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Stockholms Skeppslista en!. det i K. Kommerskollegium förda fartygsregistret.

Fartyg a 20 ton och deröfver.
Förkortningar: 8. = Skepp. 8.8. = Skonert-skepp. B.= Brigg. Sk. = Skonert. G. = Galeas

SI. = Slup. S. Å. = Skruf-ångare. E. F. = Elektriskt fartyg.

Hufvudredare.

Ahlström, G. L.

Althainz, F. G.
Arfvidsson, G. S.
Backert, C.H. (sjel

och för olika bo-
lag).

Beckius, P. A.
Berggrens, D. & J.,

transportbol.
Blomberg, C.
Blomqvist, B. M.

Blomberg, A. H. (för
Nya Rederi-akt.-
bol. Svea).

Broman , J. W.
Broms, G. E.

Bäckström, C. P.
Carlsson, C. A.
Carlsson, O. F.
Cavalli-Holmgren,

A. F.

Drakenberg, J.

F~~tygsnamn I Slag. I
Baltic. Is, Å. '
St. Erik. »)
OYidia. i)
Emma. Sk.
Probus. S. Å'I
Gottfried. i)
Svan. » I
K o rrtelj e . »
Ekholmen. D

Tessin. D
Upland. »)
Siren. »
Sjöfröken. D
StrömmaKanal »
Ljusterö. )'0

Cresar. »
Ekerö. D
Serla. »
Pehr Ennes. »

Hero.
I Gefion.

Maria.
Lovisa.
Svithiod.
Gauthiod.
Freja.
Bore.
Svea,
Joh. Tillberg.
Anna.
Johan.
Max.
Luke Bruce.
Maria.
Gäddv iken.

Margaretha.
Najaden.
Prinsessan

Ingeborg.
Herakles
Belos.
Hermes.

I Helios.
Neptun. 'I:

~oseidon. .
Argo.

I

I
i)

Sk. I'SI.
I D _ Is·t·1

») ,
»)
»)
»
»
»
S.

SI.
s. "\.

'T Häst- I B f"lh fons'~ll.t~ :__ e ~vare~s namn.

»
D

938
959

2522
205
98;'
304

32
213
103
55

118
46
64
82
69

122
91

11:1
119

47
94
83
51

532
544
757
420
465
267

]740
1724
1877

295
41
38

58
111

187
232
180
207
155
185
152
46

120
130
270
162
80
20

200
30
40
30
18
35
30
35
80
35
40
30

Roslin. O. S.
Knaf\-e, L. P.
Nordin, V.
Wengström, O. Y.
Lidman, G. O.
Österberg, R.
Vakant.
Godberg, J. A.
Andersson, C. O.
Arfvidsou, J. A.
Hermanson, A.
Lundberg, A. F.
Englund, L. F.
Tillman, E.
Vakant.
Vakant.
Holtz. C. J.
Yakallt.
Djurberg. Th. O.

D

»
»
j)

)l

»
D
»

50 Wiklund, A. F.
Blomberg, C.
Pettersson, C. O.
Pettersson, A.
Beskow, J. E.
Rosengren, H. E.
'I'hunell, A. F.
Aström, E. L.
Blomberg, J.
Söderqvist, A.
Fris, Arne
Indebeton, E. A.
Lundmark, J. R.
Bäckström. C. P.
Carlsson, A.
Borg, W. F.

Sällströrn, C. A.
Pettersson, Carl B.

170
170
130
120
100

50
258
233
224

120
400
160
160
160
90

120
60

v. Schewen, Bror.
Grundelius, C. A.
Höggren. K. E. S.
Richter, A.
Grönberger, P. O.
Cedergren, J. O. K.

. Höjer, E. P.
Wrangel, ,V.
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Stockholms Skeppslista.

I I I IHäst- I_~fV_I~dr~are._ ~_Fartygsnamn. Slag ... Trns. I kraft.:

Drak~~erg, -.r:----II·AE~rnLe. ... I S.Jl.. 94 II 60
J/ 151 35

I Mercur. ) 84 _[ 60
, Ditja. »28 30

i Enberg, H. G. I Alice. J) 313 50
I Engström, C. A. (för

qvarnaktieb. »Tre
Kronor»). I Tre Kronor

Fredholm, A. I Thyra.
Frestadius, O. A. I F.innboda.
Frykholm, J. L. Olarid.
Förselius, G. (sjelf i

o. förolika bolag). Gripsholm.
Smedjeb. II.
Smedjeb. I.
Hillersjö.
Nya HilIersjö.
Ekolsund.
Smedjeb. III. I

' Brage.
, Strömsh.kanaL

Framåt.
Sandhamn.
Thor.
Köping.

I Fagersta.
Pius.

I Surahammar.
: Frey.

I

Hallstaham:r.
Nils.
:Maria I.
Jumbo.
Prins Carl.

[
' August Fries.
Säbyholm.
Arboga II.

I Arboga III.
I ldun.
I Chapman.

Georgii, A. (för bo- J)
laget Condoren). Örnen. J)

Falken. J)
I Ellida.· S. S.
I Söderhamn. S. Å.

Latona SJ)k. l
I Dockan, I

Habil. D i
Helena. J)
Sophie. J) I

,Svalan; . ' SI. I
Nya HallsVlk. I S. A. I
Trosa. 1 J) I

Lidingö. J) I
Kyrkviken. : ) I

Holmer, Carl Ivar. Johan. SI. 'I

Johnson, A. AnnieTherese I S. Å.
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E. F.
S. Å.

Glas, L. B. G.
Grubbens, C. E.
Gustafsson, John.

Hagberg, V.
v. Hallwyl, W.

Heckscher, E.

J)
J)

26
1190

39
156
117
43
42

113
66

109
45
60
60
33
28
38
99
40
37
43
67
41
44
97
57

137
201

67
204
50
42

429

868
968
198
252
112
52
80

126
68
47

128
73
65
38
43

698
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Befälhafv. namn.

Rundqvist, B. F.
Cederholm, P. G. R.
Edman, J. H. G.
Strandlund, C. O.
Pettersson, Alb.

12
150
20
80

Pettersson, K. A.
Norsell, C. G. A.
Marström. A. J.
v.}Ii.ihlenfels,R. V.C.

J)
J)
J)
J)
)

)
J)
J)

»
»
)
J)
J)
J)
)

J)

)

)

)

J)
)
J)
J)
)

J)
J)

45
10
10
45
50
35
10
25
20
40
35
65
25
10
16
16
20
10 '
10
40 I

16 I
4- I7g I

30
50
10
20

120

Ekström, C. L.
Andersson, P.
Bergqvist, G. G.
Bergström, C. G.
Olsson, L. A.
Olsson, P. E.
Sundholm, J.
Andersson, O.
Vakant.
Eriksson, A..
Sjöström, E.
Roijen, O.
Wistrand, G. L.
Vakant.
Larsson, A.
Johansson, J. P.
Andersson, G. A.
Öström, J.
Magnusson. C. M.
Johansson, A.
Edlund, C. ;r.
Thyselius, Ake.
Hammargren, C. B.
Ahlgren, A.
Sjödin, P. V.
Vakant.
Vakant.
Sandin, C. A.

