under min vistelse i London kom t. ex. en man, som 
just hade låtit uppföra Here stora hus, och bad miss Hill taga 
vård om dem, hvilket hon ock lofvade och genast gick i 
författning om. 

På bestämd dag i hvarje vecka går Octavia Hill (eller 
hennes ställföreträdare) hem till hvar och en af hyresgästerna 
och uppbär själf hyran. Detta tyckes hafva den inverkan, 
att de mera blygas öfver att ej betala, än om de skulle gå 
hem till henne, i hvilket fall de nog mången gång skulle 
uteblifva på den bestämda dagen. Genom dessa regelbundna 
besök vänjas hyresgästerna vid att regelbundet fullgöra en 
skyldighet; och genom miss Hills hjärtliga intresse och del-
tagande i deras angelägenheter vänja de sig att i henne se 



en vän, som de å sin sida vilja glädja, och för hvilken de 
äfven blygas att ej hafva snyggt i sina hem. På så sätt hafva 
mången likgiltig och slö husfader och husmoder väckts upp 
ur sin slöhet och kommit till omtanke om sig och de sina. 

Miss Hill har haft ett tålamod och en ihärdighet större, 
än man kan tänka; mycken otack har hon stundom fått röna; 
mer än en familj har hon fått lämna åt sitt öde eller rättare 
afskilja från de öfriga, för att de ej måtte fördärfvande inverka 
på det hela; och dock har hon hållit ut - har lyckats 
och skall fortfarande lyckas att verka med välsignelse, därför 
att hon drifves af kärlekens ande. 

Miss Hills verksamhet började därmed, att hon öfvertog 
vården om några gamla hus, hvilka voro förfallna, men som 
dock kunde repareras, såsom t. ex. tre hus vid Horace-gatan, 
bebodda af mindre välkända människor. De, som visade sig 
alldeles oförbätterliga, måste afflytfa; åt de öfriga sökte hon 
bereda några små fördelar. Efter hand som de visade sig 
mera ordentliga både med hyrans erläggande och vid vårdan-
det af sina rum, uppmuntrades de genom den ena lilla för-
bättringen efter den andra af deras rum, hvilka nu vid de 
besök jag gjorde där, tedde sig som mönster af snygghet och 
till och med prydlighet. 

Det var ej lätt att tänka, att dessa hus varit riktigt 
inpyrda af smuts och att hyresgästerna där till stor del voro 
samma människor, som för några år sedan varit nedsjunkna 
i djupt elände utan tanke på att göra rätt för sig. Nu 
enades ordentlig hyra, människorna, ehuru synbart fattiga, 
sågo så vänliga och glada ut, öppna och rättframma i sitt 
sätt i medvetande af att hafva fullgjort sina skyldigheter 
och således kännande sig oberoende. 

Miss Hill hade ett särskildt sätt med sina hyresgäster 
såväl med de fattigaste som de mera burgna: att visa dem 
samma aktning, som om de tillhört hennes egen samhälls-
klass. Detta kan nog ej annat än verka välgörande, och 
säkert hafva många, hvilka förut ej varit så aktningsvärda, däri-
genom kommit att sträfva efter att verkligen blifva värda aktning. 

Vid en gata, benämnd 'St. Christophers Place', lågo flera 
s. k. 'blockbuildings' 1); där fick jag följa en vän till miss Hill 
ur rum i rum, då hon var där för att uppbära hyrorna. Med 

9 Störa, höga hus med många Itigenheter. 



högst få undantag lämnades hyran punktligt, och där rådde 
på de allra flesta ställen god ordning i rummen, å gårdarna 
och i trapporna. 

En dag, innan vi gingo därifrån, visade miss Y. mig 
ned i ett källarrum, som nu stod öde och till hvilket man 
korn genom en mörk gång, där luften var mycket osund. 
1 detta rum hade människor bott, då miss Hill öfvertog huset; 
och sådana usla, äfvenledes bebodda rum funnos då i alla 
husen. Nu fanns ej kvar mer än ett af de gamla husen; 
det ena eländiga huset efter det andra hade genom miss Hills 
försorg blifvit nedrifvet, och nya, ändamålsenliga bostäder 
vore uppbyggda i stället. 

Så arbetar miss Hill med ifver och framgång på att 
skaffa arbetarna hälsosamma bostäder, klart inseende, hvilken 
betydelse detta har icke blott för arbetarna, utan ock för 
hela samhället och för kommande släkten, St. Christ op hers 
Place hade förr ett annat namn, men trakten och folket därifrån 
voro så illa kända, att ett bland de första stegen, då själfva 
husen med dess invånare förbättrades, var att skaffa hela 
platsen ett nytt namn. 

Ett lånbibliotek hade miss Hill ställt i gång vid St. 
Christophers Place, hvilket ock flitigt begagnades af hyres-
gästerna, efter hvad jag erfor. Samma rum, som användes 
till detta, nyttjades också till ett slags slöjdsal för platsens 
undorn, hvilken där af frivilliga lärarekrafter undervisades i 
nyttig shöjd. 

En person, som en gång önskade rådgöra med miss 
Octavia om, hur han borde placera sina penningar, fick af 
henne det rådet att bygga hus för dem åt arbetare. Han 
gjorde så och byggde s. k. cottages med 5 it 6 små rum, 
beräknade för mera burgna arbetarefamiljer. Dessa hus, 'the 
(lable Cottages', voro så nyss uppförda, att inredningeil ej 
var fullt färdig, och dock voro de alla redan uthyrda. 

På detta sätt söker miss Hill att väcka arbetarnas in-
tresse för både rymliga och prydliga bostäder. 

Ej särdeles långt från dessa 'Gable Cottagos' i södra 
delen af London ligger vid en smutsig, tätt bebyggd gata, 
vid namn Red Cross Street, en fin, nyanlagd trädgård, i hvars 
fond man ser några nätta, nybyggda små hus, 'cottages', 
och vid sidan af dem en större byggnad. Där allt detta nu 
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är, var förr endast en upplagsplats för allt möjligt skräp. 
Miss Octavia fick några vänner att intressera sig för att om-
skapa hela detta kvarter, som inköptes för insamlade medel. 
En herre bland miss Hills vänner tog traktens gossar med 
sig, och de röjde undan skräpet. Så anlades trädgården till 
fcignad för grannskapets både gamla och unga, hvilka nu 
livila ut där på lediga stunder och emellanåt medtaga och 
dricka té där. Inkomsten af de små husen, hvilka äro ut-
hyrda., användes till trädgårdens underhåll. Den större bygg-
naden innehåller en mycket stor sal, Red Cross Hall, där 
möten hållas, och äfven en mindre, hvilken utgör s. k. klubbrum 
för arbetarna i grannskapet. 1 den större salen samlas miss 
Hills hyresgäster, af hvilka många bo där i närheten, samt andra 
arbetare till nyttiga aftonunderhållningar några gånger i veckan 
under vintermånaderna. Då komma dit personer, som läsa 
högt, öfva sång och musik m. m. till förströelse för arbetare-
familjerna. Salen prydes med blommor, té serveras, och allt 
göres så inbjudande som möjligt. 

Dessa aftonunderhållningar lära vara mycket talrikt be-
sökta. Jag bevistade ett möte i denna sal. Andamålet mccl 
detta möte var att väcka förmögna personers intresse för en 
frivillig. s. k. kadettkår, som miss Hill ville hafva bildad af 
fattiga, unga gossar i t.rakten. Meningen var att gifva dem 
militärisk undervisning och öfning, och ändamålet med detta 
var att på lediga stunder gifva dem nyttig sysselsättning och 
st.ärka deras kroppskrafter samt af hålla dem från krogarna 
och dåligt sällskap. 

Den 25 maj hade jag nöjet att få närvara vid en s. k. maj-
fest, som miss Hill anordnat för en mängd af barnen till hennes 
hyresgäster. Denna fest hölls på en plats vid namn 'Fresliwater 
place', äfven ett af miss Hills verk, ty genom hennes be-
mödanden hade denna plats blifvit lämnad obebyggd i ett för 
öfrigt tätt bebyggdt och riktigt öfverbefolkadt arbetarekvarter. 
1 vanliga fall användes denna plats till lekplats för barnen 
där närmast omkring och till 'matsal' i vackert väder för 
de kringboende. 1 dag var här barnens fest, och allt hade en 
festlig prägel. Det orngifvande järnst.aketet och husen voro 
prydda med guirlander af grönt och blommor samt flaggor; 
en ståtlig majstång var tillredd. En musikkår utförde musik 
på sina blåsinstrument. Miss Hill lekte, och hon lekte såsom ett 
barn; den emellanåt stränga värdinnan var borta. Många 
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ungdomar af miss Hills vänner voro tillstädes för att hjälpa 
henne leka med barnen; man kan ej gärna tänka sig en 
gladare fest. Vid afskedet fingo barnen godsaker och blom-
mor med sig hem. 

* 	* * 

Jag vill nu söka i få ord nämna, hvad jag tyckt mig 
finna, att miss Hill arbetar för, hvilka medel hon begagnar 
sig af och hvilka resultat, som vunnits genom hennes arbete. 
Miss Hills förnämsta syfte är att uppfostrande och förädlande 
inverka på de mera vanlottade bland hennes medmänniskor; 
hon söker göra allt hvad göras kan för att skaffa de fattiga 
och arbetarna hälsosamma och ändamålsenliga bostäder; och slut.-
ligen arbetar hon med stor ihärdighet på att i grannskapet 
af de fattiga arbetarekvarteren få så många öppna platser med 
vackra planteringar som möjligt. 

Det förnämsta medel, miss Hill använder, är hennes stora 
kärlek i förening med allvar, så att hon sätter in hela sin person-
lighet i arbetet. Hon håller strängt på, att hyrorna betalas 
ordentligt; erfarenheten har nämligen visat henne, hvilken 
stor, uppfostrande betydelse detta har på arbetarens hela lifs-
riktning; ty genom sträng ordning i detta ena afseende vänjer 
han sig vid ordning i annat också och lär sig att älska ordning 
och främst af allt lär han sig att i sann mening få aktning för 
sig själf, känna sig oberoende och ej såsom en allmosetagare. Miss 
Hill gör också hva.d hon kan för att skaffa de fattiga arbete, 
då sådant. fattas. 1 fall af sjukdom eller ålderdom skaffar 
hon hjälp, i senare fallet hälst under form af något slags 
pension. 

Dessutom söker miss Hill att skaffa de fattiga nyttiga 
och förädlande förströelser för att därigenom draga dem från 
krogen och andra usla ställen. 

Hvad resultatet beträffar, så vare det sagdt i dessa ord: 
Otaliga familjer hafva genom hennes inflytande blifvit upp-
rättade ur djupt andligt och lekamligt elände; säkerligen har 
också mången blifvit bevarad från att någonsin sjunka så 
djupt, -- hvilket ju är ändå större. 

* 	* * 

Något ville jag äfven nämna om det besök, som jag den 
29 maj gjorde hos miss Cons. Miss Hill och miss Cons 
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började för många år sedan gemensamt att arbeta för och 
bland de fattiga i London; nu arbeta de hvar för sig och 
till en del efter olika idéer. 

Dels före min afresa och dels af och hos miss Hill hörde 
jag miss Cons nämnas, och jag riktigt längtade att få se, hur 
hon hade det. Jag visste mycket litet i detalj om henne, 
men kände mig ändå dragen dit på ett särskildt sätt. Så 
begaf jag mig utaf vid första lägliga tillfälle och kom till 
Surrey Lodge Buildings, där miss Cons själf träffas. Jag 
visades in i ett mycket litet hus, ehuru efter engelsk sed inne-
hållande flera små rum; i ett litet mottagningsrum en trappa 
upp träffade jag miss Cons, som med den allra största hjärt-
lighet mottog mig. Inom ett par timmar hade jag, dels 
genom hennes muntliga berättelse och förevisande, dels genom 
de tryckta redogörelser hon lämnade, fått lära känna en 
verksamhet, som i mina ögon är en bland de intressantaste 
jag vet för människors bästa, och just detta, miss Cons' sätt 
att verka, tyckes mig vara idealet för arbetet på detta om-
råde. Miss Cons lärer hafva sitt hem i en annan del af 
London, men har för större delen af året flyttat till dessa 
trakter och där under medverkan af flera personer, som bilda 
ett bolag, inköpt en stor tomt, som nu är alldeles kringbyggd 
på två sidor med små 'Cottages' och på de öfriga två med 
stora s. k. blockbuildings; gemensam stor gård för alla husen, 
där det finnes såväl rymlig lekplats för barnen som vackra plan-
teringar till förlustelse för både stora och små. Miss Cons 
har för egen räkning två af de små "Cottages" samman-
slagna, eljes bor en familj i hvarje; de äro beräknade 
för arbetare med uppväxta barn, hvilka hafva plats i affär 
eller dylikt, och äro rummen där flera, på det barnen må 
kunna bo i hemmet och därigenom vara skyddade för många 
frestelser. 

1 de större husen voro två rum beräknade för hvarje familj; 
allt var prydligt och väl underhållet och såg nytt ut, ehuru 
flera år gammalt; i hvarje våning af de större husen funnos 
vackra balkonger, och dessa vette åt gårdsplanen, så att, då 
man kom ut på dem, ögat möttes af soiljus och grönt, i stället 
för rökiga hus och smutsiga gator. 1 alla rum, som jag såg, 
rådde ordning och prydlighet; utanför fönstren var godt om 
välvårdade blommor. Inalles äro i dessa hus omkring 200 hushåll, 
utgörande tillsammans omkring 500 personer. Tvättstugan, 
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äfvensom prydliga aflopps- och vatteniedningsrör voro på sär-
deles ändamålsenligt sätt anordnade. Miss Cons lärer själf 
hafva öfvervakat allt vid byggandet och hade erhållit pris af 
hälsovårdsnämnden för de hälsosamma anordningarna. Då 
svåra epiciemiska sjukdomar gått i omgifningarna, så hade 
folket i dessa hus varit friskt. 

Oaktadt så mycken kostnad och så mycken omsorg voro 
nedlagda här och oaktadt lägenheter stundom stå outhyrda och 
hyresgäster delvis måst flytta för obetald hyra, så bär sig dock 
företaget som affär för delägarna, och hade de fått årligen 
4 proc. å sina pengar; sist.lidet år hade de kunnat få 5 proc., 
men miss Cons ansåg, att hon ej borde dela ut mer än 4 
proc., utan afsätta den 5:e till reservfonden. Som miss Cons 
nu. själf bor midt ibland sina hyresgäster, så är hon i till-
fälle att som deras verkliga vän deltaga i allt; hon lär ock 
blifva ombedd att deltaga i och biträda med hvarjehanda 
och har mången gång blifvit väckt midt i natten och anmodad 
att komma och bilägga husliga tvister och slagsmål. 

Jag är särdeles glad och tacksam att som kronan på allt 
hafva fått se miss Cons arbete. Det är min önskan och - 
vågar jag väl säga det - mitt framtida hopp, att äfven i 
Stockholm skall upprättas ett hem för arbetare, så mycket som 
möjligt liknande miss Cons' i London. Kunde då detta 'hem' 
med dess invånare få en lika god vård och ledning som de, 
hvilka skötas af miss Octavia Hill och miss Cons, så skulle 
säkerligen mycken nöd kunna både afhjälpas och förekommas." 
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Nybergsgränd. 

1. Ankomsten dit och det dåvarande tillståndet. 

Efter min återkomst till Stockholm förnyade jag mina an-
strängningar att finna några hus, där jag i någon mån kunde 
söka utföra, hvad jag lärt i England. 

Stockholms stad behöfde. vid denna tid en vice värd 
för några mindre egendomar och hade ämnat sätta en polis: 
man till denna befattning; genom bemedling af fru Retzius 
bifölls en af mig framställd anhållan att få öfvertaga vice 
värdskapet. 

Egendomarna voro belägna vid Nybergsgränd; ett par 
af tomterna sträckte sig fram till Skeppaiegatan. Nybergsgränd 
är en tvärgata mellan Linnégatan och Kornmendörsgatan midt 
för Olympiateatern; den heter numera Nybergsgatan. För många 
Stockholmare, ja, till och med för Ostermalmsbor var den helt 
visst vid denna tid okänd. För dem, som kände namnet, 
hade detta en mycket dålig klang. 

När t. ex. modern till ett af mina skolbarn hörde talas 
om min plan att flytta dit, gaf hon mig mycket allvarligt det 
välmenta rådet: 

"Det skall fröken inte alls tänka på, där kan fröken 
inte vara." 

Folk, som hade hört, att jag hade rum till uthyrning, 
kommo nu och bådo att få hyra af mig, men så snart jag 
erbjöd dem ett rum i det eller det huset i Nybergsgränd, fick 
jag nästan regelmässigt till svar: 

"1 Nybergsgränd - nej tack, där vill jag inte hyra, dni' 
kan inte hederligt folk bo!" 

Jag fick dock sedermera erfara, att många riktigt heder-
liga männniskor redan bodde där. Omdömet blef ock små-
ningom förändradt, så att hederligt folk tordes flytta dit, 
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isynnerhet sedan en del af de bråkigaste hyresgästerna måst 
flytta därifrån. 

Fattigdomen var på den tiden mycket stor. Det rådde 
arbetsbrist, och för dem, som hade arbete, var förtjänsten då 
mycket mindre än som nu under flera år varit fallet. 

Mycket fattigt och ruskigt såg det ut, både ut- och in-
vändigt inom egendomarna, och den lägenhet i n:r 12 Ny-
bergsgränd, som skulle blifva min framtida bostad, var 
kanske den smutsigaste af alla. Man kom in dit genom en 
liten tambur, men hvarken till denna eller rummet innanför 
fanns något lås. Det hade ansetts onödigt, rummet var så 
uselt, att ingen ville bo där. Blott några så. kallade utelig-
gare brukade gå in och lägga sig där om nätterna. Vid mitt 
första besök fanns där en trasig spis framme på golfvet. En 
kvinna höll på att tvätta därinne, och det enda, som fanns i 
möbelväg, var hennes balja på en stol. G-olfvet var uppruttet, 
tak och väggar så inpyrda med smuts, att det ej kan be-
skrifvas. Till höger fanns ett litet rum, bebodt af en familj, 
som höll jämförelsevis snyggt, och på andra sidan ett annat, 
där äfvenledes en hel familj bodde, men hos denna härskade 
smuts och oordning i högre grad, än jag någonsin sett på 
annat håll. 

För dessa båda familjer anskaffades nu annan bostad, 
och lägenheten ställdes i ordning för min räkning. Tack vare 
stort tillmötesgående från stadens kamrer och stadens bygg-
mästare blef denna bostad i all sin enkelhet, så underligt det 
låter, mycket hemtreflig. 

1 början af oktober 1889 flyttade jag dit. Med undantag af 
den första natten, då en väninna var hos mig, bodde jag hela 
första året ensam i lägenheten. Det blef ej mycket ro denna 
första natt. Vid 12-tiden hördes ett förfärligt oväsen från 
nedre våningen. Med en lampa i hand gick jag ned för 
trappan för att försöka få det lugnt. IPorten stod vidöppen, 
ty intet lås fanns. Ett par karlar kommo in från gatan, 
sågo på mig liksom jag på dem några minuter - så gingo 
de utan att säga ett ord. Jag fortsatte att gå dit, hvarifrån 
oväsendet hade hörts, och kom in i ett litet kök, där jag 
möttes af en äldre, drucken kvinna. Det var hon, som skrek 
och bultade på dörren till rummet innanför, där mannen låg 
tillika med en äldre son och dotter, en halfvuxen son och 
en inneboende karl. 
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Mannen hade kört ut sin hustru, emedan hon var druc-
ken och oregerlig. Han efterkom min tillsägelse att öppna 
dörren och lämna ut några klädespiagg. Nu blef kvinnan 
lugn, och lade sig på köksgolfvet under många tacksägelser 
till "skyddsfrun", som hade hjälpt henne. 

Flera nätter stördes lugnet af karlar, som sökte ett par 
stackars kvinnor, hvilka bott i lägenheten bredvid min bostad, 
men som måst flytta. Slutligen kom där lås för porten, och 
sedan blefvo nätterna ganska lugna. 

Bilderna 1 4 återgifva efter fotografier utseendet af 
Nybergsgränd vid den tid, då jag mottog vicovärdskapet. 

2. Verksamheten i Nybergsgränd. 

Omkring 40 familjer, hvilka bodde i sex mindre hus, 
voro nu mina hyresgäster. Jag säger "omkring", ty tidtals 
delades en af lägenheterna, så att en familj hyrde rummet, 
och en annan hyrde köket. 

1 början undrade nog mer än en, hvad jag kunde vilja 
med att flytta dit till Nybergsgränd. En mycket god sak 
var, att jag kunde börja med att sätta ned hyrorna för flera 
af lägenheterna. Jag hade stadens medgifvande härtill och 
begagnade mig däraf, allt efter som jag fann det lämpligt. 

Gården till n:r 12 Nybergsgränd utgjordes af en mycket 
fuktig och osnygg fyrkant, begränsad af ett högt plank. En 
vän gaf oss medel att plantera denna gård. Ett par popplar, 
som växte mycket fort, två lönnar och slingerväxter dolde 
snart det fula planket; en liten blomsterrabatt anlades, på 
våren hade vi tulpaner och hyacinter, små rosenbuskar plan-
terades, och det dröjde ej länge, förrän en härlig, skär ccli 
doftande ros växte fram; den stod där så frisk och löftesrik, 
som ville den säga: "Ser du, hvad vi kunna blifva, blott vi 
få litet kärlek och vård!" En annan vän skänkte oss en träd-
gårdssoffa, jämte stolar och bord, och så hade hyresgästerna i 
detta hus en behaglig utsikt från sina fönster, en hviloplats 
på lediga stunder, och för barnen hade där blifvit en ypperlig 
lekplats, sedan rikligt med sand ditförts. 

Det ingick i min uppgörelse med staden, att jag skulle 
hafva rättighet att använda vissa procent af de inflytande 
hyrorna till reparationer. Detta var mycket godt för mina 
planers befrämjande, ty nu kunde jag efter hand låta reparera 
den ena lägenheten efter den andra. Dessa reparationer verk- 
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ställdes nästan helt och hållet af hyresgästerna själfva, och så 
vidt möjligt, ordnades det så, att de fingo utföras på tider, 
då intet annat arbete fanns att tillgå. De första och grund-
ligaste reparationerna gjordes naturligtvis, där jag såg, att 
lägenheterna aktades, och ordning vidmakthölls. 

Gården till n:r 10 försågs med ny stenläggning, så att 
barnen skulle kunna leka där utan fara att slå sig mot de 
gamla uppstående, skarpkantiga stenarna. Denna gård, till 
hvilken man endast kunde komma genom en mycket smal, 
öfverbyggd gång, prydde hyresgästerna sedan själfva ibland 
om somrarna med en löfsal. 

På gården till n:r 45 Skepparegatan planterades popplar. 
Till n:r 43 Skepparegatan byggdes nya afträden inne på gården, 
emedan de gamla voro ytterst förfallna och dessutom stodo i 
portgången och bildade en så trång passage, att man nästan 
strök emot väggarna, då man måste passera för att komma till 
bostadslägenheterna. 

1 ett litet rum på nedre botten, som jag ansåg alltför 
ohälsosamt till boningsrum, lät jag mura in en tvättgryta, 
och där fingo samtliga hyresgästerna tvätta sina kläder, i 
stället för att göra det i sina rum. 1 somliga lägenheter in-
sattes en spis i stället för kakelugnen, emedan många, som 
blott hade ett enda rum, funno detta förmånligare än att 
koka i kakelugnen. Om det inom en lägenhet fanns plats 
för en hylla eller ett litet skåp, så sattes gärna ett sådant 
upp. För att utrota ohyran visade det sig nödvändigt att 
småningom taga bort tapeterna och i stället stryka väggarna 
med oljefärg. 

Det hölls mycket noga på, att hyran skulle erläggas 
ordentligt, men betalningstiden rättades efter, när hyresgästerna 
utfingo sina aflöningar o. s. v. Ingen betalade för mer än en 
månad i förskott, men många för mindre. Vid tillfredsstäl-
landet af hyresgästernas önskningar med hänsyn till repara-
tioner och förbättringar togs naturligtvis hänsyn till deras 
noggrannhet med hyrans erläggande. Hyrorna inflöto ganska 
ordentligt, och, när jag sedermera flyttade från Nybergsgränd, 
lämnade Stadskamrern det vitsordet, att staden under dessa 
år fått hyrorna betydligt ordentligare, än som förut varit 
fallet. 
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1 n:r 10 Nybergsgränd hade jag kostnadsfritt fått upp-
låtet ett större rum, som användes till samlings- och böne-
sal. Här höllos i regel andaktsstunder hvarje söndag och 
någon gång äfven dessemellan. Om måndagarna höllos där 
symöten för de äldre, hvarvid kaffe serverades. Många barn 
voro äfven närvarande, bland livilka de större undervisades i 
lappning, sömnad m. m., medan de små fingo roa sig med lek-
saker, hvilka för detta ändamål skänkts af några vänner. 
Hela stycken af väf togos hem, hvilka mot afbetalningar såldes 
till de deltagande; härigenom ökades linneförrådet i månget hem, 
och ehuru handeln gick i liten skala, uppgick summan af de 
inköpta tygstyckena under de fyra åren till icke mindre än 
623 kr. 88 öre. Under symötena förelästes någon god och 
underhållande bok, och det hela afsiutades med bibelläsning 
och bön. Dessa symöten liksom alla andra möten höllos 
endast under vintermånaderna. 

Emellanåt använde vi salen till att fira "fester" af en 
eller annan anledning, såsom t. ex. vid syföreningens afslutande 
om vårarna, julfester rn. ffi, för både barn och äldre. 
Ibland hölls en enkel föreläsning öfver något populärt ämne, 
hvarefter följde tédriekning och samkväm, hvarunder föreläsare 
och åhörare blefvo i tillfälle att utbyta tankar och göra hvar-
andras bekantskap.. Så följde till sist bön och läsning af 
Guds ord. 

Några gånger företogos gemensamma utflykter under 
somrarna. Vi hyrde en mindre ångbåt och foro en gång till 
Gustafsberg och en annan gång till Södertälje. Dessa ut-
färder måste företagas på söndagar, på det att alla skulle 
kunna vara lediga att deltaga, men icke behöfde vi därför 
glömma, att det var Herrens dag, som blifvit oss gifven till 
vederkvickelse och hvila. 

Efter framkomsten bjödos alla på kaffe, som vi medfört, 
och sedan samlades de, som hade lust - och det hade de 
flesta -- till gemensam gudstjänst ute i det gröna. Så skingrades 
skaran i olika grupper för att intaga middag ur egna med-
förda matsäckar och en hel dag njuta af frihet och alla Guds 
gåfvor i härlig natur och frisk luft. Framemot kvällen sam-
lades vi åter till kaffedrickning, aftonbön och hem+'tird. Det 
var ett gladt sällskap, som från båten vandrade hem till 
"gränden", försedda med blommor och löf och medförande 
minnet af en i allo lycklig dag. 
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Mycket skilde sig dessa utfärder från Stockliolmares van-
liga utflykter "i det gröna", där spriten och ölet oftast måste 
vara med för att "höja glädjen", d. v. s. göra den högljudd 
och stojande. 

Medel till dessa resor, till salens underhåll, eldning och 
städning, till kaffe och té samt andra utgifter för verksam-
hetens bedrifvande erhöllos hufvudsakligen genom en gåfva 
från Stiftelsen Lars Hiertas Minne, som tilldelades oss vid in-
flyttningen i Nybergsgränd. 

Många gånger sattes jag i tillfälle att skaffa mina hyres-
gäster arbetsförtjänst, när de saknade sådan, och de började 
snart komma underfund med, att deras värdinna icke var dit-
kommen för att blott pressa ut pengar af dem. 

Det föll sig snart helt naturligt, att "fröken" skulle ha 
del af de sorger och bekymmer, som ofta nog gästa den fat-
tige arbetarens hem. Jag fick mer och mer lära mig inse, 
hvilken stor förmån det är att få del af och försöka lindra 
andras nöd. Mången gång kan ju redan ett vänligt ord eller ett 
godt råd blifva till hjälp, men när dag efter dag husfadern 
eller modern är oförmögen till arbete genom sjukdom, då är 
det godt, om man genom vänners bemedling äfven sättes i 
stånd att något lindra den ekonomiska nöden. 

