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Förkortningar: Å. = Ångfartyg. S. = Segelfartyg. E. F. = Elektriskt fartyg.

Hufvudredare, I Fartygsnamn ISlag. r

I
T I Häst-I B foOlhfons. kraft, e a a varens namn. I

-- I

Ahlström, G. L. I Baltic
- St. Erik
- lOvidia
- I Skärgården

Arfvidsson, G. S. I Svan
Backert, C.H. (sjelf I Norrtelje

och för olika bo- Ekholmen
lag). I Tessin

- I' Siren
- Sjöfröken
- StrömmaKanal
- I Cresar
- Ekerö

Beijer, V. I Nord
Berggrens, D. & J., i

transportbol. I Hero
Blomberg, A. H. (för I Svithiod

Nya Redori-akt., Gauthiod
bol. Svea). Freja

- I Bore
- Svea
- I Urnan I
- Amsterdam

Broman, J. W. Joh. Tillberg
Bäckström, C. P. I Luke Bruce
Carlsson, O. F. I Gäddviken
Cavalli-Holmgren, Konung

A. F. i Gustaf Vasa
- I Margaretba
- I Najaden
- Prinsessan

Ingeborg
Herakles
Belos
Hermes

I
I Helios

Neptun
Poseidon
Argo
Eol
Arne
Mercur
Dit ja

Drakenberg, J.

j
Engström, C. A. (för

qvarnaktieb. n'I're
Kronor»). Tre Kronor

Bl'landl"Jroch "UfFdrsäkrings-Aktiebolaget- ,SVE'A.13 Dl'tottninggatan'l
E. F.

Å
»
»
»
»
J)

J)

J)

J)

J)

J)

»
J)

»

938
959

2522
58
32

213
103
55 .
46
64
82

122
91

1372
47

532
544
757
420
465
491 I
653
267
295
38

117
58

111

123
232
180
207
155
185
152
46
94

151
84
28

16
80
20
35

120
400
160
160
160
90

120
60
60
35
60
30

120
130
270
30
20

200
30
40
18
35
30
80
35

204
50

170
170
130
120
100
100 I
150
50

Roslin, O. S.
Knafve, L. P.
Nordin, V.
Öhlin, C. E.
Pettersson" J.
Godberg, J. A.
Vakant.
Arfvidson, J. A.
Lundberg, A. F.
Englund, L. F.
Tillman, E.
Andersson, C. O.
Holtz, C. J.
Sandberg, N. A.

Wiklund, A. F.
Beskow, J. E.
Rosengren, H. E.
1'hunell, A. F.
Aström, E. L.
Borg, J.
OJander, E.
Blomberg, J.
Söderqvist, A.
Bäckström, C. P.

J)

J)

J)

»
J)

»
»
»
»
S.
Å.
J)

»
D

»
»
»
»
»
»
D
J)

»
»
»
J)

26

Sällström, C. A.
Vakant.
Vakant.

v. Schewen, Bror.
Grundelius, C. A.
Höggren, K. E. S.
Richter, A.
Grönberger, P. O.
Cedergren, J. O. N.
Höjer, E. F.
Edman, J. H. G.
Rundqvist, B. F.
Vakant.
Ohlsson, J. O. E.
Strandlund. C. O.

12 Holmström, P.

SMFVBE
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[2875] Stookholms Skeppslista.

Hufvudredare. r Far~ygsna.~n·1 Slag. I, Tons. I~~ft\

45,. Ekström, C. L.
30 " Vakant.'. '.c ..r Hhl

" 30 I . Rickander, J. W.
10. It ApderssoJl, .P .....L <l
10\ t'. ~In~gren. q,r,'

f,45 < Osthng, K.' ~
1;35 ; Olsson, P. E.

. ,lO, t • Sundholm, ~.
2ti' Andersson, O.,
20' Vakant. ,: ~. L' .~

,,1 40 'f Eriksson, A. f •.

35 ~ Pe~~erss!>n, ,G.. ".
65 ~~B?IJen,O. 1»'

.25. fl ~ istrand , G. L.
10 '. yalrll-nt ..;:u;' .~
16 Oström, ,J·h· \ J-
16 Johansson, J, P. .
20 Vakant.
371 Pettersson, .C.
10 l'Vakant.
10 r Vakant.
46 'I'hyselius, s.
16' ~Edlund, C. .J.
45' . '~almgren, C.
75' . "Pihl, O.

. 30 4hlgren, A., A.
50. • Sjödin, P~ V'l
10 .•Johansson, A.
(20 l. Vakant.
40 > A,Vall:ant. .
82 Vakant. r.t 101

'9.-1"
1984 il Andersson, A.L.
868 125" E:ähr, A. •
968 ilWetterström,_O. H.
198 J Wall, K. A..
128 (Holm, J. A.
73 35 Pettersson, S.
65 ~3Q,' Wedholm, C. L. W.

: 38 25:: j 'Söderman, C. J.
'( 267 75~· • Krokstedt, C..

32 600
' Vakant.

698 130 l Lewenhagen, G.
1390 211 I, J Andersson, J,. A·

~4145 I 'I.406' ." J Ramström, C::'O.
2769 ,I 300 "Peterson, E.

•4153 1 425 \ . Abrahamsen, C.
3377 450 1Camp, V. G.
820 130\ s , THägwall, J.,
53 .25r ''1 Vakant. .

105 45 '<; Dahlberg, G.
156 80 l .• v,Muhlenfels,R.V.C ..
985 1!?2.J'? Johansson, J~H: '

.;: .Å\·" 1190
.• L " , "

Gripsholm J) 117
Sigtuna , .' i ,J) 94
Uppland » 118
Smedjeb. II . » 43
Smedjeb. I' <' J) 42
Hillersjö J) 113
Ekolsund », 109
Sme,djeb. III » . 45'
Brage, J) • 60
Strömsh.kanal J)' ; 60
Framåt, » 33
Sandhamn ». i 28 •
Thor J) I ss

, Köping J) [ 99
Fagersta J) \ ! 40
Pius, »" 37
Surahammar J) , 43
Frey J)J) 67

9GunhiId, (\
Hal1st.aha~:r '» 41
Nils , .:~t » : 44,
Maria I » , 97

~~in~o Carl ' ~J)Ii « 2/03.~l'
August Fris . J) ,I, 67
Säbyholm I
Arboga II » j 20~
AroogaIII D t' 50Id~n : J) 42
Merkur \, J) : 105
Viken" J) 20

Fredholm, A. Thyr~ !
Förselius, G. (sjelf·

o.föroli~~ bolag).

Georgii, A. (för bo-
. laget Condor). Gamen J) I,

Örnen J)
'Falken' J)

Ellida., , .' !?!i
Nya Håll svik.' A.o!
Trosa" J) II
Liding~ » ii
Kyrhiken' » i,

·Norrfjäll , » ii
:Höggarn; J) Ii

. AnnieTherese » l:
'() . ;Reserv'k ' ; ,»':;-. , ! Drottn.. r. 1::
'l~"r' Sophia ,.»

a p T ,j Oscar 11 .» :
, ~o~i'! .• Kronpr.Gustaf J) I

,?- ',: \' Oscar Fredrik' »
1" ~ 10f1> .Nor~stjernan :, »:

Kauffman, K.. ~FreJ'" J) ,
Kjellander, E. 'J\~'u~rNämdö, I.·(»:
Kongl, Postverket Öland \ » ;
Laven, G.' Pro bus - J) ~ . '

Glas, -!t. B: G.,
.v: HalIwyl, ·W.

Heckscher, E.

Hedin, C, ". I

.Johansson, A. 'F.
Johnson, A.

Befälhafv. namn.



Hurvudredare.

Liljewalch, E.
Lindvall A.

Lundberg, G. A.

Schlyter, Carl

v. Schmalensee, K.
Setterwall, J. G.
(för bolaget Södra
Sverig-e).

Sjödin, Joh.

Stockholms stad.

Stockholms Skeppslista.

Fartygsnamn ! Slag. I Tons.
i~-'~I~'

Å. 1337
J) 32
» 22
S. 119
J) 340

Å. 43
») 123
J) 313
J) 24
J) 296
JJ 236

S. I 144

Tropic
lEolns
Birger Jarl
Drottn, Sofia
Kon. Oscar
Skandia
Svea
Hyperion
Rhea
Kolga
Nore
Titania I

I Södra Sverige:
'I'ransit Ko l
Östersjön
Artemis
Irene
Vesta
Thule
Andreas
Valdemar
Viktor

i Isbrytaren

s.
Å.
»)
J)
J)
J)

»
D

»
»
»
»)
J)
J)
J)

»
J)
J)

S.
»
J)

»
i Å.

Å
J)

J)

»
»
»)
J)
J)
J)

)J

J)

»
J)

»)

»

142
177
178
192
177
161
189
100
102
94

800
1400

39

I Räst'l
kraft.

1
180

10
I 50

I
I
I

i
I

!
f

il

39 20
85 25

250 I
Brand'"'och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA.

! Olof
iSigfrid

I
Eol
Gustaf

, Johan Fredrik
Lundberg, K. K. R. I Othilia
Machnow, H. L. O. I 'Trio
Möller, Fr. l Kattegat
Naucler, O. I Anthrax
Nyman, C. E. i Gustaf Wasa

~ I Sydkusten
Paton, N. (för Ryd-
bergskastiftelsen). A. Rydberg

Rossander, J. F.,
sterbhus. Lärkan

RönI1Ow, A. Engelbrekt
Rlinnow, A. (för
Ang-f.-Aktiebol. I
Göta Kanal.) Astrea

-- Ceres
Pallas
Motala Ström
B. von Platen
Juno
Venus
Göta Kanal II

» IV
J) VI

Olaus Olsson
Svanhild
Finnboda

1460
608
615
578
477
470
462
456
439
249
267
563
575
sto
375
608
486
407
258
128
184
603
205

[2875J

Befälhafv. namn.

65
20
45
30
70
60

Cederholm, F. G. R.
Vakant.
Gustafsson, H. A.
Jansson, A.
Östergren, A.
Skiweis, K. V.
Vakant.
Edström, F.
Jonsson, V.
Dellgoren, H.
Gneib, C.

Schale, E. G. M.

Forslind, C. G.
Dahlman, O.

45
50
50
45
45
60
60
30
30
30

160
216
20

y. Schoultz, O.
Ohlin, B. O.
Hanson, H. G.
Svensson, C. A.
Höglund, J. A.
v. Schoultz, O.
Jacobsson, C. R.
Danielsån. K.
Clausen, H. G.
Hansson, J. Chr.
Rosborg, A.
Olsson, F.
Marström. A. J.

240
180
125
100
100
100
120
120
60
70

140
150
70
70
98

140
80

Pettersson-Bruce, G. R.
Paulsson, E. L.
Brandt, O. G.
Friberg, A.
Pau lsson , A. F.
Lengqvist, E. I'h.
Hjärne, G. H. M.
af Klinteherg, S.
Ohlsson, A. G.
Mathson, E. A.
Söderbergh, J. G.
Morin, J. B.
Ysbergo, P.
Söderbergh, H. A.
Sundell, O. H.
Johansson, G. V.
Svensson, M.
Morin, B. A.
Eklöf, A. G.
Edman, J. E.
Mattsson, M. T.
Norberg, A.
Ternström, J.

13 Drottninggatan~



Stockholms SkeppsliBta. .• Diverse taxor,

I Fa~gsnamn, I Slag.'j~':r9nsj'~~t 1~"_BefiiJha~v." n~n.

Vigorl ' " Å. ,.' 27 30 ~tss;n" r. '1'

Ägir ~,,,,.l "» " ',' 45, 15' Palmgren, C. W:
A "'""]740 "'2'58' F" 'A' .« J,'nna ' ».1 j ,ns, rne.,.. Old,
Johan" D: I. l 172{:, .233 J Indebetou, ljJ.:,.A.' i
Max D' 1877 'I, 2~4. ,o',; Lu~d!rarkfJ;"'Ri~'.~ .
Allegro 'D', 797 l 130 Aml,U.ojf"K., A·,r:'; ,
\rll~t~ D 797.0130 Abemug",O. r ,l"

TeHus,. ,n." ,"'» 701' l' ','1'.30 . Svedb~rg, 1·l· ;,
Atalanta "D 726" ~20 Ya~ant.;j.·;

'Nl1iutilus D 724', ,120 Svinhnfvnd,G.A.;R.
Rex ,,~ 750' 1''130, .\\ikström, ,G. (

'BergsU11d' , D 663 75 Ohrwall, A. E. ~.
Motala »" 545 120 Tol1~ N. :M. G.
Stockh,olm »v 591 100 Lindhe, H.
Dur D 750, 13Q .,,',Ne/lnaer\J~~O,'" ,
LndvigPeyron D 1094 150 Näsholm\',O.IA.. \'1 <
Alice D 313 50 ~etter~sop.. ,A1.b. j' ?t
Augnsta »136 Ohrlun'd; Yl"JA."", "Ii'(
Bifrost DI 1608 '150 Larsson, ,P. .•..vi ..•\
Erik »394 85,g Pettersson, rJA. P.w" •
Rurik '1> 335 100 'Ekström, J. E.' \J,. ~ ,',

s' - o;~ J\.

200 "Lj\1ngbe~g,,\'C. E;;" ~<l
100, 1,<'· Va;l,l:l!ont. '"1'''
224

1

Jöharrssön, 'A.: U;;;',·
130 N?rdgren, '13·, P. ," \ ~
~Q.;., .,P~n\sson, D.. ,,(,\

'826 LJnngberg, c. ,E.
30Ö I "Q~tertJlnd;'.',T; ~~. :

~ 300. .BJarke, K., Go' Ie
.. ~. ,~'ni

105 '120 BchollinC.\" I I

930 110 o FalK'e~1?~rg, .K;:'Tti." ~
2740 I 27&' 'Edgr,en,bA.nH., ~s••.~~-\

• ~ _ - 1572' l ' 176 'F,ofsberg'''Etlw."' <.
, "UTillb R W (fiö l ~\) \.' ,Jl, bCl'1~ •..~ .•,~ \.{\J:'I~

" org,. . . r 'I:' " \'''''' .' ""\1"I)""U\3'\,."lSi\". Stockholms stuf- fl, " • "," ,rt""'''!))'';)
veribolag). 40 30" Petterss?ln'IBK,.lcA. . ,;)

9berg~ ~: J. . 89 ,6Dj'Jili"J,.jnng!lIQIiiS;J;o,)~;::~'O
. 'G _ ( •• " o' ... I~}) ,.", lOg 6(:) RQlin.borg, .G,,"G.1c,1

pster,lund" J;uE.\, \ 'I<Rick3lrdlO,'D" "s.l ( ;~~2S)"i.l f '-', . 'Sölletfuån; F.PIA.'''\!,"lX
I:' " l" o. '-3-.A~)\., I' , •.• "I.':'\J\, <J .J ")~, '.j 'J"\;\)-'\V J,J' JOy

•.•'\' «~ . •• .. iIC:ll;'fF (J j r " .•.••\-, da '\l~l.)t:..·nf ~. (T)' 3n"JSö ·iO.i'U)~{\ •..S\.}~ •.$)"~l.\).,
[2877] . J ,f "1lI1·~erS~'tI;..,ax·or'm .. m.'''J\1 \l,j I''','',o\;foro -j\"l

t""'\, a i.L.).!8.! ' d .;~ (.·p'!), ,. I ~~1)\'J:.. oj' a'\1 . "U'J.

, r· (s'4T~~j('atä hamnafgifter i Stockholm. ,,).r." 9~' o~l" ,v'
, Hi n tl ( ~\ -' r -1 )' il" .1. ( - JJ.' f ~ T • W '"

• Or I. 'j A) för f . tt .. II' 'm j" . &:0» Afgi,ft enligt denm/n.~axa ejJaglles jemvlh fllr
,,~ l( f i:)b.1 __ • ~r ..yg~ ~'t\ r "\ . ~()~!'. " ~ - ._ pa8s~el(areäiigslll:Rar, som gÖra; resor mellan
1:0) För fartyg af. merd 'än 10 tons\aj'gi,fitBplj'kti sliJ.:sldlda ställen "inom.·n. amnom • oo" k·u.'

d,.ägtighet skall nie.d;onedan atadgade, thrdantag 4:0) För ångf. ." • spine på rfql,'l1t!li(Ji r
hamnafgifterlägg,m.följ.beloppf.'hvarjet .•il~m:l.: <L_en elle ef i"mälladen' '
då fartyg. kommer direkt fr. 'utrikes 6ft 10 öre' skall n rnirl .•.e'd
då'f"'~get aj'går. direkt till ut,.ike.s;ort'W·\ i;. «_och ,fö o .

•. då'färtyget kommer. ft/in. inrikes-oa ,,-, ~..5I;;.. gjorda
«iWdålfartyget aJ'gå,. ,till inrikes ort Ir.. 1' •• , ·5:" I ankommer till och mnist '
För öp'pe~ segelfa~g aj' mel'U",ij.m'10to1!s (,Jgift.Sj •. _hamnen. tpe4"t!le,I~.,

,Plikt\g. fj.p5!-gtlghet erlägges ham~lOf~.ftp!ia-tar) a _eJ,i~.\ 'll\olat~~oli~f ~lJ-
( Otyget, lr;~er frå~. eller .afgår. tUr ml,',~ 6ft mng med. tre femte4!' 'If
•. , mti'd?,3ore.f'or. hvarje ton. .•.• .l.'o"i-o\' I åtnjutes jemväl, om fäl
~:O')\För1.fartyg omu '10Jltons rd,.ägtigh.et p12!J;,.w,e'r' sättes å sådant fartygs Jin~'l;,r '

~ I< und'e,"utgår afgift som1'ör fem tonsr- « I 6;0).F,Ö",Ii~!iYB•.Sp'':'!ou;n4e;r•.l<iI?P,~t'a.~'tt,i,~~,
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, Hnfvudredare.