Andersson, A. L.
Wetterström. C. H.
Lundgren, K. H.
Westerqvist, G. F.
8ellin, C. O.
Carlsson, P. J.
Olofsson, C.
Ringbom. O. W.
Pettersson, C. P. A.
Lundqvist, O. F.
Holm, J. A.
Käll. A.
Wedholm, C. L. W.
Vakant.
Carlsson, A.
Andersson, J .. A.

125
120
70 i

!
- I

130 I

13 Drottninggatan.
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Hufvadredare.

l Johnson, A.

, Kjellandel', E. A.
. Levin, K. G. E.
I Liljewalch, E.

I
I Lindberg, C. J. S.
Lindqvist, P. F.

I Lindroth, Kerstin.
I Lindvall, A.

Lundberg, K. K. R.
, Lundqvist, G. E.

, Machnow. H. L. O.
l Malmgren, J. O.

Malmqvist, C. G.

Möller, Fr.

I Nau~r, O.
l Nyman, C. E.

Olsson, Erik.
Paton, N. (för Ryd- I
bergska stiftelsen).

Pettersson, C. C.

Stockholms Skeppslista.

A. Rydberg.
Djurgården 1.

» 2.
» 3.
» 4.
D 5.

Strömfärjan 1
» 2

Pettersson, J. W. l Kapoleon
Pettersson, E. A. Helena.
Raben, H. A. Höggarn.
Rossander, J. F. i Lärkan.
Rönnow. A. (för, Astrea.

Ångf.-Aktiebol. Ceres.
Göta Kanal.) l Pallas.

I
· i\lotala Ström.

B.von Platen.
, Juno.

Venus.
Göta Kanal II.

1) IV.'
D Vl,t

Fides.
Enigheten.

I_Fartygsnamn L,lag·1 ~n~~·~_R:j
ir;np.<hstaf ·.-s.-C4153-\- 425 I
Oscar Fredrik I» 3377 450 I

Nordstjernan. » 820 I 130
l Nånrndö. 105 45 !

l
Urania. l 211 60

Olof. I D 1337 180
I Theodor. SI. 63 I

Sofia. I D 40 II

Näktergalen. . » l 36
Sigfrid. l S. Å. I 32 10 l

Othilia. .» I 43 65 I
Selma. 1 SI. 47 I -I
Western, S. Å'I 93 25
Trio. » 123 20
Julius. » I 30 8 '[
Ebenezer. SI. 46 -
Svea. »45
Kattegut. D 313 45 I
Solide » 268 15 l

Anthrax. » 24 l 30
Gustaf Wasa. » 29(i 70 'I

L.Torstenson. D 378 80
Svdkusten. D 236 60 I
Birger. Sk. 109 - I

, Schlyter, C. E.
Schubert, G. H.

Sstterwall, J. G.
(för bolaget Södra
Sverige).

'I'ropic,
lEolus.

, Birger Jarl.
l Drot.tn, Sofia.
I Kon. Oscar.
l Skandia.
i Svea.

S.
SI.
»
»
»
»
»
»

Sk. l

SI,
IS. A.;
: D
! »
I »

»
D
D
D
»
D
»
D

»
»
»
»
»
»
»
»
»

144
43
43
57
57
70
38
38
82
48
32
39

142177 ,
178
192
177
161
189

. 100
102
94

832
47

1460
608
615
578
477
470
462

Befälhafv. namn.

Nordahl. H. E.
Camp, V. G.
Hägwall, J.
Svanström, P.
Pihl, O. B.
Tern ström, C. Ro
Lindberg, C. J. S.
Lindqvist, P. F.
Lindroth, A.
Löfgren, C. J. E.
Oberg, A. W.
Lundqvist, O. F.
Lnndqvis, G. E.
Ahrdahl , G. R.
Eriksson, A.
Pettersson, E. A.
Malrnqvist, C. G.
Hernlund, K.
Edström, L. F.
Jansson, P.
Svedberg, C. I.
Johansson, E. O.
Dellgren, H.
Carlson, A.

I

121

12 I

16
16 I

16
12
12

Molin, C. A. O.
Göransson, A. G.
Werner, J. F.
Vakant.
Vakant.
Vakant.
Lindgren, C. O.
Wickström, F.
Pettersson, C. O.
Pettersson, E. A.
Söderman, C. J. E.
Forslind, C. G.
v. Schoultz. O.
Öhlin, B. O.
Hanson, H. G.
Svensson, C. A:
Höglund. J. A.
v. Schoultz, O.
Jacobsson, C. R.
Danielsen. K .
Clausen, H. G.
Hansson, J. Chr.
Hagelqvist, Paul.
Vakant.
Pettersson-Bruce,

G. R.
Paulsson, E. L.
Brandt, O. G.
Friberg, A.
Paulsson, A. F.
Lengqvist, E. l'h.
Hjärne. G. H. M.

60
20
45
50 i

50
45
45
60
60 '
30 i
so :
30 '

130 ,-,

240
180
125
100 .
100 I

100 I
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I ~Hufvudredare.

I Setterwall, J. G.
(för bolaget Södra

I Sverige),

Sjödin, Joh.

Stockholms stad.

Svensson, G. A.
Söderström, Ad.
Ternström, S. E.

(för Stockholms
Angf.-Rederi-
aktiebolag).

ThortJn, H. E.

Thulin, C. G.

Ullman, G. A.
Wallenberg, G. O.

(för Rederiaktieb.
Sverige-Konti-
nenten m. fl. bo-
lag.)

Westerlund, C. G.
Wicander, Hj. (för

Wicanders Rede-
riaktiebolag.)

Willborg, R. W. (för
Stockholms stuf-
vori bolag).

Fartygsnamn.

Stockholms Skeppslista.

Häst-
Slag., Tons. -kraft.

Hyperio n.
Rhea.
Kolga.
Nore. I
Titania.
Södra Sverige.,
TransitN:o 1.[
Östersjön.
Artemis.
Irene ,
Vesta.
Armida.
Ingeborg.
Addy.
Isbrytaren.
Vigor.
Ellida.
Ägir.
Allegro.
Presto.
Tellus.
Atalanta.
Nautilus.
Rex.
Bergsund.
Motala. .
Stockholm.
Dux. I
Lud vig Peyron
Ami.
Venus.
Carl Johan.
Frithiof.
Augusta.
Erik.
Rurik.
Carl.
Nordstjernan.
Bur.
Pan.
Tip.
Liibeck.
Svea.
Freja.
A. Wicander.
H. Wicander.
imer.
Sigyn.