"Jag kan ej söka mig in på sjukhus, ty det är omöjligt 
att lämna barnen", så har jag hört många sjuka mödrar klaga. 
Om man då kan svara: "Jag skall ordna för barnen, medan ni 
är borta, så att ni ej behöfver oroa er för dem", och om modern, 
trygg genom detta löfte, villigt låter föra sig till ett sjukhus, 
då blifva ju utsikterna till verkligt tillfrisknande långt större, 
än om hon stannat i hemmet. 

Sådana händelser inträffade ej så sällan i Nybergsgränd. 
Emellanåt blef jag af en hustru efterskickad för att lugna 
hennes druckne, oregerlige man; stundom blef jag anmodad 
att varna barn, som voro uppstudsiga mot föräldrarna. Ja, 
anledningarna till behofvet af ens närvaro voro mångahanda. 
Mer än en fader och moder har jag sett dö i lugn med ord 
sådana som dessa på läpparna: "Det är väl jag vet, att barnen 
ej bli öfvergifna.. 

Till en och annan sjukbädd har jag ock blifvit kallad, där 
den sjuke med förskräckelse sett döden för ögonen, och där jag 
hört sådana ord som t. ex. "Jag har aldrig frågat efter 0-ud." 
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Då är det godt att få visa till Jesus, som ännu i sista stunden 
är färdig att taga emot och förlåta den, som vill bli frälst. 

3. Resultaten af verksamheten i Nybergsgränd. 

Blir det fråga om att framlägga resultaten af denna verk-
samhet, så har jag inga lysande, inga i ögonen fallande sådana 
att meddela. Men för dem, som sågo sakerna på nära håll, 
visade sig en och annan gång tecken, som tydde på för-
bättring. 

Drinkarne började t. ex. nog tycka, att det icke var så 
alldeles som sig borde att gå druckna. Till och med de, som ej 
ville afstå därifrån, skämdes dock litet att visa sig i det till-
ståndet och bjödo till att, när man mötte dem, gå så stadigt 
som möjligt. 

Flere blefvo genom 0-uds ord öfverbevisade om synden 
i superiet, så väl som om annan synd och blefvo helt för-
ändrade till både hjärta och lefverne. Sorgligt nog hafva 
dock exempel äfven förekommit på sådana, som blifvit för-
ändrade, men sedan återvändt till det gamla lifvet. 

Såsom något mycket godt räknar jag den samhörighets-
känsla, som småningom växte fram och utvecklade sig mellan 

o hyresgästerna i dessa hus. Så hände det många gånger att, 
då en eller annan fick höra att någon låg sjuk "här i går-
darna", de kommo och frågade: "Kunde jag ej gå dit och 
hjälpa dem något?" Och detta fast de ej voro personligen 
bekanta. 

En liten grupp, begåfvad med mer eller mindre vackra 
röster, tog sig för att, när de lyckades få reda på någons 
födelsedag, gå till denne tidigt på morgonen med en enkel 
kaffebricka och sjunga en sång. 

En gång kommo de till en hustru, som hade det ovan-
ligt ruskigt både i familjens sängar och i rummet. Då hon 
hörde sången, föll det henne alls icke in, att den gällde 
henne, men då hon fick veta, att det så var, började hon 
gråta och .tyckte, "att sådant hade ej händt henne på många 
år, ja, om ens någonsin." Den dagen blef där ordentlig 
rengöring. Mannen gick ut och köpte en blommande växt; 
på eftermiddagen blef jag bjuden på kaffe, och många gånger 
om fick jag höra berättas om morgonens stora tilldragelse. 
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En sommar, då jag nyss kommit från landet, dröjde det 
ett par dagar, innan jag hann besöka denna familj. Fick så 
höra, att fru X. väntade på mig, skyndade dit och öfverraskades 
gladeligen af, att rummet såg så ljust ut. Taket var ny-
struket och på väggarna voro nya tapeter. Mannen hade 
under sommaren haft arbete vid ett bygge, där han fått de 
öfverblifna tapetbitarne; och "dem ha vi själfva satt upp, 
sedan vi först strukit taket med limfärg", sade hustrun. 

"Blef inte vår fröken bra glad, då hon fick se hur fint 
ni ha?" lär en grannhustru frågat henne, när hon hörde, att 
jag varit där. 

En barniös änka, som hade tre inneboende karlar, däraf 
den ene var henne i mans ställe, blef mycket sjuk. Under-
rättad därom, gick jag dit en söndag afton, men blef ej mycket 
välkommen, ty karlarne hade bränvin framme och spelade 
kort vid, bordet. De hito mig förstå, att den sjuka "frun" 
nog hade "skötsel i dag". Jag lät dock icke afskricka mig, 
utan trängde mig - då rummet var litet - fram förbi bordet 
till sängen, och stannade en god stund, så att jag fick reda 
på, hur det verkligen stod till. 

Innan jag gick, var en af de "inneboende" ute och 
köpte en flaska lemonad att bjuda mig på - den smakade 
godt, i känsla af den vänliga stämning, som nu rådde. Denna 
kvinna vårdades sedan så snällt af en annan barniös änka, 
som äfven bodde inom våra gårdar. 

En dag, då jag kom upp, låg den sjuka där så glad 
och lycklig, "ty", sade hon, "Jesus har förlåtit alla mina 
synder, och jag vet, att jag får gå hem snart"; detta hade 
hennes frivilliga sjukvårdarinna fått nåd att visa henne. 

En afton bad hon mig med bruten röst att taga hand 
om hennes penningar, m. m. Jag gjorde detta, ehuru hon 
ej orkade säga, hvartill jag skulle använda dem, men jag 
visste, att hon hade en systerdotter. Därpå gick jag hem. 

På kvällen samma dag kom mannen upp till mig, då 
jag var ensam inne. Han berättade, att "frun" dött för en 
stund sedan, och att han sökt efter hennes pengar, men ej 
funnit dem. Han trodde, att jag hade dem och fordrade att få 
dem. Han stod där stor och grof som han var, och menade, 
att han skulle nog tvinga mig att gifva honom pengarna, ifall 
jag icke ville lämna dem frivilligt åt honom. Men efter en 
stund gick han, utan att ha gjort ett försök att tvinga - 
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gick utan penningarni, dem jag sedermera öfverlämnade åt 
systerdottern. 

Få många håll såg jag försök att hålla hemmen renare 
och prydligare än förr. Dessa försök blefvo allt mer och mer 
märkbara, allt som tiden led och det blef fråga om att få flytta 
med till det "nya huset". Då blef god användning för tyg-
bitar, som blifvit afsprättade från möbler i förmögnare hem 
och lämnats att skänka bort. Dessa bitar tvättades eller vändes; 
de hjälpte i sin mån till att ge en del af "nyhetens behag" åt 
mången gammal soffa, som först blifvit sönderskrufvad och 
väl rengjord. Därpå öfvertäcktes soffan med tidningspapper 
för att bevaras fln till flyttningen. Gamla stolar och bord 
sattes i stånd och målades öfver, o. s. v. 

Tillrustningarna äro ej så särdeles stora vid arbetarens 
flyttning, men de äro nog ändå minst lika betydelsefulla och 
af lika stort intresse, som den förmögnes, hvilken flyttar från 
en våning på fern rum till en annan på sju eller åtta. 

Hoppet om ett bättre hem besjälar den ene såväl som 
den andre. 



iv. 

Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem. 

Trots det att många förbättringar gjordes inom liemmeii 
vid Nybergsgränd, så voro de dock alltjämt behäftade med 
många olägenheter. 

De hus, som Stockholms stad äger, äro i allmänhet 
mycket gamla. De liafva nästan alltid inköpts för att under-
lätta gaturegleringar och i afsikt att, sedan gatans behof af 
vidgadt utrymme tillgodosetts, sälja den öfverblifna tomtdelen 
för att bebyggas med nya tidsenliga hus i de gamlas ställe. 

Så var ock förhållandet med de hus, för hvilka jag var 
vice-värdinna. 

Alla voro mycket gamla 	om n:r 12 sades det t. o. 
att det en gång varit ett af drottning Kristinas jaktsiott - 
och i längden kunde ej lägenheterna anses tillfredsställande 
ur hälsovårdssynpunkt, hvad som än gjordes för att hålla 
dem i bästa möjliga skick. 

En af de största olägenheterna var, att både vattenledning 
och afloppsrör saknades i alla bostäderna. På gården till 
43 Skepparegat.an  fanns visserligen en vattenkastare, från 
hvilken vatten hämtades till den nyinredda tvättstugan och 
till hushållen inom detta hus. Dessutom fanns en pump i 
Nybergsgränd uppe vid Linnégatan. Från denna ha••mtades 
vatten icke blott af oss, utan af invånarne från alla husen 
i hela gränden. Om vintern frös den ibland så hårdt, att 
intet vatten kunde fås på flera dagar. Då gällde det att 
försöka få hämta vatten än här än där inne på grannskapets 
gårdar. 

Att detta medförde stora svårigheter är klart, och man 
får ej förvånas, ifall under sådana förhållanden lusten för 
renlighet slappas, om den ej är mycket starkt utpräglad. 

Intet annat aflopp fanns än rännstenen utanför våra 
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portar, och där stannade gärna allt affall, äfven från de öfre 
husen i gränden. Ehuru vi ofta sopade och under sommaren 
sköljde rännstenen två gånger om dagen, kunde vi ej före-
komma, att osunda ångor uppstego och spridde sig därifrån. 

Dessa och många andra olägenheter väckte en lefvande 
önskan, att bättre bostäder skulle kunna beredas våra fattiga 
vänner, isynnerhet de många bland dem, hvilka man såg så 
redligen kämpa att trots alla svårigheter uppehålla ordning 
och renlighet. 

Dessutom visste vi alla i Nybergsgränd, att dessa bostäder 
ej vore ämnade att stå kvar länge, utan att tomterna skulle 
säljas och husen rifvas. 

Detta har också numera börjat ske. Mer än hälften af 
de lägenheter, som då beboddes af fattiga arbetare, äro nu 
borta, och stora ståtliga hus stå där i de förras ställe, hvilkas 
lägenheter äro alltför stora och fina och alltför dyrbara för 
Nybergsgränds forna inbyggare. 

Vi önskade, som sagdt, bättre bostäder, men huru skulle 
dylika kunna åstadkommas? 

Vid denna tid började kapten Henrik Améen att intres-
sera sig för bostadsförhållandena bland arbetareklassen. Han 
kom äfven till Nybergsgränd och tog grundligt reda på, huru 
vi hade det där. Han besökte de fattiga hemmen, mätte upp 
rummens storlek, tog reda på, huru många personer, som bodde 
där, och beräknade, huru många kubikmeter luft och hur stor 
golfyta, som kom på hvars och ens lott. Han fann, att ut-
rymmet var allt för begränsadt, och insåg, hvilket dåligt infly-
tande detta sammanpackande af människor måste öfva både 
i moraliskt och hygieniskt hänseende. 

Djupt gripen af de erfarenheter han gjort, nöjde han 
sig ej med att blott se och beklaga, utan tog med stor energi 
itu med saken i hopp att åstadkomma något bättre. Han 
vände sig till Stockholms stad för att efterhöra, om i stadens 
ägo fanns någon tomt, lämplig att bebygga med arbetarbostäder. 

Då jag en afton aflämnade mina räkenskaper till stads-
kamrer Ekvall, berättade denne, att staden ägde ett par tomter 
i kvarteret Storken mellan Sibylle- och Jungfrugatorna samt 
att en mycket framstående jurist och dåvarande ledamot af 
Stadsfullmäktige förklarat, att denna tomt skulle kunna säljas på 
förmånliga villkor, om några personer funnes, som voro villiga 
att släppa till pennillgar för att där uppföra arbetarebostäder. 



— 37 — 

Kapten Améen låg för tillfället sjuk, men i glädjen att 
någon utsikt till erhållande af tomt fanns, glömde han sin 
sjukdom, steg upp och böijade omedelbarttt tillsammans 
med mig uppgöra planer att få ett bygge till stånd. 

En högst nödvändig sak fattades likväl ännu, nämligen 
— penningar. 

Dock fanns råd äfven härför. 
Vi visste, att filosofie doktor Sven Carlson, som något 

år förut bosatt sig i Stockholm, var en person, som redan 
villigt offrat en del af sina penningar i mäniiiskokärlekens 
tjänst.. iDå vi nu vände oss till honom, befanns han också 
genast villig att stödja oss. 

Ett kontrakt uppgjordes med Sto(kliolms stad om inköp af 
den ofvannämnda tomten och undertecknades af doktor Sven 
Carlson, kapten Améen och mig, men med rättighet för oss 
att öfverlåta detta kontrakt på ett bolag, om ett sådant kunde 
komma till stånd. Tomten var 1,223: 4 kvadratmeter stor, 
priset var 55,493: 42 kr. eller 45: 3G kr. för kvadratmetern. 
Betalningsvillkoren voro synnerligen förmånliga, nämligen 2 % 
årlig ränta och 1 % amortering. De goda villkoren beviljades under 
förutsättning, att tomten skulle bebyggas med hus, innehållande 
smålägenheter, afsedda för (le mindre bemedlade i Stockholm. 

Nu började ansträngningarna att få ett aktiebolag till 
stånd. Inbiudning utfärdades till teckning af aktier i ett 
bolag, hvars minimikapita.l skulle utgöra 100,000 kr. fördelade 
i aktier å 500 kr. stycket. 

Man hänvände sig med all ifver till personer, som troddes 
villiga att köpa aktier. Så gjorde isynnerhet kapten Améen, 
som under vintern 1891-92 använde all den tid, som tjän-
sten lämnade honom ledig, till detta ändamål. Hans bemö-
danden kröntes ock med så stor framgång, att minimi-kapitalet 
blef fulltecknadt under vinterns iopp, sedan dr Sven Carlson 
tecknat sig för de första 10,000 kr. Helt visst tecknades 
största delen af detta belopp på grund af det förtroende till 
saken, som kapten Améen lyckades ingifva genom sin egen 
vissa, orubbliga tro på dess framgång. 

Bland aktietecknarne lyckades vi äfven vinna ingeniör 	' 
Oscar Hirsch, hvilken, då bolaget bildades, välvilligt åtog sig 
att blifva styrelsens ordförande. Denna befattning kunde 
säkerligen icke hafva kommit i bättre händer, ty utom det 
att ingeniör Hirsch är en ovanligt erfaren och praktisk affärs- 
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man, är han ock en varm människovän, som hvarken sparar 
tid eller pengar, när det gäller att i handling visa detta. 
Att erhålla en ordförande med sådana egenskaper, var af 
synnerligt stort värde för vårt bolag, särskildt under den tid, 
då bolaget bildades och husen byggdes. Företagets lyckliga 
utveckling har till stor del varit beroende af ingeniör Hirschs 
kraftiga medverkan. Han har ock under alla åren kvarstått 
som styrelsens ordförande och dessutom varit bolagets kassa-
förvaltare. 

* 	- 	* 

Vid den konstituerande bolagsstärnman beslöts, att bolaget 
skulle kallas: 

Aktiebolaget Stockholms Arbetareh cm. 
Bolagsordning antogs och blef af Kongi. Maj:t fastställd 

den 17 mars 1892. (Se bilaga 1.) 
Bolagets första styrelse utgjordes af ingeniör 0. Hirsch, 

dr Sven Carlson, kapten Améen, major Henrik Cederschiöld 
samt mig. Att jag blifvit aktieägare berodde därpå, att fru 
Retius gifvit mig sina tvänne aktier och öfverstinrian 11dm 
en aktie. 

Vid bolagets bildande erliöllos flera större, kontanta belopp 
till skänks, nämligen af H. M. Drottningen 2,000 kr., af 
okänd genom öfverståthållaren friherre G. Ta.mm 3,000 kr. 
samt af konsul Oscar Ekman 1,000 kr. 

Fra Sally Forsgren köpte en aktie, som hon öfverlämnade 
till bolaget, och fröken Hedvig Hierta skänkte alla kupongerna 
till två aktier för att användas efter styrelsens godtflnnande 
till hyresgästernas bästa. 

Bland dem, som tecknade sig för det största antalet 
aktier, voro prinsarne Carl och Eugén samt prins Bernadotte, 
hvilka tecknade sig för 8 aktier livar. 

* * 

Åt arkitekten E. 0. Ulrich uppdrogs att göra ritning till 
två hus, och byggmästaren N. J. Bengtsson utsågs af styrelsen 
att i enlighet med denna ritning uppföra husen efter upp-
rättadt kostnadsförslag. 

Såväl byggmästare som arkitekt voro mycket intresserade 
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af att få bygga för sådana hyresgäster, som det här var 
friga om. Det allmänna omdömet är ock, att det arbete, 

C)111 	har IL! h)1'(le, L:ir (tt gdt Liibet(i. 

En morgon i april 1892 börjades grundläggningen, och 
de första spadtagen därtill togos af en arbetare från Nybergs-
gränd. Många därifrån och från andra håll följde arbetets 
fortskridande med mycket intresse i all synnerhet alla de, 
som hade någon förhoppning om att en gång framdeles få 
flytta in där. 

Redan innan arbetet var börjadt, spred sig ryktet om, 
att här skulle blifva bostäder för arbetare, och många kommo 
redan då och begärde få hyra rum af mig. 

Allt efter som arbetet fortskred, ökades antalet af hyres-
sökande, och jag tror mig med visshet kunna säga, att äfven 
om tre gånger så många lägenheter stått till buds som de 
hvilka fnnnos, när husen stodo färdiga, så hade alla bTifvit 
uthyrda. 



v. 

De första husen, Sibyllegatan 52. 

1 början af september 1893 voro Aktiebolaget Stockholms 
Arbetarehenis två första hus, med adress n:r 52 A och B 
Sibyllegatan samt 43 A och B Jungfrugatan, fullt färdiga. 
De blefvo slutbesiktigade och utan anmärkning godkända af 
Stockholms Stads Byggnadsnämnd den 13 sept. samma år. 

Inbjudning utfärdades till aktieägare och andra intresse-
rade att bese husen lördagen den 16 och måndagen den 18 
sept. kl. 1-4 e. m. Alla voro nöjda med hvad de sågo. 
Lägenheterna och deras inredning, de ljusa trappuppgångarna, 
den trefliga samlingssalen, de ljusa, rymliga tvättstugorna; allt 
gjorde ett godt intryck på de talrika besökande, som liörsam-
mat vår inbjudning. 

Här må ur tidningar meddelas några utdrag ur anföran-
den, som afse byggnadsfrågans betydelse för samhället. Det 
första utgöres af ett föredrag af förre professorn i hygien 
vid Karolinska Institutet Elias Heyman, som med synnerlig 
förkärlek ägnade sitt intresse åt frågan om anskaffa.ndet af 
bättre bostäder åt vår arbetarebefolkning och som i den af 
honom stiftade Helsovårdsföreningen i Stockholm väckte denna 
fråga till lif samt sökte bringa den till utredning. Ur en 
artikel om "Arbetarebostäder" i tidningen Aftonbladet för den 
7 nov. 1890 anföres här följande utdrag ur ett föredrag af 
professor Heyman i ämnet 

Bostadsfrågans betydelse i sanitärt hänseende. 

"Det är utan vidare klart", säger prof. II., "att då arbe-
t.arens hela kapital ligger i hans kroppskrafter, då hvarje i 
följd af sjukdom försummad arbetsdag djupt griper in i hans 
ekonomiska förhållanden, måste bostadens sundhet för honom 
äga ofantligt stor betydelse. Vidare tillåter jag mig erinra 
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därom, att de späda barnen, hvilka ju i synnerhet i vårt klimat 
under de långa vintrarna nödgas vistas inom hus och sällan få 
njuta det välgörande inflytandet af frisk luft, i ännu högre 
mått lida af en osund bostad och i följd häraf, om -de ej i 
förtid duka under för ådragna sjukdomar, ofta växa upp med 
klena kroppskrafter och ringa motståndsförrnåga. 

Men ej endast härtill inskränker sig verkan på hälsotill-
ståndet inom ett samhälle af den osunda bostaden. lEpide-
miska sjukdomar ha, såsom väl kändt, sitt bästa tillhåll i 
städernas fattigkvarter. De hafva här ofta sin första uppkomst 
och bilda här härdar, från hvilka sjukdomen sedan sprider 
sig i vida kretsar till öfriga, bättre bebyggda stadsdelar. Den 
osunda arbetarebostaden utgör således äfven för de lyckligare 
lottade samhällsklasserna en ständigt hotande fara". 

Med statistiska siffror, hämtade från olika länder, visade 
därefter prof. Heyman, hvilken arbetsförlust, som förorsakas 
af sjukdomar, livilka ha sin grund i dåliga och osunda bostä-
der. A andra sidan kunde han med officiella siffror ådaga-
lägga, att bostadens sundhet mäktigt påverkar dödlighetssiff-
rornas storlek. Å alla de ställen, där hygieniskt tillfredsstäl-
lande arbetarebostäder kommit till stånd, har man sålunda haft 
den glädjen att iakttaga, att dödlighetssiffran inom dessa bo-
städer betydligt sjunkit under den eljes för orten gällande. 

Om sin egen erfarenhet från Göteborg, där prof. Heyman 
i midten af 1870-talet gjorde en serie iakttagelser, meddelar 
han i detta sammanhang följande: 

"Under de 5 åren 1869-1873, en period, som i allmän-
het för Göteborg ej utinärktes af ett ovanligare godt hälso-
tillstånd, enär staden då hemsöktes af tvänne ganska häftiga 
epidemier, nämligen en af typhus exanthematicus och en an-
nan af scarlatina, bägge med stor dödlighet, var dödligheten 
för hela staden liksom för hela Haga (den förstad, där de 
nämnda arbetarebostäderna ligga) 23,2 p. m., i arbetarebostä-
derna endast 15, . Af akuta infektionssjukdomar dogo i årligt 
medeltal i hela staden 5,7 p. m. af befolkningen, i Haga 
5,8 däremot i .arbetsbostäderna endast 3,9 på 1,000 mv." 

Bostadens inflytande på sedligheten. 

"1 fråga om bostädernas inflytande på sedligheten bohöf-
ver jag ej vara utförlig," fortsätter prof. H. "Jag har sett mer 
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än en förut ordentlig arbetarhustru, efter fruktiösa beinödan-
den att hålla det enda rum familjen ägde rent och trefligt, 
småningom sjunka ned i Iiknöjdhet och slöhet; jag har känt 
mer än en arbetare, hvars första steg till krogen föranledts 
af motviljan att efter slutadt arbete vända hem och där möta 
anblicken af smuts och otrefnad samt skrikande och sjuka barn. 
Det är min på en ej ringa erfarenhet grundade öfvertygelse, 
att intet medel finnes, hvilket i den grad förmår motverka 
superiet, som sunda och trefliga bostäder. 

En af vår tids största filantroper, lord Shaftesbury, har 
både i ord och handling gjort mer för att skaffa arbetskiassen 
bättre boningar än måhända någon af hans samtida. Hans 
vittnesbörd såväl om bostädernas beskaffenhet i England som 
om dessas inflytande på befollnTis sedlighet måsfe äga 
största värde, enär det grundar sig på GO års personlig erfa-
renhet. Han yttrar i sitt till den af engelska regeringen 1884 
tillsatta kommittén för undersökning af arbetsklassens bostäder 
afgifna utlåtande: "Jag har både hört och läst yttranden, 
som innehålla mycken orättvisa mot massan af folket, och 
som äro sådana, att de motverka hvarje förbättring till fördel 
för denna befolkning, hvilken anses så djupt sj unken i dyn, 
att intet förmår rädda den. Jag för min del är öfvertygad 
om, att en stor del af dessa olyckliga människor har bragts 
till det elände, hvari de befinna sig, i följd af usla bostads-
förhållanden". 

nger1 betalar så hög hyra som den mindre bemedlade i 
förhållande till det utrymme han får och lägenhetens beskaf-
fenliet i öfrigt; kan man då undra på, om detta niissförhål-
lande jämte alla förut antydda följder af dåliga bostäder hos 
honom framkallar afund, bitterhet och hat mot husägaren, 
kapitalisten och samhället? "Jag har på det omsorgsfullaste 
studerat", säger Blanqui, den bekante franske republikanen 
och folkledaren, "arbetarefamiljens enskilda lefnadsförhållanden 
och kan tryggt påstå, att den osund« bostaden är utgångs-
punkten för arbetarens alla lidanden, alla hans laster, allt 
hans sociala elände. Ingen reform förtjänar i så hög grad 
människovännens uppmärksamhet och hängifvenhet". 

Under arbetareupploppen i London för några år sedan 
hördes enstämmiga rop: "skaffa oss bättre bostäder". När i 
Belgiens koldistrikt för någon tid tillbaka ett våldsamt upp-
ror inträffade, berättades i tidningarna, hurusom arbetarne i 
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ett visst distrikt, "le Centre", på ett i ögonen fallande sätt 
förliöllo sig stilla och utan att deltaga i några agitationer. 
Men, tillades det, här finnes ock en långt bättre arbetare-
befolkning än i de upproriska dist.rikten, hvartill ej minst 
bidragit de här befintliga "cités ouvrires", med sina af bola-
gen uppförda och för billigt pris uthyrda arbetarebostäder. 

Hur bär bostaden vara. 

"Huru böra arbetarebostäder vara beskaffade för att mot-
svara fordringarna på sundhet och trefnad samt höja befolk-
ningen i sedligt afseende?' frågarprof. ileyman. 

Och han framhåller, att man hkTIag har två i praktiskt 
afseende ofta nära nog mot hvarandra stridiga villkor att 
taga hänsyn till, nämligen sparsamheten och de hygieniska 
krafven. 

Ehuru han af sparsamhetsskäl sålunda ej vågar yrka på 
den ur sanitär synpunkt och ur hvarje annan synpunkt än 
den ekonomiska fördelaktigaste typen: det för en familj af-
sedda, på alla sidor fritt stående huset, omgifvet af en liten 
plantering, så anser han sig dock kunna framställa några 
oafvisliga fordringar. 

Den ena gäller sofrummens ventilering. Viktig öfverallt, 
är denna fråga särskildt viktig för den trångbodda arbetare-
befolkningen. 

Den andra fordran är, att bostaden består af minst två 
rum, om familjen har barn, som öfverskridit de första. 6 fl 8 
åren. Och för att visa, hvilken källa till osedlighet enrums-
systemet är, citerar han följande uttalande af en kommitté, som 
1865 hade att till Göteborgs stadsfullmäktige yttra sig om 
botemedlen mot 	perismen: 

"Dessa hem, där tvänne eller Here familjer, föräldrar med 
barn af alla åldrar, nygifta och ogifta, män och kvinnor, 
utan urskillning och utan afseende på en naturlig anständig-
hetskänsla, äro sammanfösta och trängas om det åt hvar och 
en knappt tillmätta rummet, hvilket 16 17 års flickor, som 
beredas till konfirmation, nödgas dela med den ogifte sjåaren, 
som kommer öfverlastad hem, där aktningen för ålderdomen 
och barndomen äro lika okända, där kif och osämja gifva de 
hufvudsakliga ämnena till samtalet m. m., utgöra väl en full-
komlig motsats till det hem, som är samhällets kärna. Hela 
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det förädlande inflytandet af ett eget trefligt och snyggt hem 
är naturligtvis från ett sådant ställe uteslutet. Menligast är 
ett sådant hem för barnen. Föredömen, uppträden och samtal 
uppfångas begärligt af spända och lyssnande barnasinnen, och 
inflytandet häraf på den i utveckling stadda varelsen är lättare 
att inse, än följderna äro att beräkna. De goda lärdomar, 
som i skolan inpiantas, lida hemma ett väsentligt afbräck. 1 
afseende på liiilsan äro, såsom af det redan anförda framgår, 
dessa bostäder på många sätt ska.dhigt inverkande." 

* 

Slutligen yttrar prof. Heyman några ord om statens och 
kommunens ställning till arbetarebostadsfrågan. 