Stockholms stad.
Söderström, Ad.
Tham, Vo

Ternström, S. E.
(för Stockholms
Angf. -Rederi-
aktiebolag).

Thulin, C. G.

Wallenberg, Go O.
(för Rederiaktiebo
Sverige-'K'onti-
nenten m.' fl. bo-

l, lag;) ,l '
,0

Wallenberg, :M.
Wicander, Hj. (för
l Wicanders Rede'-

riaktiebolag.)

575
591

1728
958
212
993

2333
2310

!4
I

:;a WE



Diverse taxor m. m.
än en gång besöker hamnen, äfvensom för ång-
slupar, som inom hamnen befordra passagerare,
erlägges afgift endast en gång för ankommande

, och en gång för afgående om dygnet.
'6:0) För fartyg, som endast passerar hamnområdet

utan 'att der inom a:flemna eller mottaga passage-
rare eller gods, erlägges i ett för allt hälften af den
här ofvan för ankommande fartyg stadgade afgift.

1:0) För' fartyg, som på en och samma resa besöker
först Stockholm utan att här mottaga passa-
gerare eller gods och derefter plats i stadens
närhet, belägen hitom Vaxholm-Oskar Fredriks-
borg åt Saltsjösidan och Bockholmssund eller
Skansholmen åt -Mälarsidan, samt derifrån, utan
att å sådan plats mottaga passagerare eller gods
till Stockholm, återkommer till Stockholm, er-
lägges icke afgift vare sig vid afgången till eller
vid återkomsten från ifrågavarande plats.

B) För varor, sjöledes inkommande från:
utrikes Inrik.

ort. ort.
Alun, svafvel, vitriol och rödfärg l det 5 ö., - e.,
Asfalt; beck" harts och harpqJs l» 5» -»
Beck, se Asfalt:
Benmjöl, se GÖdningsämnen.
Blånor, se Hampa.
Bomull och shoddy l » 25» -»
Bresilja, se Färger.
Brdnisin. och sprit, alla slag, samt

punsch l hl 40» 40»
Bårder;;. se Papper.
Bärs(lJt, se Vin.
Bönor;, se Sp anm ål, omalen.
Cement, se Kalk.
Cementplattor, se Sten, trapp-o
Chokolad; se Kaffe .
Cider, se Vin.
Fett, se Oiior, andra slag.
Fikon,mandel,plommon,sviskon,

l russin och korinter ldct45ö.,-ö.,
Fisk, saltad eller inlagd, torr eller rökt:

sill och strömming •.......... l hl 7» 7»
all annan .........•••......... Idet 10» 10»

~äder ...•......•.................... l » 25» -»
läsk och kött l » 15» -»

Fo,!:erkakor, se Oiiekakor,
Fra l» 5» -»
Fdrqer, utom rödfärg, äfvensom bre-

silj a och annat arbetadt I:irgträ l » 15» -»
Färgträ, arbetadt, se Färger.

! Förspinningsgarn .• se Hampa.
Garn: af jute ....•.•.........•....... l » 10» 10»

alla andra slag l » 35» 35»
Gips, se Kalk.
Glas, porslin och ej specificerade

lervaror •.•.•.•.•.••..•••.•......•. l » 20 Ö. 20 ö.,
Gryn, utom af. spanmål ........•... l » 20» 20»
Gödningsämnen oehbenmjöl .... l det 5 Ö. 5 Ö.
Halm, se Hö.
Hampa, lin, blånor samt tåg-

virke och förspinningsgarn .. l » 25» -»
HarpqJs, se Asfalt:
Harts, se Asfalt.
Hudar, oberedda, våtsaltade...... »

» torra och beredda •.•....•. l »
Hurrile •.••.•.•.•.•.•••..••.•.•.•..•.•. l »
Hö och halm ............•........... l »
Ister, se O/,jor, andra slag.
Jute ....• :......................•...... l» 7» -»
Kaffe, kaffesurragat, te, choka-

lad o. malen eller rifven kakao l » 50» -»
,Kaffeslfrrogm,' {se Kaffe.
Kakao, se'·Kaffe.
Kakel' och krukmakarearbeten .. ~» 5» -»
Kd.lk;· krita, giRS, lera och cement l hl 0,5» -»
Kli; se 8panmål, omalen.
Koks, se Stenteoi.
Kpri(tter, se Fikon.
Kor:kbql'k l det 25» -»

20» -»
50» 50»
50» -»
5» 5»

Krita, se -Kalk.
Kreatur: hästar och hornboskap ..

kalfvar, får och svin ...
Krutemalearearbeten, se Kakel.
Kött, se Fläsk.
Lera, se Kalk.
Lerror ......................•....... Idet 2» -»
Lervaror. ej specificerade, se Glas.
Lin, se Hampa.

~~p.::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ct4g ~ = ~
Maltdrycker , alla slag •.•.......•• l hl 15» 15';
Mandel, se Fikon.
Margarr:n.• se Smör,
Marmorplattor, se Sten, trapp-o
Maskiner, se Redskap.
Maskin- och vagnssmörja samt

Vaselin IdetiO » -»
Metaller:

Jern och stål: tack-, göt-, baltast-,
skrot- samt smältstycken .. .... l» l» -»

D:o valsadt och hammarräckt, val-
sade och smidda ämnen för vi-
dare bearbetning samt plåt, spik
balkar, jernvägsskenor och rör l}) 2'» - D

D:o alla öfriga arbetade jernv. l» 10» lO»
Alla andra metaller, oädla:

oarbetade .................•......
arbetade (rör, tråd m. m.) .

Mineralvatten .
oia«, se Talg.
Oiie- och foderkakor Idet 5» -»
Oljor: mineral- och genom torr de-

stillation framstäida ..•... l» 5» 5»
andra slag samt späck, tran,

ister, äfven konstgjordt
fett och stearin •. .. .. ... l »

Ost ....................•............... l »
Papp l »
Papper, tapeter och bårder l »
Plommon, se Fikon.
Porslin, se Glas.
Potatismjöl och stärkelse l D 10» -»
Pottaska l » 10» -»
Punsch. .• se Brdnoin,
Redskap och maskiner samt fär-

diga delar af sådana ..•.•...•... l » 10» 10»
Russin, se Fikon.
Rödfärg, se Alun.
Salpeter ......................•....... l» 20» -»
Salt ..........................•........ lhll,5Ö .. -ö
Shoddy, se Bomull.
Sirup, alla slag •...•...•.•••••.•.•.. l » 15» 15»
Smör och margarin l » 25» -»
Socker, raffineradt ......•...•.•..... l » 35» 35»

» oraffineradt •.•...•......... ~ l » 25» 25»
Soda Idet 5 » - »
Spanmåt, omalen, samt kli, bbnor,

vickel' och ärter l» 4» <I»
» malen ..•.............. l» 7» 7»

Sprit, se Brdnoin,
Späck, se Olior , andra slag.
Stearin .• se Oljor.• andra slag.
Sten, trapp- och plan- samt cement-

och marmorplattor •........... 100 st. 50» -»
Stenkoi och koks Idet 2» %»
Strumpetolsarbeten, se Vtifnader,
Stdrteelee, se Potatismjbi,
SvaJvel, se Alun.
Sviskon, se Fikon.
SI/.ror .
Såpa och tvål .
Talg och olein .
Tapeter, se Papper.
Te, se Kaffe.
Tea.el 1,000st. 50» 50»
Tjdra l hl 5» 5»
Tobak, oarbetad, blad och stjälk .. ldct50·D. 50.».

» arbetad. alla sla~ ....•.... l kg"·2·~ 2 »

'.l st. 50 ö., 50 ö.
l » 10» 10»

l» 5»
l » 10»
l hl 15»

-»-.
-»

»

25» 25»
20» -»
10» 10»
20» 20»

l» 25» -»
l » 25» -»
1»25»25»

·Brand·' ooh 'lifförSäkrii1gs.Aktiebolaget- SVEA..~ '~"-' . -, . .. 13 Drottninggatan •
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(2877-2878] Diverset;p:orm. m.
Trävaror: ve~ ...•.•..•••.••.•.• : .• l kbm 2 Ö., 2 Ö'I FrAn hamnaIgifter aro fria' .

» snickare- och tunnbtn- ' • •
darearbeten ..•• :•••••.• l dct 25 » -» a), fartyg, som utgått från hamnen, men för mot-

» alla andra slag, oarbet., vind, storm eller sjöskada måst dit återvända,
sågade, tillhuggna eller ,hyftade l kbm 5» -» innan den tillämnade resan hunnit fullborilas,

Tvål, se Såpa. . " " ,.. äfvensom fartyg, som anlöper hamnen: endast
Tågvirke se Hampa. ' ! t, f'ör ",tt" a.lÄielpa'liden akl'da och derefter utgår
Tändsti';kor och tändstieksaskar l dct 15» - ..» med samma last, som det vid inlöpandet innehade;
Ull ....•.•..•.•....•..... :...........•.. l » 00» ~ ». Ib) .•bogseringsfamyg, då de Iora .andra fartyg i släp.
VagnBSmörja

J
, se Maskinsmörja. " '., "tåg och ej l1ledhaf'l(agods 'eller passagerare;

Vaselin, se Maskinsmörj",. ( . i. r e) fartyg, som genom inredning' och utrustning
Vieker, se Spanmål, omalen.. 'T ' , l'" visas vara afsedt till dykeri' eller bergnings-
Vin, cider och bärsaJ't ..•..•...... ldct50 Ö. -ö., företag, dock under f'örutsllttning att detIcke
Vitriol, se Alun. användes till förande af passagerare eller af
Vä,fnader o. strumpstolsarbeten, handelsgQds och varor~ .. :

för hvilka tull ej i Stock- 'e ,l 1, ångfartyg vid profriings- och besigtningsresor;
holm erlägges: fartyg, som tillhör svenskt eller utlil.ndskt pri-
af jute, oblekta, ofärgade l » 10»' lo » vflegieradt segelsällskap, under förutsättn. att far-
alla andra slag •....... 1 l » 40.» 40» tyget ick<ianvänd. tilrför. afhandelsgods o. varor;

Ärter, se Spanmål, omalen. ",:.. "". ;f)' kronans fartyg'i'>ch varor,"dessa senare ehved de
För alla här ofvan ej specificerade .eller till dem Ioras på, kronails eller enskildes fartyg;'

ej häillorliga tnllpliJftiga varor erlägges i hamn- g» främmande makters krigsfartyg;' , .1'
afgift en procent af tullbeloppet. , . h stadens fa')tyg, som användas, för stadens räkning

Förestående varutaxa med tillhörande bestäm- och stadens varor~."~,\l.) .r, l I ".' . 1
melse gäller jemväl för varor, hvilka från Norge sjöle- i) öppna roddbåtar ~aPJ,t å dem.' f'örd!>varor, dl
des' inkomma och Iorhvilka pågtund af gällande mel- dessa i vigt, rymd eller stycketal ~j uppgå, till
lanrikslag tull ej erlä!1ges,eller. tU\lindring åtnjutes. fem gånger hvad 'i taxan är utsatt. så~om grund

Då den sammanlagda vigten, rymden eller mäng- rör afgifternas beräknande; . " .~ ,
den af visst slag""sfvaror, som fartyg innehar, icke k) varor, som ej Iosaaatnom' håmnområde~; ':" ..
uppgår till hvad i taxan är utsatt säsom grund 101' l) varor från inrikes ort som lossas inom ha:aih'
afgiftens berllkIlande, erlägges för sådana varor icke området och enligt skriftligt intyg' af vederbö-
någon afgift. Varor, som från inrikes ort inf'6ras i rande fartygsbefäl> mom fyta dagar. efter hit-
så ringa mängd, att afgifterna i en räkning ej uppgå komsten här omlastas till annat fartyg för ome-'
till '10 öre, äro äfven fria från hamnafgift. - delbar. vidare .befordran- till annan hamn, vare

För varor, som lossas ,inom hamnområdet utan sig de för ändamålet 16ras··öfV.erstadens kaj elle~
att dervid föras öfver .stadens kaj eller brygga, utgår brygga allen omedelbart omlas.tas...\ ' , . ,j'
afgiften .med hälfteJ;l.af' den här ofvan i t.axan upp- m) tullpliktigt passageraregods, som af1'es:,medför~s;
tagna varoafgift.. t . I. '" n) tomkärl, i hvilka varorförut~utf'ortB frln liamno!pl'

[28:7Ii~t ..Taxa för',stadsbud,·gällana~'fråri och met den -1j~ni 1900:' ,>. ·"t~
, "A) Vid 'betalning till stadsbud' ijfter'ku;'s anses Stockholm indeladti'8 stadsdelar:.1) Staden

inom, broarne ,med tillhörande holmar, 2) Inre, Södermalm (gräns: JI:1:älaren,-Rillgvägen....,-JeinvägEin-"
Timmernfansgatau-Åsög",tan-Renst.iernas gata,-SaltsJön), 8) yttre Söqermalm, '4) Nedre 'N;ornnalm (södel!
om Tegnersgatan) jemte .Skepps- och Xas.tellholmarne,l '5)Ofre Norrmalm (norr. Om 'regnersgatan), 6)·Etmgs·
holmen, 7) Östermalm, 8) Djurgården, till Sirishof och Bellmansro. - Taxa l gäller 161'uppdrag mellan
två ställen i samma eller angril.nsande (med bro förenad) stadsdel, taxa 11161' uppdrag från· en-atadsdel
genom- en annan till en tredje, taxa III för öfriga uppdrag.,' " ,'1,' " ,h" ,I. '.

',' .' Taxa I II ID )ernvägsstqtion till personåkdon, eller omvändt,
a) För uppdrag uta-n börda, eller Kr, Kr. Kr. föm passagerares resetIekter,s<erlliggelf 161' hvarje

.med börda af högst 4 kg vigt 0,26 0,"0' 0,60 mansborda elle. derurider- 25' öre,' dock ,fCke,i
b) För' börda, som väger öfver '" I något fall mera' än' 50 öre. ' t'. ' : .• j ,'., .L .•• \..

men ej öfver 20'kg .. : .....•... '. 0,60 0,15 1,0.0' ., B). Betalning'.eJier,tid,oJ '1 "~,.' ,;
c) ·För.. börda, som väger öf:ver 20 -r För hel. timme -eller derunder 70' öre. , .,

men-ej öfve;, 75 kg: ...•..... , 1,0 1,'0 1,16 För hvarje efte.')förstli timmenu'börja'd haif,·
.Innefattar r:uPPdrag .Jemväl återkurs: (till nt- 'timme 30 öre. ~ " ·i. .', 'i' . ,

gångspnnkten eller annat ställe),..betalas 161' åter- _ e) Gemensamma bestämmelser. --"., ,
mseu 1,lalf taxa Tör motsvarande' enkel kurs, dock "1) Då .stadsbud ej uttryckligen' tingas efter'tiä;
minst 20 öre. (Kursen och återkursen kunna alltså utgår betalningen efter Ieur s. "
belliJinas efter olika taxor.) .' 2) Om '161'forslande af börda användes båJr,

,Gilnom bud, telefon eller på annat sätt kalladt flragkäT'ra eller ,annat fordon, iJ;lverkar sid":!lt
sta<lsbuds inställelse på mer än l/t -km. afiägsen ej Ilå betalningen, utan utgår denn~, med hänsm
plats ersättes med 20 öre. till bördans ,på sätt ofvan är bestämdt, .

Uppehålles stadsbud af den, som honom tingat, 8) Om up som icke är tingadt efter tid,
eller eljes f'ör dennes räkning mer än en k.varts, innefattar ileT' skilda kurser, äfvensom i an,
timme utöfver den för uppdragets uträttande skäligen dra fall, då denna taxa icke är tillämplig, ' må:p'1"
erforderliga tid, betalas särskildt för hvar,je efter öfverenskomfnelse II1ed etadsbu~ eller stadsbuds-
n'ämndd. kvarts timme bör:jadJ.je'raedelst,m. '0 Ö. f'örestll.ndare bero, efter )lvilken gl')lIid betalmngen,

Afser uppdrag endast att från ångbåt eller skall erläggas. ' '" ,

[2878 b]' . ,..' Taxafö'fsotnihg.·G ,'. 't'. ,;':.
a) För sotning, som entifJt § 2 mom, 1 'skatt . Anm. 1. I afseende å sådan skorsten,. sOm

efla r,um å bestämda tider: I '. still' "utmed grannes brandmur och i följd deraf,~
;!i;örhvarje u)i1pdragen till s,törre höjd än den eljes enligt gäD,
rökgång, lallde bilstä_l'i&i> "kulle Innehafva, beräknas be,

i vindsvåning ...........•..•.•.•••.•••••••••.• 2O'Öl'8. tålnfiigen 'förieotilingen, med tillämpning af nu stad-,
i 'våning närmast under vindsbottnen ..•..... 25 » gade grunder, efter antalet våningar i det hus, hvar-,
i våning näst derunde'l' •..•••.••.•.••.••...•...• 30 » till nämnda br'll1dmnr,hörer. t',

och så vidare med f'örhöjning för hvarje vå- Anm. 2. I betalning' 16r so . g af skorstens-
, "nmg' af ...•......•.. " ..••...••..••.•...•....•••. 5 »_ rör-'.ingår_l.tv"'n-:ersä~ing 101' rensning.af dit1e,

B - -.