Bull.

S. Å.'
»
»
»)
»
»)
»
»
»
»
»
S.

Sk. S.
Sk

S. Å.
»
SI.

S. Å.
»
»
»
»
»
»
»)
»
»
D
n
SI.
»
»
»G.

S. Å.
»

Sk.
S. Å.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»)

456
439
249
267
563
575
:HO
375
608
486
407
239
3lö

93
205
27
54
45

797
797
701
726
724
750
663
545
591
750

1094
35
44
36
52

136
394
335
78

575
614
591
958
212
993

34
;.705
;930
2740
1572

» 40
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Befälhafv. namn.

120
120

60
70

140
150
70
70
98

140
80

af Klinteberg. S.
Ohlsson, A. G.
Mathson. E. ,L
Söderbergh. J G.
Morin, J. B.
Ysberg. P.
Söderberzh, H. A.
Sundell, o. H.
Johansson. G. v.
Svensson, ':\'1.
Morin, B. A.
Eriksson. A. G.
Eklund, J. F.
Jansson, J. E.
Matsson. J.
Matsson. L
Svensson, (~. A.
Palmgren, C. w.
Aminoff. 1\.. A.
Abenius. O.
Svedberg, A. F.
Näsholm, O. A.
Svinhufvud. G. A.R.
G:1eerUlJ.F. W.
Ohrwall, A. E. :'I.
Toll, N. M. G.
Vakant.
Neander J. O.
Ekström, G. M.
Gertström. .J.
Appelblom, J.
Bäckman, T.
Eriksson, P.
Öhrlund, W. A.
Pettersson, A. P.
Ekström, J. E. O.
Ericsson, J. E.
Ljungberg, C. E.
Nordgren, S.~P.
Andersson, A. J.
Bjarke, K. G.
Paulsson, D.
Ljungberg. C. E.
Westerlund, C. G.
Schollin, C. L.
Falkenberg, K. Th.
Edgren, H.~
Forsberg, Eclv.

250
30

15
130
130
130
120 I

120 I130
75

120
100
130
150

85
100
200

75
100
130

50
826
120HO
275
176

30 Pettersson. K. A.
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[2877J Diverse Taxor
Taxa å hamnafgifter i Stockholm att tjena

A) för fartyg: Gödningsämnen och benmjöl.... det 5 Ö. 5 ö·
l :0) FÖl: fartyg af mera än la tons ajgi,ftspliktig Halm , se flo. o " o

dragtr,ghet skall med nedan stadgade undantag Hampa, lin. .{)lal~O' . sal~lt tag-
hamnafgifterlägg. In. följ.beloppf. hvarje t.inäml.: eirke och fOrSPlnnulgsga7~n .. l » 25 D -»
då fartyg. kommer direkt fr. utrikes ort 10 öre, Harpojs, se Asf'att,
då fartyget wgår direkt till utrikes ort 10. Harts, se Asfalt. o

då fartyget kommer från iririlees ort 0.0 5» Hiular, oberedda, våtsaltade .
då fartyget wgår till inrilees ort ...••. 5. D torra och beredda .

Föl' öppet segelfartyg af mera än la tons wgifts- H'f:mle .
pliktig dl'ägtighet erlägges hanmafgift då far- Ho och halm .
tyget kommer från elle~' afgår till inrikes ort, ister, se Oljor, andra slag.
111ed 3 öre för hvarje ton. Jute l}) 7» -})

2:0) Föl' fartyg om la tons d]'ägtighet och der. Kaffe, kaffesw'I'ogat,. te, choko-
under utgår afgift som för fem tons. Lad Q. malen eller ritven kak ao 1 » 50» -»

3:0) Afgift enligt denna taxa erlägges jemväl för Kaffesurropat , se Kaffe,
passagerareångalupar-, som göra resor nieltan Kaleao, se Kaffe.
särskilda ställen inom hamnområdet. Kakel oe~ krukmakarearbeten .. I D 5 D - l)

4:0) För ångfartyg, som på förut kungjorda tider Ka,tk, krita, g,p"s,lera och cement l hl 0,5D -)}
en eller flere gånger i månaden besöker hamnen, Kli, se Spanrnål, rnalen.
skall nedsättning ega rum med två femtedelar Kok~, se Sten'!.ol.
och för ångfartyg, som likaledes på förut kuu- Korinter, se Filccn,
gjorda tider hvarje söckendag minst en gång Ko,:kbm'k Idet 25 » -)}
ankommer till och minst en gång afgär från Krita, se Kalle,
hamnen, med tre femtedelar- af den afgift, som Kreatur: has~ar or}l horllbo~ka,p •. l st. 50 D 50»
eljest skolat för fartyget utgå. Denna nedsätt- kalfvar, tår och svm ." l D 10 D 10 l)
ning med tre femtedelar af eljest utgående afgift Kr:.ukmak,al.:earbetenJ se Kakel.
åtnjutes jemväl, 0111 tillfälligtvis reservbåt in- Kött, se 1~lask.
sättes å sådant fartygs linie. Lera ; se Kalk.

5:0) För fartyg, som under loppet af ett dygn mera Lerror Idet 2 D - D
än en gång besöker hamnen, äfvensom för äng. L~rr:;aror ~ ej spectåcerade, se Glas.
slupar, som inom hamnen befordra passagerare, L~nJ so l-lampa.
erlägges afgift endast en gång föl' ankommande 1,; us ...........•..•..•..•..•.•.•..•...•.
och en gång för afgående mu dygnet. Lump .

6:0) För fartyg, som endast passerar hamnområdet Maltdrf.cker"alla slag •....•.•.•.•
utan att der inom afternua eller mottaga passage- Manäe J. se 1" Ikon.:
rare eller gods, erlägges i ett för allt hälften af den Marqorin, se Sm07'.,
här ofvan för ankommande fartyg stadgade afgift. Marm.ol'plalt01~J se Sten, trapp-,

B) F" ."I d . Maskiner, se Redskap.
or varor, SJOe es Inkommande från: Mastein- och r aqnssrnorj a .•...•.•. IdetIO D -»

Utrikes Inrik. Metaller:
ort. ort. Jern och stål: tack-, gbt-, ballast-,

A..lun., eoafoel, vitriol och l'ödj'äl~!l1 det 5 ö., - ö" skrot- samt smältstycken l» l» -)}
A.sfalt, beck; harts och h.arpojs l D 5 D - D D:o valsadt och hammarräckt, val-
Beele, se Asfalt, sade och smidda ämnen för vi-
Be,!mjöl., se Gödningsämnen. dare bearbetning samt plåt, spik
Blånor; se Hamp a, balkar, jornvägsskenor och rör l» 2 D - 1>
Bomull och .hoddy I )) 25)) -)) D:o alla öfriga arbetade jernv. l D 10 D lO)}
Bresilja, se Fdrp er, Alla andra metaller, oädla:
Bråncin och sprit, alla slag, samt oarbetade .