"Det är en erfarenhet snart sagdt från alla länder", säger 
han, "att sunda och i öfrigt mönstergillt byggda arbetare-
bostäder ej kunna ge en vinst, som frestar den enskilda före-
tagsamheten, och äfven om afkastningen skulle på ett eller 
annat ställe i någon mån öfverstiga den gängse räntan, så 
är dock förvaltningen af sådan egendom förenad med så mycket 
besvär och obehag, att få äro villiga underkasta sig det-
samma. Under sådant förhållande och då, såsom förut nämnts, 
sunda bostäder utgöra det verksammaste medel att höja den 
kroppsarbetande befolkningen i sanitärt, sedligt och socialt 
afseende, synes det mig, som om samhället borde vara ange-
läget att på allt upptänkligt sätt främja sådana bostäders 
tillkomst. Kan detta göras utan något ekonomiskt offer, 
hlifver hvarje åtgärd, som syftar till detta mål, en samhällets 
skyldighet. 

Statens ingripande torde lämpligen bestå däri, att lag-
stiftningen hindrar den enskilde att bygga i uppenbar strid 
med de allra nödvändigaste fordringarna för sundhet. 

Något vore redan vunnet, slutar prof. Heyman, om man 
kunde komma därhän, att hälsovårdsnämnderna i städerna finge 
rättighet att yttra sig öfver byggnadsplaner för hus, afsedda 
att bebos af ett stort antal familjer, med relativt litet ut-
rymme. 

Oafsedt nu antydda lagstiftningsåtgärd, torde det emeller-
tid mindre tillhöra staten att genom sin mellankomst främja 
bostadsfrågans lösning än kommunen, hvars fördel ju närmast 
beröres af densamma. Besinnar man blott de välsignelserika 
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följderna häraf i sanitärt, ekonomiskt och moraliskt afseende, 
samt kommunens i sammanhang därmed minskade utgifter 
för sjukvård och fattigvård, betänker man därjämte, att dessa 
fördelar kunna vinnas med ett ringa eller till och med intet 
ekonomiskt offer, så måste man förvånas öfver den likgiltig-
het, som ännu på många ställen råder i fråga om sträfvanden 
till detta mål". 

En upplysande och innehållsrik artikel i Dagens Nyheter 
för den 21 sept. 1893 må äfven här meddelas. Den är skrifven i 
anledning af fullbordandet af Aktiebolaget Stockholms Arbetare-
hems första hus. 

»Arbetarhemmet vid Sibyllegatan 
och dess historia. 

Studerar man arbetarnes lefnadsvillkor, vare sig här i 
Stockholm eller i de stora världscentra, har man städse funnit, 
att när i det dagliga lifvets lilla kamp mellan utgifter och 
inkomster debet och kredit vägra att stämma öfverens, är 
det nästan alltid utgifterna för bostad, hvilka först och främst 
blifva omöjliga att honorera. 

För dem, hvilka sträfva efter en successiv lösning af 
arbetarefrågan och icke ställa sina framtidsförhoppningar på 
en revolutionär omgestaltning af hela samhället, har det länge 
varit ett önskningsmål att i stor skala kunna bereda arbetare 
bostäder för ett pris, understigande det, hvilket enbart be-
tingas af lagen för tillgång och efterfrågan. 

1 flera af Europas hufvudstäder ha i detta fall försök 
blifvit gjorda att uppbygga arbetarebostäder, hvilka uthyras 
till billiga pris. Och just nu har i Stockholm genom öpp-
nandeL af arbetarhemmet Sibyllegatan 52 ett dylikt försök 
blifvit gjordt, hvilket har sin särskilda egendomliga historia. 

Som bekant är det ej sällan fallet, att just de första före-
buden till en genomgripande reform ofta kommit fram genom 
ansträngningar, som försiggått i det tysta, och som vunnit 
sitt mål genom jämförelsevis, små medel. 

Så är äfven förhållandet här, och historien är i korthet 
följande. 
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En i Stockholm bosatt lärarinna - hennes namn är 
Agnes Lagerstedt -- hade länge genom personligi uingänge 
med hufvudstadens fattiga och intresse för deras välfärd lärt 
att känna deras förhållanden och blifvit förtrogen med deras 
lif. Hon såg, att deras små medel i regeln icke räckte till 
för att skaffa dem den lifvets nödtorft, som är det nödiga 
underlaget för ett rättskaffens och lyckligt lif, och hon såg 
sig om efter ett medel att i sin mån kunna uträtta något 
för dem, hvilka lida mest af de rådande rnissförhållandena. 

På Ostermalm, strax bakom Cirkus, finnes en samling 
låga byggnader, hvilka tillhöra Stockholms stad och där för 
ej länge sedan de mest eländiga förhållanden varit rådande. 

Där härskade ej blott nöd, utan äfven last. Kvarteret 
hörde till de sämst beryktade i Stockholm, och de, hvilka 
bodde där, förde en tillvaro, som var lika dålig som osäker. 

Fröken Lagerstedt lyckades att på stadens vägnar få 
öfvertaga vicevärdskapet för detta kvarter. 

Hon tog billiga hyror, indref dem skonsamt och i små 
poster, ansträngde sig för att skaffa de där boende arbete 
under påkommen arbetsbrist och korn på detta sätt till 
familjerna i ett förhållande, hvilket var ett annat, än det 
som vanligen plägar vara fallet med en vicevärd eller vice-
värdinna. 

Framför allt arbetade hon med ifver emot inneboende-
systemet. Som bekant är detta bruk ett af de moraliskt 
mest fördärfliga inom den fattiga klassen. Och bruket, hvilket 
härleder sig af behofvet att skaffa extra inkomster, medför 
- då detta slags hyresgäster ej sällan underlåta att betala - 
mycket ofta dessutom en redukt.ion i de redan förut små och 
otillräckliga tillgångarne. 

Emellertid kröntes detta försök med en ovanlig fram-
gång. 

Kvarteret är nämligen nu bebodt af ordentliga och arbet-
samma hyresgäster, och stadens vicevärdinna har varit i stånd 
att småningom förbättra bostäderna, på samma gång som hon 
tillsett, att de, hvilka voro i behof däraf, fingo arbete vid de 
företagna reparationerna. 

Samtidigt lyckades hon att i huset n:o 12 Nybergsgränd 
inrätta en specerihandel. Denna är anordnad på sådana grun-
der, att kvarterets arbetare, i den händelse vinst uppstår, få 
del af denna vinst. 	 - 
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Den lyckliga utgången af detta försök bidrog emellertid 
att fästa tanken på möjligheten af samma idés utveckling i 
större skala. 

Och i dessa dagar äro färdigbyggda ej mindre än två 
större stenhus, som skola uthyras efter likartade principer. 

Dessa äro belägna mellan Sibylle- och Jungfrugatorna - 
dit flyttas äfven i en tidsenligare lokal den förut omnämnda 
handeisboden 	och den ståtliga byggnadskomplexen, hvilken 
nu under några dagar varit öppen för besökande, gör ett i 
allo angenämt intryck. 

Tillsammans innehåller den icke mindre än 65 lägen-
heter. 

Af dessa utgöras de flesta af ett stort rum och kök eller 
ock ett stort rum utan kök, men med spiskakelugn. Prisen 
för dessa lägenheter variera mellan 15 och 10 kronor i måna-
den. Dessutom finnas några få rum, afscdda för ogifta. 

Inom byggnaden är dessutom inredd en samlingssal, afsedd 
dels för andaktsstunder, dels för andra gemensamma ändamål 
och att tjäna till en läsesalong, där hyresgästerna äga till-
fälle att läsa så väl böcker som tidningar. 

På gården finnas tvättstuga och badrum, och man hoppas 
framdeles kunna pryda den med planteringar. 

Lägenheterna äro därjämte särdeles inventiöst inredda, i 
det att snart sagdt hvarje tumsbredd blifvit begagnad till 
hyresgäst.ernas bekvämlighet. Också äro redan alla lägenheter 
- med undantag af ett iiar rum, afsedda för ogifta - upp-
tagna, och efterfrågan har varit tredubbelt större än till-
gången. 

Hyreskontraktet innehåller tre punkter, hvilka äro väl 
ägnade att gifva en föreställning om den anda, man önskar 
göra härskande i arbetarliemmet: 

Att ej utan styrelsens medgifvande hafva någon s. k. 
inneboende. 
Att ej störa ordning och trefnad genom osnygghet eller 
oskickligt uppförande, hvartill framför allt räknas drycken-
skap äfven utan våldsamma eller störande uppträden. 
Att tillse, att barn ej genom skrifning å väggar och i 
trappor eller på annat sätt osnygga eller fördärfva egen-
domen, samt att förstugor, trappor, portgångar och trottoa-
rer ej begagnas till lek eller sanilingsplats. 



Det säger sig dessutom själft., att betalningen enligt kon-
traktet erlägges per månad och icke per kvartal. 

En särskildt anmärkningsvärd omständighet är äfven 
den, att till denna institution, hvilken i många fall har karak-
teren af barmhärtighetsinrättning, det nödiga kapitalet är 
insamladt genom privata sammanskott, hvilka ej tillkommit i 
form af gåfvor utan som aktieteckning. Genom att de som 
sammanskjutit kapitalet endast beräkna fyra procent på sina 
pengar, har det blifvit möjligt att sätta hyrorna så lågt, att 
dessa bostäder bli en verklig välgärning för dem, hvilka komma 
att innehafva dem. 

Det är naturligt, att all välgörenhet endast är så att 
säga ett nödvändigt ondt, hvarigenom för nödställda likar 
ömmande människor söka att efter bästa förmåga hvar och 
en i sin stad hjälpa upp de rådande missförhållandena. 

Det ideal, hvarefter samhället borde sträfva, är emellertid 
ej att öka välgörenheten, utan att förekomma behofvet däraf. 

Just ur denna synpunkt synes oss detta företag vara 
värdt den största uppmärksamhet. 

Det är naturligt, att i dessa nybyggen endast ett fåtal 
af de många, hvilka äro i behof af en dylik lättnad, kan 
få rum. 

Men det är att hoppas, att ett dylikt försök bör kunna 
följas af flera. Sunda och billiga bostäder äro arbetarens 
mest trängande behof. Ett godt hem är grunden för familje-
hifvets trygghet och för möjlighten att öfver hufvud lefva 
ett ordnadt lif. 

Fröken Lagerstedt är utsedd att vara föreståndarinna 
äfven för dessa arbetarbostäder och bor själf inom hemmet. 

Vi anse oss böra meddela, att möjligheten att få njuta 
fördelarna af dessa bostäder ej kommer att ställas i samband 
med liyresgästernas religiösa ståndpunkt." 
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De båda husen innehålla 65 lägenheter utom bostad för 
vicevärden (numera använd till aibetsstuga och läsrum), en 
bodlägenhet samt en gemensam samlingssal. Af dessa lägen-
heter bestå 30 af ett rum med någorlunda stort kök, 14 
af ett rum med mycket litet kök, 18 af ett enkelrum med 
kakelugnsspis, samt 3 af ett rum med vanlig kakelugn. 
Till alla lägenheter finnes tambur, utom till två af enkel-
rummen, hvilka dock äro försedda med dubbla dörrar. Vatten-
och afloppsledningar finnas inom hvarje lägenhet, antingen 
i köket eller tamburen. Där hvarken tambur eller kök 
finnes, är ledningen införd i särskildt för ändamålet uppfördt 
skåp. Garderob och skafferi finnas till alla lägenheter; likaså 
vindskontor och källare, dock måste de, som innehafva enkel-
rummen, dela dessa två och två. Af de tre rummen med van-
lig kakelugn uthyres ett tillsammans med boden; de två andra 
möblerades och hyrdes ut till 3 eller 4 ogifta män i livarje, 
hvilka tillsammans från början betalade 20 kr. men numera 
22 kr. i månaden för möbleradt rum jämte eldnirig och städ-
ning. För lägenheterna med det större köket sattes hyran till 
180 kr., för de med det mindre till 160 kr. per år. Priset 
för enkelrummen blef 120 kr. utom för de två, som saknade 
tambur, där hyran var, och ännu är lOS kr. per år. Ett 
mycket litet enkelrum uthyres till 60 kr. 

På gården är en mindre byggnad uppförd, som innehål-
ler två stora ljusa tvättstugor, ett badrum och en bagarstuga. 
Tvättstugor och badrum stå i tur och ordning till hyresgäs-
ternas förfogande. Rörande ordningreglerna för dessa, se 
bilagorna 3 och 4. Under tvättstugorna äro klosetterna anbragta 
för att ej inkräkta på gårdsutrymmet. 

G-ården, som ligger mellan de båda husen, är stor och 
rymlig och lämplig för barnen att leka på. På dess midt 
samt vid gränsmuren på ena sidan äro planteringar anlagda, 
som skyddas af ett lågt stiingsel. Dessa planteringar äro an-
lagda och med intresse vårdade af en inom huset boende 
man. 1 sin mån torde väl dessa bidraga till att luften i 
trappuppgångar och bostäder håller sig så frisk. 

På våren utsättas soffor och sittbräden på gården, och 
det är en ganska angenäm tafla att se mödrarna sitta där 
med sina arbeten, medan småbarnen krypa i sanden och de 
något större leka omkring dem. 

Den ofvannämnda bodlägenheten var afsedd för en mat- 
4 
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varuaffiir, som redan påbörjades i Nybergsgränd, men som 
flyttades hit, så snart husen blefvo färdiga. Grundplåten till 
denna affär skänktes af Stiftelsen Lars Hiertas Minne, för att 
ett handelsföretag skulle komma till stånd, hvilket, såsom 
kooperativt eller på annat sätt, skulle kunna blifva till gagn 
för Nybergsgränds och framdeles för Stockholms Arbetarehems 
hyresgäster. 

Huru detta affärsföretag utvecklat sig, skall längre fram 
närmare redogöras för, likasom ock för de olika ändamål, hvar-
till samlingssalen användes. 

* 	* 

Under sista hälften af september 1893 skedde så små-
ningom inflyttningen under den allra bästa ordning, ja, så 
lugnt, att då den 1 oktober alla voro anlända, det var svårt 
att tro det vara möjligt, att mer än 60 hushåll på ungefär 300 
personer verkligen flyttat in i sina nya hem. 

Icke mindre än 18 familjer från Nybergsgränd flyttade 
nu med till Stockholms Arbetarehems hus, sedan hafva efter 
hand ännu 11 andra familjer kommit därifrån. 

Den 15 oktober firades invigningsfest, då alla hyresgästerna 
voro inbjudna till salen och hälsades välkomna af bolagets 
styrelse samt tillbringade aftonen samman med andra inbjudna. 
Te serverades, sång och musik öfvades och ett varmt uppbygg-
elseföredrag hölls af hr A. F. Tiselius, öfver 2 Kon. 4: 10: 
"Låtom oss göra en liten kammare i muren - på det att 
Han, när Han kommer till oss må taga in där." Bilden till-
lämpades på vår sal, där vi ville bjuda Herren till oss som 
den förnämligaste gästen. 

Allmän belåtenhet härskade bland hyresgästerna. Vi 
kunna ju ock lätt förstå, att det måste kännas godt för dessa 
familjer att hafva kommit in i dessa enkla, men snygga och be-
kväma lägenheter och ändå ej behöfva betala högre hyra nu, 
än för de dåliga bostäder, som så många af dem förut hade haft. 

En man yttrade, när han först såg den för honom be-
stämda lägenheten: "Detta är inte bostad för fattigt folk 

En sjuårig flicka i en annan familj har flera år efteråt be-
rättat, att hon ej kunde sofva hela första natten, emedan hon 
var så glad åt att bo "så fint". 

Bland våra hyresgäster funnos flera, som varit våra forna 
grannar i Nybergsgränd, några hade ock bott i n:r 7 Tysk- 
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bagargatan, andra i Lambyska verken med flera ställen, som 
voro väl l)ekanta för skyddsföreningen och enskilda såsom 
hemvist för massor af fattiga arbetare, men hvarest de gamla 
husen nu för längesedan fått lämna plats för hus med 6, 7 
och 8 rums våningar. Man kan ju undra, hvart dessa famil-
jer under nuvarande svåra bostadsförhållanden skulle hafva 
tagit vägen, om de ej funnit ett hem inom Stockholms År-
betarehem. 

Många hafva talat om, huru trygga de kände sig. 
Många förklarade ock: "nu vill jag ej flytta mer, förrän 

jag bäres bort, om jag bara får stanna". 

* 	* 
1 den berättelse, som styrelsen afgaf till aktieägarne vid 

den första ordinarie bolagsstämmafi sedan bolaget trädt i verk-
samhet och som hölls den 21 april 1894, heter det: 

"Det är med tillfredsställelse Styrelsen får omnämna, att 
entreprenören, byggmästaren N. J. Bengtsson, till fullkomlig 
belåtenhet utfört sitt arbete och att något öfverarbete knappast 
förekommit. 

1 inbjudningen till aktieteckning i bolaget beräknades 
byggnaderna fullbordade skola kosta 198,400 kr.; fastighe-
tema äro nu, komplett färdiga, vid bokslutet upptagna till 
197,000 kr. 

Hyressumman från den 1 jan. 1894 uppgår till 876.28 
kr. i månaden eller 10,515.36 kr. per år, hvilket utgör 5.33 
0 	det bokförda värdet. 

Efterfrågan å bostäder inom egendomen var så stor, att 
alla lägenheterna voro uthyrda redan den 1 sept. och började 
inflyttningen i mediet af samma månad. 

Med glädje får styrelsen omniimna, att hyresbeloppet för 
månaderna oktober—januari till fullo influtit. 

Hyresgästernas uppförande har varit särdeles godt, och 
är det med sann tillfredsställelse Styrelsen ser sina förhopp-
ningar förverkligade, då samtliga hyresgästerna trifvas godt 
och i alla afseenden äro nöjda och belåtna med sina bostäder. 

Det vill synas, som bolaget uppfyllt ett länge kändt be-
hof, och skall denna gren af dess verksamhet utan tvifvel 
för framtiden komma att bära goda frukter. 

Inom egendomarna äro boende: 58 män, 85 kvinnor 
samt 149 barn under 15 år eller tillsammans 292 personer." 
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Att det verkligen var "de mindre lyckligt lottade", som 
här fått bostad, kan man bland annat förstå däraf, att öfver 
20 familjer hade understöd af fattigvården. 

Ur första årets revisions1erätte1se (revisorer voro hrr 
Harald Asplund, Nils Sundström och Carl Nyström) anföres 
följande: 

Vid besök i den numera fullständigt i bruk tagna fastig-
heten hafva vi funnit densamma ändamålsenligt planlagd och 
uppförd samt använd för det i punkten 1 af kontraktet med 
Drätselnämnden omförmälda ändamål och på däri föreskrifna 
sätt, hvarjämte Styrelsens omvårdnad om företaget har synts 
oss särdeles förtjänstfull." 







VI. 

Nya hus, Sibyllegatan 50. 

1. Förberedelser. 

1 den andra årsredogörelse, som styrelsen afgaf till aktie-
ägarne, heter det: 

"Under förlidet år hafva alla lägenheter i bolagets egen-
dom varit uthyrda och hyrorna till fullo influtit så när som 
på 45 kronor, och har den uppburna hyressummans hela 
belopp utgjort kronor 10,470,36. 

Detta är i sanning ett glädjande resultat, som bevisar, 
att man ej missräknat sig i afseende på den ekonomiska sidan 
af bolagets verksamhet. 

Hyresgästernas uppförande har varit särdeles godt, och 
samtliga hyresgäster hafva varit belåtna med sina bostäder. 

Beträffande hyresgästernas ekonomiska förhållanden gäller 
i hufvudsak detsamma som sagts i föregående årsberättelse. 
Dock synas de, som i saknad af fast anställning måst lefva 
af tillfällig arbetsförtjänst, detta år i allmänhet haft jämnare 
sysselsättning. 

Fattigvården har äfven detta år med hyreshjälp och 
annat understöd bistått 20 familjer. 

Om man tager hänsyn till det stora antal barn (öfver 
150), som finnas inom egendomen, torde som allmänt om-
döme kunna sägas, att ordningen varit god; hvarken i trapp-
uppgångar och förstugor eller å gården och dess tillhörig-
heter har gjorts någon nämnvärd skada. 

Det kan således med fog sägas, att bolaget framgångs-
rikt arbetat för sin hufvuduppgift att åt den fattigare arbetare-
befolkningen berMa sunda, trefliga och på samma gång billiga 
bostäder. 

Det bör ej litet bidraga till arbetarens höjande, om möjlig-
het beredes honom att hafva en fullgod bostad för sig och 
sin familj ensamt, för hvilken bostad han förmår ordentligt 
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betala sin hyra, och att han sålunda ej behöfver taga sin 
tillflykt till det s. k. inneboendesystemet med dess moraliska 
och fysiska elände för att komma ut med hyran, hvilken 
plägar vara oskäligt hög, på samma gång den lägenhet som 
bjudes oftast är dålig. 

Då sålunda de förhoppningar, som ledt till bolagets 
stiftande, nu genom erfarenheten visat sig grundade, så synes 
anledning vara för handen att tänka på utvidgning af bolagets 
verksamhet. 

Utsikt finnes att förvärfva tomten näst intill bolagets 
egendom. Styrelsen får därför framställa det förslag: 

att inbjudning utfärdas till ny alctieteck'n ing för 
vinnande af medel till uppförande af nya byggnader 
för arbetarehemJ' 

Den ständiga efterfrågan på lägenheter inom bolagets 
hus föranledde styrelsen att framlägga detta förslag. Ingen 
annonsering om lägenheterna har någonsin förekommit, men 
ryktet om att här funhes goda och billiga bostäder spridde 
sig, och från alla stadens kanter kommo personer då, ja 
komma ännu alltjämt, och fråga, om någon lägenhet blir 
ledig "om inte nu, så om ett år, eller framdeles kanske?" 

Någon gång har det dock visserligen händt, att det fun-
nits personer, som ej velat höra efter rum härstädes, "där 
det skall vara så strängt." 

Denna s. k. stränghet hade hufvudsakligen yttrat sig 
däri, att superi ccli inneboendesystemet motarbetades. 

Då styrelsen emellertid såg, att flertalet bland hyres-
gästerna visade sig värdera "strängheten" och på allt sätt 
bjödo till att rätta sig efter fordringarna, kände den sig 
manad att söka utvidga verksamheten. 

Inbjudningen till förnyad akt.ieteckning vann en lycklig 
anslutning, och det dröjde ej länge, innan på vintern 1896 
öfver 200 nya aktier voro tecknade. Det är därför att hoppas, 
att de, hvilka denna gång önskat att erhålla aktier, men ej 
blefvo i tillfälle därtill, senare skola vara lika villiga att för-
nya sin teckning, om bolaget ännu en gång skulle komma 
att utvidga verksamheten. 

Af stort värde var, att H. M. Drottningen denna gång 
lät teckna sig för 12 aktier och prinsarna Carl och Eugen 
samt prins Bernadotte åter togo 8 aktier hvar. Afven många 
andra af de förra aktieägarne tecknade sig för flera nya aktier. 
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Allt detta blef naturligtvis en stor ul)pmuntran för styrelsen, 
då däraf framgick, att aktieägarne hade förtroende för före-
taget. 

Huru styrelsen i följd af denna aktieteckning och på 
uppdrag af bolagsstämman skred till verket med inköp af 
tomt m. m. samt huru verksamheten fortgick inom de redan 
färdiga husen under år 1895, synes af följande utdrag ur 
styrelsens berättelse till bolagsstämman den 18 april 1896. 

"Under förlidet år hafva alla lägenheter i bolagets egen-
dom varit uthyrda. Det beräknade hyresbeloppet, 10,461 
kronor, har till fullo infiutit så när som på 64 kr. 95 öre. 
1 egendomen finnas 65 lägenheter utom samlingssal, före-
ståndarinnans bostad samt handeisbodens lokaler. 

Antalet personer, som för närvarande bo uti egendomen, 
utgör ungefär 300, livaraf omkring hälften barn. 

Tvenne familjer hafva uppsagts till affiytfning på grund 
af förhållanden, som menligt inverkade på andra hyresgäster. 
Båda dessa familjer flyttade med skuld å hyran, utgörande 
de ofvannämnda 64 kr. 95 öre. För öfrigt hafva inga flytt-
ningar från egendomen under året förekommit. 

Ordningen i hemmen och på gårder har varit tillfreds-
ställande. 

Ehuru de i egendomen boende barnen äro så många, 
torde med skäl kunna sägas, att de ej förorsakat grannarne 
något obehag eller gjort någon skada i trappuppgångar och 
förstugor eller på gården. 

Andaktsstunder hafva hållits i sarnlingssalen livarje sön-
och helgdag kl. 6 e. m. och hafva dessa i allmänhet varit 
talrikt besökt a. 

Ilvarjo söndagsmorgon kl. 9 har hållits söndagsskola med 
så många af husets barn, som velat komma. Tre dagar i 
veckan har hållits syförening, nämligen Måndag för mödrar, 
Onsdag och Fredag för barn. Under de gångna åren hafva 
en och annan gång föredrag i ämnen af allmänt intresse 
hållits uti samlingssalen. 

Bland hyresgästerna har bildats en sjukkassa. Afven 
hafva hyresgästerna själfva någon gång under året anordnat 
sammanträde för att rådplöga om gemensamma angelägen-
heter. 

Fattigvården har äfven detta år med understöd bistått 
omkring 20 st. familjer. 
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Som utvidgning af bolagets verksamhet visat sig önsk-
värd, beslöts vid förra årets ordinarie bolagsstämma att be-
myndiga styrelsen att för bolagets räkning af Stockholms 
stad inköpa den omedelbart intill bolagets nuvarande egen-
dom belägna tomten n:o 7 kvarteret Storken på villkor styrelsen 
fiinne antagliga och att för erhållande af medel till att upp-
föra nya byggnader därå utsläppa 200 st. nya aktier å kr. 500 
stycket. Styrelsen har af Stockholms stad inköpt ofvannämnda 
tomt till ett pris af 45 kr. 36 öre kvm, eller samma pris 
som den förut af staden inköpta, men i öfrigt på något mindre 
fördelaktiga villkor. Likviden skall ske medelst en årlig in-
betalning af 4 0/0  å hela inköpspriset, hvaraf 3 % o beräknas 
som ränta samt 1 0/  som amortering, och som säkerhet skall 
bolaget aflämna intecknad skuldförbindelse i den försålda tomten 
till motsvarande belopp. Räntan skall erläggas från och med 
den dag bolaget af staden erhåller köpebref å tomten, ny 
designation och för lagfart nödiga åtkomsthandlingar. Aktie-
teckningen fortgår och äro för närvarande tecknade 166 st. 
aktier. 

Med tacksamhet må nämnas, att af herr kontreamiralen 
Hj. Klintberg som gåfva öfverlämnats en aktie med åtföljande 
kuponger, å hvilken aktie utdelningen får af styrelsen diso-
neras för att vid behof understödja någon fattig familj, boende 
i bolagets egendom. 

Handelsboden har af hyresgästerna varit mycket anlitad. 
Påtagligt är, att för dessa måste vara en fördel att så nära 
som uti samma lägenhet hafva en handeisbod, uti hvilken de 
kunna påräkna att erhålla goda varor till moderata pris." 

2. De nya husen färdiga. 

Under vintern 1896— 1897 fortgick allt i lugn och ro 
inom de färdiga husen n:r 52 vid Sibyllegatan. 

Bebyggandet af den bredvidliggande nyinköpta tomten 
gick raskt framåt. Hr N. J. Bengtsson blef äfven denna gång 
vår byggmästare, men ritningarna uppgjordes af arkitekten 
E. Forsberg, hvilken dessutom val des till byggnad skontrollant. 

Under hela året 1896 anmälde sig oupphörligen hyres-
sökande till det nya huset, men, så länge icke ens grunden 
var färdig, mottogos inga anmälningar. 





Ifl• 



- 

Ständigt växte dock de sökandes antal, hvarför vi i 
oktober 1896 bo••ijade anteckna dem ibland de anmälda, som 
möjligen kunde ifrågakomma såsom blifvande hyresgäster. 
Redan fram på vintern måste emellertid antecknandet upp-
höra, då antalet var mer än fulltecknadt. 