Diverse taxor m: m:
dande, till Jernspisel eller jernkamin hörande plåt.
rör äfvensom desammas nedtagande och återupp-
sättande;' men om skorstensfejare kallas att sådan
rensning verkställa utan sammanhang med sotning
i skorstensröret, betalas för hvarje spisel eller ka-
min, i hoilleen. vaning den än befinnes, 30 öre.

Anm. 3. För rengöring af rökhuf erlägges ej
heller särskild betalning.
b) För sotning af rökgång till sådan eldstad,

som begagnas uteslutande till rums upp.
värmande~ lika i alla våningar:

om rökgång till endast en eldstad sotas .•. 75 öre

[2878-,-2879J
om rökgång till två eller flera eldstäder på

samma gång sotas, för kvar ock en af
dem 50 öre

och gäller hvad här ofvan under lit. b) stadgadt är
jemväl i fråga om sotning af pannmu-rs-rör.

Anm. Om sotning af rökgång till sådan eldstad
SOUl uteslutande för rums uppvärmande begagnas,
måste, utan att skorstensfejaren dertill gifvit anled-
ning, verkställas å annan tid af året än den, som i
§ 3 mom. 2 finnes bestämd, nemligen från 1 april
till 1 nov., utgår betalningen med tjO procents ior-
höjning utöfver taxan.

[2879J: Hyrkusktaxa, gällande från och med den 1 maj 1900.
Genom Öfverståthållareembetets Reglemente för hyrkuskar i Stockholm är, liksom i fråga om

droskor [2880] förbjudet för körsven att begära drickspenningar, att röka tobak utan den åkandes med-
gifvande eller att för uppgörelse stanna omedelbart framför ingången till bangårdar, teatrar och för-
lustelselokaler så att tillträdet försvåras. Priset för åkning är öfverlåtet åt fritt artal, men för vanligast
förekomnlande körturer hafva samtliga Stockholms hyrkuskverk förenat sig om nedanstående Taxa:~

al Visit. och AlYål·såkning. Kr. Vid nemtning på Söder, för hvarje promenad,
För hel timme eller derunder ......•..••.•..... 3: en kronas förhöjning.
» hvarje påbörjad halftimme derefter 1: 50 En halftimmes väntning fritt.

b) Knrskörning inom tullarne. *l
Enkel kurs mellan och inom stadsdelarne

nOIT om Slussen; så ock inom Södermalm 2: 50
Enkel kurs från någon af stadsdelarne norr

om Slussen tm Söder eller tvärtom...... 3:
c) Promenadkörning.

Inom tullar~e*) per timme 4:-
Lilla promenaden å Djurgården 5:-
Stora » å » ..........•.... 6:-
Största promenaden (öfver Parkudden) 7:-
Djurgården, Lidingöbro, Gärdet, Värtan förbi

Nya Gasverket och Sturevägen hem...... 8: 50
Djurgården, Gärdet, Skuggan, Ulrtksdal, ge-

nom Haga hem ...••......................... 15: _
Nya Kyrkogården och åter .........••.......... 6:-
Promenad i Haga ...........................•.... 6:-
Solna, Nya Kyrkogården, genom Haga hem ,; 8:-
Genom Haga till Ulriksdal och åter 10: _
Drottningholm och åter 15: _

d) Kurskörning.
N o l'm a l t a x a till eller från nedannämnda ställen,

med förhöjning af en krona föl' hvarje kurs dels
från Söder till utom norra tullarne *) belägen
plats, dels från norra stadsdelarue till utom
södra tullarne *) belägen plats:

Kr.
Annelund. Öfre eller

Nedre 6: 50
Bellmansro 3: 50
Bergianska 'I'rädgår-

den .......•.......
Bergshamra ...•.....
Biskopsudden .
Blockhustullen .
Bränkyrka kyrka .
OharIottendal utom

Hornstull ~4:, -

Kr.

5: 50
6: 50
4: 50
6: 50
6: 50

Djurgårdsbrunn, öf-
ver Gärdet 4: 5Q

Djurgåt'dsbrunn, öf-
ver Djurgården.. 5:-

Djursholm, värds-
huset ••...........• 9:-

Djursholm, slottet
eller norr derom 10:-

Drottningholm ..••• 10:-
Dufnäs ••............ 10:-
Ekelund 5:-

*) Gränserlla för stadsdelar inom tullarn e äro:
~ ;YOT'T': Värtajernvägens spår från Norra stambanan tm Albano;
A Oster-maim: Valhallavägen, Kadavägen från Karlaplanen österut till Göta Lifgardes kasern

och Skogsinstitutet, samt 'Strandvägen. Inom tullarne anses ligga: Albano jernvägsstation, Epidemi-
sjukhuset, Stockholms Östra jernvägsstation, Sofiahemmet, Idrottsparken, Lifgardets till häst kasern,
Generalstabens stall, Första Svea artilleriregementes kasern och Gustaf Adolfs kyrka.

Å Soderrnaim: Danviksbron, den s. k. Vallgrafven vid slutet af Götgatan, Liljeholmsbron,Reimersholmsbron och Långholmsbron.
1Kungsholmen: Mariebergsgatan mellan Fleminggatan och Drottningholmsvägen.

Gus·taf J oulins H Y r k usk verk
~- Etabl. år 1849 -

".4 Brunkebergsga tan4
Allm. tel. 4519, 45 26~& 5366 RiksteQ)322 & 1038

och vid/

Hassel backen
IAllm. tel. 7168 Rikstel. 2254 .

.~~~~~~~;.oeh.~ifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Dr,ottni~ggat8Jlt"



(2879J piverse ta.il:orm. ro.
Kr. " .,' :Kr'JI Tid daruWfver beriiJallloBmail en krQna för hvalli_

Enskede ... ...•...... 4: 50 LidingöJ>l,o virds' -*lll.börjadha.1ftimme....· .
Eugeniahemmet ... 4: _ hus, ,öfver ~jur- Sön· och Helgdagar 211% ;förhöjning. .
·E:x;periment&lfältet. 5: - gärden ..... 1•••••• ' 6>~' R tf k"' i
Finnboda .•..•...•.. 5: 50 Lidingö kyrka...... 9: _ '; g) B8 8\1:88 orn ng.
FtedrikBdal •....••. 3:- 'LUjeholmen •••.•• ,. 3:- . Frll.n~dell, dll.vagnenenligtbestlillninglj,!stäUee,
Frj38cati •.•. ,..... ..•. 5: - '!tindarängen, sadel-, Il>;WtiU dee~."~ den, efter omedelbar hemk,~1Jdng: Ater·
Frösunda, Stora,... 5: 50 plat~sn............. ~: - ko,mmer t!ll hyrkuskyerket, per timme "'r ,kr. 3:-
Frösunda, Lilla.... 6: - L;stonhill •......... 4: -' 'Btä l' Vid ta 't111i i
Frösundavik •••.•... ,. 6: _ Längholmen .......• 3: 7'" . e8 mme 8er XBn8 mpn ng.
Gasverket vid Vär- L~ngpaunan ....•... 9: - 1) Vi~ ti~:,~örning. b,:~äk;nas b~ta~.en: fr~rt

tan ~ 5: _ Lofhql;men ..•.•. , .. 4;- äkdonet.~.ms~llelse, der kormngen 'skall boi;jl\, till
Gröndal pil. Djur- Manilla ...• , ..• ,.•.. , 4:,50 dess ~teJ;komst till"hyrlf)1skver)<et e!ter ome~elbar

gärden 5:- M;arlOberg r- 4:,- hemkormng. . . ,
Gröndal utom Horns Midsominarlqan~en. Ii:,-;' 2) Väntntngspenni7Jgar. Vid lrurskörnil'g utom

tull ..........•.... i\:- Nacka nya kYrka ..• 5:- tullarne medgitves vid framkomsten tm ulll.let en
Gungan ." : .• ' 5: _ Nackanäs 5: 50 half timmes väntlling fritt. För hvarje' derutötver
Haga, slottet' eller Nacka gamla kyrka 6: - pll.börjad halftimme beräknas.i ,väntnings'l'l\IiI\i~ar

Koppartälten •... 5: _ Nockebybro 9: - en krona, liksom 'ock !"ör ,/-pl'ehll.ll 'If sariunanl~ dt
Hagalund, villasta- . f- Ny,. k)'rkogårde'b. ; 5; - mer äh' e;n';h!,:lftimD;leunder prbp'en~dåAing u om

den 6: - Nybohof, Stora..... 4. 50 tulla!".'e. . '. '. I
Hammarby......... 4: _ Parlrudden' •.•..•..• ' 5: 50 ' , Begagnas vid Kurskörning utom tUlltp'-e slllmn"
Hasselbacken •...•• 3: - Reimersholm ...•... 3: - 4kd0'l tillb"JtaJ• bet alas ;v,äntuiIjg"pe1!nmg~ .efter
Henriksborg ••..... 4; _ Ropste~ ....•••••... 5; - samma berälimng och ~ ssutom.}l,alf 1~~a for äter-
Henriksdal 4. - Rosend,al............ 4. - färden. 11 ' • :.. . ~, . '
Hornsberg •...•.•... 4: 50 Rädan ...........•.•. 10: - Bestä res åkdon ,u~anatt sMan b~agjl"'~, l:Ma!a~
Hufvudsta ...••••... 6:..2 Sandsborg*.......... 5: 50 för framkörningen efter taxan och del.-titöfver vänt-

I Hägllrsten •......... '6:- Skuggan, på Norra . ningspenningar'för 'tid ötver erl, haUtimme ..' -,.
Jakobsdal .•........ 7:50 Djurgården •..... 5: - . 3) FörhQjning a:f taxdri.· sl!.er 'med 50 °/0 ror
Jertva;'Neder- .....• 6: 50 Skurubro .....•..•••• 10: - körning mellan kl. 11 e. In. och if. JlI.. 'Vid lfemt-
Jertva, Otver- ..•.... ,7=50 Sköndalsbro ......•.. 8:- ~g. efter·.~digare bortkörning' til~lt'mllas·.~rtsfö{
Johannelund •...... 7: _ Solna kyrka 5: - hOJmngen ront kl. 12 ,på natten. - For bröllops-
Johansdal, på Norra Stallmil.taregården. 3: - vagnar, extra eleganta åkdon" åkdon med guIDIIli,-
. Djurgärden 5: 50 Stocksund, jernvä-' hjul, äfven.om, -.id kal?plöpninga.r,· färder till jUl·

Järla 6: r: gens l'ällplats,... 6:..,. ~ttl' och, an!lra stön;~. fe~) ghete,f sätt"s ,pris~r efter
Kalmäs; skjutbanan "5:'- Stora Siokla-...•.•.•• 4: 50 otv'Qrenskommelse. , , "" '
Karlbergs slott •..• 4: _ Sundbyberg!! köping 7: 56. 4) Af för hyrkuskverket okänd persoå oel( på
Kavallerietablisse- Södra Nya Begraf. : skl\lig'anledning.·fordras legll,lJjl}erläggande på för·

mentet ...•...•.. :. 4: - ning.splatsen...... 5: ~ hand. . .,1 ' , • . '-lo • "
Klubb~n, utom. Tallkrogen .•••.•••• 6:~ l 5) Grind- eller b;-openningw, ~lda", af den

JIoms. tull'......... 8: _ Tomtepoda......... 4.:- åkande1 '-' . '''' j . J'i Ji.J .«
Kong!. Borgen, på Tranebergsbro...... 5: - 6) Utan: särskildt medgtfrande mi, utom llome-

qitrdet , 4: _ Täcka Udden ......• 5: 50s~ik l?å ku!lJ<bocken, ej flere personer än !let antal,

K
nredsb . Ulfsunda ....•......• 7: - for hVllket åkdonet är afsedt (se nedan), mrynunas

onraas erg ; •.....• :- Ulriksdal" .genom l. dliti. _ Sl;oll'-re~effekter medföras; bilriderom till·
Krematoriet .;...... 5: 50. Nörr- eller. Ros. .sägas vid. beställniI!llel'; , •• ~ ., . ~ '.
Kristineberg, utom lagstull .....•.....• 7: ~ 7) l'akd:onfå wke medtagas hundar ej heller

Kungsholmstull.. 4: - Vinterviken.J •..•• ••• 5: 50 smittosanit sjuke; sker det- senm, är den vMlandll"~
Kräftriket .•,....... . 3: 50 VKrtaha"unen, •.'.": • 5:'-' skyldigl att e:rsätta rengö~g; dslllW$tll9n, Il1IJDteven-
Lidingöbro värdshus, Ålkistan ......••••.• 5: 60 tuell kar&lltänskostnad a 5 kr. pr'dag och reparation.

öfver Gärdet...... 5: - Ärstad81 ..•.••..••• 5: - Att mull:&' vid.peställnillg afIWkus)<i,kdllB"'
'. ) V" I J Il u . Dcoska. .oen.,Victoria, för två personen, 'äro !:\Pll a'

\1 e '••.orD ~g per m • ..'" ikdonlmed! aWflett.l. ,."\ ilI'lJu\.... "HH'1UQ ,
För hvsrje hel mil, räknad från Stortorget ... 10: - Landå, ·för fyra personer, är öppet åkdpn~ sO!D,yid'
För hvarje derefter påbörjad kvartmil ••..•... 2: 50. behof kan täckB/l' jhqp ,~.~ ,ho",1 ., '" i
En tiJ!=les vä~tning fritt'.

J
'. Char. å b!Wc'; för 4 åB personer, ålljllKöppen"om-

Väntningspenn1Il§ar deWtöfVllT, P~!.t!mme... n,bll-s!J.lqj~de, Y"lW utan, ta)<.-t J' t~ IIf1"'."1 ~.1'"
Filr ~tep-'esa med, sa""",a skju,t:s:,D/IU:ten,lli,det Täck.oqg,,!. är. täckt ikgoll, f§r f~a l\erBOn~l'.

. ror bortresan lje~äknade .Jj~~oppet.,% 1 1(upe" är. tap~t .å~~on for tJå ~oner·""I, ".'_1\' ••

I f) Bl!8J'Bfitlngskörnln"Bri'«'" RV$~, .Zäda; \,ä,r, °Pllen, ,,f~i~tV~·.R,~J:Wl~r,fijlro.tJnn
•..' . .' nr t,' ~ ,-' (l '. 8om{jV~ge~t'8~ bakp~.:: \t. Wlil;~" 1.-4l'"

.~llr lIk'{lIgt!, eft.er a~r.d. "f ~"'.l\ll''': öppen .,stade ror f~", pers!!net, o•• "~<j
. .' , . ' är for fIra personer.'-

T,ll Norra Begrafmngsplatsen. Slädkupe, är täckt, ·rÖr två personer.
Frän Norr, för tid af högst 21/1 timmar •••.. 6: 50 Likeaunar tillllandahållas i olika utstyrsel och

» Söder,» » » » 3 .» ••..• 7: 50 . storlekar.
Till S "d B _". l t. Barnlikoagn. är täckt' landå, m'IlJlplats !'ör barn-

o ra egrWojmn.gsp a sen. liket framtill, utanpå vagnen .:
Frän Söder, för tid af högst 21/1 ~mmar •..• 6: 50 Rustoaan, är arbetsåkdon, afsedt rör t~ansport af

»Norr, » »» » 3 • » ...• 7: 50 möbler och andra skrymmande .effekter.

t
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[2880J
Diverse taxor m. m.

. Taxor och' bestämmelser för droskväsendet.
, [2880-2881J

-
TAXA·I. TAXA II. **) TAXA III. ***)

D ag-t a x a*) inom tultarne för D a g tax a*) för 3-4 persoller D a g. r-4 pers. inom tullarne1-2 personer med icke heltäckt inom och 1-2 personer utom * med gods ä!ver I ö kg.åkdon och med gods af tullarne (se nedan och 2881,17) taxa) 3-4 pers. utom tullarne, högst 16 kg. med gods af högst ]J leg. för med eller utan gods.
Drosleåteninp, I Slädåkning. Drosleåtcninp, I Sldriåteninp, ]\' att ax a *) för 1-4 personer

inom eller utom tullarne med
Väglängd I I Tid

I
Våglängd I I Tid

I
eller utan gods.

Intill Pris
Intill Pris

Intill I Pris
Intill Pris Droskåknino: I Slädåkning.