punsch , l hl 40 D 40 D arbetade (rör, tråd m. m.) •.•.•.
Bårder, se Papper, Mineralvatten .
Bä,rswt, se Vin. o Olein, se Talg.
Bono,.~ se Sp anm.åi, omalen. O(je- och .foderlealeor Idet;') D -»
Cement; se Kalk. Oljor: mineral- och genom torr de-
Cementplattor, se Sten, trapp-o stillation framstäIda l» s » 5 D
C~~okolarlJ s~ Kaffe. » andra slag samt späck, tran,
Cider, se Vln. ister, fett och stearin ...
Fett, se Oljor, andra slag. Ost .................................••.
FikonJmandelJplommon,sviskon, Papp .
,. russin. och korinter .....•.•.•.. l det 45 D -» Pappet', tapet el' och bårder •.•.•.

Fiek , saltad eller Inlagd, torr eller rökt: Pappersmassa och trarnasea ...
sill och strömming 1 hl 7}) 7 D Plommon J se Fikon.
all annan ..•.•.•..•.•.......•. Idet 10» 10 D Porslin, se Glas.

F./,ädet· l D 25 D - D Potatismjöl och stärkelse......... »10 D - l)
Fläsk oeh kött l » 15 D 15» Pottaska D 10 D -»
Foderlealeor , se Oijekateor, Punsch, se Brdnbin,
Frö l 5 D - D Redskap och maskiner samt fär-
Färoer, utom rödfärg, äfvensom bre- diga delar af sådana 1 » Io » 10;s

silja och annat arbetadt färgträ l D Ii) D -» Russin, se Fikon.
Färgträ, arbetadt, se Färger. Rödfärg, se Aluri,
Förspinningsgarn, se Hampa. Salpeter l D 20 D - ~
Garn: af jute ...•..•.•...•..•.•...... l D lOD lOD Salt lhll,5Ö. -ö.

alla andra slag •...•.•.•.•.... l D 35 D 35 D Shoddy, se Bomull.
Gips, se Kalle. Sirup , alla slag •......•.•.•.•.•..•.. l
Glas, porslin och ej specificerade Smor och margarin l

lervaror I » 20 Ö. 20 ö., Socker, raffineradt l
Gr!Jn~ utom af spanmål l » 20» 20 D. » oraffineradt I

m, m.
till efterrättelse under år 1902.

D 20 D
» 50 D
D 50»
» 5»

-»
50 »
-D

5»

I » 40 D
1» 5»
l hl 15 D

- »
-l)

15 »

l D 5 D
l» 10 D
l hl 15»

-»
-»
-»

» 2i)})

D 20 D
~ 10 D
D 20»
» 5»

25 »
-l)

10 D
20 l)
ö»

» 15»
D 25})
D 35»
D 25»

15 »
-»
35 »
25 »
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Diverse taxor m. m.
Sod a ..••........•.....•.........•.... ldct 5 ö. - ö.
Sp anm.ål; omalen, samt bimor .•

eieker och ärter.v.:., » 4» 4»
» malen, samt le/i » 7 D 7»

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

och marmorplattor 100 st. 50» -»
Stenkol och koks ldct 2» 2»
Strumpstotsarbeteri, se Vä}"nadeT'.
Stärkelee, se Potatismjöl.
Sva.fvel, se Alun.
Sviskon, se Fikon.
S,!{,T'OT' •••••••• ; ••••••••••••••••••••••••
Sapo. och tval .
Talg och olein .
Tapeter, se Papper.
Te, se Kaffe.
Tegel 1,000 st. 50» 50»

R,~~%;'~'~~b~t;':d:'bi~d'~~'h'~ijäik·.:~d~~5g ~ og ~
» arbetad, alla slag •..••.... l kg 2» 2»

Trämassa, se Pappersmassa.
Trdoaror: ved t kbm ä » 2»

» snickare- och tunnbin-
darearbeten ldct25» _»

» alla andra slag, oarbet.,
sågade, tillhuggna eller hyllade l kbm o» _»

Trål, se Såpa.
Tågvirke, se Hampa.
Tänclstickor och tänclsticksaskar l det 15» _»
Ull l » 50» _»
VagnsJSmörja, se l1faskinsmö,;ja.
1Tickef~,se Spanm.ål, omalen.
1t"'in~cider och bärsaft 1 » 50» _»
Vitriol, se Alun.
Vtifn ader o. strumpstolsw'beten,

för hvilka tull ej i Stock-
holm erlägges:
af jute, oblekta, ofärgade 1 » 16» 16})
alla andra slag l » 40» 40»

.-lrter~ se Spanmål, omalen.
För alla här ofvan ej specificerade eller till dem

(..j hänförliga tullpliktiga varor erlägges i hamn-
afgift en procent af tullbeloppet.

» 20»
» 25»
» 25»

:2877-2878}

-»
-»
25 »

Förestående varutaxa med tillhörande bestäm-
melse gäller jemväl för varor, hvi lka från Norge sjöle-
des inkomma och för hviIka på grund af gällande mel-
lanrikslag tull ej erlägges eller tullindring åtnjutes.

Då den sammanlagda vigteu, rymden eller mäng-
den af visst slag af varor, som fartyg innehar, icke
uppgår till hvad i taxan är utsatt såsom grund. för-
afgiftens beräknande, erlägges för sådana varor Icke
någon afgift. Varor, som från inrikes ort i.l~föras i
så ringa mängd, att atgitterna i en räkning ej uppgå
till 10 öre, äro äfven fria från hamnafgif't.

För varor, som lossas inom hamnområdet utan
att dervid föras öfver stadens kaj eller brygga, utgår
afgiften rued hälften af den här ofvan i taxan upp-
tagna varuafgif't.