Det väntades blifva 75 lägenheter inom den nya egen-
domen, men vi antecknade ungefär dubbla antalet, för att kunna 
bland de sökande välja dem, som tycktes mest lämpliga. 

Under vinterns och vårens iopp besöktes sedan de flesta 
af de antecknade familjerna af två och två bland våra vänner 
för att söka få någon kännedom om, huru hemmen höllos 
o. s. V. Upplysningar söktes äfven från värdar och arhets-
gifvare. Särskildt afseende fästes vid de upplysningar, som 
kunde lämnas af de ordentliga bland våra förutvarande hyres- 
gäster, på hvilkas omdöme vi ansågo oss kunna lita. De, som 
äro arbetskamrater eller som eljest umgås under likartade för- 
hållanden, hafva i allmänhet mycket god reda på hvarandra. 

Kan man så äfven från skolan få ett vitsord om barnen 
och om föräldrarnes förhållande till skolan; då har man gjort 
hvad som i allmänhet är möjligt för att få någorlunda 
kännedom om hvad slags folk det är som tages emot. 

Detta är också verkligen nödvändigt. 
Först och främst måste man nämligen taga i betraktande 

bolagsordningens paragraf 1 och se till att det just blir "den 
mindre bemedlade delen af Stockholms befolkning", som blir 
mottagen. Sedan måste man ock ha någon garanti för, att 
de som mottagas äro sådana personer, hvilka både vilja och 
kunna rätta sig efter de förbindelser, som de åtaga sig genom 
att underskrifva kontrakten. 

Vi hade nämligen gjort den erfarenheten gent emot några 
familjer ibland de först inflyttade, att de ej särdeles fäst 
sig vid kontraktets innehåll, utan skrifvit under i den tanken 
att "det blir nog bra med det, bara jag väl kommer dit." 

Att föra tillsammans så många familjer och i synnerhet 
en så talrik barnskara medför alltid en stor risk. 

Därför äro de upplysningar, som kunna erhållas från skolan, 
af så stor betydelse. Visserligen väntar man icke att finna 
fullkomligheter, men det är nödvändigt att få med sådant 
folk att göra, som vilja underkasta sig en vänlig påminnelse. 
Jag erinrar mig t. ex. huru en fader till mig uttalade sin 
förvåning öfver, att hans barn blifvit tillsagda att gå in ifrån 
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gatan, där de alls intet ondt förehade, utan helt snällt lekte 
med några stenar. Han påmindes om, att gården blifvit till-
tagen så rymlig just för att gifva barnen plats för deras lekar, 
samt att vi höllo så strängt på, att de ej fingo störa gran-
narna genom att använda gata och trottoar till lek- eller 
samlingsplats, att vi intagit bestämmelsen härom i kontrakten. 

Han betänkte själf, huru det skulle te sig, om alla våra 
barn skulle hafva gatan till lekplats, och insåg det berättigade 
i den tillsägelse hans egna barn fått och har sedan alltjämt 
varit oss en synnerligt god och trogen bundsförvandt vid 
ordningens upprätthållande. 

Sedan man, såsom ofvan lieskrifvits, inhämtat så nog-
granna upplysningar som möjligt om de antecknade, utvaldes 
de som ansågos vara de mest lämpliga till hyresgäster. Dessa 
blefvo alla kallade till ett möte i vår samlingssal på kvällen 
den 4 juni. 

Då alla voro samlade, upplästes kontrakten och därvid 
påpekades särskildt de däri med fetstil tryckta hufvudpunk-
tema, i livilka hyresgästerna förbinda sig: 

Att ej utan styrelsens medgifcande hafva inneboende. 
Att ej störa ordning och tre fnad genom osnygghct eller 
oskicicligt uppförande, hvartill framför allt räknas drycken-
skap, äfven utan våldsamma eller störande uppiräden. 
Att tillse att barn ej genom skrifning å väggar och i trappor 
eller på annat sätt osnygga eller fördärfva egendomen, samt 
att förstugor, trappor, portgånqar och trottoarer ej begagnas 
till lek- eller samlingspiatser. 
Att rengöring af trappa och förstuga väl ombesöjes i öfverens-
stämmelse med den härför fastställda ordningen. 
Det vanliga inneboendesystemet är alldeles förbjudet, 

men orden "utan styrelsens medgifvande" hafva tagits in, för 
att man skulle kunna tillåta en ensam kvinna eller änka med 
små barn att hafva en annan ensam kvinna inneboende hos 
sig. Någon enda gång har en broder till mannen eller till 
hustrun fått bo i en familj, när därtill alldeles särskilda orsaker 
funnits. Eljest har, som sagdt, i regeln inneboende förbjudits 
under alla omständigheter. 

Alla uppmanades mi att betänka, om de verkligen ville 
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ikläcia sig dessa förbindelser, och oml)ådos att hällro låta bli 
att underskrifva kontraktet än att genom dess underskrif-
vande gifva ett löfte, som de ej voro vissa om att verkligen 
kunna hålla. Det vore ju mycket bättre att aldrig komma in 
i huset, än att komma in blott för att snart blifva uppsagd. 

De föregående åren hade lärt oss, att denna försiktighet 
vore af nöden. 

Vi veta, att åtminstone en man af de kallade gick utan 
att ha underskrifvit kontraktet. Han hade blifvit varmt re-
kommenderad af sin tillfälliga arbetsgifvare, men vi fingo 
sedan höra, att han länge varit begifven på starka drycker. 

En af våra förutvarande hyresgäster förde protokoll öf-
vor hvad som förekom vid detta tillfälle. Protokollet blef 
sedermera uppläst och justeradt under ett möte, då alla hyres-
gästerna från såväl de gamla som de nya husen voro samlade. 
De förstnämnda hade då bott här på femte året, och de se-
nare något mer än 6 månader. 

Huru förhållandena utvecklat sig i n:r 52 Sibyllegatan, 
som numera nämdes det gamla huset, under loppet af 1896, 
synes af den här följande Styrelsens berättelse, som afgafs 
till aktieägarna vid bolagsstärnrnan 1897. 

"Då Styrelsen för "Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem" 
nu afgifver berättelse till aktieägarne för det gångna året, är 
det med glädje och tillfredsställelse, som den kan meddela, 
att icke blott samtliga lägenheterna varit uthyrda under hela 
det gångna året, utan äfven att det beräknade hyresbeloppet 
Kr. 10,443. o till fullo influtit. Detta goda resultat af bola-
gets verksamhet har säkerligen sin grund icke blott i de re-
lativt låga hyrorna och svårigheten för arbetare med familj 
att erhålla annan bostad, utan äfven i hvresgäst.ernas tillfreds- 
ställelse med anordningarna inom bolagets hus. Styrelsen har 
ej ansett det vara nödvändigt att höja hyrorna, ehuru lägen-
heter för arbetare detta år betingat vida högre pris; utan 
äro hyresbeloppen fortfarande desamma, som föregående års 
berättelse meddelade *), nämligen: 

Ett rum och större kök ...............(26 lägenheter) 180 kr. 
D:o 	 d:o 	(4 tr. upp) (4 	" 	) 168 

Ett rum och mindre kök 	(12 	" 	) 160 " 
D:o 	 d:o 	(4 tr. upp) ( 2 	" 	) 154 

) 1 stöllet lät styrelsen redan 1895 sätta ned hyrorna för de lägeiilieter 
som äro belägna 4 trappor upp. 
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Ett rum med spiselkakelugn 	. (16 lägenheter) 120 kr. 
D:o 	 d:o 	(4 tr. u.) ( 2 	,, 	) 114 

Ett litet rum utan tambur ........... ( 2 	,, 	) 108 
Ett mycket litet rum .............. ... ..( 1 lägenhet ) 	60 

allt för år. 
Antalet personer boende inom egendomen utgör 302, 

hvaraf 172 barn och yngre personer. 
Ingen familj har under året blifvit uppsagd. En har 

afflyttat, emedan lämplig lägenhet erhölls i närheten af den 
plats, där mannen hade sitt arbete. En och annan omflytt-
ning har skett inom husen. 

Ordningen inom egendomen, såväl i hemmen och i 
trappuppgångarna som på gården, har äfven detta år varit 
den bästa. Fastän barnens antal år efter år vuxit, hafva dock, 
enligt styrelsens åsikt, några större svårigheter ej därigenom 
uppstått och icke heller några väsentliga obehag diiraf vållats 
grannarne till egendomen. 

1 samlingssalen hafva under året hållits andaktsstunder 
söndagar och onsdagar på eftermiddagarne. Dessutom hafva 
hyresgästerna själfva bland sig utsett en kommitté af 5 per-
soner för anordnande af barn- och ungdomsmöten, hvilka hål-
lits hvarannan söndagseftermiddag. Därvid hafva förekommit 
korta andliga föredrag, äfvensom sång, musik och deklama-
tion m. m. Ungdomen har visat ganska stort intresse för 
dessa möten, hvilka torde hafva en ganska beaktansvärd upp-
fostrande betydelse. 

Syförening har hållits såsom föregående år; måndagar 
för mödrar samt onsdagar och fredagar för barn. 

På onsdagarna har fröken Kerstin Key, hvilken genom-
gått kurs vid Nääs' slöjdseminarium, med största oegennytta 
ledt undervisningen och därvid undervisat barnen icke blott 
i sömnad, utan äfven i olika slags slöjd, såsom bindning af 
borstar, halm- och rottingflätning, knytning af nät, väfning 
af band m. m. 

Den i föregående årsberättelse omnämnda nybildade sjuk-
kassan har till allmän belåtenhet under det gångna året fort-
farande ägt bestånd. Den räknade vid årets slut 72 medlem-
mar och hade en behållning af öfver 600 kr. 1 sjukhjälp 
och till andra omkostnader hafva ur denna kassa utbetalats 
omkring 300 kronor. 

Då sjukkassans medlemmar för sina sammanträden pläga 
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använda samlingssalen och önskade att deltaga i hyreskostna-
den för densamma, anordnade de, i afsikt att erhålla medel 
härtill, under sistlidne november månad en fest, hvarvid före-
kommo föredrag af direktör Ernst Beckman, äfvensom tal, 
deklamation och sång, till största delen af personer boende 
i egendomen. Festen var talrikt besökt. 

Understöd från fattigvården har erhållits för 18 familjer 
mot 20 föregående år. 

Hälsotillståndet bland hyresgästerna har varit godt. 
Enligt beslut vid ordinarie bolagsstämma 1895 utfärda-

des inbjudning till tecknande af 200 st. nya aktier i bolaget 
å 500 kronor hvardera, i ändamål att inköpa en bredvid lig-
gande tomt och därå uppföra nya byggnader. Dessa aktier 
blefvo under det gångna året fulltecknade, och skedde sista 
inbetalningen å desamma den 1 mars innevarande år. 

Ritningar till de nya byggnaderna uppgjordes af arkitekten 
A. G. Forsberg, som äfven sedermera antogs till bolagets 
kontrollant öfver byggnadsarbetet. Byggnadernas uppförande 
utbjöds på entreprenad, och antog Styrelsen det lägsta anbu-
det, som ingifvits af byggmästaren N. J. Bengtsson. Med 
honom uppgjordes den 9 juni 1896 kontrakt att uppföra ny-
byggnaden för en summa af 202,700 kronor. 

Vi hafva glädjen nämna, att de nya byggnaderna, tvänne 
bostadshus med tillhörande uthuslägenheter, nu äro under tak, 
och hoppas styrelsen, att de blifva färdiga till mottagande 
af hyresgäster den 1 nästkommande oktober. Byggnaderna 
äro under arbetstiden brandförsäkrade i bolaget Skandia för 
200,000 kronor. 

De nya husen komma att innehålla 75 lägenheter, af- 
sedda att uthyras. De flesta af dessa utgöras af ett rum och 
kök, några af ett rum med kakelugnsspis, några få af två 
rum och kök. Dessutom komma där att inrymmas en större 
lokal, afsedd för den handelsbod, hvilken för närvarande har 
lokal i ett af de äldre husen, samt 3 rum och kök, afsedda 
till bostad för vice värd. Hela hyresbeloppet för år är beräk-
nadt till 15,250 kronor. 

Anmälningarna för erhållande af lägenheter i dessa nya 
hus hafva varit så många, att man länge sedan måst genom 
anslag tillkännagifva, att sådana ej längre kunna mottagas. 

Styrelsen hoppas, att kostnaden för de fullt färdiga bygg-
naderna med tomt ej skall öfverstiga 277,000 kronor. 
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Afkastningen af de till bolaget skänkta kupongerna har 
användts till fromma för hyresgäster på sådant sätt, att för 
några barn bekostats vistelse vid skollofskoloni, åt ett par 
familjer lämnats bidrag till uppehåll under sommaren på lan-
det m. m. 

Vi hafva glädjen omnämna, att bolaget från enkefru 
Emma Benedicks' sterbhus fått mottaga som gåfva två aktie-
bref (n:is 26, 27) i bolaget jämte tillhörande kuponger från 
och med 11:0 2, och skall enligt gåfvobrefvet afkastningen 
användas till understöd åt behöfvande hyresgäster i bolagets hus. 

Kokgasledning har under året blifvit införd i alla kök 
inom egendomen. Kostnaden härför har uppgått till 875 kr. 
Hyresgästerna äro särdeles belåtna med denna anordning. 

Rörande den handelsbod, som i denna liksom i föregå-
ende årsberättelse omnämnts, vill Styrelsen här lämna några 
meddelanden. 

Ar 1891 anslogos af "Stiftelsen Lars Hiertas Minne" 
1,500 kronor såsom understöd till grundande af en, förnäm-
ligast för arbetare afsedd, handelsbod, hvilken så vidt möjligt 
borde inrättas efter mönstret af de i England förekommande 
kooperativa handelsafförerna. En sådan bod öppnades uti hu-
set n:o 12 Nybergsgränd, där undertecknad A. Lagerstedt då 
var vice värdinna för detta liksom för några andra af Stock-
holms Stads där belägna hus. När hösten år 1893 inflyttning 
skedde uti bolagets egendom Sibyllegatan 52, flyttades äfven 
den nämnda handeisboden dit, och har handeisrörelsen sedan 
alltjämt fort.gått. Boden, där matvaror och specerier tillhanda-
hållas, har af hyresgästerna varit mycket anlitad. Det är tyd-
ligen för dessa en stor fördel att på så nära håll hafva en 
handelsbod, där de kunna påräkna att erhålla varor af full-
god beskaffenhet för dagens lägsta möjliga pris. Affären har 
hittills lämnat ingen eller obetydlig vinst, det egentliga koo-
perativa systemet har därför hittills icke kunnat. tillämpas. Någon 
vinst uppstod under sistförflut.na  år, hvilken användes till ut-
delning åt hvarje familj af en mindre gåfva af bodens förråd. 
Huruvida i bolagets nya hus, dit såsom ofvan är nämndt af-
fären är afsedd att flyttas, densamma kommer att bära sig 
tillräckligt väl, för att öfvergång till det kooperativa systemet 
må kunna ske, får framtiden utvisa. 

Stockholm i mars 1897. 
Oscar Hirsch. 

S. Almquist. S. Garlson. Agnes Lagerstedt. N. G. JJT•  Lagerstedt." 



1 september månad voro de nya husen färdiga att mot-
taga sina hyresgäster. Inflyttningen skedde under senare hälf-
ten af månaden och allt tillgick äfven denna gång under full-
komlig ordning och stillhet. 

Också nu uttalade mången sin glädje öfvcr att flytta in 
i dessa lägenheter, där allt vittnade om omtanke för hyres-
gästens trefnad och bekvämlighet och där hyran änddck ej 
var högre än att man - om ej hälsa och arbetstillfälle sveko 
- såg sig i stånd att betala den utan hjälp af främmande 
inneboende och således fick äga sitt lilla hem för sig själf. 
På grund af stegrade byggnadsomkostnader måste hyrorna i 
de nya husen sättas något högre än i de gamla. Härtill bi-
drog äfven, att staden satt betalningsvillkoren mindre fördel-
aktiga för den nya än för den gamla tomten. 

1 oktober månad, då alla voro inflyttade, inbjöd styrel-
sen de nykomna hyresgästerna till en välkomstfest. Afven 
aktieägare och vänner voro inbjudna, så långt utrymmet 
medgaf. 

Ordföranden, ingeniör Hirseh, hälsade alla välkomna och 
tillönskade Guds välsignelse i de nya hemmen. Vacker sång 
och musik utfördes och ett uppbyggelseföredrag hölls af herr 
A. F. Tiselius, som talade öfver 1 Petri 4 kap. 1 —11: - 

-- "Ofver all ting hafven en l?rinnande kärlek inbördes. 
- - Varen tjänstaktiga inbördes, hvar och en med den 
gåfva som han hafver fått. - - På det Gud må blifva ärad 
i all ting genom Jesus Kristus, hvilken vare ära och makt 
evinnerligen. Arnen." Därefter ägde gemensam tedrickning 
rum och hölls afslutningsbetraktelse af apotekar Niklasson. 

Innan de närvarande åtskildes, bad en af de inflyttade, 
herr V. Spångberg, att få uttala den tacksamhet och glädje 
han kände, och som han trodde flera med honom, att hafva 
kommit till ett hus, där värdarne och bolaget visade, att 
iiyresgästernas andliga och lekamliga väl hade större betydelse 
för dem, än den egna vinsten. 

Kostnaden för de nya husen, hyrorna för de olika lägen-
heterna samt öfriga förhållanden framgå af följande utdrag 
ur den berättelse, som styrelsen i mars 1898 afgaf till bolags-
stämman. 

"Då Styrelsen för "Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem" 
nu afgifver berättelse till akticägarne för år 1897, är det 
med tillfredsställelse som den kan meddela, att de nya bygg- 
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nacierna i n:o 8 kvarteret Storken, med adress n:o 50 Sibylle-
gatan, blefvo färdiga till mottagande af hyresgäster den 1 
oktober 1897. Efterfrågan å lägenheter i desamma var så 
stor, att många spekulanter å sådana tyvärr måste afvisas. 
Bolaget har genom dessa byggnader kunnat gifva goda bo-
städer åt ytterligare 75 familjer och således bidragit att minska 
de husvillas antal. 

1 näst föregående årsberättelse uttalade Styrelsen sin för-
hoppning, att kostnaden för de nya byggnaderna med tomt 
ej skulle öfverstiga 277,000 kronor. Kostnaden har emeller-
tid uppgått till 285,406,82 kronor, hvari dock inbegripes en 
summa af 4,804 kronor, som utbetalts för husens brandför-
säkring i Stockholms stads brandförsäkringskontor. De äro 
härigenom brandförsäkrade där för all framtid till ett belopp af 
240,000 kronor. 

Den ökade kostnaden för öfrigt beror på en del utom 
kontraktet utförda arbeten, utbetalta räntor under byggnads-
tiden, lagfarts- och inteckningskostnader m. in. 

Den 11 december 1897 upptogs i Stockholms stads spar-
bank ett lån å 100,000 kr. mot inteckningar i bolagets nya 
egendom och löpande med 4 0 /0  ränta. 

Hyrorna för de nya husen utgöra kr. 15,872,76 för år 
och hafva desamma till fullo influtit för oktober, november 
och december. De gamla husens lägenheter hafva under hela 
det gångna året varit uthyrda, och har det för desamma be- 
räknade hyresbeloppet 	10,441 kr. - till fullo influtit, så 
när som på 5 kronor. 

De hyror, som betalas uti de nya husen, äro följande: 
Två 	rum 	och 	kök 	......... ..................... 	( 	5 lägenheter) 315 kr. 

D:o 	D:o 	(4 tr. upp) .........( 	1 lägenhet 	) 305 
Ett rum 	och 	kök 	(åt gatan) 	........... (21 lägenheter) 210 

D:o 	d:o 	(åt 	gården) ............ (24 ) 204 
D:o 	d:o 	(4 	tr. 	upp) ............ ( 3 ) 198 

Ett rum 	och 	större 	kök .. ........... ..... 	( 	1. lägenhet 	) 230 
Ett 	rum 	och 	kök ................................. ( 8 lägenheter) 190 
Ett rum 	med 	spiselkakelugn 	............ (10 ) 144 

D:o 	d:o 	..... . ...... 	( 	1 lägenhet 	) 132 
D:o 	d:o 	. ... 	..... 	..( 	1 ) 120 

En 	bodlägenhet 	med 	rum 	................ ( 	1 
,, 

) 650 
Antalet personer boende ut.i lägenheterna n:o 50 Sibylle- 
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gatan är 356, och uti lägenheterna 11:0 52 Sibyllegatan 299; 
inom bolagets samtliga egendomar bo sålunda tillsammans 655 
personer. Af dessa äro 377 barn och yngre personer. 

Understöd från fattigvården har erhållits för 37 familjer. 
Hälsotillståndet bland hyresgästerna har varit godt. 
Två familjer hafva blifvit uppsagda. En och annan om-

flyttning inom husen har ägt ruin. 
Ordningen inom egendomarna, så väl i hemmen och i 

trappuppgångarna som på gårdarna har varit den bästa. 
Fastän barnens antal vuxit, hafva därigenom ej några 

väsentliga obehag våflats närboende personer. 
Sainlingssalen, som nu är gemensam för båda egehdo-

marna, har blifvit tillökad med ett större ruin och kök. Sam-
lingssalen och det nya rummet skiljas genom en skjatvägg, 
så att de kunna förenas till ett enda rum, i hvilket omkring 
175 personer då rymmas. 

Andaktsstunder hafva under året hållits söndagar och 
onsdagar på eftermiddagarna. Uiigdomsmöten hafva då och 
då anordnats af kommitterade bland hyresgästerna. 

Syföroning har hållits såsom föregående år; måndagar 
för mödrar, onsdagar och fredagar för barn. 

Fröken Kerstin Key har äfven detta år vid onsdagarnas 
möten med största oegennytta undervisat i sömnad och olika 
slags slöjd såsom bindning af borstar, halm- och rottingsflät-
ning, iiätknytning, bandväfning m. m. 

Den i föregående årsberättelser omtalade sjukkassan äger 
fortfarande, till allmän belåtenhet, bestånd. Medlemmarnas 
antal utgjorde vid årets slut 75, och hade sjukkassan en be-
hållning af 1,340 kronor. 1 sjukhjälp etc. hafva ur denna 
kassa utbetalats omkring 720 kr. Med glädje må nämnas, 
att denna sjukkassa, som helt och hållet skötes af hyresgä-
sterna själfva, blifvit ihågkommen af fröken Wendla Carlson 
med en testamentarisk gåfva af 500 kr. 

Afkastningen af de till bolaget skänkta kupongerna har 
användts till fromma för hyresgäster på sådant sätt, att för 
några barn bekostats vistelse på landet under sommaren. 

Vi hafva glädjen omnämna, att bolaget från änkefru Inge-
borg Petersons fått emottaga som gåfva 3 aktiebref i bolaget 
(n:o 143, 144, 145) jämte tillhörande kuponger, och skall 
afkastningen användas till understöd åt behöfvando hyres-
gäster i bolagets hus. 

5 



Den i föregående årsberättelser omtalade liandeisbod, där 
matvaror och spocerier tillhandaliållas, har flyttats från den 
förutvarande lägenheten i bolagets äldre hus till en större och 
bättre lokal i ett af de nya husen. Det visar sig, att hyres-
gästerna fortfarande sätta värde på densamma, då de kunna 
påräkna att där erhålla varor af fullgod beskaffenhet för da-
gens lägsta pris. Alla inköp betalas kontant, hvilket för 
hyresgästerna bör vara en god sporre till ordning och spar-
samhet. Handolsbodens förra lokal har omändrats till en 
mangelbod, i hvilken finnas två manglar, och har denna bod 
blifvit förhyrd af en af hyresgästerna. Det har visat sig vara 
af nytta för hyresgästerna att hafva en så nära tillgänglig 
mangelbod, enär de därigenom spara en för dem dyrbar tid. 

Under förflutna året har i huset n:o 52 Sibyllegatan in-
rättats ännu ett ungkarlsrurn, så att därstädes nu finnas 2 
dylika med 4 platser i hvartdera. Rummet Jiar af bolaget 
snyggt möblerats. En kvinnlig hyresgäst ombestyr eldning, 
städning och tvätt. Priset har varit 5 kronor i månaden för 
god sängplats med linne. Dessa rum hafva varit mycket om-
tyckta, och skulle det vara en stor fördel, om flera dylika 
kunde inrättas, för att motarbeta det synnerligen ofördelaktiga 
inneboendesystemet. 

De nya husens inredning har vunnit fackmäns och liyres-. 
gästers belåtenhet, och har bolaget lyckats att åt hyresgästerna 
erhålla största möjliga utrymme och bästa inredning mot billi 
gaste hyra. Till hvarje lägenhet finnes tambur, garderob, 
kokgas, vedlår, matskåp, vatten med aflopp, och äro köken 
väl inredda. 

Hyrorna för de nya husen hafva för oktober, november 
och december månader utgjort 3,941,11 kronor, och äro de 
nya aktieägarne enligt inbjudningen berättigade till 4 O/  ränta 
från sista inbetalningen, hvilket utgör 15 kr. per aktie eller 
tillhopa 3,000 kronor." 

Utdrag ur revisionsberättelsen samma 

"Egendomarna äro brandförsäkrado för all framtid uti 
Stockholms stads brandkontor för en sammanlagd summa af 
kronor 400,000. 

Styrelsens protokoller hafva vi genomgått och därvid ej 
funnit skäl till anmärkning. 
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Värdepapper och kontanter, äfvenså verifikationer hafva 
varit med räkenskaperna öfverensstämmande, och har vid be-
sök i egendomarna allt befunnits i bästa skick. 

Under hänvisning till den fullständiga och i flera afseen-
den synnerligen tillfredsställande berättelsen, som af styrelsen 
afgifvits, få revisorerna såsom sin åsikt uttala, att företaget 
fortfarande och med ökad framgång ledes i den riktning, som 
den ursprungliga planen utstakat, samt att hyresgästerna i 
såväl moraliskt som ekonomiskt afseende åtnjutit högst väsent-
liga fördelar. 

För närvarande äro uti bolagets byggnader - bygg-
naderna å den nya tomten äro sedan den 1 sistlidne oktober 
tagna i bruk - inrymda 655 personer, hvaribland 377 barn, 
livilka, förutom att de åtnjuta den oskattbara förmånen af 
sunda bostäder, mottagit mångahanda bevis på styrelsens kär-
leksfulia omvårdnad. 

Från nybyggnaderna hafva under sistlidne års 4:de kvartal 
influtit hyror till ett belopp af kr. 3,944, ii, hvilka icke förts å 
vinst- och förlustkontot, utan har detta belopp fördelats så-
lunda, att kr. 3,000 afsatts till ränta åt de nya aktieteck-
name och återstoden påförts nybyggnadskontot. 

På grund af hvad här ofvan meddelats, få vi, varmt 
erkännande den oegennyttiga omsorg, som utmärkt styrelsen 
och särskildt dess ordförande vid vården af de äldre och 
uppförandet af de nya byggnaderna, hemställa om full ansvars-
frihet för förvaltningen af bolagets angelägenheter för år 1897 
på samma gång vi föreslå, att af årsvinsten måtte till de 
äldre aktieägarne utdelas 4 O  å aktiekapitalet med 4,000 kronor. 

Aterstoden kr. 1,572,03 skall, i enlighet med bestämmel-
serna i § 25 af bolagsordningen, öfverföras till reservfonden. 

Stockholm den 19 mars 1898. 

Carl Nyström. Nils Sundström. Karl Niklasson." 

Inom n:r 52 Sibyllegatan finnas 65 lägenheter, och då 
som nämndt är de nya husen innehålla 75 dylika, så har 
bostadsbristen genom Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem 
blifvit minskad med 140 lägenheter. 

Adressnumren för de nya husen äro 50 A och B Sibyllegatan 
och 41 A och B Jungfrugatan. Både den äldre och den nya 
tomten sträcka sig nämligen mellan Jungfru- och Sibyllegatorna. 
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Det kan med allt skäl sägas, att detta är ett godt läge. 
Det är först och främst friskt och hälsosamt genom sitt nära 
grannskap till Ladugårdsgärdet och norra Djurgården. 