1,000 m. O: 50Imin. sek. 750 m. O: 50lmin. sek, Vägliingd I Pris I Tid I Pris1,500 » O: 60 6 40 O: 50 1,125 » O: 60 5 O: 50 Intill I Intill2,000:,» O: 70 10 O: 60 1,500 » O: 70 7 30 O: 602,500 » O: 80 13 20 O: 70 1,875 » O: 80 10 O: 70 500 m.1 O: 50 min. sek.13,000 » O: 90 16 40 O: 80 2,250 » O: 90 12 30 O: 80 750 » O: 60 3 20 O: 503,500 1) ·1: 00 20 O: 90 2,625 » 1: 00 15 O: 90 1,000 » O: 70 5 I O: 604,000 » 1: 10 23 20 1: 00 3,000 » 1: 10 17 30 1: 00 1,250 » O: 80 6 40 O: 70
4,500 » 1: 20 26 40 1: 10 3,375 » 1: 20 I 20 1: 10 1,500 » O: 90 8 20 O: 80
5,000 » 1: 30 30 l: 20 3,750 » l: 30 22 30 1: 20 1,750 » 1: 00 10 O: 90
5,500 » 1: 40 33 20 1: 30 4.125 » l: 40 25 1: 30 2,000 » l: lp 11 40 l: 006,000 » 1: 50 36 40 l: 40 4,500 » l: 50 27 30 1: 40 2,250 » 1: 20 13 20 l: 106,500 » 1: 60 40 1: 50 4,875 » 1: 60 30 1: 50 2,500 » 1: 30 15 l: 207,000 » 1: 70 43 20 1: 60 5,250 » 1: 70 32 30 1: 60 2,750 » 1: 40 16 40 1: 30
7,500 » 1: 80 46 40 1: 70 5,G25 » l: 80 35 1: 70 3,000 » 1: 50 18 20 1: 408,000 » 1: 90 50 1: 80 6,000 » 1: 90 37 30 1: 80 3,250 » 1: 60 20 1: 508,500 » 2: 00 53 20 1: 90 6,375 » 2: 00 40

I
l: 90 3,500 » 1: 70 21 40 1: 609,000 » 2: 10 56 40 2: 00 6,750 » 2: 10 42 30 2: 00 3,750 D 1: 80 23 20 l: 709,500 D 2: 20 60 2: 10 7,125 D 2: 20 45 2: 10 4,000 » 1: 90 25 1: 8010,000 » 2: 30 7,500 » 2: 30 4,250 » 2: 00 26 40 1: 9010,500 D 2: 40 o. s. v. med 10 7,875 » 2: 40 o. s. Y. med 10 4,500 D 2: 10 28 20 2: 0011,000 » 2: 50 öre mera för 8,250 » 2: 50 öre mera för 4,750 » 2: 20 30 2: 10hvarje derefter hvarje derefter

o. s. v. med 10O.S. v.jned 10öre börjad tid af O.S. v. med 10 öre börj ad tid af o. s. v. med 10 öre
öre mera förmera för hvarje 3 min. 20 sek. mera för hvarje 2 min. 30 sek. mera för hvarje

hvarje derefterpåbörjad väg- påbörjad väg- påbörjad väg-längd af 600·m. längd af 376 m. längd af 260 m. börjad tid af
1 min. 40 sek,

2) Droskor skola vara tillgängliga för dag tjänst-
göl'ing under april-oktober kl. 7 f. m. -11 e. m.
och under november-s-mars kl. 8 f. m. -11 e. m.
samt för nat~jänstgöring hela året kl. 11e. m.-2 f.m.

3) Hvarje droska (eller släde vid slädföre) skall
vara försedd med taosameter, d. v. s. en automa-
tisk apparat, som för den åkande utvisar i en summa
det belopp, hvarmed en fullbordad färd skall enligt
taxa betalas.

4) Taxametern skall vara anbragt till höger an-
tingen å kuskbockens baksida eller å släde utan
kuskbock, å framskärmen, och dess siffertaflor skola
ständigt vara synliga för den åkande.

5) Åkdon med taxameter skall äfven vara för-
sedt med a) en på rörlig arm anbragt lykta med
IJusgrönt sken till belysning af taxameterns siffer-
tafla; b) en metallfana med ordet ledig måladt i
hvilt pä röd botten; c) en metallskylt med ordet
bestdli; måladt i gult på blå botten (att täcka fanan
med); d) anslag om taxor oC.hderas tillämpnin.g låst
vid taxametern; e) en prydhg lykta på hvar sida af
kuskbocken med åkdonets nummer rödmåladt eller
inbrändt å utsidan (dessa lyktor skola hållas tända
vid färd under den tid, då gatubelysning eger rum);
f) en väska med droskreglemente och taxor.

6) 'I'axametern skall inställas på för körningen
tillämplig taxa och fanan med ordet »Iedig a ned-
fallas, 'sä snart åkdon blifvit upptaget eller hemtadt
genom bud.

7) Så snart en färd afslutats, skall droskkusken
ställa taxametern på »kassa» samt med hänvis-
ning till sifferslcifvan fordra betalning. När denn"
erlagts, skall apparaten ofördröjligen ställas på
»tJenstgör ej» och fanan med ordet »tedia» uppresas .

• ) Som natt räknas tiden från kl. 12 på natten till kl. 7 på morgonen.
U) Taxa II gäller äfven som dagtaxa för 1--2 personers färd j heltäckt åkdon med gods af högst 15kg.

'U) Taxa III gäller äfven, då färd med eller utan gods sker från jernvägsstation med åkdon, som
är till tjenstgöring der anbefaldt. Sådant åkdon anvisas (i regel) af polisman medels bricka med droskans
nummer, och droskkusk må ej köra åt annan än den som aflemnar sådan bricka.

Taxa för väntning.
a) före början aj' en.Tdrd. med droska: 50

öre för intill 10 minuter samt 10 öre för hvarje der.
efter börjad tid af 5 min.

b) under färd med droska: 10 öre för hvarje
5 minuter.

c) före början af en färd med släde: 50 öre
för intill 6 minuter 40 sekunder samt 10 öre för
hvarje derefter börjad tid af 3 minuter 20sekunder.

d) under färd med släde: 10 öre för hvarje
3 minuter 20 sekunder.
Området inom tullarne begränsas af följande gator

och platser jemte de s. k. tullarne :
Mariebergsgatan norr om Drottningholmsvägen ;
Värtajernväg.ens spår från Rörstrandsgatan norrut

och österut inom Adolf Fredriks församling;
Albano med adressnummer 60 vid Roslagsgatan och

Albano jernvägsstation;
Epiderntsjukhusat ;
Östra jernvägsstationen, Sofia,hemmet,Idrottsparken.
Lifgardets till häst kasern, Generalstabens stall och

Första Svea artilleriregementes kasern;
Ammunitionsförrådet åLadugårdsgärdet ;
Kavallerietablissementet;
Sirishof .och Bellmansro å Kungl. Djurgården samt

vägen mellan dessa ställen.

[2881J Vid tillämpningen af ofvanståeude
taxametertaxor är följande att märka:

, l) Ett barn under 10 år får medfölja åkande
utan särskild betalning. Två barn under 10 år räk-
nas somten person.

Br.and- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata',f
Adl'esskalendern 1905. 76



[2881:""2887] Diferse taxor m. m.
8) Kommer rekvireradt äkdon ej. till använd, het n;r,;te nd iraJaonfsten',fjn ID\j\llUellm&~ en

ning, erlllgges dock stadgad betalning dels mr .in- droskkusk kan ej t\jngas, ,~tt Inställa sig llf1illh~e;
.~1Il1elsen (se. nedan 16,B), dels för v!intetl~n., v: ~kvlsltion pr telefon, och '1l1ltgar derför betlhIJlf.Iilig

~ Fordrar droskkllsk högre betalning, ,lin ·taxa l'll.tt tUI e!:'sättning för "ägeR,iiU U\~tl\llell\'l\l~4.
metern utvisar, eger ilen, som 1Jegaghitt droskan, l! O) ·~t.'edro.1<ltn s be8tridJlMp".j9å ~Wrtl!'CltI>
att genast anmäla' !"örhällandet'f"6tI'poliskonstapel upptagas' r'droBl1a ,I fp'-s1tslll'.(blo/lka-'j' Dl.'l\'"Itu
eller 'ä polisstation, dit dro.skkuskeJ;l är.BJ,:yldlg att 4 personer samt>! ~slg 6j mer' än'lll,'I,h'Oi&
köra utan ersättning. Droskkusk må ej begära dock 2.barn under 10 rllT räknll!', s~~.I'~ ~el';'\9.n.
drickspengar. l " ' , , D) Med sljIittos~ sjllkdq behäfta1e !lI'

10 Skola under en oeh ,samma färd olika eller 'lIk fä ej,'fors1a~'i droSkl' r :0' ~L: .•..•. r'"
taxor tillämpas, skall' droskliusk, samtidigt med att "R) Eff"k~, .••o'ni ut-,in1aU;sli:adg;åk'doD'<lf~llH.
taxametern inställes pä ny taxa, uttryckligen derom .arrbringas antingen ,il~d&t.inre\·aP<lxoska4\wl#T på
underrätta den äkande. " L.· .kuskbocken, Plä mep[6ras, ,men...uJ;l\n 0sJi)rn$!lW'

11) Kommer taxameter under färd I olag, må medgifv\,nd~ rär droska lcke 'S; tvltfid'a •ufe'&lut\l!!p';e
den åkande fordra färden. forts!ltta1)de mot b~tI'l· till transpo af sakel'. \0 • ll'S8'(O aJll'lDot Ll
ning efter öfverenskommelse eller, om sådan, ej Iran • 17))Droakkusk' lir, skylqig, ••tt, y~tkstälJ!\' l:\ling
träffas, enligt polismyndighets bedömande,' tilhjöljande,'utom tullarne .helälSlllltl','tllR ,till

12) Droskkusk ska;ll, sända vllglaget medgifver å~la; som liggå 'hltOni"aeBSa"'6ch'i;Vi(Il, elll
och traftlthlnder ej möter, köra i [emn trad och ledande vägam'e: ' '-' Il • ~tS~"".""1l :
tillryggailIgga minst JoO meter i minuten ; så vida Bellevue,.f>; :il C Hllfvudstay(Bkjp.tB~61
ej den åka,nde önskar färdas långsamma~e'. '" Biskopsudden, . - Joha.IlIllshoffltomSkansf.

13) Droskkusk skall, om~ej den äkande ang~r BlockhustuJ,le'n, , b KJ:ilthy, t;. 'v,'d Hu z:,
slIr.kild vllg, köra genaste ~limpliga vlfgen, dock 'ej Oarlberg,' ~ " ~" uddell, l .6 oe iS:!
utan den å)<andes tlllständ öfver-tillfrnset vattendrag. Charlottendal utom Horns ~ii,ftHkeP;rtm" JI' r

,14) Droskkusk mä ej vid bangårdar, teatrar, för- tull, l' r -, ILldj,ngöqro; värdshuJ!~,
Iustelaelokaler eller andra; ställen med stor körtra1lk Christineberg utom 1Jl. Lld'fugöbrq, vestlla br6fäl't.
atanna för uppgörelse omedelbart framf"6r ingängen Kungsholms 'tuU~ , ,'" Liljeholmen, I( "'.
och därmed f'6rsvåra tillträdet till denna," ~ Conradsberg, ) l'1U • IJl Ltndarängen, ':1 .~:+"

1~) Droskkusk skall vara höftig och lakttq,ga ett Danviks hospital, ;" Manilla" (; ~
städadt upprörande, mä ej genom tilltal eller ät· Djurgärdsbrunn. " ••, -" Marieberg,' .:"
börder erbjuda körning, mä ej onödigtvis, uppehälla Drottningberget ål'Ladu· 'Norrbacka, T '; l'
den, som beställt körning, ej heller röka •tobak, så gårdsgärdet; JO~'>;" . Nya. 'kyrk!,gård'1n, hela
länge den ,äkande lir i droskan; ej utan den äkandes Ekelund, '[ ) 1- omrädet.. '"
medglfvande läta annan medfölja. ä åkdonet och ej Enskede, .' ,"'f ~,;' Nyliohof, Störa, l, '''''',
under färd öfverlenlna tyglar eller piska till annan: Experimentalf"åltet,,, ~l/.l ReimersIJolm, 9"1:<

16) Om skyldigheten att verkställa körning Ftskartorpet.ct» l '1,1, Ropsten,;, AJ, I( !.l,O'
gäller hufvudsakligen' följande: I " , .; Finnboda slip,. • Rosendaf, . •

A) Droskkusk kan vligra körning al ilt osnyggt Fogelsängen utom Horns- Skuggan, StÖra,1l . :XI
klädda eller synbarligen öt,verlastade personer; Q) då tull. '1 , .~ Skuggan, ,Mia, 'dill
han på grund af beställning är under färd eller häller Grönbrink utom ~o~ t., Solna kyrka, • :)'p I '
med drOSKanå annan plats än droskstation, samt då Gröndal ä ..Kungl., Djm;- Stallmästaregärden, ':r
han är 'under hemfärd efter dYlSlle'tstjenstgöriilgs- gården, ,.. Stora Slklai,oi," ,):••
tid, i hvilka båda fall skylten med ordet bestdld. Gungan utom Skans tun; Södra begr.wnlngspla;J;iien
skall vara uppsatt; och c) då han är 'skyldfg In- Haga, Gamlar")' utom SkallS .tull, "IH
stlilla droska vid centralbangärden och ·ihnehar ban, Haga lustalott., i . Tegeludden, ' ~; ,
mlirke samt om körningen skulle antingen hilldra In- Hagalund, , • To:riJ.tebod~,· Institut !för
stlillelsen eller den l\äfordras,till stlille-)ltom tullarne. Haga orangeribyggnådem blind ••.; il 9;81-:

" ,Bl Droska skall på tillsägelse genom' medföl- Hammarby, Jrl'["p •• Tranebergsbro'l ~,'I)l
'[ande lJud Inställas ä plats inom tullame och Jio,n Hornsberg. Stora, bryggei,Värtahamnen. 'O'l<'
!lfven rekvireras genom telefon; i f"<\rrafalle~ skall riet, ' '-Värtagasv"r'ket,'~ ~••
taxametern genast sättas i verksamhet och drosk- Hornsberg. LiH:i,~.LJJK ,. ~\ Ålkistan..· r}.. {~ jS-
kusken sedan köra närmaste väg tiU Instädlelae- 18) Bö0r,j:lir ,~grseelser mot dro~l!reglemefMel
orten; i senare fallet Sätt~SJ{taxam:,tern i verksam-] äro i re~el,~G2.0 ~ro~.3:::- '" .21;, rt q;8~
~~ . . {. . ~[t:: '-L~ lJ (j ,q;~~ <t' f\,;-i.~

[2882J S. k. Gästgifv~~i-skjut1t }inga~å bes.tälln~!1gil~täne."Ad<?:lfR~.ed~iksKy,rkogät;i'
,2 o. 4, och erlägges m~d 2 ~r~ pr mil. Sarskild betalning for åkdon.

, -•. 'II fl}> "Ii 1'l(jÄST e-af
'o Il L1 _ :1<3-1/'.l f.)01l~';1 1'\1: \~ ~,,"\ ';Yh."\~~r~

Diverse underr-ättetser,' e, ,51''-; roni ':I9DJf;l,,'

Fi5rs~mlingSgränSernaioc.~.~pte"distriktsgrän~erna äro angifua 'l~:~~~~nr;\t"'
, 'Valkretsarne ,rör 'val af'.'borgmästare, trädet, Plömmonteädet, ..SköJ,'de~ o.!lh,..'l'egeI,

[2S:S7J' riksdagsmän p'c~ rådmän. • l l '8Iag~re~;,~, ,-61~!8~?~".4 loo~~{lbU7:r('~e~.
;'. .. ' ":";""U,HI,ä". .' I F'Jer:'tle-valkretsen,· Hedvig" Eleoliora fors.
'" Forsta 1"lfJ,kretse'?iNl~Qla~, ,och,,~a~arIDa: [emte KgL Ujnrgården: 9.10,'11, 20, 24,röten.
1,' ,~2, 13, 14~,,;25Nten ..:': ·"r 'i' ,,". ,d.i ' . M . c~.. ir,L.'"''
"W,' ,.-' " .• ,TY,,;,', --,;"',-, ",., ',., ,FC'1nt~ .~alkr:etsen. af1l~,lo'tf~1Wmg,

.4n1ra v.al,~'e~sin., .n:la!~J9,rs~'iil1mg" J.a- :'K:,onobergsro~en»mea undlmtaga'f qvarteren':
ko~s, .~~hitDneS8i8j{e~PS- ,d?~,,~~t~~;W~~- Asplunden, "B~rgamotträdet;, FikontrMft,
~a~e. ,2, 3',7,. " 2~ roten-i, .;;_;.:;~,(,', . ',,!' ' P~omlf.0ntt:.äd~t,.,Sköl'den n<;h,Tege181~S:fLren
~;lteå)valft'retse'1~':Adol( F~e,.~J;rk~'!pr,'s~~~.s~mt";~t~dshag;sroteJil: 15,' l:~" 19, del'lif 17

,:~u,gsbrorot,llll, samt arKr~iJqD,e~gsl'~tenJrv:ar: roten.<?cli 23 ,r<l't~n.: J ~~ • II .• J'" o ~'[~ I'
eIeD: splunden, Be rgamotti·ädet,.::.Ei.ikoll.""....••.;,;~ ,---, ~. -- '::...~.:.:.4'

. ltand-ocb Li1rdrsäkririgi!'ötieb01aftit~,yg. 13tfiftnl
'"""" .... - --:... --""'.~-

~..



Distriktsindelningar. [2888-2892J
"Valkretsarne för val af stadsfull- Sjunde di,~trildet:Den del af Hedvig Eleo-
f28SBJ mäktige. nora församling, som utgöres af l1:te, 20:de

och 24:de rotarna,
Ftrrsta »aikrctsen : Nikolai och Kungs- .Åttonde distriktet: Maria församling.

h~olms'församlingar samt Skepps- och Kastell- Nionde distriktet: Katarina församling.
,holmarne: 1,4,17,7 roten. T' ,7 d' "t K h l f" l

'Antira. t'alkret,~en; K lara och Johannes' för- uma e ist»..", et: ungs o ms orsam ..
samlingar)emte qv.Bparfven, Kåkenhusen o. [2892J Läkaredistrikten.
l'olack~n l Jakobs forsamhng:2~,3,8,21 roten. 1. Nikolai d.ists-ilst. omfattande Storkyrko-

Tr.l'dJe »aihretsen: Jakobs forsamI. (med t" l' 'd f f "d rter) h Ad If orsarn mgen.un . ;.a o"vannamn a qva er oc o 2. Klara distrikt. omfattande Klara för-
Fre~Ilk8 forsaml.: 7, 5, 6, .18, 22 roten." samling samt den del af Adolf Fredriks för-

F:JM'd" 'Mlkretsen : Hedvig Eleonora fors. l' l' "d T' t
m. 'Kgl. Djurgården: 9, 10, 11, 20, 24 roten, sam mg, som igger so e~ o~ egnersga an,

Femte valkretsen: Maria och Katarina 3. Kunqslwl1!~'~ ve,~~ra distrikt; omfattande
församlingar: 15 16 19 12 13 14 25 roten, Kungsholms forsa~hng ~est~r om Polhemsg .