Från hamnafgifter äro fria:
a) fart~yg, som utgått från hamnen! men för mot-

vind, storm eller sjöskada måst dit återvända"
innan den tillämnade resan hunnit fullbordas,
ätveusom fartyg, S0111anlöper hamnen endast
för att afhjelpa liden skada och derefter utgår-
med samma last, som det vid inlöpandet innehade;

b) bogseringsfartyg, då de föra andra fartyg i släp ..
tåg och ej medharva gods eller passagerare;

c) fartyg, som genom inredning och utrustning
visas vara afsedt till dykeri. eller bergtunge-
företag, dock under förutsättning att det icke

I användes till förande af passagerare eller ar
halldelsgods och varor;

el) ångfartyg vid profnings- och bestgtutugsresor;
e) fartyg, som tillhör svenskt eller utländskt pri-

vilegteradt segelsällskap, under förutsättn. att far-
tyget icke använd. till för. afhandelsgods o. varor;

f) kronans fartyg och varor, dessa senare ehvad de
föras på kronans eller enskildes fartyg;

g l)' trärumande makters krigsfartyg;
h stadens fartyg, som användas för stadens räkning

och stadens varor;
i) öppna roddbåtar samt å dem förda varor, då

dessa i vigt, rymd eller stycketal ej uppgå till
fem gånger hvad i taxan ä,r utsatt 8å80111 grund
för afgifternas beräknande;

k) varor, som ej lossas inom hamnorurådet ;
l) tullpliktigt passageraregods, som afres. medföres;
m) tornkärI, i hvilka varor förut utförts från hamnomr,

[2878J Taxa för stadsbud, gällande från och med den l juni 1900.
A) Vid betalning till stadsbud etter kw" anses Stockholm indeladt i 8 stad.sdelar: 1) Staden

inom broarue 111ed.ttlthörande holmar. 2) Inre Söderrualm (gräns: )fä.Iaren-Ringvägen-Jernvägep_
TimmerInansgatan-~-\"sijgatan-Renstjernas gata-Saltsjön), 3) Yttre Södermalm. 4) Nedre Korrmalm (söder
om 'I'egnersgatan) jemte Skepps. och Kastellholmarne, 5) On-e Korrmalm (norr om Tegnersgatan), 6) Kungs-
holmen, 7) Ostermajm, 8) Djurgården, till Sirishof och Bellmansro. - Tcuea. I gäller för uppdrag mellan
två ställen i samnia eller angrämmnde (med bro förenad) stadsdel, taxa II för uppdrag från en stadsdel
gt110111en annan till en tredje, taxa III föl' öf'riga uppdrag. ~

Taxa I II III föra passagerare:'! reseffekter, ('l'lägge" för hvarje
a) För uppdrag utan börda eller Kr. Kr. Kr. mansbörtl.a eller derund er 25 lire, dock icke i

med börda af högst 4 kg vigt 0,25 0,40 0,60 något fall meru än 50 öre.
b) För borrl a, som väger örver 4

men ej örver 2.5 kg .......••.... 0,50 0,75 1,00
e) För borcl a, SOUlväger öfver 26

men ej ötver 75 kg. 1,0 1,40 1,75
Innefattar uppdrag j em väl återkurs (till ut-

gångspunkten eller annat ställe) betalas för åter-
kursen half taxa för mo tevar-anda enkel kurs, dock C) Gemeneamma bestdmmet-er,
minst 25 öre. (Kursen och återkursen kunna alltså l) Då stadsbud ej uttryckligen trugas efter tid,
beräknas efter olika taxor.) utgår betalningen efter kurs. o

Genom bud, telefon eller på annat sätt kal ladt 2) Om för forslande af börda användes bar,
stud sbuds inställelse på, mer än 1/2 km. atlägsen dragkärra eller annat .t'ordon, inverkar sådant
plats ersättes med 2ri öre. ej på betalningen, utan utgår denna med hänsyn

Uppehålles stadsbud af den, som 110110111tingat, till bördans tyngd, på sätt ofvau är bestärudt.
eller eljes för dennes räkning mor än en kvarts 3) 0111uppdrag, som icke är tiugadt efter tid,
rimnie utöfver den fdr UPPdragets.ut..rättande S..kälifJen

l

innefattar flera särskilda leurser, ätvensom i au-
erforderl iga tid, betalas särskildt för huar'Je efter dra fall, då denna taxa icke är tillämplig, må på
-uimn.d a leeart s timme bÖfjadJ:jef~r.lerlelsrim. 20 Ö. öfverenskommotse med stadsbud eller stadsbuds.

Atser uppdrag endast att från ångbåt eller föreståndare bero, efter hvilken grund betalningen
.icf'7wägsstatlon till pe'-'sonåkdon, ellor Olllvändt, skall erläggas.

B) Betalning efter tid.
För hel timme eller derunder 75 öre.
För hvurje efter första timmen börjad

timme 30 öre.
half-
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[2879 J Diverse taxor m. m.

Gustaf Joulins Hyrkuskverk
- Etabl. år 1849 -

4 Srunkebergsgatan 4
Allm. tel. 4519, 4526 s 5366 Rikstel. 322 & 1038

och vid

Hassel backen
Allm. tel. 7168 Rikstel. 2254.

=2879J Hyrkusktaxa, glillaude från och med den 1 maj 1900.
Genom U1\-er~tåtl.lällal'('ell1bdet~ Reglemente för hyrkuskar i Stockhohn är, Iiksom i fråga 0111

droskor :2880_ förbjudet för körsven att begära rh-ickspenn iugar. att röka tobak utan den åkandes med-
'1-!ifvalldeeller att föl' uppg örel se stanna omedelbart tranirör ingången till bangårdar, teatrar och tör-
Iuste'lsc lokalr-r :-;~Iatt tillträdet rörsvåras. Priset föl' åkning ttr- öfn'rlåtct åt fritt aftal, IUCll för vanligast

t örekommande körturer harva samtliga Stockhohus hyrknskverk förenat sig om nedanstående Taxa:

a) lisit .. och Affiirsåkning. Kr.
För nel timme eller derunder 3:

» hvarje påbörjad hnlf'timmc derefter 1: 50
b) Klll'skörnill~ Inom tullarue. *)

Enkel kurs mellan och inom stadsdelut-ue
norr om Slusseu ; så ock tnom göderma hu <). GO

Enkel kurs frun någon af stad sdeluru e norr
0111 Slussen till Södcr e-ller tvärtom...... 3:

e) ProUlenudkiirning.
.Inom tultarue *) pf'r timme . 4:
Lilla promenaden ~L Djurgården s:
Stora » å » . . . . . . . . . •• . . • . G:
~törsta promenaden (ötver Parkudden I r ,

Djurgården, Lidingöbro. Gärdet, Vät-tån fört»
X:','a Gasve rke t och Sturevägeu hem 8: ;'j0

Djurgarden. G~il'det, Skuggau, I'Ti-ik sda l, g(~-
110111 Haga lU:"11I ••••••.•..•••••.•••••••••• • •• · 1.~1:

Kya Kyrkogården och ater..................... 6:
Promenad i Haga.......................... 6:
Solna, Xva Kvrkugarden, genom Haga hem.. 8:
-Genom Haga till T'h-iksdal och åter 10:
Drottningholm och åter , 1;):
-\~ic1 hemtning på Söde-r, föl' h varje prome-nad.

en kronas fÖl'hli,ining.
En ha lrtimmes väutning fritt.

d' Kurs kdrn l ng ,
]\ o r 111 a l t II X a till e-ller från n ed armlirund a ställen,

med förhöjning af eu krona föl' hvurjc kurs dels
från Söder till utom norra tul la rn e *1 lwHigpn
plats, dels från norra stadsdetnrnc till utom
södra tultarue *) belägeu plats:

.Annelund , Öf'ree-Iler Kr. lBergianska Träclgår- Kl'.
Nedre 6; ;jO den 5:;j0

Bellmansro <:J,50 Bergshaml'a......... (l: .iO

Kr.
Biskopsudden 4; 50
Blockhustullen .•... 6: 50
Bräukyrka kyrka... 6: 50
Ch at-Iobterrda.I utom

Hornstnll... 4:-
Djurgårdsbl'l111n, öf-

ver Gärdet 4: 50
Djurgårdsbrunll, er.

ver Djurgården ;):
Dj'ut-sholm , värds.

hnset . fl:
Djursholm, slottet

e-Ile-rnorr derout 10:
Drottningholm 10:
Dufnas , 10;
Eko l'uucl ., il:
Enskede 4::)0
Eugeniaht'll1111C't ,.. 4:-
Expet-irneut a lfii Itet . 5:-~
Finnbocla ;'): 50
Frcclriksdal ,... .J.

Frescati , ;);
Ft-ösunda, Stcu-a 'I. ;JO
Frösullda, Lilla.... fi:
Frösunclavik........ 6:
Gasverket vid Vär.

tall .t .

Gröuda l på Djur-
gården , .... ,...... :):

Gröll(lal utom HOl'll:"
tull ;l.

Gungan i):
Haga, slottet r-llr-r

Ko pparfä.l ten J: -
Hagalund, villa .•.•ta-

dell... C:

Kr.
Hammarby 4:
Hasselbackell...... 8:--
Henriksborg 4:-
Henriksdal 4:-
Hornsberg •......•.. 4: ;jO
II ufvudsta . . . . . . . . . . 6:--
Hägersten.......... 6:-
.Jakobsdal 7; 50
.Terf'va.,Keder-...... 6; 50
.Ierf'va, Örver- .....• 7: 50
.Johannelund 7:
Johansdal, på Norra

Djurgården 5: 5(1
Järla 6:
Kaknäs, skjutbanan i):
Karlbergs slott 4:
Kava l le ri etå.hl.i s se-

incntot ... ••... .... 4:
Klubben, utom

Hornstull ..... ,... ~:
Kougl. Borgen, på

Gärdet 4:
Konradsberg 4:
Krematoriet........ G:;JO
Krist iucberg, utotu

Kungshohnstull.. 4:-
Krattr-iket o. ;jO
Lidingöbro värdshus,

ötvcr Gärdet il:-
Lidingöbro vurds-

hus, ötvcr Djur-
gården 6:-

Lidingö kyrka...... !=l: ~
Lt.ljeho'lrnun •....... :1:·
Ltndarängen, sadel·

platsen .. , .... ..... ;1:

"'i) (~riins{lrlla för stadsdelar inom tutlarne äro :-.
A ;-Yor",." Yärtajernvägens spår frän XOl'l'a stambanan till Albano ;
.\ Ostertnalm: Yalhallavägen, Karlavägeu från Kar'lapl aucn österut till Göta Litgardes kasern

och Skogsinstitutet, samt Strauclvägen. Iuoui tutlame anses ligga: Albano jerllvägsstation, Eptdemt.
sjukhuset, St.ockho lrus Osti-a jernvägsstattou, Sofiuh ernmet, Idrottsparken. Lif'gat-det s till häst kasern.
"Generah,tabens stall, Förstu Svea arttjjortregenicutcs kasern och Gustaf' .•Yd olfa kyrka .

A Söder matm: Dunviksbron, elen s. k. Val lgrafven vid slutet af Götgatan, Lt ljeho'lru sbrou.
Reimer-ahol.msbt'on och Låuguotmsbrou.

A ]-(ungslwlnwn: ~Iariebergsgatall ll1ellan Flelninggatan och Drottningholmsvägen.
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Diverse taxor 111. m. [2879J
Kl'. Kr. 2) Våntnill!f"'penningaJ'. via kurskörning utom

J..istonh ill 4: - Sköud alsbro 8: - tullarue medgirves vid framkomsten till målet el'
Långholmen a: - Solna kyrka 5: half timmes väntnlng fritt. Föl' hva rjr- derutörver
Långpannan .'0..... fl: - Staltrnästaregården. 3: - påbörjad halfttmmc beräknas i vttntntng spenutugn:'
Löfholmen 4: - Stocksuud, jeruvli- en krona, liksom ock för uppehåll af snrnrnnu lagclf
Mani ll a 4: 50 geus hullplats 6: mer än en halft iunne under promenadåkning u tour
J\Iariebcrg 4: Stora Sickla......... 4: 50 tullarne.
Midsommarkransen 5: Sundbybergs köping l. 50 Begag113S vid kurskörning utom tulta nie sauuur,
Nacka nya kyrka... 5: Södra ~ya Begraf- åkdon tillbaka, betalas vautuingspenuingar etter
Nackanäs 5:50 ningspl atsen 5 samrna ucräkuiug och dessutom half lega fi)l' åtel'
Nacka gamla kyrka 6: Tal lkr-ogeu ..•...... (i färden.
Nockeb,ybro ~ 9: Tomteboda 4 Beställes åkdon utan att sedan begagnas, betalas
Nya kyrkogårdf'n 5: 'rrallchel'g:"bl'o...... för framkörningen efter taxan och derutöfver vänt-
Nvbohor, Stora 4: öu Täcka rchlen....... 50 ntngspcnuingar föl' tid örvcr en halftimme.
Parkudden 5:50 Ulfsunda :3) Förhöjning af taxan sker med 50°10 fö"
Reimersholm 3: Th-iksdal. gellom körning mellan kl. 11 e. In. och 7 f. m . Vid Iierut
Ropsten ......•..... 5: Norr- eller Ros- ning efter tidigare bortkörning ttllttrnpas prii'fi5l'-
Rosendal. 4: lagstull............ höjniugcn först kl. 12 på natten. --- För bt'öl.l.o p-,-
Rådall 10: Yintel'vili:f'n......... 50 vagnar, extra eleganta åkdon, åkdon 111E'd gummi-
Sandsborg 5: 50 Värtahamur-u hjul, ätveusom vid kapplöpningar, färder till jul-
Skuggan, på N ona _~lkistan 50 otta och andra större ft"stlighetcr suttas pr-iser efter

Djurgården 5' Årstadal öfvei-cuskorumel se.
Skurubro .. : ... :::::: 10~=1' ..:......... 4) Af föl' hyrkuskverket okaud person och p[~

e) Körning per mil. ~~~IJ~anledning fordras leguns erläggande på fdr-

För hvarje hel mil, räknad från Stortorgct , .. 10: oj! Grinrl- eller' bropennirio ar guldas af den
För hvarje derefter påbörjad kvartm il 0). 50 åkande.
En timmes vän tniug fritt. 6) Titan säi-skl ldt medgirvande 111:1, nt0111 dom-.
Väntningspeullingar derutöfver. per tinune... 0)' - stik på kuskbocken, ej flere personer än det antal,
För återresa med surmua skjuts, hälften af det för hvil kct åkdonet är atsedt (se nedan). im-ynuna-,

för bortresall beräknade beloppet. däri. - Skola reseffekter medföras, bör clerom ttlt.
~ägas vid beställningen.

f) Begraf'nill~skörnill~al". 7) J åk{lon}'å le/te medt aq as hundar ej he ller
För Ii k vag 11efter ackord. smittosalut sjukt'; sker det senare, är den våltaudc

skyldig att ersätta rengöring, desinfektion samt even-
'I'Ill 1V01'J'a Beqr afninp spl atsen: tu el l karantänskostnad a;j kr. pr dag och reparat io n.