Vägen är kort att under heta sommardagar, då tiden 
medgifver det, komma ut "i det gröna". Detta är en af-
sevärd fördel, ty fastän våra gårdar äro ovanligt stora för 
Stockholmsförhållanden, så bli de dock ganska små i förhål-
lande till det stora barnantalet, isynnerhet under ferierna, 
då alla äro lediga. 

Läget är ock förmånligt så till vida, att husen ej äro 
belägna i någon stadens utkant eller i något slags fattig-
kvarter, utan midt ibland hus, som äro afsedda för mera 
lyckligt lottade hyresgäster. 

Då dessa senare så ofta äro i behof af arbetshjälp - 
städerskor, hjälphustrur, vedkarlar, m. m. m. m. - är det 
för arbetsgifvare som för arbetare en ömsesidig förmån, att 
de icke bo alltför långt ifrån livarandra. 

Onskligt och viktigt vore det därför, att flere lika väl 
belägna hus med bostäder för arbetare kunde åstadkommas på 
Ostermalm såväl som i andra stadsdelar. 







VII. 

Verksamheten inom Stockholms arbetarehem. 

Enligt första paragrafen i bolagsordningen för Aktie-
bolaget Stockholms Arbet.arehem är bolagets ändamål att om-
besörja inrättandet af lämpliga och sunda bostäder, hvilka 
skola uthyras till billigast möjliga pris, samt att verka för 
hyresgästernas trefnad och höjande i moraliskt hänseende. 

1 det föregående är redogjordt för, huru bolaget sökt 
förverkliga det första af dessa ändamål. Till 1 oktober 1897 
voro genom dess försorg fem hus uppförda. De sist byggda 
husen äro nämligen förenade genom ett mellanliggande gård s-
hus. 

Vid inredandet af lägenheterna voro tankarne framför 
allt riktade på det, som för den blifvande hyresgästeii ansågs 
mest lämpligt och kunde bereda honom största möjliga trefnad. 
Man ansåg därför, att ingen onödig lyx, såsom kulörta kakel-
ugnar, ornamenter i taken m. ni., som fördyrar lägenheten 
utan motsvarande höjning i trefnaden, borde få förekomma. 
Däremot har man så långt det varit möjligt sörjt för an-
skaft'andet af allt sådant, som underlättar ordningens och 
snygghetens upprätthållande och således verkligen bereder större 
hemtrefnad, såsom garderober, skafferier, köksskåp, vdlårar, 
vatten- och afioppsledningar samt ,  införandet af kokgas. 

Den som vet, hvilken betydelse det har för hvarje män-
niska att äga ett hem, där hon trifves, dit hon med glädje 
återvänder för att hämta hvila och vederkvickelse efter ar-
betet, han förstår ock, att då bolaget försökt att göra det 
enkla hemmet så trefligt som möjligt, så har det redan i detta 
haft det andra ändamålet för ögonen, nämligen att i moraliskt 
hänseende söka höja sina hyresgäster. 



- 70 

Den arbetare skall vara bra liknöjd, som = då han får 
flytta in i en ny, ren och ljus lägenhet, försedd med de flesta 
af sådana bekvämligheter, som eljest blott bruka finnas i de 
bostäder, hvilka äro afsedda för förmöget folk, - ej ryckes 
upp och känner en smula glädje öfver ombytet från den 
förra smutsiga och obekväma bostaden. 

Tanken, att "denna snygga lägenhet få vi nu ha för oss 
sjäifva, ty hyran är så dräglig, att vi kunna betala den utan 
att ha inneboende", den tanken måste ock hos de flesta - 
hos männen såväl som hustrurna 	väcka önskan och längtan 
att blifva och förblifva en ordentlig människa. 

Därför ha hyrorna satts så lågt S01n möjligt och skola 
enligt kontrakten betalas månadsvis. För den, som finner det 
lämpligare att betala kvartalsvis, står det naturligtvis fritt att 
göra detta. Några däremot betala till och med ett par gånger 
i månaden. 

Vi ha anledning tro, att den ofvannämnda önskan och 
längtan verkligen väckts hos ganska många. Flera ha visat, 
att de efter inflyttningen i våra hus hafva hållit hemmet 
snyggare än förr. Af sådana, som alltid äfven under svåra 
förhållanden hållit hemmet i god ordning, ha vi hört uttalanden 
om hura mycket lättare det är här, "där allt är så bekvämt". 

Af mycket stor betydelse är grannars inflytande på hvar-
andra, och mer än en gång har jag sett exempel på, huru en 
ordningsLilskande och duglig husmoder, henne själf omedvetet, 
har inverkat uppfostrande på en eller annan grannkvinna, 
som förut varit mindre intresserad för sitt hem. 

En hustru berättade t. ex. "jag såg, hur fru N. bakade. 
Jag hade aldrig gjort det, men tänkte jag skulle försöka, det 
gick ej så bra först, men nu går det, och det blir mycket 
billigare än att köpa bröd". 

Ett uppmuntrande ord från värdinnan har nog ock sin 
betydelse. ' Så roligt, att fröken tycker jag har snyggt. Det 
vill nog så mycket till med så många barn, men roligt, att 
det också syns, att man bjuder till." 

Sådana yttranden höras ofta. Och där påminnelser er-
fordras, behöfva dessa sällan vara mycket stränga. "Här är 
förfärligt smutsigt", yttracies en gång om ett. hem. 

Vid nästa besök i samma familj var allt utmärkt snyggt 
och ordentligt i det hemmet., 0011 hustrun förklarade: "jag 

rät så, för det fröken tyckte här var smutsigt sist, me 
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barnen draga ju in så mycket". Den stackars kvinnan hade 
en supig man och sex barn, så det vill mycket till att då 
hålla ordning. Men huru mycket olyckligare vore hon icke, 
ifall hon förlorade intresset att hålla hemmet i stånd? 

Jag har sedan många gånger beundrat den frimodigliet, 
som denna hustru visat rnidt i sina stora svårigheter, och det 
intresse, med hvilket hon tillverkar trefliga plagg för barnen 
eller annat för hemmet nyttigt af sådant, som förmögnare 
vänner ej mer anse sig kunna använda, utan skänka henne. 

Mannen är som sagdt en supare, ehuru han tidtals 
visat tecken till förbättring. 1 hopp om, att han verkligen 
en gång skall blifva bättre, och för hustruns skull får fa-
miljen stanna kvar, isynnerhet som mannen på intet sätt 
stör grannarne, och emedan det är stor anledning frukta, 
att, om familjen visades härifrån, den skulle helt och hållet 
gå under. 

Ungefär liknande är nog äfven förhållandet i några 
andra familjer, isynnerhet bland de först antagna, om hvilka 
man hade mindre kännedom, innan de kommo in. Då de 
emellertid nu äro boende inom Hemmet, hafva de fått stanna 
tills vidare, i den tron, att hustru och barn däraf hafva någon 
nytta, och i det oni än svaga hoppet, att männen en gång 
skola kunna räddas eller i värsta fall blifva skilda från 
familjen. 
- 	Sådant är ibland uö(lvändigt. En stackars hustru hade 
i många år varit outsiigligt pinad af en ovanligt elak och 
supig man och hade länge önskat att blifva skild från honom, 
men hade varit så rädd för honom, att hon ej vågat taga 
något steg, för att detta skulle ske. Så flyttade familjen hit, 
och här blef samlefnaden med mannen icke lång. Här kände 
sig hustrun tryggare, då hon visste sig hafva stöd. Den råe, 
hänsynslöse mannen kände, att han förlorade makten, och på 
uppmaning lämnade han hemmet utan att kraftåtgärder be-
höfde anlitas, och hustrun kunde med vänners tillhjälp vid-
taga mått och steg för att lagligen blifva skild från honom. 

Hade dessa rnakar stannat i sin gamla bostad, så är det 
troligt, att mannen fått fortfara att pina hustru och barn, tills 
de förr eller senare dukat under och han således ådragit sig 
ett ännu storre ansvar. 

Nu är allt skäl att hoppas, att åtminstone de yngre barnen 
skola blifva dugliga människor, och hustrun är så glad, "har 
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aldrig haft det så godt som nu" - och dock är hon både 
fattig och sjuklig! 

o Om någon under dryckenskapen upprepade gånger ställer 
till störande uppträden, eller om barnen eller någon af de 
äldre visar uppenbart trots och förakt för den ordning som 
fordras och ej låter varna sig, då niåste de för exemplets 
skull sägas upp till afflyttning. 

Så har hittills måst ske med fem familjer, däraf i två 
fall för mannens skull och i tre fall för uppenbart trots af 
uppvuxna barn. 

Dylik uppsägning sker med svidande hjärta, men den 
måste ske för det helas skull. 

Att mycket af den goda samhörighetskänsla mellan hyres-
gästerna, hvilken, såsom redan nämndt, vaknade i Nybergs-
gränd, alltjämt lefver och är välsignelsebringande inom det 
jämförelsevis stora samhället i Stockholms Arbetarehems hus, 
det hoppas jag skall i många fall framgå ur de följande 
skildringarna, men redan nu skulle jag önska anföra ett sär-
skildt exempel därpå. 

En man, hvilken flera gånger visat tecken, att han ön-
skade bli en bättre människa, tycktes ej ha tålt vid, att 
hustrun för hälsans vårdande skickades till landet med barnen, 
så att han för en tid blef ensam. Dryckenskapen fick åter 
makten, och han slutade tyvärr sitt lif olyckligt. 

Hustrun och barnen blefvo då på det ömmaste omhuldade 
af grannar och hyresgäster inom egendomen. Ett par af dem, 
som ej kände familjen personligen, satte i gång en insamling 
inom hemmen, ty det gällde ju "en af oss". Denna insamling 
inbragte så mycket, att en hel uppsättning af sängkläder och 
en del möbler kunde anskaffas i de gamla och förfallnas ställe. 

Hustrun var kvar på landet en tid efter mannens död, 
och till hennes hernkomst erhöll rummet jämte skåp och 
skafferi en grundlig rengöring. Så prydde en af grannarne 
rummet med blommor, en annan kom med en bordduk, en 
tredje med ett hvitt täcke o. s. v. Den stackars kvinnan 
blef så öfverraskad af att finna hemmet så fint, att hon gröt 
af glädje öfver all den kärlek, som husets folk visade henne 
och barnen. 

Med bidrag ifrån fattigvården och med arbete, som det 
lyckats att förskaffa henne, reder hon sig nu och känner sig 
trygg i detta medvetande. En flicka bor hos henne, så att 
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hon har litet hjälp till hyran; behöfver hon ett råd då och 
då, så vet hon, hvart hon kan vända sig, och känner, att 
hon ej är öfvergifven. 

Ofvanstående framställning angifver några af de allmänna 
dragen af den verksamhet, som bedrifves inom egendomarna 
för att sprida trefnad, att föriidlande inverka på och moraliskt 
höja deras invånare. 

Vi gå nu att redogöra för några af de särskilda grenarna 
af denna verksamhet. 



Sammantraden med hyresgasterna. 

Under första tiden efter inflyttningen i de äldre husen 
förekommo åtskilliga oegentligheter. Särskildt visade barnen 

äfven de större bland dem - att de icke hade reda på 
kontraktens innehåll eller åtminstone icke förstodo nödvändig-
heten att rätta sig efter deras bestämmelser, ja, icke ens hör-
sammade påminnelser från äldre personer, hvilka de icke ansågo 
hafva med dem att skaffa. 

Att kasta en sten så, att den träffar en glasruta, eller att 
med krita eller blyerts rita en hop anstötliga ord och figurer 
på väggarna, detta anses nog af en stor del af ungdomen så-
som ett ganska oskyldigt nöje. 

Att klifva öfver det låga stängslet kring planteringarna 
på gården, trampa ned det späda gräset, bryta af buskarne 
och upprycka plantorna, det var många små ostyringars för-
nöjelse. 

Att rita upp "hagar" på trottoaren och i stora skaror 
hålla till där och hoppa eller gräfva små gropa.r för att "spela 
kulor", det ansågs då såsom en helt naturlig och bug sak, 
och det var ofattligt, att "värdinnan" inte tyckte om detta! 
Att grannarne i de närbelägna husen och de, som passerade 
förbi, kunde ha något obehag häraf, därpå fanns aldrig en 
tanke. 

Men grannarna klagade. 
Att de större gossarne hoptals skockade sig utanför por- 

tarne och i timtal höllo till där rökande cigarretter, hög-
ljucit stojande, ofta svärjande, ansågs fullt beriittigadt. "Ingen 
brydde sig om sån't där där vi bodde förut i det eller det 
numret vid en annan gata eller gränd. Det är l)ara kits-
lighet, att man inte här får vara i fred", så hette det. 
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Vi ansågo emellertid, att sådana saker icke höra till go(l 
ordning, liksom vi tyckte det icke vara lämpligt, att de större 
flickorna skulle använda sina kvällar till att slarfva med 
gossarne. 

1 många hem äro barnen nästan lämnade åt sig själfva, 
enär ofta både far och mor äro ute på arbete. Under så-
dana förhållanden kunna föräldrarna ju icke veta, hvad barnen 
taga sig för eller i hvad sällskap de komma. Rättsinnade 
föräldrar äro i dylika fall tacksamma, om de veta, att någon 
annan har ett vaksamt öga på barnen, så att de om möjligt 
undgå att taga skada till både kropp och själ. 

Vid den tidpunkt, som här närmast åsyftas, funnos i 
Stockholms Arbetarehem 49 barn under femton år, af livilka 
många voro lämnade ensamma hela dagarna. Afven om en 
moder är i hemmet, är hon vanligen upptagen af sitt arbete och 
kan omöjligt följa barnen öfver allt och se, hvad de företaga. 

Där så många familjer äro bosatta, är det däremot an-
tagligt, att, så vidt barnen äro inom egendomens område, 
någon fader eller moder eller annan i huset boende person 
skall se, livad barnen förehafva. 

För en person, t. ex. för vicevärdinnan, blir det ju i alla 
händelser omöjligt att kunna vaka öfver alla, och att ofta 
påminna om samma sak, äfven om det är till olika personer, 
blir mycket tröttsamt; tröttsamt blir det ock att ofta mottaga 
påminnelser från en och samma person. 

Här hade nog ungdomsskaran isynnerhet i början den 
uppfattningen om åtskilliga saker, att de ej voro så viktiga i 
och för sig. De lydde väl "fröken" för tillfället, men snart var 
påminnelsen glömd, och samma sak upprepades åter och åter. 

Inseende att i längden kunde det ej gå bra på detta 
sätt och af varmt intresse för den uppväxande skarans eget 
bästa, sammankallade jag alla inom egendomen boende för-
äldrar till ett diskussionsmöte för att rådgöra om, huru vi 
tillsammans skulle kunna hjälpas åt för att få till stånd en 
bättre sakernas ordning. 

En inom egendomen boende förtroendeman för en af 
arbetarnes fackföreningar, herr E. Blomberg, var mig vid detta 
tillfälle behjälplig både genom att på min begäran leda för-
handlingarna och genom goda och praktiska inlägg i diskus-
sionen. 

Vid detta tillfälle uttalades för första gången offentligen 
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af hyresgästerna själfva, huru väl de insåge förmånerna af att 
bo här, "där allt vittnade om, att bolaget ville arbetaren väl". 

Diskussionen slutade med, att alla lofvade att göra sitt 
bästa hvad barnen beträfikde och att ta]a vid sina egna 
barn om de oegentligheter, som förekommit. De närvarande 
lofvade dessutom att vänligen förmana hvaranclras barn, om 
de såge dem förehafva hvad orätt var, ja, än mer, hvar och 
en lofvade att icke blifva sårad, om hans eller hennes barn 
finge en vänlig tillrättavisning af någon annan. En del saker, 
som endast rörde de äldre, påpekades ock vid detta tillfälle. 

Innan sammanträdet slutade, uttalade de närvarande sin 
tacksamhet öfver att hafva blifvit kallade sill sammanträdet. 

På hyresgästernas eget förslag beslutades dessutom, att 
liknande allmänna sammanträden för att rådgöra om gemen-
samma angelägenheter emellanåt borde hållas. 

Verkan af detta första möte var i ögonen fallande. Det 
korn ett alldeles särskildt lugn öfver det hela, och trottoaren 
vid Sibyllegatan blef med ens fri från lekande barn. På 
trottoaren åt Jungfrugatan hafva barnen hittills ej förbjudits 
att leka, då denna gata ännu ej är reglerad och mycket få 
personer passera där. 

Då och då under årens lopp hafva dylika sammanträden 
med hyresgästerna hållits i vår samlingssal, och i många af-
seenden hafva de visat sig vara af stor betydelse. Här må 
redogöras för ännu ett sådant, som hölls på våren 1898. 

1 likhet med näst föregående sommar önskade jag att 
en tid få vara ledig och resa bort, men detta tycktes ej låta 
sig göra, emedan den person, som under min frånvaro brukat 
utöfva tillsynen inom Hemmet, nu var så upptagen, att han 
kunde ägna föga tid åt arbetet här. Dessutom voro nu de tre 
nya husen färdiga och bebodda, så att invånareantalet mer 
än fördubblats. 

Hvad var nu att göra? - J0, hyresgästerna samlades 
åter till ett möte, där jag framlade min önskan om ledighet, 
men äfven mina betänkligheter vid att resa bort; jag tillade, 
att då jag ansåg, att flertalet, af hyresgästerna voro intresserade 
för gemensam ordning och trefnad, så trodde jag likväl, att 
jag skulle våga vara frånvarande en tid. Dock föreslog jag, 
att de sjiilfva skulle välja en person, man eller kvinna, för 
hvar och. en af de nio trappuppgångarna för att, om något 
skulle inträffa, de för den uppgången skulle hafva någon att 
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vända sig till. Därpå bad jag såsom vanligt de närvarande 
välja en ordförande för att leda diskussionen. Därtill valdes 
en af våra första hyresgäster, herr J. E. Berglund, som med 
vanlig välvilja och reda ledde den mycket lifliga öfverlägg-
ung, som nu följde. Till sekreterare valdes en af de senare 
inflyttade, herr K. J. Lindström. 

Det var ett nöje att höra, huru vid detta tillfälle liksom 
så ofta annars kvinnorna såväl som männen fritt yttrade sina 
tankar under den ytterst lifliga diskussionen. Det ansågs, att 
jag borde kunna få vara borta en tid, och förslaget att välja 
en person från hvarje trappuppgång för att öfva tillsyn be-
fanns lämpligt. Dock föreslogs och heslutades efter votering, 
att två personer, en man och en kvinna, skulle väljas för hvarje 
uppgång och tillsammans bilda ett 18-mannaråd, hvilket skulle 
hafva sig anförtrodt den närmare tillsynen och söka förekomma 
oegentligheter. 

Sedan valen företagits, upplästes och justerades det proto-
koll, som hade förts ötver förhandlingarna vid det tillfälle, då 
hyresgästerna till de nya husen antogos. 

De 18 valda åtogo sig välvilligt det uppdrag, som an-
förtrod des dem. De utsågo inom sig till ordförande den ofvan-
nämnde herr Berglund och sammanträdde emellanåt under 
sommarmånaderna för att rådgöra med hvarandra. De skötte 
sitt uppdrag väl, ehuru visserligen en och annan inom egen-
domen tyckte, att de voro "nästan alltför noga". Detta torde 
dock snarare böra räknas dem till förtjänst. 

Som detta försök lyckades, har det upprepats de två 
somrar som sedan följt. 

Uppbärandet af hyrorna och dylikt har skötts af en 
utanför stående person. 

Genom dylika sammanträden hafva vi sökt intressera 
hyresgästerna sj älfva för det gemensamma ' hemmet". Vi 
hoppas, att de icke skola nöja sig med att blott "sopa rent 
för egen dörr", utan att hvar och en skall känna sig med-
ansvarig i det hela. 

Det är af allra största vikt, att denna ansvarighetskiinsla 
inpiantas så viiI hos äldre som hos yngre. Särskildt behöfva 
barnen få uppfattning om, att de böra uppföra sig väl samt 
akta saker och ting för sin egen skull och icke bara så 
länge ufröken  ser dem. 

Så hafva vi försökt att främja ordning och skick, och 



visst har det ock gått framåt i dessa afseenden. Mycket 
återstår dock än, som bör blifva annorlunda. Särskildt vore 
det önskligt, att ordnings- och skönhetssinne utvecklades där-
hän, att alla hyresgäster omfattade planteringarna med kärlek 
och intresse, i stället för att det nu tyvärr ofta händer, att 
dessa skadas genom ovarsamhet, ja till och med af rent 
okynne. Jag är emellertid viss om, att det med Guds hjälp 
skall blifva allt bättre och bättre, isynnerhet som så många 
bland våra hyresgäster varmt intressera sig för ordning och 
skick såväl som annat, hvilket hörer till det gemensamma 
bästa. 



Ix. 

Ung domsmöten. 

På det första af de ofvan omnämnda allmänna samman-
komsterna med hyresgästerna föreslogs och beslutades, att man 
skulle sammankalla barnen och ungdomen till ett särskildt 
möte. 

För att anordna detta möte tillsattes bland de närvarande 
en kommitté af fem personer. 

Dessa gingo nu i författning om att anordna ett barn-
och ungdomsmöte, där de kommitterade i vänliga och allvarliga 
ordalag föreställde de församlade nödvändigheten af att taga 
sig till vara för de större och mindre oskick, som varit rå-
dande, samt bådo dem att hjälpa oss i våra bemödanden att 
upprätthålla ordning och trefnad. 

Flertalet visade verkligen sedan, att de togo förmanin-
garna i akt. 

De kommitterade, hvilka voro synnerligen intresserade för 
ungdomens bästa, beslutade att då och då ånyo sammankalla 
ungdomen för att blifva i tillfälle att säga dem ett smnin-
gens ord. 

Som endast på söndagafna alla äro lediga, så valde man 
den dagen till dessa möten, allra helst som det ofta blir en 
frestelse att använda just denna dag på ett olämpligt sätt, 
med kortspel, m. m. 

Naturligtvis insåg man tillika, att det icke gick an att 
bara komma med förmaningar, och man försökte allt mer 
och mer att göra dessa möten sådana, att de kunde intressera 
de unga. 

Så bjöds emellanåt på kaffe, som bekostades än af bo-
laget, än af någon enskild person. Korta religiösa föredrag, 
särskildt lämpade för ungdomen, höllos; lärorika eller roande 
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berättelser förelästes, och verser deklarnerades, oftast af någon 
bland de unga själfva; mycket sång och musik förekom äfven. 

På detta sätt sökte man komma åt barnen, och genom 
att bjuda dem på det bättre hoppades man draga deras sin-
nen ifrån det sämre. 

Dylika möten anordnas fortfarande en och annan gång, 
och vi se, att de äro omfattade med intresse af dem, för hvilka 
de äro afsedda. 

Att de i yttre afseenden haft och hafva en viss bety-
delse, det kunna vi väl märka; huruvida de skola komma 
att bära frukt i djupaste inre mening, det vet endast Gud, 
dock kunna vi ej annat än tro på gagnet och betydelsen af 
dessa möten, där de kommitterade i kärlek söka att utså goda 
frön i unga sinnen. 
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x. 

Syfö rening en. 

De i Nybergsgränd började symötena fortsattes i Hemmet 
vid Sibyllegatan. Som dock barnantalet här var större, kunde 
i allmänhet endast de äldre inbjudas och de yngre barnen 
blott undantagsvis. 

Till dessa möten har jag skaffat heni väfnader och garner, 
som af hyresgästerna få uttagas mot afbetalningar i små-
poster. Till att börja med fingo varorna ej tagas hem af dessa, 
förrän de voro till fullo betalda, men sedan jag sett, att be-
talningen ej uteblifvit, och dessutom mera lärt känna våra 
hyresgäster, har jag ej hållit så strängt härpå. Meningen 
med, att varorna ej fingo tagas hem, var att i någon mån 
motarbeta det fördärfliga inflytandet af de s. k. af betalnings-
affärerna, där kunderna få betala oskäligt dyrt för dåliga 
varor. Att min "afbetalningsaffäru är ganska anlitad, synes 
däraf, att de erlagda afbetalningarna under 1899 uppgingo 
till nära 1,200 kr. 

Då vi började med dessa syrnöten, voro de ordnade på 
följande sätt. Sedan vi sjungit en sång och bedt Gud välsigna 
vår afton, lästes ett kapitel ur bibeln: Därefter dracks kaffe 
och afbetalningarna ägde runi. Sedan förelästes ur någon 
god bok, under det att hvar och en satt vid sitt arbete. Det 
hela afsiutades med en kort bibelbetraktelse och bön. 

Dessa bibelbetraktelser höllos under de första vintrarna 
oftast af den numera aflidna fru Hedvig Key, fö(ld Rääf, och 
äro vi henne mycken tack skyldiga för de praktiskt kristliga 
råd, som hon, själf maka och moder, kunde gifva andra 
hustrur och mödrar. 

Dessa möten hållas fortfarande, ehuru de delvis fått en 
annan karakter. 

6 
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En del medlemmar började nämligen tycka, att de ej 
alltid borde vara endast mottagande, de kände en längtan 
efter att 'på något sätt själfva få bidraga till det gemen-
samma bästa. 

Vår samlingssal, som i allra första rummet är afsedd för 
uppbyggelsemöten, betingar sin hyra äfven den. Härtill komma 
kostnaden för eldning och städning samt en del utgifter för 
inventarier. Det hade af flera skäl ansetts, att bolaget' icke 
borde betungas med dessa utgifter, utan medel härtill hafva 
anskaffats helt och hållet på enskild väg. 

Detta visste de i symötena deltagande och tyckte, att 
utgifterna för "salen" borde minskas genom att kaffet togs 
bort. Inseende förmånen att få arbeta för så väl inre som 
yttre missionen, föreslogo de ock, att vid våra symöten skulle 
förfärdigas kläder och andra praktiska saker, som skulle kunna 
afyttras vid en "försäljning". Sedan materielen vore betald, 
skulle penningöfverskottet användas dels för vår egen verk-
samhet dels för Elsa Borgs mission bland Nord-Afrikas kvinnor. 

Detta förslag från vår syförenings medlemmar mottog 
jag med glädje, och har Gud välsignat vårt arbete. Genom 
vänners välvilliga uppköp af våra artiklar hafva våra försälj-
ningar lämnat ett mycket godt resultat. Jag är viss om, att 
det att äfven dela med sig åt andra haft en mycket stor 
uppfostrande betydelse. 

Våra symöten hafva numera den karakter jag här sökt 
skildra. Några af deltagarna hafva fortfarande sitt eget ar-
bete, men andra byta om, så att de ibland arbeta för sig 
själfva och ibland för missionen. Alla äro lika välkomna, 
hvad de än arbeta på. 

Kaffe förekommer,  nu blott någon enda gång, men man 
synes icke alls sakna det. 

TJppköpen af väf m. rn. mot mindre af betalningar fortgå 
däremot oafbrutet. 

Naturligtvis finnes det många, som ej hafva tid, och 
äfven de, som ej liafva lust att tillbringa sina måndagsefter-
middagar i "salen". 

För att på något sätt kunna nå alla har därför någon 
gång i samband med syföreningen anordnats särskilda möten 
för mödrar, då livaije moder varit inbjuden  till salen. 

Då har där varit litet festligare än eljest, kaffe har ser-
verats och föredrag hållits. Sådana fliredrag hafva någon 
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gång hållits af bland andra statsrådinnan fru Helena Gilijam. 
Sista gången hon talade vid ett dylikt möte var måndagen 
den 12 mars detta år. Vid detta tillfälle voro ej många 
frånvarande. Mötet var i hög grad ägnadt att göra intryck 
på deltagarna, och jag vågar tro, att minnet däraf hos dem 
länge skall fortlefva. 



XI. 

Ärbetsstuga för barn. 

1 Nybergsgränd hade vi syskola för barnen samtidigt 
med att mödrarna voro samlade till arbetsmöten. Efter flytt-
ningen till Sibyllegatan kunde detta ej gå för sig, emedan 
barnen blifvit för många. Så började vi att samla flickorna 
hvar fredagsafton och undervisade dem i sömnad, lagning 
m. m. Mycket önskade vi att kunna utveckla denna syskola, 
men medverkande personliga krafter fattades oss. 