. ' . """ 4. Kun,lJsholms ostra d.istr ikt; omf. Kungs-
[2890J Bevillningsberedningsdistrikten. holms församl, öster om Polhemsg,
l:a omf. l:a eller Storkyrkoroten. 5. Adolf Fredrik" »estra di,~trikt, omfat-

tande Adolf Fredriks församling norr om2:a II 2:a II Klara kyrkorote. t D t' h
3:e ») 3:e ») Hötor~sroten. 'I'egnersgatan och ves er om rot nmg- ocn.
4 Norrtullsgatorna.
.e » 4:e ») Kungs roreten. 6. Adolf Fredrik» östra distrikt; omfat-

5:6 » 5:e » Tegnersroten. d d F drik f l'6:e » 6:e ») Observatorioroteu. tan e A olf 're n s örsam mg norr om
7:e ») 7:e » Jakobsroten. 'I'egnersgatan och öster om Drottning- och

Norrtullsgatorna.
8:e » 8:e ») Roslagsroten. 7. Jakobs distrikt, omf. Jakobs församling.
9:e ») 9:e » Humlegårdsroten. 8. Joh annes' distrikt, omfattande Johannes.

10:e ») 10:e n Nybroroten. församlina jemte den del af Östermalm med
11:e » l1:e » Grefbroroten. ~
12:e » 12:e » Danviksroten. Djurgården, som ligger norr om Odengatan

S d d och vester om Stockholm-Rimbojärnvägen,
13:e » 13:e » ta sgår sroteu. 9. Östermalms vestra distrilu; omfattande
14:e » 14:e » Skanstullsroten. den del af Östermalm med Djurgården, som
15:e » 15:e » Maria kyrkorote. begränsas af Stockholm-c-Rimbojärnvägen.
16:e » 16:e » Tantoroten.
17:e n 17:e » Kronobergsroten. Odengatan till Birger Jarls gatan, denna
18:e » 18:e » Sabbatsbergsroten. gata och Strandvägen till Sibyllegatan,denna
19:e » 19:e » Skinnarviksroten , gata till Storgatan, denna gata till Ju ngfru-
20:e ») 20:e » Narvaroten. gatan, denna gata till Valhallavägen samt
21:a » 21:a » Vanadisroten. denna väg och Sturevägen, inbegripet Hjort-
22:a » 22:a » Norrtullsroten. hagen samt Värtans hamn- och stations-

d område" ut till 'I'egeludden.
23:e » 23:e » Sta shagsroten. 10. Östermalms iistro. distrikt, omfattande24:e ») 24:e ») Karlaroten. ..
25:e »25:e ») Barnängsroten. den öfriga, östra delen af Ostermalm och

Djurgården.
11. Katarina vestra äistrita, omfattande

[2891J Taxeringsnäm ndsdistrikten. den del af Katarina församling, som begrä n-
Forsto. distriktet: Nikolai församling, eller sas af Värrndögatan, Ny torget, Nytorgsga-

staden inom bro arne jemte Riddarholmen tan till Folkungagatan, denna gata till Göt,
och Strömsborg. gatan, denna gata till Högbergsgatan samt

Andra distriktet: Klara församling'. församlingsgränsen västerut.
Tredje distriktet: Jakobs och Johannes, 12. Katarina '1/01"'a distrikt, omfattande

församl, jemte Skepps- och Kastellholmarne. den del af Katarina församling, sornbegrän-
Fjerde distriktet: Den del af Adolf Pre- sas af församlingsgränsen i väster samt den-

.driks församling, som. utgöres af 5:te och nas fortsättning i Götgatan till Folkunga-
6:te rotarna. gatan, denna gata till Renstjernas gata.denna,

Femte distriktet: Den del af Adolf Pre- gata till Tjärhofsgatan, denna gata till Ersta-
driks församling, som utgöres af 18:de och gatan samt denna gata till Stadsgården,
22,:dra rotarna, 13. Katarina ijst,'a distrikt, omfattande den

Sjett» dlstriktet: Den del af Hedvig Eleo- del af Katarina församling, som begränsas
nora församling, som utgöres af 9:de och af Erstagatan från Stadsgården till Tjärhofs-
lQ:de rotarna. gatan, denna,gata till Renstjcrnaagata.denna

..ära.nd~,Qch·.Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA,.; ":13 ;DJ;ottninggatan.



[28~2-~!i] Distriktsindelningar. '.-:- Ordningsföreskrifter för Stockholm.'
gata lctill F~lkll;D:gagat8.lJJ .djj~D.Jl',gata!, till sn- Döbelusgatan samt sistnämnda gata>~~
Nytorgsgatan, denna. gata till Nty,t9rgetsamt. Tunnelgatan. " ',:;,"j' V,(l~ 'ti
Vermdögatan. '..' ,fredje t.,.~kten, Johannes' församling.ijs,amt~

I \14. lIJa.ri':I.'1!~~~~'f)4:istrikt~ ~mf~ttand~ den den del' af Jakobs. församling,~som,ä-r b~l"
del!'ilf' Mari,!:' forsäIDhh~/som hgge'r vaster gen norr om Ostorget och Lästmakenegasn
olic.sk~~na~,!~g~t~nlf ~ 0tK~l ~n~ts~o#s gat~ tån, jemte den del-af Klara fÖl'samfin~, so!ftd
till'!"'l'Jiva tgatali;"~aennl: gata' bU, 'I'immer- begränsas af Tunnelgatan, Drottmngga)'\)
ma~nsg~ta;t{s~IiJf:äe~!Ja!l!jta\ocWf6rs~ml!ngs: tan, . G:amlal Kungsholmabrogatan-bchr ~~e
~an.s'en .~~rerli'WIl\,·,_, ~?~'~.".:", ". -; t9rgsgatan:.}.· ~ ." , 'l .•lI,!s-g{'J~h
J 15~I~jJf~ria\ftt/la:t~'{st:rt*t,.P.;b~!att;~n~e.den Fjerde trfl'kten, Oster~alms :vestra ..;p.~.nd
ofriga:'ostradelen'af Marxaforsamhng.. del af Hedvig Eleonora församling, ,soll)yRr
. ~l" .v . Rah."!> W ; '.J \', l tr, .• , , beläge-n vester.om Sibyllegatan, österIOOlms.j
,jJ '" ~l 'ö I, . rr".1j" a;".'. j • 'torg, NybrQgatan,' 'norr.orn si~tnämiida ..forg~'J

[2893}/iH Hamnfo9dedlstrlk~e.!'. och Karl XV:s port. " '~'r, ';
FörffaJ!lrlf~~d~fn:e'~~PP~Ö'~~ indela~ ..~amn- • ~Fe"':,te:'tr'!-Q.ten" Öster!llalms l:ös~r~:' 4q~

områ:~Il~t~llsytdare .l.flra ~fstrxkt, ~ellamnda;, a.terstaenUe ~ele~ af He.dvIg Eljlo;l)~ra fors~~~
8keppsbro~'Sto.dsgards7iamnen, innefattån- Iing med DJurgarden I hela: dess utstracll:-

de -sträckan från Norrbro till Slusse!! äfven- ning, med undantag dock af GalervaJrfVel.
som Strömpartert~nj vidare från' Slussen till ,Sjette trakten, Jakobs förs'amlin'g"med '1in~b
östligaste'Udden af Hästhdluben jemte sträc- dantag af 'dels den till ttedje tr:.\Wen lag"daJi

k'an utefter H~niinarDysjö, ArstaviJren loch uel och] dels. Skepps- och'Kaste'1'lholmarrilll!a
Mälaren till slussen! 1i·1 ". l /Sjunde trakten, Klara församling. . 3'1.llV

'iJIilnkbhj'-'ocli Ri'dda1·hoZ.,ftsk/unnarne;sfrl1c- Attonde trakten,' Nikolai församlin~ samt'l
ka*-~e~·sig-l~!råh"l.Slttssen':~i!1'Riddarholmen, Skepps-: och, Kastellholmarna jemtg'Ga\~.r-';
deTlfran Il rxiIidt knng' RIddarholmen samt varfvet.. . :-.j; .Jl.ta

vilIa/e förbi ltidd~rhuset,;Rå'dhuset,''Kansli-' Nionde ·-trakten,.SöderDlalms'östra: nOl'l(~1
hu-s~t('Oell);IeIgeindsholmen~h'estra strand j' och, östna delarue 'af Katarina församlin~ .,~
·''.BZåsie,hblrns- ben lVybrohamnfJn, från Norr- .begränsade 'af Götgatan från Södertl!alms"~

brd rnri'dt' )Ji:!i~'g Blasie~obnen till trappan torg, Åsögatan, Söderm'annagata'n~ SkMfit;l!
vi~ 1\Ty1)~n framför Berzelii park saint vi-o gatan, Ny torget och VermdögatanlJitlU'~.'
daireHfrånl'!iälhh"da-1rappa till Djtti'gårdsbron, Hammarby sjö.. 1,,< ~ IJV

he'laIJDjut-gå:rdllns ~tiänder vid Saltsjön och Tionde trakten, Södermalms vestra: nalTa,f-
Värtan f~ll AIJ<istan oclr}'I'id"Brunns'viK~n delen af Maria'församling, begränsad afSö'-
~.e1ntel' hainnef Vid· Stallmästareg~!dep, dermalmstorg. Hornsgatan .•"Ado1f F~·edril.l:s~~
afVensom v Skepps-, Kastell-. och FJader" torgs östra sida, S:t Paulsg'stan, TImmer-o;
hh'lmarne;' , " l t, f mansgatan och Wolm~r-Yxkullsgatan med,l

K1tngsllOlmsltamnen, innefattande Ströms- dess utsträckning enligt stadsplanim1,tiB1-"
borg Bosenbad, Jt,ä,da bodames hamn till Årsta viken." " J'" <' , '",)/
NYft. !~ngsholmspr(JJ:l' samt .hela Kungs-, 'Elfte trakten, Söderxnalmssödra:åter,:)Q
ho:@ri"pch öfrigafst;ränd~r af Klaraviken. stående delarna: af Katarina och Maria 'for""
Rö}stI'~n s dön:bclJ.~;Karlb,erg~ kanal. samlingar.". ,':' 1 '. ", Lrnr
',,\r:ri~~1l;Tlr~L'~1~:' ",~'., ' ,I' . Tolfte. trak~~~~ Adolf F~edriks Della ~el; ~

[28' -~1.6JS~orste.nsfejaretrakttjrila. innefattande ofnga delar af Adolf Fr~dnJ"su'
'il.?'li'I't ., "1&" . J ' ,'. "~I' .,församling. -

L.F:,örstq"t,rJikt{n, h,Kungs,holmsDförSamling l "1 ~I rr '" ' fl •
tde-d"U'er,;tillhöiande;del a~stadens område, d~895] Jl " e: • ut
s6'lft.räi"b~1~~~nL(ut'6\Ii;'Kuhgsh6Im,s tuli', och O d ; 'ti" k 'ft .' fr St kh I' {ii
d~rl 4 l :'M\~pai;a fötsan:p,ihg" SOnl,~,r~elägen l r ~~rgso~es_~I ,er or (oe o m. :,b
ve ~ör b-'t6. iVasag,atan., ", .~ , .,. . AllmannaforsalJmngsplatsllr. Stadsfun-n

i:tf.f1ar-JI lra.kt4ti, rAdb1f]'J;edriK~ södra del, mäktige bestämma h-vilka torg, hamnar OCb..'1
inJi'll.(a ;n'ae den~del 'af 'Adolf Ffeq,riksför· dyHka ställen i staden skola vara,tilt.d
~a' '·',r~9m"'b~rän,,,asr:af·Tu.nnelgl!ta~1 ~n allmä.n~a !örsäljningsplatser upplåtna, men a

:gmng~~:a:f:sfll!aa gata till Kla~avIK~n Ö~yerstath~llar!lemb~tet ~.ge.r att dels (.1l~-1-l.
llrä'~_hme t\fi' en :PUll~t midt for stamma särskilda af namn da; platser fOfU

e afan, le\lderifr~n till sistn,ämn-försäljning af vissa slags varor, dels i.~öf·ll
.enträhinie, 'Dålågjl,tan till Ob- rigt lemna de föreskrifter, som rör vidmakt-1

ta'It: sistn'ämnda gl\ta; DrottnJng- hållande af ordning och renlighet å sal:U-"I'an -Nprrtulls- ~ch' ,Kung~ten's~ p~atse~~a. ~i:irias' ~~or~er liga. ,Den, som !l
:ungst'ensgatllon ·tIll' ,S~Jtmatare~, bryter mot hvad härutinnan stadgas IlUer.:,;
~(lgåtl?till'Renfsgatan/Rensgatan icke 'hörsammar de tdllsägelservhonon» i-å(-.'1



Ordningsföreskrifter för Stockholm. [2895-2896J
seende å åkdons och varors ordnande å för dess upptagande och underhåll. Brytes
ifrågavarande platser genom polisbetjcnin- häremot, böte 2-20 kr.
gen på stället meddelas, böte 2-20 kr. A
gator e:~ler..andra ~ll.männa platser, än .de [2896J Hundskatt utgöres årligen med 15
n?omformalda, ~a l~ke, u~ar:. Öfverståt- kr. för hvarje hund. Under tiden 17:--.31
hapareemb.etets. til lstånd, forsalJl;lI1g be- januari hvarjo år skall egare eller innehaf-
drifvas från stand, bod eller dylikt, eller vare af hund för hvilken skatt bör ut-
så> .att den l?å stället framgåen~e rörels~n göras, dels sk~iftligen enligt faststäldt for-
dengenom hindras eller uppehålles, VId mulår i stadskassan uppgifva, huru många
bot af 2-50 kr. hundar han innehar och under året vill

'~nnonser, affischer eller andra sådana behålla samt af hvad slag dessa äro, dels
tillkännagifvanden må ej uppsättas på offont- samtidigt erlägga skatten, livarvid qvitto
lig-a minnesmärken eller vid gata eller all- och skatte märke erhålles. Blifver någon se.
män plats anslås på byggnader, plank eller nare under årets lopp egare eller innehaf-
andra föremål utan egarens eller dispenen- vare af sådan hund, åligger det honom att.
tens medgifvande. senast inom 1 månad derefter sådant på.

". ... enahanda sätt anmäla och då betala' skat-
. Ba.dan~~. A v.lssa st.allen VId hufvndsta- ten. Resande, som uppehåller sig kortare

den s stränder aro, pa staden~. bekostnad, tid än 2 månader i Stockholm, behöfver .ej
anlagda ~ads;lmpal:, som -allrnunheten mot der erlägga skatt för medförd hund, ej heller
stadgad Iindrig afglft eger "':tt begagna,; ?ch vid längre vistelse för annorstädes beskattad
vare badand~ l:n~er ~ar himrncl och l op' hund, men bör, om han vill ha denne skyd-
pet vatten ej t~llatet 1I10m staden sa~t far dad för åtgärder mot hundar utan skatte-o
a ..stadens on;rade ega rum en.dast a de märken, göra anmälan i stadskassan och. de-
st~llen, der s~dant s~er utan olagenhetel: ponera skatt för året, men eger att återfå
ler obehag :or allmänheten, ~en, ~On:..l beloppet mot återlemnande af qvitto och
staden under bar himmel bad~l ..ut~ sjo, märke, sedan han styrkt sin rätt till skatte-
~lk, k~nal el~.erva~te';,ldrag: elle~ for .~adant frihet. Försummar någon att till beskatt-
ändamål a,fkl.ader S.lga anJ?at sta~le, a? SO!? ning anmäla hund, som af honom innehaf-
s~lunda blIfVlt. a.~~lsa~t, bote 2-2~ kr.: och ves, eller söker någon att medelst oriktig
vare. samma paf?IJd. fo! den, ~.oma stadens uppgift eller på annat sätt undandraga sig
område badar p",: förbjudet .stal~e. beskattning, erlägg-e dubbel hundskatt och

Dam:. Afda~lllng .. eller plskn~ng afmat- böte 5-10 kr. Hundskatt är lika utmät,
tor, mo bIer,. sang~lader och dylika persed- ningsgill med kommunalutskylder .. Då
lar .~ller k~·.ll1gspn.da;nde annorled~s 3;fdam skatternärke förkommit kan nytt få lösas
l .st orre mangd ma Icke ega rum a sadana med 25 öre '
allmänna platser, hvarest olägenhet deraf' .
kan förorsa~~s, och får ick~ i någon .hän· Kreatur. Lemnas förspänd dragare å gata'
delse verkstållas utom hus a annan tid af eller annan allmän plats obunden, utan er-
dygnet .an emepan kl. 5 och kl. 7 ~. J.ll. forderlig tillsyn; eller finnes häst lös derstä •.
under tiden fran och med den 1 maj till des; eller finnas hornboskap, far, get el.
den 1 oktober ..sa:nt emellan ~l. 7 o~h kl. ler svin lösa å ~ata eller annan allmän
8 f. m. under ofnga delen af aret, VId bot plats vid andra tillfällen, än då de, under
af 2-10 kr. oafbruten tillsyn af vårdare, föras till eller

Hundar. Från kl. 10 e. m. till kl. 6 f. m- från bete, eller för vattning eller annat
får hund ej löpa ute i staden utan den åt· angeläget ändamål framdrifvas, eller på
följer sin egare elleir vårdare; börande tik un- saluplats till försäljning utställas; .eller
der djurets löptid hållas inom hus. Hundar hafva omförmälda kreatur genom undorlå-
må ej utsläppas lösa å gata eller annan all- ten vård kommit in på annans gård i stä.
män plats inom staden eller dess område utan den; eller stannar man, då kreatur j stad,
halsband, hvarå egarens namn och bostad framdrifves, obehörigen dermed å gataeller
finnas tydligt och fullständigt anbragta. annan allmän plats; böte egaren eller den,
Anträffas hund å sådana ställen utan dy- som eljes skulle om kreaturet hafva vård l,

likt halsband, varde upptagen och afförd eller vallat, att sådant kornmit löst, 2:--;?(j.:'
af polisbetjeningon till stadens hunds tall, .kr. Dragare må icke ställas så, att rörelssn.
N:o 66 Ostermalmsgatan, samt vid Kungl. deraf hindras eller uppehålles, ej heller '.
Veterinärinstitutet dödad, sedan 3 dagar för- fodras eller lemnas frånspänd vid åkdonet
flutit efter dess upptagande, så framt icke annorstädes å gata eller annan allmän plä.ts,:~
egaren eller vårdaren inom denna tid åter- än der sådant är tillåtet, vid bot af2-5Q,:~
hemtar densamma samt ersätter kostnaderna kronor. .