Från Norr, för tid af högst 21/2 timmar ..•.. 6: 50 Att miirk a vid beställning af hyrkuskåkdon :
» Söder,» » » »:~ » ••••.•• 50 Drostea och Victoria, för två personer, äro öppna

åkdon med sutt'lctt.
Land.å, för f'yru.personer, är öppet åkdon, som vid

beh of kan täckas ihop.
Cluu- il bane y för 4 a 8 personer, är eu öppen, om-

uibu sllknande vagn utan tak.
Tticlecao n , är täckt åkdon för fyra personer.
Ku.pe, är täckt åkdon föl' två personer.
R!I~/l: slälJay är öppen, för två personer förutout

kusken, som vanligen står bakpå.
Hacle, är ÖPPCll släde för (yra personer.
T'dctesld.de, är föl' fyra personer.
Sldd.Icupe y ttr täckt, för två personer.
Lilec aon ar tillhandahållas i olfka utstyrsel och

storlekar.
BaJ'nlill:l'agn. är täckt landå, uied plats föl' ban>

liket framtill, utanpå yagnen.
Hu.stcaan y ur arbetsåkdon. afsedt för trun sport af

ml'lhll'r och andra skrynuuaudr- effekter.

Till Sö!l,'a Regl'afllillgsplatsell:
Från Södor, för tid af högst 21/2 timmar.... 6: 50

» Norr, » »» » B » ••.• 7; 50
Tid derutötver beräknas med PH krona föl' hvarje

påbörjad halftdmme.
SÖIl- och Help d aqar 2!j 010 /ödlqjllill[l.

s: Rustvag ns kdrulug.
Från tiden, då vagnen enligt ucstallutug inställes,

intill dess att den, efter omedelbar hemkörning, åter.
kommer till hvrkuskvei-ket , per timme .... kr. 2: -

Bestiiuunelser vid taxans tl lliimpn lug.
1) Vid tid leörninc beräknas uetatntugeu från

åkdonets inställcl se, del' körningen skall börja, till
dess återkomst till hvrkuskvertcct efter omedelba r
hemkorutns . .
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[2880-2881J

[2880J

Diverse taxor m. m.

Taxor och bestämmelser för droskväsendet.

TAXA I.
D a g t a x a ') inom tullorne för

1-2 porsoller med gods af
högst ]j leg.

1,000 111.
1,500 »
2,000 ))
2,500 »
3,000 »
3,500 »
4,000 »
4,500 »
s.ooo »
5,500 »
6,000 »
6,500 »
7,000 »
7,500 »
8,000 »
8,;300 »
9,000 ))
9,500 »

10,000 »
10,500 »
11,000 »

I Slädåkning.

I Tid I Pris
Intill I

O: ;JO 18 min. O: 50
O: 60 1~ )) O: 60
O: 70 16 )) O: 70
O: 80 ~O »0: 80
O: 90 ~4 )) O: 90
1: 00 ~8 » 1: 00
1: 10 32 » 1: 10
1: 20 36 » l: eo
1: 30 40 » 1: 30
1: 40 44 )) 1: 40
1: 50 48 )) 1: 50
1: 60 52 »1: 60
1: 70 56 »1: 70
1: 80 1 t. 1: 80
1: 90 1 lJ 4» 1: 90

:: ~~ ~: l~ ~~l :: ~~
'l' 20 1» 16 » 12: 20
2: i:JO 1» 20» 2: :~O
'l- 40 1» 24» '1: 40
2: 50

Drosteåtenino ,

YägIängd I Pris
Intill

o. S. v. med 10 öro
mera för hvarje
påbörjad väg-

längd af' ,jOO m.

Q. S. Y. med 10
öre mera för
hvarje 4 min.

TAXA II.
D a go t a x a *) för :3-4 personer
inom. och 1-2 pers. utom tul-
larne med gods af högst }J kg.

Droeleåteninp . I Slddåkninu,

Väglängd !l'riS I Tid 11'riS
Intill Intill

750 m. O: 50 I G min. II O: 50
1,125» O: 60!) » O: 60
1,500» O: 70 12 » O: 70
1,875)) O: 80 115 » O: 80
2,2:'50» O: DO 18 » O: 90
2,6'25») 1: 00 21 » 1: 00
3,000)) 1: 10 24 )) 1: 10
3,375» 1: 20 27 » 1: 20
3,750» 1: 30 30 )) 1: 30
4,12'»)) 1: 40 33 )) 1: 40
4,500» 1: 1)0 36 » 1::')0
4,875» 1: 60 39 » 1: 60
5,2;)0» 1: 70 42 » 1: 70
5,62;j» 1: 80 45 » 1: 80
G,OOO)) 1: 90 48 )) 1: 90
6,375» <). 00;')1 » <). 00
~,7~0._» 2: 10 54 » <). 10
1,1:.:-<.1» <). 20:17 » <). 20
Z,5~~)) q. 30 1 t. ~: :30
1,8,;,» <). 40 1 » :1» <). 40
8,250» 0)';')0

o. s. Y. med 10 öre
mera för hvarje
påbörjad väg-

längd af :115 m.

Taxa för yäntHing.
a) före hörjan af en färd med iLroek a: ;;0

öre för intill 10 mirruter samt 10 öre föl' hvarjc der-
efter bcrjad tid af ;3 min.

b) under fih'r/ mecl droska: 10 öre föl' hva rje
5 minuter.

e) .föl-e borjan. af en f'drrl. med släde: 50 öre
för intill 8 minuter samt 10 öre för hva.rje derefter
börjad tid af 4: minuter.

d) under Jiil~(( mecl släde: 10 öre föl' hvarje
4 minuter.
Området inom tnllarne begränsas af följande gator

och platser jemte de s. k. tullarne :
Martebergsgatan norr mu Drottningholmsvägen ;
Värtajcrnvageus spår från Rörstrandsgatan norrut

och österut inom Adolf Fredriks församling;
Albario med adressnummer .jOvid Roslagsgatan och

Albano jeruvugsstatton ;
Epidemisjukhuset ;
Östra jcmvägsstattonen , Sonahemmet. Idrottsparken.
Litgardets till lljist kasern, Generalstabens stull och

Första Svea art.il lertrr-gc-nn-ntes kasorn ;
Ammuni tionsrörrådet el Ladugardsgardet ;
Kava ller.ietabri ssementet ;
Sirishof och Bcllmanero å Kungl. Djurgården samt

vägen mellan dessa ställen.