Då korn fröken Kerstin Key, dotter till ofvan nämnda 
fru Hedvig Key, till vår hjälp. Mycket intresserad af all 
slags handaslöjd och inseende dess stora uppfostrande bety-
clelse, började fröken Key tillika med några vänner en or-
dentlig arbetsskola för våra barn hvarje onsdags eftermiddag. 

De ha på det mest oegennyttiga sätt skött denna skola 
ända till och med våren 1899. Barnen fingo lära sig att 
laga och lappa, att sticka och sy linnen och klädningar m. m. 
äfvensom att göra borstar och bastarbeten. All materiel be-
stods af lärarinnorna, men det mesta af de tillverkade sakerna 
tillföll barnen. Arbetet, som äfven från barnens sida var 
frivilligt, bedrefs med lust ccli fröjd, och salen var fylld med 
glada barn, både gossar och flickor. 

Sistlidne höst var fröken Kerstin Key genom sjukdom i 
hemmet hindrad att återupptaga arbetet. 

Under de gångna åren liafva hon och hennes vänner 
nedlagt ett godt arbete här, för hvilket vi äro dem ett hjärt-
ligt tack skyldiga. 

Hösten 1899 blefvo vi af professorskan Retzius upp-
manade att söka ett understöd å 600 kronor från Stiftelsen 
Lars Hiertas minne för att kunna sätta i gång en arbetsstuga 
efter mönster. af  redan i Stockholm befintliga sådana. Detta 
understöd blef af styrelsen för nämnda stiftelse beviljadt. 



In 
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Genom fröken Hedvig Björklund erhöllo vi dessutom en 
hel del värdefulla, för arbetsstuga afsedda inventarier. Fru 
Retzius lämnade äfven ett personligt penniTigebidrag. fröken 
Björklund intresserade lärarinnor för arbetet här, och sedan 
bolaget kostnadsfritt upplåtit lokal på nedre botten i n:r 52 
Sibyllegatan bredvid samlingssalen, så har nu en arbetsstuga 
kommit till stånd, som arbetar efter samma grundsatser som 
öfriga arbetsstugor här i Stockholm. 

Den är i verksamhet hvarannan dag från kl. 10-12 
f. m. för ungefär 25 mindre barn och livarannan dag från 
kl. 4-6 e. m. för 40 större barn, gossar och flickor. De arbeten 
som förekomma äro sömnad, stickning, lagning, väfnad, borst-
binderi, bast- och spånarbeten, löfsågning rn. m. Meningen är 
att äfven införa skomakeri och träslöjd. Föreståndarinnan är 
aflönad, men de öfriga lärarinnorna undervisa utan all ersättning. 

De flesta af barnen arbeta med glädje, och många taga 
emot hemarbete, för hvilket de erhålla betalning i form af 
sparmärken. 

Af det anslag, som stadsfullmäktige för detta år beviljat 
till Stockholis arbetsstugor för barn, har Arbetarehemmets 
arbetsstuga erhållit ett understöd af 500 kronor. Arbets-
stugans representant i centralkommittén för Stockholms arbets-
stugor är dess styrelses ordibramide, ingeniör 0. IHirsch. Sty-
relsens kassaförvaltare är fröken Berta Sohlman och dess se-
kreterare herr A. Bergendahl. 

Arbetsstugorn as stora uppfostrande betydelse i allmänhet 
är för viii känd och erkänd för att här behöfva påpekas. 

At.t det siirskildt här i huset varit af synnerligt stort 
värde att få en sådan till stånd, det inser säkert hvar och 
en, som besinnar, hvilken mängd barn, som här tillsammans 
tillbringa den från skola.n lediga tiden. Under en sådan sam-
varo utvecklas förmågan att hitta på sysselsättning för tankar 
och fingrar i hög grad. Det blir därför en plikt att söka 
rikta denna förmågas utveckling på det, som godt och nyttigt 
är både för nutid och framtid. 

Mången gång får man här erfara, att det ligger sanning 
i orden: "arbetsamhet hindrar många tillfällen till synd". 



Skollofskolonien. 

Inom Stockholms Arbetarehems egendomar bo ungefär 
350 barn och yngre personer. När det lider till vår och 
sommar och unga och gamla på nytt längta ut till soiljus, 
grönska och värme, då börja våra småttingar att i större 
skaror än vanligt samlas nere på gårdarne, söm, då skolbarnen 
sluta skolan, snart blifva öfverbefolkade. Huru stora sand-
högar man än låter köra dit, så dröjer det ej många timmar, 
innan små händer med skedar och spadar fraktat dem rundt 
kring hela gården. 

De något större rita upp sina rutor och "hoppa. hage u 
eller gräfva gropar för att rulla sina kulor, och de små, som 
tulta omkring på mer osäkra ben, få lätt en knuff af någon 
bland de större, som är otålig och ifrig att få undan den7 lilla, 
som råkat komma i hans hage. 

Det blir ingen användning för den tid, som varit upp-
tagen af skolan; föriildrarne äro som vanligt sysselsatta med 
sitt arbete och hafva ingen annan råd än att lömna ba.rnen 
hela dagen åt sig själfva. "Fåfäng gå lärer mycket ondt", 
och sommaren blir lätt en farlig tid med många frestelser. 

Ju större en åt sig själf lämnad barnaskara är, desto 
större blir idé-rikedomen, när det gäller att hitta på för-
ströelser, som mången gång äro allt annat än nyttiga. Detta 
är en sida af saken. En annan är, att om än våra bostäder 
äro sunda i jämförelse med många andra, så kunna vi dock ej 
förekomma, att de äro trånga, helst om familjen är mycket stor 
med kanske 0, 7, ja 8 barn. Man förstår lätt, att huru mycket 
än en stackars mor sträfvar att uppehålla ordning och snygg- 
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het, så blir det mycket svårt för henne att hålla luften frisk 
och hälsosam i hemmet. 

Kommer så därtill, att det ej är så lätt att skaffa bröd 
åt så många munnar. 

Bland vår barnaskara finnes naturligtvis äfven Jikaväl 
som bland andra barn några, som äro klena och sjukliga, 
utan att man kan påvisa någon bestämd anledning därtill. 

Alltnog, orsakerna äro mångahanda till att äfven de 
här boende barnen behöfva få en tids vistelse på landet för 
att stärkas och häita krafter till kommande dagar. 

Bolagets styrelse har insett detta och har alla år arbetat 
på att få en del barn till landet, dels genom att mot betalning 
få några ut med församlingens skollofskolonier, dels genom 
annan inackordering på landet. Några af våra barn hafva 
ock kostnadsfritt fått medfölja i församlingskolonierna, men 
då barnantalet inom ()stermalms folkskola uppgår till nära 
4,000, medan endast omkring 90 barn från hela skolan få 
hel friplais vid kolonierna, hafva gifvetvis ej många barn från 
våra hem kunnat komma i åtanke härtill. Stundom har sty-
relsen ock beredt tillfälle för en klen moder att jämte sina 
barn få vistas en kortare tid på landet. Detta har styrelsen 
kunnat göra tack vare åtskilliga aktieägares uppoffrande väl-
vilja. Några ha nämligen helt och hållet skänkt sina aktier 
till bolaget., andra ha ett eller annat år afstått sin årsvinst. 
Afven andra, som icke äro aktieägare, tänka ibland på, att 
vi kunna behöfva penningmedel, och är det en stor uppmun-
tran att på detta sätt få tillfälle att genom landt.vistelse eller 
annat lämpligt medel söka bereda vederkvickelse för en och 
annan, som är i särskildt behof däraf. 

Våren år 1898, då barnantalet inom Hemmet genom 
inflyttningen i de nya husen hösten förut blifvit mycket stort., 
uppstod tanken på att anordna en särskild koloni för barnen 
från Stockholms Arbetarehem. 

Medel härtill erhöllos dels på sätt som ofvan nämnts dels 
därigenom att bolagets ordförande, ingeniör 0. Hirsch, som 
med varmt intresse omfattade kolonien, lyckades intressera 
många personer för densamma. Inom kort hade vi öfver 1,100 
kronor till vårt förfogande. Och det behöfdes nog, t.y det 
vill ganska mycket till för att få ihop en full uppsättning af 
sängkliider, linne och husgeråd in. ni. för en skollofskoloni. 
Genom öfverdirektör Odelberg fingo vi emellertid till skänks 



hela det hehöfliga förrådet af porslin från Gustafsberg, och 
de penningar SOfli insamlats räckte till inköp af det nödvän-
digaste i annan väg samt till koloniens underhåll under denna 
första sommar. 

Hela omkostnaden för utrustning och för underhåll af 
25 barn jämte föreståndarinna med biträde och kokerska i 
9 veckor gick till 1,123 kronor 50 öre. Om utgifterna för 
kosth°dlet fördelas på barnen, så blir priset 37 öre per dag 
för hvarje barn. 

Förlidet år 1899 fingo vi glädjen att åter utsända en 
koloni. Barnantalet utgjorde denna gång 26; en mycket klen 
tvåårig liten pys fick då äfven följa med, hvilken vistelsen 
på Lrndet förvandlade till knubbig och rosenkiridad. Denna 
gång gingo utgifterna, inberäknadt förstärkning i utrustnin-
gen, till 870 kronor 50 öre. Vistelsen på landet utsträcktes 
till 10 veckor. Medlen erhöllos också nu till stor del från 
aktieägare, som afstodo från årets utdelning. 

Barnens föräldrar hafva båda åren erlagt en resekostnad 
af kr. 1,50 pr barn; några få hafva bidragit till omkostnaderna 
i öfrigt, och mödrarna liafva frivilligt sytt lakan, örngottsvar, 
handdukar m. m. 

D:r H. Wetterdal har båda åren godhetsfullt undersökt 
barnens hälsotillstånd före och efter landtvistelsen och vits-
ordat det goda inflytandet denna haft på dem. 

År 1898 förestods kolonien af lärarinnan fröken Klara 
Göhrling och hennes moder; andra året togo lärarinnorna 
fröknarna Cecilia Söderström och Anna Andersson vår koloni 
om hand. Första året var kolonien förlagd till Boda i Edebo 
församling, men förlidet år lyckades vi få hyra vid gården 
Norrfjäll i Väddö socken. Där hafva vi äfven innevarande 
år haft en koloni omfattande 25 barn under ledning af samma 
föreståndarinnor som året förut. 
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XIII. 

Sju kkassa n. 

Vid ett af de första sammanträdena för att rådgöra om 
gemensamma angelägenheter föreslog en af hyresgästerna, 
herr A. Selin, att man borde öfverlägga om det möjliga gagnet 
af en sjukkassa, afsedd för de inom Stockholms Arbetarehem 
boende hyresgästerna. 

Under flera sammanträden rådgjorde man om utförandet 
af detta förslag, hvilket de flesta ansågo vara mycket godt. 

Förslag till stadgar utarbetades af därtill utsedda kom-
mitterade, och blefvo dessa efter noggrann granskning an-
tagna. 

Med förvåning och beundran såg jag då och har sedan 
många gånger sett, hvilka stora uppoffringar af tid och arbete 
den enskilde arbetaren villigt kan underkasta sig, då det gäller 
att verka för hans eget och kamraters gemensamma bästa. 

1 den sjukkassa, som sålunda bildades, äro nu en stor 
del af de inom egendomen boende delägare och dessutom en 
och annan bland aktieägarne. Hvar och en inom huset bo-
ende man och kvinna i åldern mellan 16 och 50 år har rätt 
att vinna inträde. 

Den, som önskar blifva medlem i kassan, betalar en in-
trädesafgift af 2 kronor i högre afdelningen och 1,50 i den 
lägre. Sedan betalas månatligen en krona eller 50 öre. Vid 
sjukdomsfall betalar kassan i det förra fallet 10 kronor i 
veckan under 10 veckor under loppet af 12 månader och i 
senare fallet 5 kronor i veckan under lika lång tid. 

Vid dödsfall utl)etalas 100 kronor i första och 50 kronor 
i andra afdelningen för dem, som varit medlemmar mer än 
två år. 
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Under de 4 år kassan varit i verksamhet har ur den-
samma betalats i sjukhjälp ej mindre än 2,270 kronor, näm-
ligen 

l5)6 ..............................................210 kr 
197 	.........................................510 
1898 	.........................................725 
1899 	..........................................825 

samt 100 kronor i begrafningshjälp. 
Den inregistrerades den 20 december 1897 under namn 

af A. A. H:s (Aktiebolaget Arbetarehemmets) sjuk- och be-
grafningskassa och åtnjuter i fbljd häraf ett statsunderstöd 
af 1 krona 50 öre om året för hvarje medlem. Statsunder-
stödet uppgick för 1899 till 109 kronor 50 öre. 

Sjukkassan har dessutom blifvit ihågkommen med större 
eller mindre gåfvor, af hvilka den betydligaste är 500 kronor, 
som tillfallit kassan genom testaniente af fröken \Vendla 
Carlson. Hon var aktieägare i Stockholms Arbetarehem och 
medlem af kassan. 

Bolaget har i år på grund af den rätt, som § 25 i 
bola gsord ningen rnedgifver, öfverlärnnat till kassan 100 kronor 
af 1899 års vinst. 

Kassan anordnar årligen ett årsmöte, hivarvid styrelse-
och revisionsberättelse afgifvas till delägarne, livilka då äro 
samlade till festligt samkväm. 

Ett par gånger har kassan dessutom anordnat större 
fester för att göra saken känd och väcka intresse för den-
samma. Vid dessa tillfällen hafva, mycket goda föredrag hållits, 
una gången af direktör Ernst Beckman öfver John Ericsson, 
(Ten andra af doktor Henrik Berg öfver ämnet: Concordia - 
enighet. 

Sjukkassan har kommit till stånd helt och hållet på hyres-
ästernas eget initiativ och genom deras eget arbete utan 

något slags ingripande från bolagets eller dess styrelses sida. 
Jag anser bildandet af denna kassa och intresset för 

densamma vittna om, att bolagets hyresgäster vilja bjuda till 
att så långt som möjligt reda sig själfva utan att falla livarken 
den offentliga eller enskilda välgörenheten till last.. 

Dylika åtgärder, afseclda att förekomma nöd, hafva större 
betydelse än man i första stund tänker, och det är värdt 
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mycket, att man under hälsaris dagar sparat ihop så, att man 
har "sitt eget" att taga af, om sjukdom kommer. 

För den, som lefver midt ibland arbetune och mccl 
bekymmer måste se, huru då sjukdom intriiftiLr alla inkomster 
med detsamma upphöra, är medvetandet att den sjuke är med-
lem af en sjukkassa till en stor lättnad. 

Det är af stor praktisk betydelse, att äfven kvinnor hlifva 
medlemmar af sjukkassor. Då kan makan och modern, när 
sjukdom tillstöter, blifva i tillfälle betala en annan, som för-
rättar de nödiga sysslorna i hemmet, och sjäif få nödig vård 
och föda. Annars måste hon i många fall öfveranstränga sig 
för att hålla ihop hemmet. 

Detsamma gäller ock för den ensamma kvinnan, som ofta 
är helt och hållet beroende af sin arbetsförtjänst. Ar hon ej 
medicin af någon sjukkassa, så återstår henne, när sjukdom 
tillstöter, intet annat än att bhfva en börda för andra, såvida 
hon ej möjligen har någon liten sparpenning, som var ämnad 
för gamla dagar. 

Ordförande i styrelsen för sjukkassan har från dess böijan 
varit herr J. E. Berglund, och med undantag af första året 
har herr E. G. Paimbiad tjänstgjort som kassör. Ofriga 
styrelseledamöter, äfvensom sjukbesökare hafva omväxlat. 



XIV. 

Handeisboden. 

Om denna har talats i det föregående, dels uti utdrag 
ur styrelseberättelserna, dels i samnianhang med annat. Här 
må något utförligare redogöras därför. 

Grundfonden, 1,500 kronor, ga.fs på förslag af fru Retzius 
af Stiftelsen Lars Hiertas minne. Dessutom skänkte fru Het-
zius personligen en del inventarier samt 150 kronor kontant 
till bodens inredning. 

Då efter tvänne år hösten 1893 affären flyttades till 
n:r 52 Sibyllegatan, lämnades mig godhetsfullt af grosshand-
laren Victor Ramstedt ett räntefritt lån å 1,000 kr. till flytt-
ningskostnadernas betäckande ni. m. samt framför allt, eme-
dan ett större rörelsekapital för affärens bedrifvande visade 
sig behöfligt. 

Första årets bokslut visade förlust, men nu har dels 
ofvannämnda lån återbetalts, dels rörelsekapitalet genom vinst 
på affären ökats till omkring 3,300 kronor. 

Att omsättningen skulle ökas efter affärens flyttning till 
Sibyllegatan, var ju att vänta. Detta blef isynnerhet fallet, 
sedan de sist byggda husen blefvo färdiga och affären öfver-
flyttades till en rymlig och i allo ändamålsenlig lokal i n:r 50 
Sibyllegatan. 

* 

De villkor, som voro fästa vid gåfvan af grundfondeii, 
voro, att affären så vidt möjligt skulle blifva kooperativ, och 
i sammanhang därmed att ingen kredit skulle beviljas, utan 
alla uppköp där göras kontant. 

Vi hafva också hela tiden sträfvat efter att så småningom 
uppnå dessa mål. 
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Så har ett försök gjorts att intressera hyresgästerna för 
att genom inköp af aktier på 10 kr. bilda en kooperativ 
förening, som skulle öfvertaga affären. 

Flera sammanträden hafva hållits härom, sedan först en 
uttömmande redogör€lse för den kooperativa rörelsens utveck-
ling i England lämnats af skriftställaren herr G. H. v. Koch. 

Af diskussionen framgick emellertid, att hyresgästerna 
helst önskade, att affären skulle bibehållas i dess nuvarande 
form, och framhölls dessutom, att dess ombildande till koopera-
tiv skulle medföra så dryga driftkostnader, att det ej vore 
skäl att ännu våga försöket. 

Kooperativ i en viss mening har affären dock varit under 
de sista fyra åren, i det att vinsten fördelats bland de hyres-
gäster, som där gjorde sina uppköp. De båda första åren 
skedde detta i form af varor, de båda sista däremot kontant 
i proportion till uppköpens storlek. För att kunna kontrollera 
uppköpen hafva kvitton för det köpta lämnats till hvarje 
kund, som sedan samlat och uppvisat dessa vid årets slut. 

Vinsten utgjorde kr. 383: 40 för år 1898 och kr. 482: 46 
för år 1899. 

Af de 140 hushåll, som finnas inom egendomen, hafva 
117 handlat i boden. Den största utdelningen på en hand 
var kr. 9: 67 år 1898 och kr. 13: 28 år 1899. 

Huruvida affären kan blifva kooperativ i annan mening, 
än som ofvan nämnts, får framtiden utvisa. 

Hvad det andra villkoret för gåfvan beträffar, var det 
svårt att genast tillämpa principen om kontant betalning, 
isynnerhet under den tid affären var i Nybergsgränd. Hyres-
gästerna voro tyvärr så vana att lefva på kredit. Afven vid 
Sibyllegatan var det ej lätt att få någon ordning i detta för-
hållande. Emellertid har jag under försöken att bortarbeta 
kreditsystemet mer och mer kommit till klarhet om, att det-
samma är en stor olycka ej minst för dem, som hafva små 
inkomster. 

Det är mycket vanligt äfven bland den ordentliga ar-
betarklassen att taga på kredit hela veckan och betala på 
lördagen, när afiöniiigen utfallit, för att så nästa vecka, börja 
på samma sätt. Hushållet blifver helt visst betydligt dyrare på 
detta sätt., ty dels tager man då lättare sådant, som ej är 
alldeles nödvändigt, - man märker ej penningens värde så 
väl, då den ej är till hands - dels blir man ju nästan tvungen 
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att taga alla förnödenheter i samma bod i stället för att, 
såsom omtänksamma liusniödrar pläga göra, höra sig för, byar 
det är bäst och billigast. 

Ofta händer iifven, att skulden blir större och större, så 
att den ej kan till fullo betalas för hvarje vecka. Det öfver-
skott, som måste uppskjutas till Lölj ande vecka, växer för 
hvarje gång, och om familjen sedan flyttar till en annan trakt, 
förlorar fordringsägaren vanligen allt, som han har att fordra, 
och får kanske till och med höra otidigheter, om han söker 
upp de skyldiga och påminner om skulden. Så har jag många 
gånger hört berättas af fullt trovärdiga personer. 

Säkert är, att i månget fattigt hem ser det ut, som om 
all välsignelse vore borta och ingenting försloge, och helt 
visst är orsaken härtill mer än en gång den, att man ej är 
så noga med att göra rätt för sig, äfvensom att kreditsyste-
met frestar till att lefva öfver hvad man har råd till. 

Jag har emellanåt frågat några af våra hyresgäster, om 
hvilka jag vetat, att de hafva ytterst små inkomster, huruvida 
de voro skyldiga något, och fått till svar: "Hur skulle jag 
våga sätta mig i skuld, hvad skulle jag betala med?" - 
Heder åt den, som så tänker och handlar därefter! Förvisso 
skall ett sådant handlingssätt medföra välsignelse. 

Välsignelse 	ja, det är hvad jag särskildt önskar öfver 
hvarje arbetarehem, men den kan ej finnas utan fullkomlig 
redbarhet i handel och vandel, och då kreditsystemet är e 
svår frestelse att vika af från denna redbarhetens väg, så 
önskar jag innerligt för arbetarens eget bästa, att han aldrig 
skall börja handla på kredit, så länge han är frisk och har 
arbete. 

Numera beviljas ej heller någon kredit i "Nya Hushålls-
handeln" - så beniirnnes den affär, hvarom nu varit tal 
endast vid sjukdomsfall eller arbetsbrist göres undantag där-
ifrån, och då först efter särskild pröfning i hvarje fall. 



Bibliotek och lasrum. 

1 ett bokskåp i samlingssalen har redan länge ett litet 
bokförråd varit uppställclt, som en gång samlats för ett annat 
ändamål, men livilket vi sedan fingo använda. Under de 
första åren utlånades böcker härifrån till dem bland ung-
domen, som så önskade. 

Där lånades på sin tid ganska flitigt, men de böcker, 
som mest intresserade ungdomen, voro snart genomlästa. Dess-
utom hände det ock, att flera böcker ej återlämnades, utan 
slarfvades bort, och det ansågs därför ej skäl att fortsätta på 
detta sätt. 

Man hör ju nu för tiden så ofta talas om ligapojkar och 
om huru mycket ondt de företaga sig. Underligt nog finnas 
ibland dessa s. k. ligapojkar ofta barn från hem, som man 
tycker förefalla som goda hem, från hvilka man ej väntat 
att möta sådana barn. Mången gång 	ja kansice oftast 
beror detta äfven i dessa fall på fel i uppfostran, ty många 
föräldrar, som för egen del sköta sig väl, förstå dock ej att 
rätteligen vaka öfver barnens uppfostran. 

Men många frestelser möta ock förvisso barnen, då de 
komma utom hemmets område, genom dåliga kamraters um-
gänge och exempel m. m. 

En mycket bidragande orsak till det sedliga fördärf, som 
råder bland en del af vår ungdom, tror jag ligger i svårig-
lieten för dem att finna lämplig förströelse för sin fritid, samt 
i den usla litteratur, som bjudes dem. 

Somliga tyckas ej veta något bättre än att i stora skaror 
med kortlekar i fickorna söka ut någon plats, där de kunna 
"få va ra i fred" och där så timme efter timme går vid kort-
spel än om pengar och än icke. Råkar man komma inom 



hörhåll för en sådan spelande skara, måste man fasa för de 
svordomar och andra råa uttryck, hvarmed talet späckas. Sön-
dagar, såväl förmiddagar som kvällar, användas med förkärlek 
till dylika samkväm. 

Jag har ej sett, att gossarna haft d.ryckesvaror med vid 
spelet, men däremot har jag lagt märke till, att de, som varit 
särskildt hängifna åt spelbegäret, också varit särdeles begifna 
på cigarettrökning och ofta förefallit, som om de varit druckna. 
Jag har också sett, huru de ifrigate bland spelarne tyckas 
mer och mer förlora all arbetslust och ständigt byta om 
arbete samt däremellan långa tider gå alldeles utan. 

Hvad ägna de sig då åt de stunder, som de icke spela? 
Jo, åt läsning - men hvad slags läsning?! 
Den smutsiga, sedeslösa litteratur, som hvarje vecka kol-

porteras ut i häften för 10 öre, är mycket begärlig och lätt 
åtkomlig. Det första häftet, där en spännande, lidelserna 
uppeggande berättelse är påbörjad, lämnas till påseende; det 
läses, man längtar efter fortsättningen och köper sina häften 
vecka efter vecka, tills "verket" är färdigt. 

Hvad ynglingen eller flickan har vunnit på dylik läsning, 
det får man tyvärr alltför ofta snart märka, och de, som på 
detta sätt hjälpa till att flirgifta de unga, de ådraga sig san-
nerligen ett stort ansvar! 

Med dylik erfarenhet för ögonen har styrelsen för Stock-
holms Arbetarehom beslutat att sätta de unga bland sina 
hyresgäster i tillfälle att komma åt sund och roande läsning 
lika lätt, ja lättare än de förut kommit åt den skadliga läs-
ning, som hittills stått dem närmast till buds. 

Det kan ju visserligen se ut, som om många bland dem 
alls ingen lust hade för sund läsning, men vi böra minnas, 
huru lätt människor gripa efter det som ligger närmast till 
hands, och det är tyvärr sannt, att den dåliga litteraturen 
söker sina läsare, medan den goda alltför mycket låter sig 
nöja med att blott blifva uppsökt. 

Därför har nu styrelsen beslutat att upplåta ett rum till 
bibliotek och läsrum, förse det med goda böcker och att till 
en början hålla det tillgängligt 3 till 4 kvällar i veckan, där-
ibland särskildt söndagseftermiddag och kväll, eftersom ung-
domen så lätt frestas att använda just den kvällen till olämp-
liga nöjen. 
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Till styrelse för biblioteket hafva utom mig valts två 
faniiljefäder och två ynglingar bland husens hyresgäster, näm-
ligen hrr V. Spångberg och P. A. Andersson samt Karl 
Sjöqvist och Erik Johansson. Dessutom tro vi oss få flera 
intresserade bland öfriga hyresgäster, som vilja biträda med 
tillsynen de olika kvällarne, ty vi ämna att börja utan aflönad 
bibliotekarie. 

De hittills rekvirerade böckerna bestå hufvudsakligast af 
skönlitteratur af sådana författare som t. ex. Topeius, Inge-
mann, Starbäck, Tolstoy, Dickens, Jules Verne, Björnson, 
Walter Scott m. fl. 1 det nyss nämnda, redan befintliga 
biblioteket finnes en hel del religiösa berättelser, hvilka vi 
hoppas nu skola få användning på nytt. 

Vår önskan och mening har varit att vid valet af böcker 
så mycket som möjligt tillmötesgå de ungas egen smak, men 
att inom det som roar dem bjuda det bästa möjliga. 

Enligt biblioteksstyrelsens beslut få ej barn under 10 år 
besöka läsrummet, och tillsvidare komma inga boklån att be-
viljas till hemmen. 

Som detta läsrum ännu ej ens blifvit öppnadt, kan det 
ej här blifva tal om något resultat af dess verksamhet. Vi 
hoppas emellertid att snart få det så i ordning, att vi kunna 
inbjuda såväl de äldre som i främsta rummet de unga till 
besök där. Därför ville jag ej underlåta att i denna redo-
görelse äfven omnämna "Stockholms Arbetarehems bibliotek 
och läsrum." 

Dess öppnande emotses tydligen med glada förväntningar 
af åtskilliga, och jag vågar hoppas godt af dess blifvande verk-
samhet. Jag hyser ock det hoppfulla förtroendet till de unga 
hos oss, att, då de nu sättas i tillfälle att få välja, de snart 
skola föredraga den litteratur, som vi bjuda, framför den gif-
tiga läsning, som eljest står dem lättast till buds. 

Ja - måtte bolagets så väl som bibliotekets styrelses 
syfte och önskan förverkligas: att genom beredandet af 
nyttig och roande läsning söka inverka uppfostrande, föräd-
lande och utvecklande på ungdomen. 