Brand· och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drott~ing~~~~:~~~



L2897-2898] OraDlngstöre~krit'te~ tör 8tockl16tm. ,
'[2891'] Kälkbacksåkning må ej utait poiis,'~pplåteIj. Vid kr~kt4T~)rati.k\1ort l:rmtil~~

myndig~ets tillstånd före~gas åtandra ä?d~gt up~~ålnc~e_ skp, ·fc~'s'~lartt?~~\l;
nedanstaende plat~er. nemligen: Landtmiire~1 nar d~ sJo}edes anla~~t!tU,l s.tl},~p/forag~rJa~
baclcen och H1tm~egar.~, dels·~tora allen fran l!mdDll1gsplats~!",s~~~na:,t slg~öxi,'lteer o'ffi
Floras kulle tlll Irinnestoden, dels ,vestra senast .mom tva,tlmmar efFer, ank\:Jms~~nti~
allen från' Engelbrektsgatan tiU;Linnes'tOdclli B1).ratro\lh: annapc re4sIl'a.p, so~~iJ "en
~~ dels' östra allen,ifrån Sturegatan>til] el,~er.å,. ?esi; områi}e ,an~äJ1de's)rör"fors, .r
nämnda- .stod, .Vanad18tllnqen från vattenledJ fjaderfa ellert .dess torvanng V,I;d:hRmn, -
.ningsreservoiren till Döbelnsga.tan.oc, 11-."idard v:ii.gsstatiqn.'llll~ra.llmälf' salhn~a~;,,~~()Ja
denna. gata till Surbrunnsgatan. SaltmätareJ vara, tim'äejrli'gt fyHi1i~ och iiI.öf"i'gt,l.fl!r
gatan från höjden vid Marqvardsgatan till ändainål~t l~lDpl~ga, ,j: rl~l;: l! "'oi~',~ wF
Kungstensgatan. A.lle~ vid norc;löstr1!'sidan' \,,'128~8/ 'Or~.n'ig~et',., rVill' Y lfa~ ~.-!1~'~'.
a! Observatorieplanen från Obssrsatoriegatan ~hgger ae\~en; s~rq,l.stad; f~rsl;tr'~~rj{lle~'\.
till Kungstensgatan'. '1'~ntrsluriden, dock att apmen, kreatursspll"ln1l,l~, eller \annä'if'Sril~-
åkningen ,ej>får fortsättas, å an~ränsanf!.e lt~he~, Ia~t ,'~~rti~~'~.e~!\g!1att~~t "f' rdoD:"e11!T
gator. Vasaparken dels de tre vagar, SQm kar,! samt·~emval l Ofr,lgt tlllsetda'tt o'~n-
fran.höjd:en midtför qvarteretKamelian leda ligheter ej spiH~s eller 'ut~inW 11'äffens6m
österutliled: fortsättning inåt parken, och atf hiUvS:, forJiCfhet 'elle'r"kifrl 'n-l1amli:1s-
'dela-den 'höjd, som utgör fortsättning at.den enligtöfvertack~JsaJpttib~e;~~ . IeneFa.rl~
meuers~af.vägarna vid Dalagatan. Nedre Dan allm~n plats stannåb~erID, ngra än
delen" af; F a.briksgränden. Den oplanterade som af. tiUfäIlig.canlellning ..lrJln'" 'lita. .6tiifd-
delen i'af"KronobergBparken, från södra sidan gänglige n ,nödigt. '!'~id ,forsfineä "gatå,lJM.•
afl parkens 'krön i riktning mot Handtver- ler annan allmän plats af källt, 'l.nalen·}~fita,
karegatani. GllldgrämiIJn, T~~llln~ll, .Kap"ell: kolstybb, rödfiii:~ ,~!le't;'~\).dat M~!di'ä~he,
gNnden. fran huset N:o 9 osterut till Ost- som genllm utspiJlnlDg el~erJqaIllnlDg ~e'd-
gö~agatan, H/Jgberg8![atan (rån Häcklefjälls- f'6r olägenh~h' skall, vid .bot;:lif2..L,~tlljl;.~.,
granden vesterut till Nytorgsgatan samt b,egagnas. tatt och med tJenl,lgi betä,ll1rning
Banbrinken f;å.n Högbergsgatan till "södra f'örsedt, foraon:·' Sopor) ~~eatn:rs~,li\illnhig.
Bangården. Ådeasa för kälkåkning- anvisade afsktaden och' slik orenlighet~ b,vartill d'ölfk
platser får-dock åkning, hvarom nu är fraga" ej';,hänföres afträo.esihnne, ;må icke toTMas
icke cga rum .nattetid eller Benare än kl. ~. §: g~tor eller !!ondraf'llutänna pläts~'pAvän-

'p'å' aftonen; och.I händelse derstädes, med 'nan, tid af dyg,net än från kl, '11','e.1ll;"till
'Öfverståthållareembetets·tillstånd, sand .ut- kl. 8 f. m. underJilaj tjll o\Jh Jh~dPsep.te)n-
strös eller annan åtgärd vidtagea till fi)rer' ber m~nader samt frå!! kl.~'XOe. )n. tIll~kl.,
kommanda af åkningens utsträckning öfver ,10 f: tu. .under åters~9d"en.a'f året; [sKo'1il.lilie,
en viss gräns, vare det förbjudet a.tt sådant i håndelse al be'hdf; brerrlighet,' 9\iiSJlti-
hinder undanrödja. För öfverträdelse hära!f der vämjelig stank, "vara försatt 1met! 'hä-
böte.s.2'-20 kr. , }: ,,' .I,~·;· il ,,:?t ~J;llne, l nvatige~o~ 'b~~genlie~eh~'~ärat
, Notkreatur. Tjurar skola forslas i lämp- forekommes [~ller minåkas ; allt VId".bottllLf
liga fordon under nödig uppsigt eller ock 5-50 kr. " Afstjelpningsställen 'för snö,1!i's,
hvar: för sig ledas af bå eiler flere män a~all af bygghadspla.terialiet, v~agiäi'iiin-
samt, då. de ledas, vara försedda med nos- gar uppsapllad jotd,,~' sten" och grus S'amt
ring 'eller broms. Andra större- kreatur, andra 'fyllnädsäJ;l:men, )'jvilka: ej \upp'låggas
der de icke föras i fordon, sbla:,högst två på egarens eller medv,ederpör1Igt'tllHitånd
i bredd, antingen köras med töm eller ock, å annans tomt, anvisas afJOfvers'tåt'h'ållare-
sammanbundna :på lämpligt' sätt, ledas"hvat- einbetet ~e(lels särskild kungörelSe. Den,
vid en person.icke må föra flere än två kre- som v'illl?egå.gna,'sådana afstjelpninglfstäl-
atur .. Kreatur, som nu' ,äro nåmnda.. Jil1I: len"bqr rätta sig -efter tillsYilin~smans'el'
'icke föras af någon, ,som sa~narrf?r änd&- ler 'p.ol~,sbetj~nings tillsägelser. i'afseende,~
målet. erforderlig kroppsstyrka.t: MlDdre bq- de ditforda arunenas aflassnilig"."IÖfverlra-
skapsdjur. såsom kalfvar, farvoch'Jsvin,·fåc delse här.af'straffas med böter,5-100b;~

. icke forslas annorledes än i fordon, som äro' Svinmat eller dylika ämnen, döda djur, sopor ,
tillräckligt rymliga och iöfrig-t för ända- affall från fallriker' och hand,tvel'ksstider,

'mMetlllämpliga." Kreatur få.: icke Iföras ut- eller annan orenlighet må.'ieke ,i staden
• efter Drottniuggatany FredsgatanJ>6ller Bib-Ieller å. dess område utfjirlts elle; ..kastas i
. lioteksgatan .eller.r der. det utan väsentlig sjö, vik, kanal ellerv.attendrag, ellllr ,li~g-
T ol~enhet kan undvikas,' å gata. eller annan gas ,å isen ,d,e~städ.es, ej h~11llr 'få de: -tIlka·
allmän» .plats, .der .liflig rörelse: råder: och stas JP.~ ,gatQr, ntqrg ell,erI,'andra allmänna.

?lirl det'je:nvä! ~örbjude~ fÖJ'a:.'liir?8t~. Pit. s~- platser.: AnväJidt, ratten, l\~li ån:dra !:l)'t~~de
aana1tman-plats' som IC~? ar for-kör-trafi~ ol'8na.-amnell-få-,-Ba .ll'amt:.:de eJ.sprlda ~1D'
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Ordningsföreskrifter fÖl' Stockholrn. [2898-2900J
~~!l~el lukt eller medföra' annan betydlig eller allmän plats anslås på byggnader,
ol1ig~hhet; ,j rånristenar uthällas från kl. 11 plank eller andra föremål utan.egarens eller
~,;..'n;!; till"kl.. 7 f. m. under maj till och disponentens medgifvande. ,
med :\~e;ptember månader samt från kl. 10 Mom, 2. Beträffande skyltar vid gata
Ii:, m., till kl. ,8 f. m. under återstående eller annan allmän trafikled skall derjetute
delen,' af året, men i öfrigt vare slikt ore- följande lända till efterrättelse :~:a:~~eförbjudet; och må ej heller någon a) Skylt skall säkert fastsättas.
I.Mä urin å trottoar eller vid offentliga b) Skylt, som sättes lä~re än två och en
b:yggnader eller minnesmärken. Vid inträf- halfmeter från marken, ma framskjuta högst
fa~']~ii1d må i, rännstenar och afloppstrum- femton centimeter från husvägg eller plank,
mor icke utsläppas vatten i sådan mängd e) Sättes skylt högre än nu är sagdt,får
att.för åkande eller gående hinderlig svallis den icke framskjuta vid gata af aderton
ener~aAnan synnerlig olägenhet deraf upp- meters bredd eller derutöfvermer än en och en
kommer. .Brytes häremot, böte 2-100 kr. halfmeter samt vid gata af ringare breddmer
q~enar:riågon i staden eller inom dess om- än en och två tiondedels meter från husvägg
råde vattnet uti allmän brunn, källa eller eller plank, dock att polismyndigheten, efter
V/lott,enlednillg eller, på annat sätt som nyss derom i särskildt fall gjord framställning,
är sag,dt, vid allmänt vattenhemtningsställe eger att på grund af skylts form eller:pe-
j: sjö." .vik, kanal eller vattendrag, eller före- skaffenhet medgifva längre utsprång. ;.,
.tage:(;l)1an vid, allmän brunn, källa eller d) På hustak eller planks öfverkantmå
vattenkastare eller vid annat allmänt vat- skyltar icke uppsättas med mindre Öfver-
tenhemtni!lgsst~lle rengöring af kärl eller ståthållareembetet, efter byggnadsnämn-
åkdon, tvättning af kläder eller annan åt- dens hörande, dertill meddelat tillstånd.
gärd, '~å 'l\ottosnygghet eller hinder vid vat- e) Befinnes §kylt medföra synnerlig van-
tenherritningen uppkommer, böte 2-100 kr. prydnad, eger Ofverståthållareembetet, efter
. Inom hvarje egendom skola, genom hus- att hafva hört byggnadsnämnden,' förordna

_v~rdens försorg, finnas i erforderlig mängd om skyltens borttagande eller förändring
~nråttade .åndamålsenliga afträden, försedda inom utsatt tid samt förbjuda, att den Mer
.~ed täta, lämpligt omslutna tunnkärl eller uppsättes oförändrad; och lände, i ty fall,
klosettkär! för uppsamlande af den inom till efterrättelse hvad Öfverståthållareem-
egendomen fallande latrin. Den, åt hvil- betet härutinnan beslutar.
ken aftråde är till begagnande upplåtet, fl I benämningen skylt innefattas här äfven

.skall hålla detsamma snyggt samt dels vid skyltens fästen jemte dess äfriga tillbehör.
förefallande behof och dels, då han från Soplastningsstationer finnes å följ. stäl-
egendome.n afflyttar, genom budning i stad- l~!l: å. Söde.~·malrn .en sta~io~ i närheten af
gad ordnm~, föranstalta om orenlizhetens Sodra jernvägsatationen , a Norr-malm. en.sta-
bortskaffande, hvarmed ej må uppskjutas så tion ~ellan Värtabanan .och Solnavägen.

.Iänge, att kärlen hlifva äfverfylda. Brytes samt ~ Ost.~rmalll'. en station stra~ norr ~m
, ~äre~ot, böte 2-20 ~r. Afträdesorenlighet Ostr~ Je.:nv~gsst~~lOnen. l?essa sta~lOner hal·
far eJ hemtas eller a gator eller andra all- las tlll~nghga for aflassmng hvarje dag, un-
märrna platser forslas å annan tid än emel- der maj-e-september kl. 5-8 f. m. och under
lan 'kl. 11 e. m. och kl. 5 f. m. från den 1 återstående månader kl. 5-10 f. m., hvar-
april.till den 1 september samt från kl. 11 jemte den orenlighet, som uppsamlas å salu-
e, m: till kl. 6 f. m. under öfriga månader, to:gen och vid ext.ra rengöring af andra. all-
vid bot af 2-100 kr. manna platser, får a stationerna aflassas jern-
. Reparationer. Då yttre reparation å hus väl .Id.4-7 e.•m. ..
pågår, utan att platsen .utanför huset är ~.a staden a ga~a eller. allmanplats
inh.ägnad, skall, genom dens försorg, som, ~n.lagg.er trumma. for afledning .af vatten,
enligt Byggnadsordningen, för behörigt åligger det egare ~f tomt vi.d .~amm~
verkställande af byggnadsföretag är an. ~ata. eller. plats, derest han ej fo~~ogar
svarig, på lämpligt ,ätt öfvervakas det o~.ver enskild ..lednmg, som a~ pratsel:
olyckshändelse eller olägenhet för allmän- narnnden godkanpe~, att, ,samhd!gt der-
heten icke må af arbetet vållas. Brytes med a.tt stadenpå sin beko~tnad.fran tr~m-
häremot, böte 5-100 kr. ~an till tom~l?ranse!1 fra1!lfore.: sidol~d.nmg,

.. till denna sideledning fora rörledning un-
[2900] Skyltar. (Ofverståthållareembetets der jorden för vattens och flytande aten-

kungörelse 1°/11 1894.) lighets afledande från tomten. Der trumma
"Mom. 1. Annonser, affischer eller andra redan finnes af staden anlagd, skall tornt-

",'såda,na tillkännagifvanden, må ej uppsättas egaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid,
, på offentliga minnesmärken eller vid gata som Drätselnämnden bestämmer och miTlst
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(29001 . , .: Ordnbigsföreskrifter' tör"Stocldio1m.
6 månaderförut gifver tomtega~en ti'llkänria';' '"trottoar; Ingeh' må" a d8Jl.~irili!na
Ofvannämnda rörledning skall utgå från en eller rida,·utom,'vid färd· de"r~r melllpr"
i '~omten anbragt ·tät samlings brunn, täckt gård och 'gata, ej heller \lit 'n:p~öra bdo
med lämpHgt af Drätselnämnden: bestämdt eller dragare elle» ''Ila rannaf o.oohö:rigt::llitt;
ganer, försedd med vattenlås samt, der ej upptaga' eller 'lifstänga trottoarenr ror'de
synnerligt hinder möter, lagd så att brun- gående." Ej dIlå' trottoar ,J>egagn~ahlen
nens utloppsmynning kommerminst'1~485 som bär börda, "hvilken tilll föijdJ1~ti::'BU!;
meter under jordytan. Kan till .följd af storlek, osnygghe} elles raimanJfsi.nrDe'Sk~
belägenheten vattnet från-tomten icke röras fenhet är de gll.ende till hindtmi611emnrr"ll
till trumman från sådan brunn, hvarom of- men. Bryter] någon hätieinoi.f bötej~O)i}l!
van är sagdt, skall vattnet ledas dit genom Gående bör företrädegvis,:yJil:illl"dentrotttJa't1;
lämplig anordning, som af Drätselnämnden som är rbeläaen 'på hans ~en8tf'af sid'a. '<3--+
godkännes,' ' • Tvättbryggor.,' Ej målnågonq~t~tlia