7 



XVI, 

Andaktsstunder och söndagsskola. 

Djupt medveten om, att Guds ord är det enda verkliga 
mediet att förbättra och lyckliggöra människor, har det från 
första stund för mig varit en synnerligen viktig angelägenhet 
att få inbjuda våra vänner till detta ords hörande och betrak-
tande. 

Enligt Herrens eget löfte i Esaias 55: 10 - ii skall detta 
ord icke vara "fåfängt", utan "hafva framgång". 

Om vi således ännu ej märka mången för män niskoögon 
synlig frukt, så vilja vi ändock fortsätta härmed, och vi veta, 
att, om någon förbättring på ett eller annat hill verkligen 
inträdt, så är detta förvisso en direkt nåd af Gud. 

Kanske tycker mången, att det är onödigt att hafva 
särskilda gudstjänster anordnade här, där afståndet ej är långt 
till kyrka eller andra predikolokaler, men af nyss nämnda 
skäl hvarken vilja eller kunna vi underlåta detta. 

Dessutom är det ju så, att bland de många människor, 
som bo inom detta lilla område, finnas flera mödrar, som ej 
med lugn kunna lämna sina barn för att gå längre bort, 
men nere i "salen" äro de så nära till hands, att barnen 
kunna lämnas ensamma en stund. Det tager ej lång tid att 
gt dit, vägen är så kort, och kommer något på, så veta 
barnen, hvar mamma finnes och kunna i nödfall lätt hämta 
henne. 

Sorgligt nog finnas många i vår stad, som icke ha den 
ringaste lust att höra Guds ord och som aldrig själfmant be-
söka en kyrka, men om en gudt,jänstlokal öppnas så här al]-
deles invid ens egen bostad -- då kan man kanske ej undgå 
att någon gång titta in och höra på sången, om icke annat, 
och så kanske träffas af det iifgifvande ordet och blifva väl-
signad för tid och evighet. 
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1 hopp att så skall ske hålla vi vår lilla lokal öppen 
för söndagsskola alla söndags morgnar klockan 9-10, för 
allmänna uppbyggelsernöten hvarje söndags afton klockan 6 
samt ofta på onsdagskvällen. Någon enda gång har det varit 
extra möten andra dagar. 

De, som vid dessa möten talat 0-uds ord, ha merendels 
varit, lekmän, men flera gånger ha vi ock haft glädjen att 
här fåå mottaga någon af st.at.skyrkans präster. 

Söndagsskola.n förestås af fröken E. Rappe. 
Mötena äro i allmänhet rätt t.alrikt besökta; dock finnas 

nog inom egendomen fiere, som aldrig besökt dessa våra and-
liga sammankomster, och naturligtvis vilja vi ej på något sätt 
tvinga någon dit, eller lägga band på någons frihet. 

Vi tihlkännagifva blott., att vi hafva möte, dit alla in-
bjuda.s, och dit hvem som vill ä.r välkommen. 

Måtte dessa möten få bhifva ett medel till att några lära 
känna Herren Jesus och bhifva lyckliga, det är min bön. Jag 
vågar tro, att så har skett med en eller annan, ccli jag kan 
ej annat än hoppas, att så skall ske med flera; det gifve Gud! 



XVII. 

Hvilka bo inom Stockholms Arbetarehem? 

Af lägenheterna inom bolagets egendomar äro 
93 uthyrda till familjer, där familjefader finnes, 
33 till änkor eller hustrur, som blifvit öfvergifna af 

sina män, 
10 till ogifta kvinnor, 1-3 i hvarje, 
1 till fyra minderåriga barn med deras fostermoder, 
2 till lärarinnor, som biträda vid egendornarnas skötsel, 
2 till ogifta män, 3-4 i hvarje. Dessa rum uthyras 

tillika med eldning och städning. 
Vicevärdinnans lägenhet är af bolaget kostnadsfritt upp-

låten åt henne. Dessutom äro två rum och kök kostnadsfritt 
upplåtna till arbetsstuga och läsrum. 

Öfriga lägenheter inom bolagets egendomar äro samlings-
salen, handelsboden och en mangelbod, som innehafves af en 
inom egendomen boende person. 

Af de 33 änkorna eller frånskilda hustrurna äro 8 
barniösa eller hafva barn, som försörja sig själfva eller bidraga 
till hemmets underhåll. De öfriga 25 hafva oförsörjda barn 
att arbeta för. 

Af de 93 familjefädrna hafva 61 någorlunda god och 
jämförelsevis säker anställning såsom fabriks-, verkstads- eller 
byggnadsarbetare, boddräng eller handelsarbetare, postvakt-
betjänt, express- eller stadsbud, 4 hafva plats som förmän, och 
4 hafva eget arbete. Ej mindre än 24 farniljefäder hafva 
mera osäker inkomst, en del af dem mycket liten, ja till och 
med på grund af sjukdom knappt någon förtjänst alls. 1 sådana 
fall är familjen för sitt uppehälle hänvisad till, hvad hustrun 
kan förtjäna. Det blir ej mycket af "horn" i en familj, där 
modern dag efter dag måste lämna hemmet ch barnen åt 
sig sjölfva. Tidigt måste don stackars modern Upp för att få 

4 
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de större barnen i ordning för skolan och kanske de mindre 
till barnkrubban, där de hafva en god tillflykt. Annars få 
de mindre barnen vanligen sköta sig själfva, springa ut och 
in och lefva på smörgås och franska bröd hela dagen. Detta 
blir icke billigt och ej heller närande. På kvällen kommer 
modern uttröttad hem, skall då taga reda på allt, laga litet 
mat, städa undan och bädda samt få några timmars hvila 
för att nästa dag börja på samma sätt. G-odt är, att det 
finnes s. k. hjälphus, ty det är många fattiga mödrars enda 
lefvebröd, men för barnens uppfostran vore dock väl, om åt-
minstone de mödrar, hvilkas män lefva, sluppe söka arbete 
utomli us. 

Det nämndes ofvan, att en lägenhet innehafves af fyra 
syskon och deras fostermoder. De hafva sin egen lilla historia, 
som jag här vill berätta. Då n:r 52 Sibyllegatan var ny-
bygdt, flyttade barnen dit med sina föräldrar. Båda föräldrarne 
voro mycket sjukliga, de hade långt framskriden lungsot, som 
antagligen utvecklats hastigare i den osunda och fuktiga lägen-
het, de förut under många år bebott. De voro båda synner-
ligen glada öfver den ljusa och soliga lägenhet de här fingo, 
och där aldrig någon fukt kändes, oaktadt huset var nylygdt. 
Det såg också ut, som om de skulle lefva upp på nytt. Man-
non förmådde sköta sitt arbete, och hustrun kunde se till hem-
met och barnen. Kom så ett femte barn till, hvilket fattig-
vården på moderns begäran inlöste på barnhuset, då den lilla 
var blott ett par dagar gammal. Några månader därefter dog 
modern. Ett halft år senare fick äfven fadern sluta sitt jorde-
lif. Hans sista önskan och bön var, att de fyra barnen skulle 
få hafva ett hem tillsammans här i huset och slippa kastas 
ut i världen bland främlingar. Han dog i frid och viss om, 
att hans bön skulle hlifva hörd. Det gick förunderligt lätt 
att villfara hans begäran, ty en ovanligt snäll och duglig 
ogift kvinna befanns villig att blitva barnens fostermoder. 
Fattigvården lämnade det största möjliga understöd, enskilda 
personer bidrogo äfven, och fostermodern arbetade med söm-
nad och hvarjelianda. 

Detta hem består fortfarande och kommer nog att göra 
det länge än, ty hvarken barnen eller deras fostrarinna tyckas 
hafva en tanke på annat, än att de höra tillsammans; och 
efter hvad gossarne påstå, skola de snart förtjäna så mycket, 
att "tant slipper annat arbete än att sköta om oss". De två 
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äldre arbeta iedan nu, och fattigvården betalar numera endast 
fbr de båda yngsta. 

Utom till de ofvannämnda barncii lämnar fatt.igvården 
understöd, dels i form af s. k. bai'nhjälp, dels såsom hyres-
bidrag till 30 af här boende familjer eller enskilda äldre per-
soner. 

Af dessa meddelanden torde framgå, att de inom Stock-
holms Arbetarehem boende tillhöra "den mindre bemedlade 
befolkningen i Stockholm", och att bolaget således söker att 
uppfylla hvacl som enligt bolagsordningens första paragraf i 
främsta rummet är dess ändamål. 

L 



XVIII. 

Huru bär sig Aktiebolaget Stockholms Arbetare-
hem som affär? 

Detta är en fråga, som rätt ofta framställes af personer, 
livilka intressera sig för Stockholms Arbetarehem. Som det 
för bolagets framtida utveckling är af stor betydelse, om denna 
fråga kan nöjaktigt besvaras, må ett svar därå här lämnas. 

Enligt § 25 af bolagsordningen 'må till aktieägare af 
årsvinsten utdelas högst 4 procent å. inbetalda aktiekapitalet". 

Ar 1892, då bolaget bildades, ansågs detta icke för en 
låg ränta, ehuru under nuvarande ränteförhållanden det möj-
ligen kan anses så. Att dömma af de gångna årens resultat 
torde man emellertid kunna säkert räkna på denna ränta.. 
Aktieä.garne hafva hittills för hvarje år erhållit, den högsta 
tillåtna utdelningen, och oaktadt skatter, reparationer och öfriga 
dryga omkostnader har reservfonden årligen ökats. HärtiJi 
bidraga dels de förmånliga betalningsvilkor, som Stockholms 
stad medgifvit bolaget för tomterna, dels den jämförelsevis 
låga inteckningsränta, som Stockholms stads sparbank för att 
underlätta bolagets sträfvanden beviljat. Ett hufvudskäl att 
årsinkomsten varit, sådan är att hyrorna så ordentligt in- 
l)etalas. Den årliga hyressumman har under de 6 	år, som 
bolaget varit i verksamhet, inbetalts så när som på endast 
kr. 123,5 under alla åren tillsammans. För båda egen-
domarna utgo.f. n. den årliga hyressumman kr. 26,872,0 2. 

Den nämnda förlusten, livilken torde få anses synnerligen 
ringa i förhållande till hyressummans storlek och i ljetrak-
tande af hyresgästernas ekonomiska ställning, har förorsakats 
däraf, att några hyresgäster för andra försummelser blifvit el 
uJ)psag(la till afflyttning och då ej gjort rätt för sig. 

Från (len 1:sta oktober 1899 höjdes hyrorna något för 
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de flesta lägenheterna åt gatan. Denna höjning mottogs iiied 
- tacksamhet, därför att den icke var större. Höjningen 
utgjorde nämligen ej mer än 12 till 18 kr. pr år för lägenhet. 

På grund af hvad ofvan meddelats, anser jag mig kunna 
jaicande besvara den frågan, om bolaget bär sig som affär. 
För bolagets styrelse står det klart som en af dess hufvud-
uppgifter att sköta företaget så, att detta sker. Detta af två 
skäl. Dels är en af grundprinciperna i företaget den att 
förekomma behof af allmoseutdelning i vanlig mening; dels 
är det synnerligen behöfligt, att bolagets verksamhet utvidgas, 
och hör detta naturligen lättare kunna ske, om de personer, 
som sLitta in sina penningar i företaget, veta, att deras medel 
äro säkert placerade, om än räntan för närvarande kan anses 
låg. Säkerligen finnas många, som äro ägare af ett större 
eller mindre kapital, livilket de ej kunna eller vilja skänka 
bort, men som dock gärna skulle se sina penningar insatta i 
en säker affär och på samma gång främja den goda sak, för 
hvilken här arbetas. 

ft 



Slutord. 

Al- il SOö, då de äldre aktieägarno första gången ejliöllo 
sin vinstutdelnirig, uttryckte flera sin förvåning öfver, att det 
blef någon utdelning alls. De hade nämligen ej tänkt sig 
företaget som affär, utan ansett penningarna såsom skänkta 
"till välgörande ändamåJ". 

Välgörande tror jag också, att de i detta fall insatta pen-
ningarna äro och skola förblifva, om också ej i den vanliga 
meningen. Visst är det att göra väl, om man på något sätt 
kan bidraga till, att en människa kan göra rätt för sig, då hon 
vill. Visst är det att göra väl, om man kan hjälpa någon 
att hålla sig uppe och slippa duka under för fattigdom och 
nöd. Det är lättare att förekomma nöden, än att bota, där 
den redan kommit. Detta slags välgörenhet kanske ej ser så 
väl ut för människors ögon, men Han, som ser, hvad det 
kunnat blifva af den ene eller andre ibland oss, om vi ej 
varit föremål för "förekommande" hjälp, Han ser ock till och 
välsignar det arbete, som söker att förekomma, såväl som det, 
hvilket söker att afhjälpa nöd. 

Detta bolags arbete kan med rätta sägas förekomma nöd 
och fattigdom, i det att dess sträfva.n går ut på att 'hjälpa 
arbetaren att reda sig själf". 

Den nyktre och redbare arbetaren såväl som hvarje rätt-
tänkande man önskar naturligen att kunna försörja sig och 
sin familj genom hvad han själf förtjänar. Han vill ej vara 
någon almosetagare, utan sträfvar efter att stå på egna fötter. 
De orimligt höga hyror, som nu för tiden betingas för äfven 
de minsta lägenheter, göra emellertid detta hardt när oniöjligt, 
om ej arbetaren på samma gång skall utsätta sig själf och 
sin familj för de stora faror i moraliskt och hygieniskt afse-
ende, hvilka äro förenade med inneboendesystemet. Men 
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icke nog med, att de lägenheter, som finnas, betinga ett orim-
ligt högt pris, det finnes ej enligt nyligen verkställda, nog-
granna undersökningar på långt när tillräckligt antal små-
lägenheter. 

Därtill kommer ännu en sak - i mitt tycke den 
värsta. "Jag vill ej hafva familjer med barn, ty de föidärfva 
lägenheterna och störa de öfriga hyresgästerna." Hur mån-
gen fader och moder har ej med svidande hjärta fått höra 
dessa ord från den ene hyresvärden efter den andre under 
det tröttsamma sökandet efter lägenhet, "hurudan som helst, 
blott jag får tak öfver hufvudet". 

Med min nuvarande erfarenhet förstår jag nog de hyres-
värdar, som äro rädda för stora barnskaror, ty det har för 
visso sina stora betänkligheter att föra tillsammans en mängd 
barn af alla åldrar från olika hem. De kunna 	i synner- 
het gossarna - bedrifva mycket ofog, ja, skada., om de läm-
nas på egen hand utan tillsyn. A andra sidan förstår jag 
ännu bättre, hur det måste kännas för de föräldrar, som nekas 
rum endast för barnens skull. Dessa äro ju det käraste för-
äldrarna hafva, och alla barn äro väl ej dåliga. 

Då emellertid svårigheten för familjer med barn varit så stor 
på andra håll, har inom Stockholms Arbetarehem måst beredas 
plats för icke mindre än 350 barn. Jag säger "omkring", 
ty en del stå på gränsen mellan barn- och ungdomsåldern. 

Bolaget.s styrelse känner djupt ansvaret af att föra till-
sammans så många barn och har därför, såsom ofvan med-
delats, sökt genoni hvarjehanda anordningar förekomma de 
dåliga verkningarna däraf och i stället inverka uppfostrande 
till det goda. Uti dessa bemödanden unclerstödjas vi ock af 
många bland de inom huset boende föräldrarna. 

1 den berättelse, som revisorerna afgåfvo efter att liafva 
genomgått räkenskaperna för år 199, heter det bland annat.: 

"Det är revisorerna en stor tillfredsställelse vitsorda, att 
den ljusa och löftesrika framställning af bolagets verksamhet, 
som återfinnes i styrelsens berättelse, är väl grundad. 

Vi fästa oss därvid främst vid det betydelsefulla faktum, 
att 638 personer - bland dem cirka 35() barn - . l)lifvit 
försörjda med goda, sunda och billiga bostäder och därtill i 



vidgad omfattning fått åt njuta många andra i'örniåner, SOMo 
alltför sällan komma hyresgäster af denna klass till godo. 

Det vore önskligt, om denna vunna framgång kunde 
verka uppmuntrande och inana människovänner att sätta bo-
laget i stånd att utvidga en verksamhet, som dels i och fi 
sig dels såsom föredöme för liknande företag, är af stor be-
tydelse. 

Då hyrorna i jämförelse nied lokalernas beskaffenhet 
fortfarande hållas långt under medclpriset, och (Tå utgifterna 
för anstaltens vidmakthållande och förbättrande betydligt ökats, 
synes oss styrelsen hafva fullgiltig anledning att genom en 
varsam fllrhöjning af hyrorna bringa dessa i något närmare 
öfverensstämmelse med de å detta område allmänt gällande 
priser." 

Ehuru jag fullkomligt förstår detta förslag från herrar 
revisorer från deras ståndpunkt sedt, kan jag dock ej under-
låta att här i all enkelhet inlägga eii hitn gensaga däremot. 

Hvarför skulle hyrorna ökas? Jo, därför att de hållas 
långt under medeipriset ccli utgifterna betydligt ökats. 

För min del vågar jag tro det för oss vara ett skäl till 
glädje, att vi oaktadt de stegrade omkostnaderna kunna hålla 
hyrorna lägre än på andra håll. Att omkostnaderna ökats, hör 
ej heller anses utgöra tillräckligt skäl till höjning, så länge 
reservfonden alltjämt årligen ökas. Sistlidne höst ökades 
hyrorna något, såsom redan nämndt, och jag anser mig med 
bestämdhet kunna säga, att, ehuru hyrorna äro låga, de dock 
äro tillräckligt höga i förhållande till de inkomster, öfver 
hvilka de allra flesta af de här boende förfoga. 

Hiiremot invändes kanske, att många, som ej hafva större 
inkomster, måste likväl betala mer på andra håll och detta 
går. Ja, visserligen, men huru går det? Dels genom mot-
tagande af inneboende, dels genom större eller mindre bidrag 
från fattigvården eller enskilda. Jag tror ej, att bolaget skulle 
hafva någon verklig vinst af att på detta sätt tvinga sig till 
större hyror, så länge ej utgifterna nödvändigt kräfva det. 
Det har anförts såsom ett skäl för hyrornas höj ande, att man 
därigenom skulle få medel till utvidgande af bolagets verksamhet. 
Så viktigt och behöfligt än (hetta vore, tror jag dock, att de till-
gångar, som härigenom kunde vinnas, skulle bhifva jämförelsevis 
så obetydliga, att de ej i nämnvärd grad skulle inverka på ut-
vidgandet af bolaget. För sanningens skull vill jag tillägga, 



att nog kunde 5, ja, kanske 6 af bolagets nuvarande hyres-
gäster betala något större hyra utan att lida, nien skulle för 
dcii skull hyran ökas för alla? 

1 nuvarande tider af missförstånd människor och sam- 
hällskiasser emellan är det väl också godt, om de, som äro 
hyresgäster här, kunde fortfarande få hafva en lefvande er-
farenhet af, att personer finnas, hvilka se mera på andras in-
tressen än sina egna, såsom aktieägarna i detta bolag, ja, att 
dessa hyresvärdar och hyresgäster finge fortfarande som hit-
tills stå i det goda förhållande till hvarandra, som alltid blir 
följden, där två parter, som hafva mycket med hvarandra att 
göra, söka göra rätt emot hvarandra. 

1 revisorernas välvilliga önskan, att "den vunna fram-
gången kunde verka uppmuntrande och mana människovänner 
att sätta bolaget i stånd att utvidga verksamheten" - in-
stämmer jag af fullaste hjärta och med mig många, många 
familjer både med och utan barn. Dagligen kan jag få höra 
upprepas samma sorgliga berättelse om, huru ondt det är efter 
rum och huru höga hyrorna äro. "Huset skall rifvas eller 
säljas"; "jag har bott där så och så många år"; "jag kan 
med mina små inkomster ej betala högre hyra", så hör man 
af ensamma äldre fruntimmer, af änkor, af familjefäder, ja, 
alla behöfva de ju tak öfver hufvudet, men det finns ej att få. 

Enligt allas erfarenhet, som på ett eller annat sätt arbeta 
för a.rbetsklassens bästa, är bostadsbristen med alla dess följder 
en af de förnämsta orsakerna till den andliga, såväl som den 
lekamliga nöd, hvilken är rådande. Sorgligt nog mötes ofta 
det arbete, som åsyftar att verka välgörande, med misstroende 
af dem, hvilka äro föremål för denna välgörenhet. Så har 
ej varit förhållandet med arbetet för bostadsförhållandenas 
förbättrancie. Nej, detta har hittills mötts med största för-
troende just af arbetarna själfva, och detta såväl inoni de 
kretsar, hvilka tillhöra socialdemokratiska partiet, som öfriga 
kretsar och partier. Detta är ju icke underligt, ty, som ord-
språket säger: "Hvar och en vet ju själf bäst hvar skon 
klämmer", och arbetaren vet också själf bäst, hur viktigt det 
är för honom och hans familj att hafva en god bostad, och 
lika visst vet han också bäst, huru omöjligt det många gån-
ger är att erhålla en sådan under nuvarande förhållanden. 
Hvar och en vet, huru vissheten om att hafva ett trefligt 
hem hjälper till, så att ett träget och ofta tungt arbete blif- 
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ver jämförelsevis lätt att utföra. Att hemmet för kroppsarbo-
taren har lika stor betydelse som för den med mera andligt 
arbete sysselsatte är utom all fråga. För mannen i verksta-
den eller vid bygget så väl som för kvinnan vid tvättbunken 
eller i hjälphuset skimrar nog tanken på hemmet då och då 
fram, och för visso rör sig handen fortare, då dessa hemtankar 
fylla hjärtat med glädje. Helt annat är naturligtvis förhål-
landet, då hemmet är sådant, att man helst skjuter undan alla 
tankar därpå eller med svidande hjärta måste tänka: "Till 
den hålan hinner jag nog". Bostaden utgör visserligen icke 
hela hemmet, men den utgör dock en väsentlig del därutaf, 
och visst är, att en god bostad kan bidraga till att fostra 
goda inbyggare däruti. - Lifligt medveten om detta, kan 
jag ej annat än innerligen önska att flera, ja många flera 
sunda och snygga bostäder måtte beredas för våra arbetare, 
och att Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem, såväl som andra 
bolag, hvilka arbeta för samma mål, må kunna utvidga sin 
verksamhet. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uti 
Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem ej öfverstiga 500,000 
kr., af hvilket belopp 200,000 kr. hittills äro tecknade. Blefve 
det nyssnämnda aktiekapitalet fulltecknadt, och skulle Stock-
holms stad befinnas villig att upplåta flera tomter på förmån-
liga villkor, så skulle därigenom ytterligare rätt många lägen-
heter kunna upplåtas för de mindre bemedlade i Stockholm. 

Ja, måtte det ske, om Gud så vill, och måtte Han själf, 
som hittills välsignat och främjat arbetet inom Stockholms 
Arbetarehem, fortfarande hålla sin hand däröfver, och frimst 
af allt., gifve Han genom sin heliga Anda, att alla, som där 
bygga och bo, må blifva välsignade till kropp och sjöl för tid 
och evighet! 



JJiicifJa 1. 

Kongi. Maj:ts nådiga resolution på en af H. Améen, 
S. Carlson, Agnes Lagerstedt, Oscar Hirsch och H. Ceder-
schiöld gjord underdånig ansökning oni fastställelse af 
ordning för "Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem" i 
enlighet med ett den underdåniga ansökningen bilagdt 
förslag; gifven Stockholms slott den 17 mars 1892. 

Kongl. Maj:t, som låtit detta ärende sig föredragas, vill 
härmed i nåder faststälta följande 

I3olagsordninq för "Aktiebolaget Stockholms Arbetare/o-'m". 

 

Detta bolag, som benämnes "Aktiebolaget Stockholms 
Arbetarehem", är grundadt på aktier med begränsad ansvarig-
het i öfverensst.ämmelse med Kongi. förordningen om aktie-
bolag den 6 oktober 1848 och har till ändamål att för be-
redande af tillgång på lämpliga och sunda bostäder för den 
mindre bemedlade befolkningen i Stockholm, ombesörja inrät-
tandet därstädes af sådana bostäder och desamma emot billi-
gast möjliga hyresbelopp uthyra samt verka för hyresgästernas 
trefnad och höjande i moraliskt hänseende. 

 

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm. 

§ 3. 

Bolagets aktiekapital skall utgöra minst etthundratuseri 
kronor 0(11 högst fimliundratuse.n kronor, förcleladt i aktier, 
hvarje å femhundra kronor. 

Bolaget må icke tröda i verksamhet, förrän minimikapi- 



talet blifvit till fullo tecknadt och minst tjugofem proecilt  
(lä tal imibetalade äfvertsoiii de förbindelser, hvaroin i § 4 stad-
gas, blifvit atliimnade. 

Utöfve.r minirnikapitalet må efter beslut å ordi marie bo-
lagssti' unna, fattadt i den ordning § 23 bestämmer, nya aktier 
titsläppas, dock endast i den mån fblI inbetalning af fbrut 
tecknade aktier skett och visat sig icke motsvara rörelsens 
växan de hehof. 

 

Vid teckning af aktie skall aktietecknaren, för att teck-
ningen må anses giltig, kontant inhetala minst tjugofem pro-
cent af aktiebeloppet samt jämväl till styrelsen aflämna, skrift-
lig förbindelse å återstoden att iribetalas å tider, som af sty-
relsen bestämmas. 

Sedan första inbetalningen af minst tjugofem procent 
ägt rum och förbindelse aflämnats, som nyss nämndt är, in-
fordras återstoden efter hand, som styrelsen finner det erfor-
derligt, dock så att hela, det kapital, hvarå förbindelsen lyder, 
ovilkorligen skall vara till fullo inbetaldt inom ett år från 
teckningsdagen. 

Anmaning om aktieinbetahuing skall genom styrelsens 
försorg ske medelst kungörelse i allmänna tidningarna och 
tillika genom bref till de aktieteeknare, hvilkas adress är för 
styrelsen känd, minst en månad före den bestämda inbetal-
ningsdagen. 

 

Underlåter aktietecknare att å stadgad tid fullgöra be-
hörigen kungjord inbetalning, vare han skyldig att å förfallna 
beloppet erlägga sex procent årlig ränta; och skall det på 
styrelsens godtfinnande bero, antingen att beloppet med ränta 
i laga ordning utsöka, eller ock att förklara akt.ierätten för-
verkad, detta senare dock endast i det fall att aktietecknaren 
förut blifvit, därest han eller hans ombud kunnat i staden 
anträffas, af styrelsen särskildt anmanad att ofvannämnda 
skyldighet fullgöra, utan att sådant inom en månad döm-
efter skett. 

\ktietecknare, som sålunda förklarats hafva sin aktierätt 
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förverkat, äge oj återfå något af hvad han förut å aktien 
inbetalt, men är ej heller pliktig något vidare betala, utom i 
det fall af bolagets konkurs, soni i 6 § af Kongi förordnin-
gen om aktiebolag af den 6 oktober 1848 omförrnälos; 
och må ±brty å betalningsskyldighet afgifven förbindelse icke 
återställas förrän ett år förflutit, efter det delägare uteslu-
ten blef. 

Ar å aktie, för hvilken aktierätten förklarats förverkad, 
aktiebref redan utfärdadt, vare detsamma utan all verkan 
emot bolaget, därom anteckning bör göras uti den i § 7 om-
förmälda registerbok. 

§ 6. 

Efter fullgörande af första inbetalningen samt aflämnande 
af den i § 4 omnämnda förbindelse äga aktietecknarne er-
hålla af styrelsen utfärdade till viss man ställda och med 
ordningsnummer försedda aktiebref åtföljda af utdelnings-
kuponger för de närmast följande tio åren. 

Vid sedermera skeende inbetalning böra aktiebrefven hos 
styrelsen företes och anteckning å dem göras, likasom ock 
i den uti nästföljande § omnämnda registerbok, angående in-
betalningens belopp och tiden för densamma. 

§ 7. 