Stensprängning, skott, och, fyrverkeri. 'skölja eller -klappao'rklädlrr,-eller 'förrätta
Den, som 'i staden verkställer stenspräng- annat dylikt arbete annorstädes ånallmä1:l
ning utan polismyndighetens tfllståndeller plats än' å',de stadens bryggor,' som föt
utan att iakttaga dervid föreskriCvet försig- sådant ändamål 'äro ,upplåtna~jK>id Dot';!l:\1
tighetsmått eller 'lossar skott eller afbrän- 2-10 kr.; egande allmänheten' att"'d\lssil
ner -fyrverkeri, vare sig utan sådant till- bryggor kostllli.asfJ;itt begagna: ',nH! '16,10
stånd eller med åsidosättande af nödig var- Vakar. Utan särskild't.:tillstånd ",f @ti~e.r-
samhet, eller å stadens område utan nödig ståthållareembetet måise] nage'1l.vupphugg-a
varsamhet verkställerstensprängning, lossar is eller öppna': v~k1a sjö,' vikjckanal~bl:er
slrott eller afbränner fyrverkeri böte 5- vattendrag inom staderusellers på eUei,.i
100 kr. '. . närheten af far- eller gångväg .ID!sjö,. tik,

Ta.ksnö .och' is. Tak och' rännor å hus kanal eller vattendrag rå'.stadens 'områile:.
skola, på föranstaltande af husegaren, be- Detta förbud gäller äfv.en i,4afseendefhå
frias från den snö eller is, som genom ned- sådant oföravagande af is.. somrsker=g~'IlÖm
störtande kan förorsaka fara för dem, som utsläppande vderå 'af hett Lv,attendrån ån r .
färdas förbi; dock må det icke utan nöd-lmaskin eller på annat dyJ'ikdLsätt,.~ (·,11'
tvång ske så, att den utanför huset fram- Vattenhemtning.' -Utan tillstånd af .•kam-
gående rörelsen' derigenom hindras eller munahnyndigheten; fa -vattenutkastere.esom
uppehålles; börande hnsegaren vidtaga nö- äro eller varda å-gator eller andra <allmähna
diga 'åtgärder till förekommande afolycks- platser anbragta; ej "begagnas tilLvatten-
händelser eller olägenhet för allmänheten hemtning med häst och åkdon" vid .botJaf
i följd ,af arbetets verkställande. Brytes 2-10 kr, .• iIi", l'll'~
häremot, böte 5-50 kr.' , Ved:. Kol ochkved må uppläggas i källare
. 'Teatrar. Biljetter för inträde till' spek-: eller tjenliea uthus rinneå..tomt. ~Allt upp-
takel eller, annan tillställning å Kungl. lag af ven å. vind," som ej. är försedd. med
'Teatrarna må ej. utan teaterdirektionens brandbotten. är förbjudet, och må ej heller
tillståud, inom deras förstugor, trappupp- i boningshus å vind. med, brandbotten v:etl
gångar, korridorer eller å trottoarerna upplåggas utan i högste nödfall, men icke
utanför eller invid ingångarna till teater- i något fall näernareskorstenspipaän 0;'8,91
husen säljas eller till salu utbjudas åt all- meter, vid bof af .20'-100 kr.. '. IL ,
mänheten, vid bot af 2--50 kr. Under det Då ved eller dylikt -gods skalhfrån; åk·
berörda tillställningar ega rum eller all- don afiassas å gata eHer1ann:msplats,.må
månheten till dem anländer eller derifrån sådant icke ske medelst vedens-eller godsets
sig aflägsnar, får ej å nämnda ställen något, afstjelpande från åkdonet. Tillstånd, till
hvad det vara må, säljas eller till salu ut- sågning eller huggning 'af ved-eller virke
bjudas utan direktiouens tillstånd, vid bot å gata eller annan allmän, plats må pofis-
af 2-10 kr. Ej må nåzon röka cigarr el- myndighetenmedgifva endast i det fall,.att
ler tobak inom Kungl. Teatrarnes salonger, annat: tjenligt ställe" för beröriiaåndBImål
korridorer, trappuppgångar eller inre för- icke finnes att 'tillgå eller, lämpligen kan
stugor under spektakel eller annan tillställ· beredas; börande vid;.arbetets verkställande
ning derstädes emr då allmänheten dertill noga tillses såväl att allmänna rörelsen
anländer eller derifrån sig aflägsnar, ~ hvil- icke hindras, som ock att arbetet utan up-
ket förbud äfven gäller rör alla andra i sta- peliåll bringaåtfllshrt; och skall gatan eller
den eller å' dess område belägna allmänna platsen genast efter fulländadtcarbeto ren-
teatrar-eller'Iokaler för uppförande af offentliga göras .. genom' dens. ,försorg, som låtit, det-

. föreställningar, såsom skådespel, konstridning samma förrätta. Bryter någon häremot,
och dylikt,- vid bot af 2-10 kr. ' böta 2-50 kr. ' " ,.", ,fl- -
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Ordningsföreskrifter för Stookholm, [2901J
",[2901J Åkande, r-idande och gående. Det gan de militårtrupp, liktåg och andra pro-
är fönbjudet för en kvar att köra eller rida cessioner, utryckande brandmanskap och
fortare' än 'i gående eller skridt på följande spårvagn. Vid körning med arbetsåkdon
gator och allmänna platser: är det körsvennen förbjudet att ligga på

.Vesterlånggatan, Prestzatan, Skornakäre- åkdonet äfvensorn att derå intaga annan
gatan, Svartmangatan, Kinstugatan, Skår- plats, än hvarifrån han kan hafva hästen
gårdsgatan, Köpmangatan, Baggensgatan, väl i hand och har fri utsigt framför sig.
österlånggatan, Jerntorgsgatan, Tyska brin- Pinnes ej sådan plats eller ärlasset af den
ken.rKöpmantorget, Köpmanbrinken, Be- beskaffenhet, att hästen anstränges eller
nikebrmken, Munkbro- och Mälartorgen å annan olägenhet uppstår genom att kör-
de, delar, som ligga utmed jernvägsviaduk- svennen befinner sig på åkdonet, skall han
ten, Slussbroarna, Nya Kungsholmsbrons gå bredvid detsamma. Ingen får gå på
svängbro sQamt gränderna i staden inom gångbana medan han kör. Det är kör-
broarna. A nedan uppräknade gator och svennen förbjudet att på gatorna onödigt-
allmänna platser är det icke tillåtet vis smälla eller svänga med piskan. När
att med arbetsåkdon köra fortare än i någon stannar med åkdon på gata, hvilket .
gående: Staderi inom bro arne med un- icke får ske onödigtvis, skall, der annan
dantag af vägen från Riddarholmsbron plats ej blifvit eller vid tillfället varder
öfver Birger Jarls torg till Riddarholms- af polismyndigheten anvisad, hästen med
hamnen, Slottsbacken, Skeppsbron samt åkdonet ställas längs körbanan så långt åt
platsen nedanför Lejonbacken å ömse sidor sidan deraf, som kan ske utan hinder eller
om Norrbros förlängning, Norrbro, Gustaf olägenhet för rörelsen å vidliggande gång-
Adolfs torg, Jakobs torg, J akobsgatan bana. Ingen får stanna med häst eller åk-
mellan Vestra TrädgårJsgatan och Malm- don framför gatumynning- eller i gatukors
torgsgatan, Arsenalsgatan mellan Gustaf eller så långt fram i gatuhörn, att hinder
Adolfs torg och Berzelii park, Kungs- eller olägenhet deraf kan uppstå för dem,
trädgårdsgatan, Biblioteksgatan, Regerings- som skola köra om hörnet, eller att gång-
gatan mellan Gustaf Adolfs torg och Her- bana stänges. Der åkdon står vid ena
kulesgatan, Malmtorgsgatan, Hamngatan sidan af gatan, är det förbjudet att med
mellan Regeringsgatan och Malmskilnads- åkdon stanna vid motliggande del af gatans
gatan, Lästmakaregatan mellan Regerings- andra sida, så framt mellanrummet ej lem-
gatan och Oxtorget, Oxtorget, Oxtorgsgatan, nar tillräcklig plats för obehindrad f~rd
Fredsgatan mellan Gustaf Adolfs torg och med'2 åkdon samtidigt. Nu meddelade för-
Drottninggatan, Drottninggatan söder om bud gäller dock icke för den tid, som åt-
Vallingatan, Södermalmstorg, Götgatan går för åkandes i- eller urstigande. Gods
mellan Södermalmstorg och S:t Paulsgatan. af betydlig längd eller stort omfång må
Hornsgatan mellan Södermalmstorg och icke utan nödtvång bäras eller med åkdon
Repslagaregatan. Der genom anslag eller forslas å gata, der liflig trafik råder. Ar
'annorledes finnes utmärkt, att gata är afstängd gods af beskaffenhet att vid transporten
för trafik af körande eller ridande, skall sådant lätteligen kunna medföra fara eller i syn-
lända till efterrättelse. Körande eller ridande, nerlig hög gran åstadkomma hinder eller
som möter annan körande eller ridande, olägenhet för trafiken, får det ej med åk-
skall hålla åt verister. När någon bak- don forslas å gata utan polismyndighetens
ifrån kör eller rider förbi annan körande tillstånd och iakttagande af de särskilda
eller ridande, skall det ske till höger, hv ar- föreskrifter, som af denna myndighet kunna
'vid den, som kör eller rider framför, är skyl- varda meddelade. Skramlande gods må
dig hålla undan åt venster. Der två eller icke med åkdon forslas å gata, utan att,
flere körande ej kunna komma fram på en åtgärd vidtagits, hvarigenom bullret und-
gång, skall den, som kör arbetsåkdon. lem- vikes eller så mycket som möjligt försvagas;

.' na vägen fri för personåkdon samt den, När gods af stort omfång skall med åk-
som kör olassadt arbetsåkdon, för lassad t. don forslas till eller från hus, får af- eller
Körande och ridande åligger, när någon är pålassningen icke ske på gatan, om detta
i vägen, att i tid ropa: Se upp! och i hän- arbete lämpligen kan verkställas inne på
delse af behof sakta farten eller stanna. tomten. .Det är ej tillåtet att utan nöd-
En hvar, som kör arbetsåkdon. skall öfver- tvång låta åkdon dragas i släp efter annat
allt, der hinder ej möter, hålla på venstra åkdon. l'å arbetsåkdon får gods icke lassas
s,ida!). af körbanan och så mycket som möj- på sådant sätt eller i sådan mängd, att nå-
lIgt lemna midten af densamma fri för per- gon del af lasset kan falla af, eller ock

. sonåkdon och ryttare. Körande och ri- större hinder eller olägenhet för trafiken
dande äro skyldige hålla vägen fri förtå- uppstår, än som är oundgängligt. Arbets-
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[2901-2902] Ordningsföreskrifter tö~Stockholm.. .IJ VHd:"l

åkdon, som tillhör invånare i hufvudsta- MdlmtlJrg8gatan; H?<IIIfl(J~n, &ste~. ~4I'e·
den, skall, när det der användes till körsr ringsgatau; Lästrfla'kar6fP!w.n;, In~J1_ .gM!:::
lor,v.!!,ra. försedt med '.skylt,chvarå,~a.l'ens riugsgatan, och Qxtorget;, Qp~.f(ltr0Ufllt
fullständiga namn, .ellsr ,firma ,s.amt. h.a~s gafqn: Fre~atG1l, mellan p~~~[Afl:g1fjl~9fi
adress ~nnas u~~atta me~ tydbgaf,mmst och DrottDInggl'ta!'; D.!'RU!!P!!I!l9t.~.\ m~nJH!
I!IO centuneter hoga bokstafver, ,jcEger .han: Predsgataa Qch ~Jl.~JIl,!!o!Isg~; ,t:f!i9~~
flere arbetsåkdon.. sk!.tll hvar,t. oc~ et,?Jii.f broo; Slussgatorna;~lirunn1f.llflf(ln;JgJJ , "~lfMi
dem derjetute. var:j, märkt med Sltt sars]cil;dil, torg; Götgatan, melli\n_~odermalmstorg och
ordningsnummer, anbragt på skylten med Högbergsgatan ; HornsfLatan, ,mellan Söder-
tydliga, minst. nio centimeter höga ~siffror., malnrstorgroch AdolfJ!~redriks~ltOJ:g.'3esJ
Skylten skall, der' så Iämpligenrske kan, ':Med 'långsam' fart' förBtåsd'eR~1hmiEfiei,
vara anbragt på, sådant' sättfatt inskriften som 'ej oitti sttme;'~anLatt 'en fulHäit ~i.n
utan svårighet kan läsas, af den., som. be· med rask gång kan ,följa medd:v.el>o(:ipe1lepl.
finner sig bakom åkdonet,' och. får i~ke Nu meddelade bestämmelses- o för~
skylas. HjulringiJlr och skenor på, arbets- mot åkning å några.J!amt om långsam fart
ä<kdon; som tillhöra invånare ihufvudstaden å andra ställen gällere] för tiden mellan
och der användas till körslor, äfvetIsom' på klock.au}4 oc)I,·7, ~ .rnp):g~ 'tA oes
emnibusvagnar, förspända med två .eller c) Vid färd inom den egentliga staden eller
flera hästar, skola hafva en bredd af, .minst pli. Kungl. Djurgii,t:<leIj f;lö(j,'!I:5~~..P'juJg~fdA-
tio och en halfcentimeter, så ,framt icke ,bl'unnsvi1l:en,skall pil velot;ip.\l.g\l»~~Jm~:l:l.
hjulens genomskärning är minst en oeh.ien I 1:0 bakom .sltdel!L~y~ligtt, ~YU!!\l!lr,J:~lt
tredjedels meter eller åkdonen Mila på ända- bragt b.akM,p"å syar~, !!tadigt.f\i:s1;aq, plå~mw
målsenliga . fjädrar eller .äro .försedds, 'med -hvija upprättståeJ:l.de sijfro'"JIlinJlt AA~OWJ)ti-
motsvarande, lika goda inrättningar. -Uand- meter höga, öfverallt U!J~.stsjIJ ••rnjmPJ!!.t&r
kärror eller andra fordon,.som fortskaffas breda och med mi!l~t ~ju mill.i~!wt~r~,af,~~
med .. han~k~af~1 få icke' skjutas .fram, när så 'väl,.m\lllaIj:t:hx~rje 'JIlt.jfflt~d~m~~QIl~lll!e

'de aro sa inrättade eller lassade, att, den delar som mellan .. de sM:ll.&thta sIf!I;<lrP&j
som verkställer transporten ej har fri utsigt 'sl\IQ.t dessutom under dende] af1fty.~e~,~qå
framför sig. , .,. .r l gattJlY'lkt9rna~hå;llas.tä~g. a; !1rJ"Ldff!'fJ~.gr., lIta

•. •• i, , 2:0 vid eller .(rarrt<lp1 ,st.Yl"s\åljlge.~;o)n-Q
[2902] Ve I oc I p e d åk n I ng. (Ofverståthä,llare. .vdels, .i velocipedens lä!lg.4.r~tpil)g1J~y<ujgt
embetets kungörelse Sj. 97.)· '.. ••, \ ,I r.um.mel', .!!,nbragt ~ ,hvarderll' l!i411~J1~,,~v,~it,

a) Utan särskildt tillstånd af Öfverståt- Sta~Igt. fl;\stad pllj,t -med ,s.t~f: '~~lll{f9}l-
hållare-smbetet får velocipedåkning •på sknrte,~ .1 . I!.un~t ~:o, doc~14 Jl!!l!,SIl \;Iiiå
allmä~. pla~s eg~ rum al!enast1på k?rbana kU!1n~ inskränkas Wl ~ptl!vl!:r~1;\dn6i.q~@;
och följaktligen Icke på vag, som enligt der !leis. äfven lyk~a" med tandt.tJ~\l,. ~V,~I§~SP
uppsatt anslag är afsedd uteslutande för tidt. tYd.h~S, ~~~:pa aflitålJq WI.\).maJ~~dg,g!liS<l•. ,~raa
, IT' V l . dåkni . lå . h Il .~'" fullstäl).dIgt belyser ,SIS~ pam!1 '!i' nlJ~ er .
.. / e oc.~pe ~ nmg t.l ates ej e ~r pil "Numret få! icke u!lderfä~dell vara.sfx ~t.

(oljande ~tällen. ". .Föreståndaren .. (ör PC?lis'!l}s,cenq~}lJ>ta:e}-
Vesterlanggatan, gatukorsen inbegripna: ning bestämmer .~et llUlmn.erl'lVI;19111p~~n

.Jakobsgata"!.? . ~ellan Malmtor~sl!at.an och skall (~r~, och lemnar derom smftl~gJ; .b!ln~ed
Vestra .Tr~ägardsgatan; lIamnga~n mellan till egaren, n.är denne sjelf ti\!~l'genoIlgfnnan
MalmskIlnadsgatan och R~gep,ngsgatan, anmäler, sig. å,. atdelni,ngeI!S ..s11!:!~~Un~\l9t
$lussbroarna, ,GatUkorset mellan Göt.:,och Hor;ns- uppgifver naID:ll.,;y~ke';C?~illiaI:lli'S.!!,j>,:J10
ga,torna. .: . .. l" , d) D~n,,, sR~/fji.r~as p~se~99~lledl.:.~h~~r:

o Den, som färdas på velociped, åligger att att vid möte }Iied ~kdO~ eller ry.t~lltT!lll~TIa
r ~ka. me~ långsam fart dels i, gatuhörn ..och M venste~;, ~~, Vld,,[lY"d fqr~1.1l!ä~t.';,2pm

invid gångbana, dels äfven der.j;rängsel d- ledes, hp.llaat. q.en ,SIda, f.ö,ra;~en,ga,I;;.,~tt,
der- e~ler .fara för sammanstötning eljes kap när fa~a .fö~..:sa!1Iml!-!1,stö~tnjJtgköaDuP\ls~,
uppsta, sa ock på följande .st~l,len: ).r, >', t gifva sIgn,al med r~I!gklo~k~; s~IIl.,kat,~ i:-

, Staden, inom br9arne, med, undantag; ',af (das varli~ flirbi h~star ~ch, stIga ~f ~~-
s;kllppsbron, platsen nedanfön J.ejonbackelrici'pe~~n VId lpöte .J,I.l:edJlast1 so~ ,Y:Isa g
.och Mynttorget; .1y,wrbro; Gustcif.l1dolfs torg; o~oh&> äfyens,~II!,llår<f~t ..elJe~,år a~ f-
Jakob~torg; Jakobsgf1'tan, vester om Ml!oIJll-~~etpak!lolladt, för un~Vl.kan~~..l!-f.91yc~,.en-

• torgsgatan ; .iJr8671f1lsgatan, .!p~pa..n,Gllstaf delse. , .... "o • • .: • ~ 1!1~,.fI·'J:I
J Adolfs, torg' och Jakobstorg': samt -methln e) Flere ån tya velocipeder få ej KI'am-
~qngsträdg~rdsgatan . och-] ,Norra, f B!alJie- d!ifva~ i b~~dd, oc~ är je~v~ föJ!ljua~~t
holmsl!amnen;lBiblioteksgatan;~ege,:,i~8g.~an, ;vau. far~ Pli: V'~IOClp.ed.r.?llOdigplSeVe.~d{ör

"m~llan Gustaf 4.dolfs torg. och Småla'n~~~hi .öf:llmg .aka anngrledes an ,rakt rraIqa.t;:~ ,

Lifr9r.säkJ.ings-4.kQebOIqe,t~S~.~.a~qre~n~up~.'
, -', ~



Ordningsföreskrifter, ~ Afståndet från Stortorget till diverse platser. [2902-:2904]
'J):Det i § 3 Ordningsstadgan för rikets Meter

ställer gifnä förbud- att å gata, torg eller Järla 7,171
a'~iian ..all~än plats köra .?varsamt s~mt .~tt Karlberg (ge.nom alIee~) 4.475
vid vändningar l' gatuhorn eller VId fard D:o (Rorstrandsvagen)................ 4,121
mellan gård och gata köra annorlunda än Konradsberg 3,964
!lled"st?r vars~mh~t ~kall ega tillämpning Kr~~ti~eberg 4,469
jemväl a velocipedåkning. Kraftnket 4,174

___ Kungsholms tull 3,060
Kyrkogården, nya 4,222

[2903J e Vid btlgag~~nde. af de.å ga~.orna Källhagen 3,403
R,?lag?a g"llgballorn~. bor g"e~d~ foretl:ades. Lidingöbro (öfver Djurgården) 6,422
n~? sarde.~e~ der r?relsens hfhg~.et sa~ant D:o (genom Fredrikshofs tull)............ 5,264
k~afver, välja den .gangbana, som ar belagen D:o (genom Ostermalms tull) 5,831
pa. hans »enstra sida, Lifgardets till häst nya kasernbygg-
" . nad, till porten .

- (från Valhallavägen .

[~9~4J Afståndet från Stortorget ti~~~ter. t~~t~~~~le~~..:::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::
Albaho··.: , :................... 3,628 Långholmen .
Bamlingen............ ~:~~~ ~~~~:~~~.:::.::::::::::::::::::: ..::::::::::::::::::::
:~:~~~~~db.~.~~.:::::..:::::::::::::::::::::::::::::::::: 4,210 Manilla (öfre) .
Biskopsudden 4,795 Marieberg .
Blockhustull :........................................... 6,339 Nacka värdshus .
'Blåporten 2,651 Nockeby bro .
'Char1ottendal (utom Hornstull) 4,329 Norra begrafningsplatsen, grinde-n
Danviks hospitaL................................. 3,080 n.r 5 ~........... 4,512
Danviks tull........................................... 2,900 Norrbacka 3,~13
Djurgårdsbrunn (öfver Djurgården) 5,062 Norrtull.................................................... 3,512

K~ ~~:~~: ~~~~:-:~:;st~lW::::.::::::: g~~~l;~t~~f:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ug~
Dragonstallen (g. Fredrikshofs tull) 3,750 Rosendals lustslott 3,889
Drottningberget (g. Fredrikshofstull) 3,676 R?slagstull 3,379
D:o (genom Östermalms tull).... 3,901 Rorstrand 3,367
Drottningholm (nya vägen) 11,790 Sabbatsberg 2,93B
Enskede .'...................... 4,824 Sandsborg 5,427
Experimentalfältet utom Roslagstull 4,860 Sirishof 3,453
Fiskartorpet 5,178 Skanstull 2,678
Fogelsången ~..... 4,810 Skuggan................................................... 5,684
Framnäs 3,043 Skuru 12,277
Fredrikshofs tull.................................... 2,577 Solna kyrka (genom Norrtull)............ 4,863
Frösunda, S~Ol;a..........• 5,813 Stallm.~staregårdell : :... 3,785

D:o LIlla 6.259 Starrbacks ekbacke se Lifgardets tIll
Grönbrink 4,175 häst nya kasern.
Gröndal (på Djurgården).................... 5,686 Stocksund 7,013
Gröndal (utom Horns tull) 4,489 Stora Sickla 5,582
Gungan 4,677 Sundbyberg 9,124
Haga (Gamla) gerrom l:a Haga grind 6,377 Södra begrafningsplatsen, grinden
Haga lustslott genom första grind 5,255 n:r 1, cirka 5,180
Haga lustslott genom andra grind 5,730 Tallkrogen................................................ 7,274

~:~~~~~ j'" .:..: ::.: .': ::::..:: :..:..::.::'.: ~:n~i:;:fujd~~"'::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::: ~:i§ä
Hammarby tull 2,390 Tranebergsbro 4,9UI
Hasselbacken 3,325 räcka udden 5,745
Hornsberg 4,692 Ulfsunda 7,224
Hornstull 3,135 Ulriksdal (genom Norrtull) ,............... 8,65A
Hågersteu .. 7,070 Ulriksdal (g. Rosl:stullförbi Ålkistan) 9,249
Jakobsdal.... 3,970 Weylandts villa 4,234
Johannishof .i..'. S,Ö88 Värtan, hamnen vid densamma 4,095

. J erfva........................................................ 7,170 Ålkistan 6,184

Brand~,och Llffbrsäkrinqs-Aktiebolaqet ·SVEA. 13 Drottninllbatan.

3,250
650)

3,527
4,943
4,365
8,227
5,175
5,285
4,219
6,478

10,138



[2904-2906] Afståndet från Stortorget till diverse platser. - a:öjder.:- Tttlluppbörden.
-4. . \' ,Me~er. . ,I (> :,1 l? ..6 ' lo'· Me\er.

Östermalms tull 2,461 Hornsgatan, fran S9dermalrp,st ~fl:.IIÄi.nn
DrottJiin/;'~atan, från ~trömmen, till' 'h. l" till HOrn8kl'olient);~~ ~~~:.,..~O'"•••- ,~

TeknisKa Iiögskolan....................... 1;-517Regeringsgata.n, från··~·tar-:Adotts···--·"-,l
Götg'at'an, frän 'Söllermalmlltorg ,,,";. 1,924 torg~tillSpårvägsbolage~ll!Jelfdoili 1;280

"" l '{ '.I' >-fjj;~" ';( J -1
[29051 r is ~jder' ~ .~1;!!)T: ,--- - l'

- i-tJ ."" ,.,v'! ail' ".: ,,<I 'I LA '
\' I, -,,'l' Meter, , )""",({J'd\1 .11.'&'I"" OIlMeter.

(Medelvattenif~n.l Saltsjön anta~en I L Kun~s~,-!lms,kyrk~, korset 59,48
till 3,95 m~ter öfver slusströskeln) .Mallahn;sen, ..gol~vet till balkongen " I

Adolf Fredriks kyrka, kulan 54,67 rundf om ofversta tornet 36,45 1

Belvedereri, öfversta räckets öfre kant 74,98 Maria"kyrka; 'korset •.............."' ..l.fi.l,. .72,9s '
Brandtornet.. kulan ~ ~..: . 54,96. O.bse:~a,tlriu~:· speten af tornet.... 60,87 i
Ersta kapell, korset 67,9.3 Rlddax.holmskyrkan, korset ~. 96,42.
Hedvig Eleonora kyrka, korset....... 80,12 Skepp~hol~.s fy~~a' lkorset............... 52,26 !

Jakobs k~rka, korset 54,51 Storkyrkari, kor~.~t.: ,.,.••' •..~, l. 73,88 I
Johannes kyrka, korset 113,23 Tyska kyrka.n, llJullft. under tuppen 97,25 I

Dito; åskledarens spets 115,73' Dito, r " åsll:]c(larens spets .... 101,45 I
Ka~arina.~issen, sk~~stene~~öfrekallt 5~,67, Va~tentorn~t vid!~Mosebac~etorg: , .

Dito, olversta rackets öfre kant. 47,24 ,till tornsoclf:\llns underkant............ 46,55
Katarina kyrka, korset., ~ 104,46 till ,tornets ,hög$'ta spetas 1:".:.•• :!.:.. 80,73
Klara kyrka" hjulet under tuppen 109,96' til] vå~ny~~n8'högsta höjd ici-

D:o åskledarens spets .... 114,57 sternen ... _._................................... 76,55
'l' • ,-:' o" V" , 'l: \ .H; Il!

Jji\. ,.o~[tH) " ..l t

Tulluppbörden '(den ,(h:~b"'iter~d~).
,Jo' • '. . .•• r

r»: S/ock/lolnl I
[2906]

År

1855
1865
1875
1876
1879
1880

t 1881
1882
1883
1884

._.1885
lo 1886
, 1887

1888
1889

~~;~ I
- _'1892.._-~-

•.. 18931n~ .
--~g: -II 1895
, t"'1896

f' 1~97 ,\'
Ö 1898·
iJ.{~~~t)
1~,T901

(;"mi

, 3,876,457
4,640,386
9,485,627

10,061,856
9,097,885

10,514,681
10,929,042'
11,184,063
11,519,558
11,929,401
11,989,086

'10,890,802
.10,273,091
12,694,783
13,901,773
13,806,88G
12,371,559
12,8.08,052-
12,843,500
13,644,644 '
13,992,030
''16,415,56S,
16,536,062 '

) 18,684,323
, 21,374,433
21,839;008

r' 17,701,799
20,232,664
20,737,412

4,482,735
,5,229,582
7,129,180
7,812,370

, 6,981,729
7,365,224
7,999,425

. 7,839,857
8,804,4~7
8,551,UO
8,911,317
8,252,1l32
7,795,824

.'i 8,690,665
9,538,823
9,017,780

I '8,281,644
7,846,825

. 8,074,559
. 8;373,126

9,238,384
8,995,801
9}587,582

,11,425,670
13,143,620,
11,242,306
10,234,766

. 10,528,489
10,490,169

I ;tör J.rorrköping I för hela rik'!

.abHI-:4ul'i .4
m~1~,004,543

f8,999;556
967,204 24,391,991

2,195,252 •., '8G8,410 26,175,870
2,354,641, Il l _I 943,795.. 25,003,252
2,335,685 "I . B89,4~1I, ["',il 27,622,1.64M2,557,\191 ' 1(>1) 1.1A>44,,9'ö6

t
.s t' 29,&W,689

,2,78S,4~9l ru; : ~1,;166,8.63 81,108,488
8,067,905 1,123,627 33,509,462 .
2,7.70,.639' -O. '(,l,274,83l il i .J 88,811,:744
2,647,646 I 1,3,16,949 , 38,123,190

.•2,688,846 ',I 1,355,980 82,283,528
2,479,38~ f, . \\i' 1,:u;~,~62,\,~ .8(180,704,898
3,015,355l" i' 1,732,876 87,722,664

"81823,8~0 • ·,1,864,602 42,475,952
4,050,798 .' ..• 1807,178 42,675,181

~8,678;~7 ,,~ ~tH},S97~46 -'-_, ._-=-~.012,5 .
4,102,3S2-- . ,727,619 _. 37,2f/,788
4,p2~rlO1 . ..J,856,9i1 "d', '87,111,961

. 4;252,928 - --1,694,-119-- -1lI!,llllt,960
3,909,915 -1,680,826 .c Jf, B/l,~6,I;lll\"r I
4,436,8IW , 1,522,543 ~<'J .. 4'1,806,765 t
.4;8611;558 .,' ·1,S88,625<:f'·i~ 48,752,lI«' ~
5,058,026 G \,12,022,303\' r,: C;"~ 52,208,8218J

(5,840,098 . ,-.]),,963,857)!'I ':~ 60,400,4'135:\1
6,43~,H4 .2,029,433", i'~ 57.730,061?[
5,341,966 : "'1,529,633 •.c. '49,684,861' "
6,729,83.9 • . ,2$145,783 ,'Ii l;:~55,8li9,iI7,~~l:
G,65l,J80 ,.,:<2 169,770 .,.~' Hi 57,036,60~;:';I

~~' ''','J!)! •ast



.~':~tD'1:Ö(~'i_:~l~.:_~;;.'T

")""1' Folkmängden i Stockholm vid 1903 års slut"), [2908J,
i'IJ4-ntale't 'åf alla efter 1904 års mantalsskrifning i mantalsboken kvarstående. t)-- -I Rote. --- ...- I -! Antal '-I-AnW-
'P'.. Församling. Mankön. I. Kvinkön.! personer personer för-

Benämning j ~:r __ I rotevis. aamltngsvia.--,-

iTegnersroten 5
Adolf Fredrik Observatorieroten 6

Sabbatsbergsroten 18
Norrtullsroten ... 22

11

Jakobsroten....... 7
Af Roslagsroten,
kvarteren Sparfven,
Kåkenhusen och
Polacken ...•...••.•• 8

IIRoslagsroten
utom ofvannä

t v:~~dis;öt~~

{

DanViksroten
Stadsgårdsro

I
Skanstullsrot
Barnängsrote

f Klara kyrkor
\ Hötorgsroten

f Kungsbrorote
K ungsh olmen 1. Kronobergsro

Stadshagsrot
Humlegårdsr

L d å r d l d t lNybrorotena ug a r s an e Grefbroroten
.(Ostermalm)

I
Narvaroten ..
Karlaroten ..

r!Maria kyrkor
Maria Magdalena l Tantoroten ..

lllSkinnarviksr
Storkyrkorot

,:,i"

; l

Jakob

och

Johannes

Katarina

Klara

: Storkyrkan

,
mnda

8 3,968 4,919 8,887 }......
...... 21 5,938 5,639 11,577

...... 12 5,935 6,437 12.3721ten .. 13 6,309 6,751 13,060
en .... 14 6,025 6,148 12,443
n ... 25 4,271 4,610 8,881

·ote .. 2 2,973 4,573 7,546 l
....... 3 4,103 5,561 9,664 f~~~':I4 4,684 5,806 10,490 117 7;072 6,660 13,732

::~~:I23 6,552 6,686 13,2118 f
9 6,703 9,762 16''''1...... 10 4,t<06 8,655 13,461

..... 11 5,118 7,370 12,488
....... 20 6,548 5,777 12,325
....... 24 4,793 7,227 12,020
·ote. 15 6,376 8,575 14,951 1........ 16

1

r 6,367 6,443 12,810
foten. 19 5,406 6,284 11,690

en ... 1 5,522 6,422 11,944

4,727
5,813
5,308
8,645

5,698

6,816
7,008
7,531
9,249

7,432

708 '
I

11,543 f
12,821 55,097
12,839
17,894

13,130 l '
1,225 /~134'819

! -~r
"'"

517
!

46,756

17,210

37,460 F

66,759

39,451

11,944
309,496Summa I 140,177 I 169,319 I '309,496 I

Den kY"kosk,"ljna folkmängden vid 1903 års slut var: 311,043.
(140,703 af mankön, 170,340 af kvinkön.)

}'olkmängdens storlek nedannämnda år:
År

1663
1763
1800
1820
1830
1840
1850

I 1860

I· Person~ År

Ic:a 40,000
. 72,989

75,517 .
75,569
81,512
83,629
91,544

109,878 I

126,180
133,597
144,974
168,019
211,139
216,807
222,549
228,218

I
1865 I

1870
1875
1880
1885
1886
1887
1888

I År

I 1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895 I
1896 I

I Personer I
I236,350

245,317
248,051
249,246
252,937
259,304
267,100
274,611

År

1897
1898
1899
1900
1901
1902

I Personer I
I

Personer

276,504
291;580
297,148
301,050
301,695
305,115

*) Folkmängden vid 1904 års slut, se utk. Supplementet.
t) I dessa summor ingår ett antal af lO,i529 personer, deraf 6,695 mankön och 3,834 kvinkön, som

icke till 1904 ärs mantalsskrifning lemnat uppgift, men hvilka ännu ej kunnat öfverföras till boken öfver
obefintliga.

Br.and.. och·tif,örsäbings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. H,