Alla aktier skola af styrelsen efter aktiernas nummerföljd 
antecknas i en särskild, för en hvar vid an for(iran tillgänglig 
registerbok, upptagande för hvarje aktie: 

a) den persons namn, stånd eller yrke och hemvist, som 
aktien tecknat; 

de å aktien verkställda inbetalningar jämte tiderna 
för desamma; och 

de hos styrelsen anmälda förändringar i äganderätten 
till aktien. 

§ 8. 

Aktieägare vare icke ansvarig för bolagets skulder med 
mer än han inbetalt eller på grund af denna bolagsordning 
är plikt.ig inbetala, därest han icke till vidare ansvarighet sig 
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särskildt utfiist: men hafva aktieägare såsom ledamöter i sty-
relsen eller vid bolagsstämma deltagit i beslut, stridande mot 
denna bolagsordnin g eller gällande förordiiing om aktiel >olag, 
vare do, som beslutet fattat, en för alla och alla för en, skyl-
dige ersätta all därigenom uppkommen skada. 

 

Öfvergår äganderätten till aktie från en till annan per-
son, vare nye ägaren skyldig att hembjuda aktion till bolagets 
styrelse, som äger densamma inlösa för dess nominella värde; 
och skall styrelsen lämna besked, om den vill begagna sig af 
denna inlösningsrätt senast en månad, sedan hemhudet skett; 
dock må sådan inlösen af aktie icke äga rum med anlitande af 
bolagets tillgångar i vidsträcktare mån, än att sådant öfverskott 
finnes, som i § 24 sägs. 

Om styrelsen afstår från sin rätt till aktieinlösen och 
nye aktieägaren vill för aktien inträda i bolaget och för den-
samma utöfva rösträtt, skall han för styrelsen lagligen styrka 
sin åtkomst till akt.ien samt, därest ej alla inbetalningar å 
aktion förut äro fullgjorda, aflämna sådan förbindelse, som i 
§ 4 finnes föreskrifven. Sedan åtkomsten blifvit af styrelsen 
pröfvad och förbindelsen, om sådan skall lämnas, godkänd, 
skall anteekning om öfverlåtelsen göras såväl å aktiebrefvet 
som i registerboken; och må den förbindelse, förre ägaren kan 
hafva aflämnat, till denne då återställas. 

 

All bolagets egendom är bolaget gemensamt tillhörig, 
hvadan utbrytning af delägares andel i bolaget icke får äga 
rum, dock kan aktiebref utmätas och pantsättas. 

Enskild bolagsman äger ej att annorledes än i denna 
bolagsordning stadgas ingripa i bolagets förvaltning eller för 
dess verksamhet fordra redogörelse. 

Förloras aktiebref skall, då ägaren därom hos styrelsen 
gjort anmälan och styrkt, att efterlysning tre gånger skett i 
allmänna tidningarna med anmaning till den, som på aktie- 

8 
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brefvet vill grunda någon rätt mot bolaget, att inoii ett år 
hos styrelsen sådant tillkännagifva, styrelsen äga att, ett år 
sedan efterlysningen sista gången varit införd, utfärda nytt 
aktiebref under benämning "duplettaktiebref', försedt mccl 
samma nummer som det förlorade och ställdt till den person, 
som enligt registerboken var ägare till aktien, då aktiebrefvet 
förlorades; ägande styrelsen därvid att vidtaga de åtgärder, 
och föreskrifva de villkor, som kunna anses erforderliga till 
bolagets skyddande mot förlust, i händelse det såsom förloradt 
ansedda aktiebrefvet framdeles tillrättakommer och anspråk 
på grund af detsamma lagligen kan emot bolaget göras gul-
land e. 

1 öfverensstämmelse härmed förfares ock i til1äiiip1igi 
delar, om kuponger gå förlorade. 

 

Bolagets angelägenheter liandhafvas af en styrelse, som 
skall bestå af fem i Stockholm bosatte svenske undersåtar. 
Styrelsens ledamöter utses å ordinarie bolagsstämma för en 
tid af två år i sänder; dock skola efter lottning tre af de 
vid första ordinarie bolagsstämman utsedde ledamöterna afgå 
redan vid nästpåföljande ordinarie bolagsstämma, hvarefter vid 
livarje därpå följande ordinarie bolagsstämma afgå de två eller 
tre, som med hänsyn till de val, på grund livaraf de i sty-
relsen äga säte, äro de äldste. 

Afgående styrelseledamot kan dock återväljas. 
A hvarje års ordinarie bolagsstämma väljas likaledes två 

styrelsesuppleanter för ett år med uppdrag att i den ordning 
(le bhfvit valde inträda i styrelsen såväl vid tillfälligt förfall 
för ordinarie styrelseledamot som ock såsom ordinarie styrelse-
ledamot, i händelse någon af de ordinarie ledamöterna af cii 
eller annan orsak afgår före slutet af den tid, för livilkeim 
han blifvit vald; skolande desse suppleanter vara i Sverige 
bosatte svenske undersåtar. 

 

Styrelsen äger att för hvarje nytt verksamhetsår inom 
sig utse ordförande, samt att för öfrigt emellan sina leda-
möter fördela göromålcn så, som styrelsen finner lämpligast. 



Styrelsen har under sin förvaltning all Imlagets tgadoni 
och handhafver med full beslutanderätt alla bolagets ange-
lägenheter i öfverensstärnme]se med denna bolagsordning o ch 
de föreskrifter hoiagsstäinman kan lämna, samt äger att, sjä Il 
eller genom särskildt befuflmäktigadt ombud, å bolagets väg-
nar tala och svara i alla förekomniancie full. 

Styrelsen sainmantrilder, så ofta förvaltningen det fordrar. 
\Tid dessa sammanträden skall föras protokoll och böra minst 
tre ledunr varti om lesititet oliso, för att (Id sId1 
gällande. 

För örv;iltintigti af bolagets anglägenittci ansvain 
styrelsens ledamöter gemensamt, dock så att för besluten 'ii-
dast de, som dem fattat, blifva ansvarige. 

Bolagets fastigheter må icke kunna af styrelsen försilljas 
utan bolagsstämmas beslut; likaledes må ej heller inteckiiing 
kunna medgifvas i bolagets fastigheter, utan att bolagsstämma 
cl ä till läm not sitt medgifv nde. 

 

Bolagets firma tecknas af den eller de styrelseledamöter, 
som därtill af styrelsen utses. 

Alla skriftliga afhandlingar. som styrelsen ingår för bo-
laget, sk ola undertecknas å bolagets vägnar och med utsättande 
af dess antagna benämning, vid äfventyr som i 8 § af ofvan 
åberopade förordning stadgas. 

 

()fver bolagets rörelse åligger det styrelsen att låta föra 
ordentliga räkenskaper, hvilka för hvarje kalenderår sammanföras 
i fullständigt bokslut, som skall vara uppgjordt och till gransk-
ning fordigt inom februari månads utgång påföljande år. 

 

För granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning 
utses vid ordinarie bolagsstämma livarje år två revisorer äfven- 



som en suppleant för desse. Revisorerne, hvilka skola hafva 
tillgång till bolagets räkenskaper med alla därtill hörande 
handlingar samt de vid bolagsstäminor och hos styrelsen förda 
protokoll, böra hafva afsiutat grauskningon af bolagets för-
valtning och aflämriat berättelse cläröfver till styrelsen senast 
inom utgången af mars månad året näst efter det, som gransk-
ningen afser, så att berättelsen tillika med styrelsens förkla-
ring däröfver, om sådan erfordras, må kunna minst tio dagar 
före nästföljande ordinarie bolagsstämma tillhandahållas en hvar 
aktieägare, som önskar däraf taga del. Denna berättelse skall 
innehålla fullständig upplyning om bolagets tillstånd, dess 
tillgångar och skulder, inkomster och utgifter under föregå-
ende året, äfvensom bestärndt till- eller afstyrkande af de-
cliarge för samma års förvaltning. 

 

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm. 
Ordinarie bolagsstämma hålles första gången så fort ske 

kan, efter det denna bolagsordning blifvit af Kongl. Maj:t 
fastställd, och sedermera årligen å dag i april månad, som af 
styrelsen bestämmes och genom kungörelse i .ahlrnänna tid-
ningarna tillkännagifves tre gånger, första gången minst l:jor 
ton dagar förut. 

När styrelsen anser viktiga omständigheter så fordra eller 
äktieägare, som tillsammans innehafva minst en fjärdedel af 
antalet utgifna aktier, därom göra skriftlig framställning med 
uppgift å ändamålet för stämman, bör styrelsen genoni kuii-
görelse i tidningarna, såsom nyss är nämndt., kalla bolags-
männen till extra bolagsstämma, hvarvid de ärenden, som 
skola förekomma till öfverläggning, skola i kungörelsen till-
kännagifvas. 

På extra bolagsstämma få icke afgöras andra ärenden än 
de i kallelsen uttryckligen uppgifna. 

 

Vid bolagsstämma i behörig ordning fattadt beslut är för 
bolaget bindande. Ordförande vid bolagsstämma väljes af de 
närvaraiide aktieiigarne genom öppen omröstning efter ]iufviid-
talet. Ofver hvad vid bolagsstämma förekommer och beslutes 

In 
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föres protokoll, som förses med påsIrill am,justii ig at ad-
föranden och två vid stämman närvarande aktieägare. livilka 
af stämman genom öppen omröstning därtill utses. 

 

Alla val med undantag af de i nästföregående § omför-
mälda ske med slutna sedlar, å hvilkas yttre sida röstetalet 
antecknas; mellan lika röstetal skilje lotten. 1 alla andra frå-
gor sker öppen omröstning och gälle, utom i de fall § 23 
omförmäler, enkel röstpluralitet, men hafva rösterna å ömse 
sidor utfallit lika, gälle (len mening, som de fleste tillstädes-
varande röstägare omfattat; är ä.fven antalet af dem å bägge 
sidor lika, gälle den mening, ordföranden biträder. 

För hvarje aktie beräknas en röst; dock må ej någon 
aktieägare rösta med högre röstetal än högst en fbmtedel af 
samtliga vid stämman representerade aktier. 

 

Vill aktieägare framställa förslag till öfverläggning å 
ordinarie bolagsstämma, bör han detsamma skriftligen aflämna 
till styrelsen minst tio dagar före stämman. 

 

Vid ordinarie bolagsstämma förekomma följande ärenden: 
1:0) föredrages styrelsens berättelse om sista årets för-

valtning och bolagets ställning vid årets slut; 
2:o) föredrages revisorernas berättelse äfvensom styrelsens 

förklaring däröfver, om sådan afgifvits; 
3:0) företages fråga om decharge för styrelsen för näst-

föregående års förvaltning; skolande, i händelse decharge väg-
ras, men talan i anledning af gjord anmärkning icke blifvit 
inom tre månader efter bolagsst.ämman anhängiggjord, decharge 
anses vara. gifven; 

4:o) företagas till behandling de förslag, som innehållas i 
styrelsens och revisorernas ofvanberörda berättelser; 

5:o) företagas till behandling af aktieägare i enlighet med 
nästföregående § väckta förslag; 

6:o) afgöres oni användningen af föregående årets vinst-
medel; 

cp 
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7:0) företagas val af: 
a) styrelseledaniöter och suppleuiter för dem 
ii) revisorer och suppleant för deni. 

23. 

1 följande frågor, livilka ej må till afgöra.nde företagas, 
utan att sådant hlifvit tillkännagifvet i kallelsen till stämman, 
erfordras för giltigt beslut tre fjärdedelar af de vid stämman 
afgifna rösterna, nämligen: 

om ändring i denna bolagsordning; 
om utvidgning af bolaget medelst ufsliippande af nya 

aktier; och 
om upplösning af bolaget. 

Beslutes bolagets upplösning, skall, sedan dess räken-
skaper äro fullständigt afidutacie. årsstämning å dess okände 
borgenärer sökas. 

Besiutad ändring i liolagsordningen vare dock icke till 
efterlefnad gällande, med mindre Kongi. Maj:ts stadfästelse 
därå erhålles. 

§ 21. 

Så länge bolagets verksamhet fortfar och innan alla dess 
gällande skulder blifvit godtgjorda, må bolaget af tillgångarna 
icke göra vidare utdelning mellan bolagsmännen, än att enligt 
sista bokslut och det ej äldre än för nästföregående år ut-
öfver fecknadt aktiekapital finnes öfverskott, motsvarande två 
procent däraf. 

§ 25. 

Med iakttagande af hvad i niistföregående § bestärnines, 
iiiå till aktieägarna af årsvinsten utdelas högst fyra procent 
å inbetalda aktiekapitalet. 

Möjligen blifvande öfverskott skall afsättas till en reserv-
fond, som efter styrelsens bepröfvande användes till att vare 
sig genom nedsättning i hvresafgifterna eller annorledes be-
reda hyresgästerna i bolagets fast igheter fördelar. 
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Det åligger bolaget att stiilla sig till elterrättelse (le löre-
skrifter, som lbr aktiebolag finnas meddelade i lagen unga-
ende handeisregister, firma och prokura den 13 juli 1S 71 
skolande sökandena inom två månader hiirefter ingifva bestyrkt 
afskrift af denna resolution till Kongi. civildepartementet. 
1-Ivilket vederbörande till underdånig efterrättelse länder. 

Under Hans Maj:t 
Yäi Allernådigste Konungs och ilerres lraiivti'u, 

Dess tillförordnade liegenng: 

C1\E 1 

III. I'ALMS'I'IEHNA. 	W. L. GROLL. 	Fl. WIKBLAD. 

Hugo .3lartin. 



Iiilaga 2. 

Ordning sre g ler 
för n:r 50 och 52 Sibyllegatari. 

Tillse, att barn ej genom skrifning å väggar och trappor 
eller på annat sätt osnygga eller fördärfva egendomen, 
samt att förstugor, trappor, portgångar och trottoarer ej 
begagnas till lek- eller samlingsplats. (Se kontraktet!) 
Barnen få ej uppehålla sig å fönsterplattorna, hvarken i 
förstugorna eller i lägenheterna.. Källare och klosettgångar 
få icke vara lekplats. 
Barnen tillåtas icke vistas på gården efter skymningens 
inbrott. (Sommartiden ej efter kl. 10 e. m.) 
Skjutning med pilbåge och stenkastning förbjudas så väl 
inom egendomen som i dess närhet. 
Rengöring af förstugor och trappor ombesörjes väl, hö-
rande skurning ske minst en gång i veckan. (Se kon-
traktet!) Förstugor och trappor skola sopas och damtor-
kas hvarje morgon. Den oljefärgade delen af förstugor 
och trappuppgångar skall skuras och såptvättas väl, och 
fönstren skola tvättas vid slutet af hvarje månad. Papper 
och annat skräp får ej blifva liggande i trapporna. Om 
mjölk eller annat spilles, se till, att det genast tvättas upp. 
Mattor få ej skakas i förstugor, vindar eller genom fönst-
ren. Vädra genom fönstren och släpp ej ut matos m. m. 
genom dörrarna i förstugorna. 
Mattpiskning eller annat bullrande arbete får ej före-
komma mellan kl. 10 e. m. och 7 f. m. 
Gå ej ikä1lare eller på vindar med bart ljus eller lampa! 
Undvik besök i källare och vindar efter kl 10 e. m.! 
Se noga till, att källare och vindsdörrar stängas hvarje 
gång! 
Eldning med koks eller kol i spislar och kakelugnar till-
låtes ej! 
Portarna åt Jungfrugatan stängas i skymningen, de öfriga 



121 

kl. 10 e. in.; och uppmanas hvar och en, som dörefter 
öppnar och går igenom en port, att tillse, det den äfven 
blir stängd. 

10. ilvarje hyresgäst anmodas tillse, att ofvanstående, till 
allas gemensamma trefnad efterfölj es. 

Styrelsen för Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem. 

Bilaga Li. 

erhålles afgiftsfritt ......dagen i hvarje månad. 

I)en, som önskar bada, får själf tända upp kaminen samt 
hämta ved ur källaren; nyckel såväl dit som till badrum-
met hämtas hos undertecknad. 
Största varsamhet iakttages med inventarierna, kranar m. m. 
Tur och ordning för badningen må uppgöras sinsemellan 
af de 4 i samma förstuga boende familjer, som samma 
dag äga rätt till badrummet. 
Badrummet är tillgängligt från 4-10 e. m., då nyck-
lama återlämnas. 
Badkaret göres väl rent efter livarje badande! 
Den som sist badar sopar af golfvet, ser till, att ingen 
eldfara är, och ombesörjer nycklarnas öfverlämnande. 

Agnes Lagerstedt. 

Bilaga 4. 
Ordningsregler 

vid begagnandet af Tvättstugan. 

Gör väl ren tvättstugan efter dess begagnande! 
Borsta bassängen och tvättborden samt skölj golfvet! 
Lämna inga tvättkärl kvar och inga askpåsar! 
Tvättkläder få ej hängas på gården. 
Tvättstugan stänges senast kl. 10 e. m., och nyckeln 
lämnas in efter slutad tvätt af hvar och en, som användt 
tvättstugan. 
Torkvinden får ej beräknas ensam, äfven af dem, som 
ha tvättstugan ensam. 
Obs,! Ingen främmande tvätt får tvättas bär! 
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Styrelsens berättelse 

till aktieägarna i 

Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem. 

Jnder det galigna året hatva samtliga lägenheter varit 
uthyrda, och är det med glädje Styrelsen kan meddela, att 
hyrorna så ordentligt inbetalts, att det beräknade hyresbeloppet 
Kr. 26,872.62 infiutit, så när som på 9 kr. 

Med anledning af ökade onikostnader för egendoma rna 
halva, såsom i förra styrelseberättelsen omnä.mndes, hyrorna 
för lägenheterna åt gatan 1, 2 och 3 tr. upp något ökats 
från och med den 1 oktober 1599. och äro hyrorna nu 

för 2 rum 	med 	kök 	...................... 05, 333 kr. 
,, 	1 ,, 	,, 	större 	kök... 	10S, 	192. 	2045  222, 230 ,, 

1 ,, 	mindre 	,.................. 1  54, 160 
,, 	1 ,, 	•, 	spiselkakelugn 	....114, 	120, 132. 144 
., 	1 ,, 	utan 	tamnbur................... 60, lOS 

Antalet personer boende i N:o 50 Sibyllegatan är 364 
och uti N:o 52 Sibyllegatan 274; således bo inom bolagets 
egendomar inalles 638 personer. bland hvilka omkring 350 
ha in och minderå riga. 

Tvenne fainiljem hafva under året uppsagts och afflyttat. 
Dessutom hafva tveiiiie lägenheter blifvit lediga, den ena pa 
grund af dödsfall, den andra emedan hyresgästen erhöll fri 
bostad på annat håll. Efterfrågan på lägenheter har varit 
lika stor som föregående år. 

Af familjer, soni bo inom egendoniartia. hafva 31 upp-
burit större eller mindre umiderstöd af fattigvårclen. 

Hälsotillstå iidet bland hyresgästerna har. i allinäiihet varit 
godt. Under den mitot slutet at året gängse difteriepideinien 
hafva dock ett fåtal fall af (le,Lna sjukdom i iiträffat in nu 

)IIiH L.IiiI 
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doiiiariia varit god och hafva såväl hus 	g idi ku 
hällas i godt skick. 

1 likhet med föregående år har i sanilingssalen h 
Andaidsstunder hvarje Sör dags och ()nsds lit fl. 

4Söndaysskola hvarje Söndags morg II. 

Syföreninq 	,, 	Måndags afton. 
4 rbt.'stuya 6 gäiigei' i veckan. 
Den sistnämtida verksamheten hai IlilltlgIl gul iii 

för saken intresserade personers hjälp, saint genuin anslag 
frän Stiftelsen Lars Hiertas Minne, kunnat utvidgas till saniina 
onifang Som flertalet öfiiga arbetsstugor i Stuciholm. Tt 
fönniddagar i veckan hafva de mindre barnen och tre kvällat 
i veckan ile större uiixlervisats i slöjd. Arbetsstugan imitagi 
numera samma ställning till Centralkomniittéri för arbetsstug 
i Stockholm, soni flertalet af sädana arbetsstugor. -- S. k. 
ungdomsmöten liafva någon gäng under året hållits. 

Den af hyresgästerna själfva bildade sjukkassan gål fort-
farande framåt. Antalet niedlemniar i densamma uppgitr för 
närvarande till 77, och har under 1899 utbetalts sjukhjälp 
för 92 veckor äfvensoin begrafningshjälp efter en person med 
100 kronor. 

Afven förliden sommar har styrelsen haft medel till sitt 
förfogande att utiusta en skollofskoloni för dem af husets 
barn, som däraf voro mest i hehof. Kostnaden härför har 
uppgätt till kr. 890,50, barnens antal utgjorde 25 och kost-
naden för barn och dag 35 öre. Kolonien var förlagd till 

orrljall i Vädclö socken samt förestods af lärarinnorna frökuarna 
Cecilia Söderström och Anna Andersson. 

Ungka.rlsruinnien hafva i likhet med föregående år varit 
ständigt upptagna. Badrummen, till jivilka bolaget lämnar 
fri ved, få af hvarje fbniilj begagnas en gång i månaden 
och hafva flitigt anlitats. 

Den i egendomen inrymda han(lelsboden hat under a rut 
varit stadd i franiatgäende. 	Nettovinsteu kr. 482.l. hur till 
dem bland köparna, som äro hyresgäster i bolagets egendoniar, 
utdelats i proportion efter deras inköp. 

Stockh 41111 den (i in a is 1900. 
OSCAR 1-IIRSC1I. 

S. ALMQUIST. ACNES LAGEHSTEI)T. N. G. W. LAGERSI' EDT. 
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Sedan för granskniiig af "Aktiebolaget Stockholms Arbetare-
hems" förvaltning under år 1899 utsetts af Stockholms Stads-
fullmäktige umiciertecknaci Nyström samt af bolaget under-
tecknade Sundström och Niklasson, få vi efter att hafva 
fullgjort vårt uppdrag afgifva följande 

Revision sberättelse. 

Tillgångar: 

Fastigheten N:o 6 kv. Storken. . . 192,000: 
8 	,, 	,, 	... 2857000: 	477,000: - 

Tillgodohafvande i Industri-Kreditaktiebolaget . 	1,286: 34 
7 aktier i eget bolag jämte kuponger samt 

kuponger till 4 d:o ...................3,500: 
Inveiitarier: möbler och husgeråd ............ 	400: - 
Kontant i kassan .........................287: (jO 

Kronor 482,473: 40. 

Skulder: 

Yttre skulder: 

Stockholms Stad emot 
inteckning i N:o 6 
kv. 	Storken ...... 51,980: 3 

Stockholms Stad emot, 
inteckning i N:o 8 
kv. 	Storken...... 63,870: 70 

Stockholms Stads Spar- 
banks inteckning i 
N:o 6 kv. Storken 30,000: - 

Stockholms Stads Spar- 
banks inteckning i 
N:o 8 kv. Storken 100,000:— 

Outtagen vinst 80: - 
Herr 	Ingeniör 	Oscar 

Hirsch 	.......... 7,700: - 

115,851:07 

130,000: - 

- 	7,780: - 253,631: 07 
Transport 253,631;07 
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Akticägarnes tillgodohafvande: 

Aktiekapitalet .................2( )0,( )0: 
Reservfonden .................11,384: 26 

(}åfvomedelsfonden .............3,500: - 
Reparationsfonden ..............792: 4 

Saldo, årsvinst ................13,165: 58 	228,842: 33 

nw 482,473: 4 

Inkomster: 

Hyror i N:o 6 kv. Storken ........ .10,93$: 
8 	,, 	,, 	........15,924: 	;,su3: n 

Ränta å Upp- och Afskrifning ...............42: 24 

KrOnor 26,905: 86. 

Utgifter: 

Ränta å fastigheten N:o 6 kv. Storken 2,248: 74 

Omkostnader för 	d:o 	d:o 2,425: 76 4,674: 50 

Ränta å fastigheten N:o 8 kv. Storken 5,932: 3 

Omkostnader för 	d:o 	d:o 2,619: 62 8,551: 97 
Afskrifning 	å 	inveritarierna ............... .... 50: - 
Ränta 	å 	lån 	till 	enskilda personer ............ 463: 81 

Arets 	vinst ........ 	...................... 13,165: 58 

Kronor 26,905: 86. 

Egendomarna äro försäkrade för all framtid i Stockholms 
Stads Brandkontor för en sammanlagd summa af 400,000 
kronor. 

Styrelsens protokoller hafva vi genomgått och därvid ej 
funnit skäl till anmärkning. 

Värdepapper och kont a riter äfvensom verifikationer hafva 
befunnits i öfverensstämmelse med motsvarande poster i räken-
skaperna. 



lC - 

Det ur revisorerna en stor tillfredsställelse vitsorda, att 
dcii ljusa och löftesrika framställning af bolagets verksamhet, 
som återfinnes i Styrelsens berättelse, är väl grundad. 

Vi fästa oss därvid främst vid det betydelsefulla faktum. 
att 638 personer - bland deni cirka 350 barn 	blifvit 
försörda med goda, sunda och billiga bostäder och därtill i 
vidgad omfattning fött åtnjuta många andra förmåner, som 
alltför sällan komma hyresgäster af denna klass till godo. 

Det vore önskligt, om denna vunna framgång kunde 
verka uppmuntrande och finna inänniskovänner att sätta 
bolaget i stånd att utvidga en verksamhet, som dels i och 
för sig dels säSom föredöme för liknande företag a..af stor 
betydelse. 

Då hyrorna i jämförelse med lokalernas beskaffenhet fart-
farancie hållas långt under medelpriset, och då utgifterna för 
anstaltens vidmakthållande och förbättrande betydligt ökats, 
synes oss Styrelsen hafva fullgilt.ig anledning att geliomn en 
varsam förhöjning af hyrorna bringa dessa i något närmare 
öfverensstäminelse med de å detta område allmänt gällande 
priser. 

Då vi sålunda anse, att Styrelsen, och främst de två 
personer, fröken A. Lagerstedt och ingeniör Oscar Hirsch, 
som ända från företagets början med så oegennyt.tig omsorg 
och så stor framgång vårdat sig om detsamma, gjort sig  för-
tjänta af största erkännande och tacksamhet, få vi hemställa 
om full ansvarsfrihet för förvaltningen under 1899, på samma 
gång vi föreslå, att af årsvinsten, kronor 13,165.s, måtte 
till aktieägarne utdelas 4 % af aktiekapitalet med kronor 
8,000. Återstoden kronor 5,165-ss skall. i enlighet med 
bestämmelserna i § 25 af bolagsordningen, öfverföras till 
reservfonden 

Stockholm den 9 april 1900. 

C.RL NVSTH('M, 	NILS SUNDSTRÖ.M. 	KAHL NIIL..\SS( )N. 
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J/l(((/a 6. 

Några uppgifter om kostnader m. m. för 
bolagets egendomar. 

Fastigheten n:r 6 kvarteret Storken = na 52 
Sihyllegatari). 

Tomten, utgörande 1,223,4 kvadratmeter, in köptes för 45 
kronor 36 öre för kvadratmeter (= 4 kronor för kvadratfot'. 

Hela inköpssumman utgjorde alltså .....kronor 55,493: 42 
De två husen kostade i uppförande ....,, 	148,302: 5S 

Summa kronor 203,796: - 

Likviden för den af Stockholms stad inköpta tomten sker 
medelst en årlig inbetalning af 3 % å hela inköpspriset. 
Häraf beräknas 2 % som ränta och 1 	som amorteriiig. 

Fastigheten n:r 8 kvarteret Storken (= n:r 50 
Sibyllegatan). 

Tomten, utgörande 1,461,c, kvadratmeter, inköptes för 45 
kronor 36 öre för kvadratmeter (-= 4 kronor för kvadratfot). 

1 Ida inköpssuminan utgjorde alltså.....kronor 66,298: is 
De lya 	husen kostade i uppförande. . . 	214,364: 64 

Summa kronor 280,662:82. 

Likviden för den af Stockholms stad inköpta tomten sker 
medelst en årlig inbetalning af 1 % 11 hela inköpspriset. 
Hii yat' beräknas 3 	som ränta och 1 % som amortering. 

*) Egentligen tre hus, emedun I* tv större hi,sn sainnuuiliindns genurn 

itt pii tvilren gående mindre luis, 
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