[2881J Vid tillämpningen af ofvanståencle
taxametertaxor är hufvudsakligen

följande att märka:
1) Ett barn under 10 är Får medfölja åkande

utan särskild betalning. Te/i barn under 10 <11'i-äk-
nas 80m en person.

o. S. Y. I11ed10
öre mera för

hvarje 2 miu.

TAXA III. **)D a,g. }l-et pers. inom tultarue
~. rned gods ö./r.:el' lJ kg.

tnxn*) S -4 pers. utom, tullarue
för med eller utan gods.

X a, t t a x a *) för 1-4 pors on er
inom eller ntorn tullarne med

eller utan gods.

n'-o8kåkninq. I Slädåkning.

\'iigliingd Pris I Tid I P 's
Intill I Intill : n'

500 III. I O: 50
750)) O: 60

1,000)) O: 70
1,'250») O: 80
1,500») O: 90
1,750» l: 00
2,000)) 1: 10
2,250» 1: 20
2,:')00» 1: 30
2,750)) 1: 40
3,000» 1: 50
:1,250» 1: 60
;3,500» 1: 70
3,750» 1: 80
4,(00» 1: 90
4,'230» 'l' 00
4,500» 0). 10
4,7;')0» <). 20

o. s. v. med 10 öre
mera för hvarje
påbörjad väg-

längd af 2;)0 m.

4lnin.
6 »
8 »

10 »
12 »
14 »
16 ))
18 »
20 »
22 »
24 »
26 »
28 })
30 ))
32 })
;)4 ))
36 »

O: 50
O: 60
O: 70
O: 80
O: 90
l: 00
1: 10
1: 20
1: 30
1: 40
1: 50
1: 60
1: 70
1: 80
1: 90

1

2: 00
q. 10

o. S. v. med 10
öre mera för
hvarje 2 min.

2) Droskor skola vara tillgängliga för dag tjänst-
{j<Jl'ing under april-oktoher kl. 7 f. m , -11 e. m.
och under no vernberc-cru at's kl. 8 f. m . -11 e. 111.
samt för nattJc'instgörinf} hela året Id. Il e. m.-2f.111.

3) Hvarje droska (eller släde vid slädföre) skall
vara för-sedd mcd taxameter, d. v. s. en automa-
tisk apparat, som för den åkande utvisar i en summa
det belopp, livarrned en fultbordad färd skall enligt
taxa betalas.

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

5) Åkdon med taxarneter skall äfven vara rör-
sedt med. a) en på rörlig arm anbragt lykta med
ljusgrönt sken till belysning af taxameterns siffer-
tafla; b) en metallfalla med ordet ledig måladt i
hvitt på röd botten; c) PIl meta.l'lskvl t med ordet
bestdld. rnåladt i gult på ulå botten (att täcka fanan
med); el) anslag om taxor och deras tirlämpning fä:-;t
vid taxametern ; e) en prydlig lykta på livar sida af
kuskbocken med åkdonets nummer rödmål adt eller
inbränd t å utsidan (dessa lyktor skola hållas tända
vid färd under den tid, då gatubelysning eger rum);
f) en väska med droekregleuiente och taxor.

6) Taxametern skall inställas på för körningen
t.illämpl ig taxa och fanan moll ordet »ledig» ned-
fällas, så snart åkdon blirvit upptaget eller hemtadt,
genom bud.

7) Så snart eu nu-d arslutats. skall droskkusken
ställa taxametern på »teassa» samt med. hänvis-
ning till s((Jersklfuan fordra betalning. ~är denna
erlagts, skall apparaten ofördröjligen ställas på
Dtienstgör ej» och fanan med.ordet »teclip» uppresas.

*1 Som nott räknas tiden från kl. 12 på natten till kl. 7 på morgonen.
**) Taxa III gäller urven, då färd med eller utan gods sker från jeruvagsstatton med åkdon, ROlU

är till tjenstgöring der anbefaldt. Sådant åkdon anvisas (i regel) af polf smau medels bricka med droskans
nu mIller, och dl'Oskkusk må ej köra åt annan ä,H den som afleulllar sådan bricka.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



Diverse taxor m. m. [2881-2885J
. 8) Kommer rckvtroi-adt åkdon ej till använd- het först vid fruinkomsten till iuatal.letseorten, men

.nmg, erlägges dock stadgad betalning dels för in- droskkusk kan ej tvingas att inställa sig efter re.
etäl lelscu (se nedan 16, B), dels för väntetiden. kvisition pr telefon och plägar derför betinga sig

9) Fordrar droskkusk högre betalning, än taxa- rätt till ersättning för vägen till instn llelseorten.
metern utvisar, eger den, S0111 begagnat droskan, C) Mot droskkuskens bestridande må djur icke
att genast anmäla förhållandet för poliskonstapel upptagas i droska och i fyrsitsig droska oj mer än
eller å polisstation) dit droskkusken är skyldig att 4 personer samt i tvåsitsig ej mer än 2, hvarvid
kÖ~'a utan ersättning. Droskkusk må ej begära dock 2 barn Ullder 10 år räknas SåSOll1 en person.
dnckspengar. D) Med smittosam sjukdom behäftade personer

10 Skola uruler en och samnIa Fät-d. olika eller lik få ej forslas i droska.
taxor tillämpas. skall droskkusk, samtidigt med att E) Effekter, Rom utan att skada åkdonet kunna
taxametern inställes på ny taxa, uttryckligen derom anbringas antingen i det inre af droskan eller på
underrätta den åkande. kuskbocken, rnå medröra.s, men utan droskkuskens

11) Kommer taxameter under färd i olag, må ruedgifva nde får droska icke användas uteslutande
den åkande fordra färdens fortsättande mot betat- till transport af 'saker.
ntng efter öfvereuskommelse eller, om sådan ej kan 17) Droskkusk är skyldig att verkställa körning
träffas, enligt poltsrnyndrghots bedömande. till följande UtOITltullarne belägna ställen samt till

12) Droskkusk skall, såvida väglaget rucdgtrvor alla, som. ligga hitom dessa och vid de till dem
och trafikhinder ej möter. köra i Jemn trat' och ledande väira ruv :
tillryggalägga minst JDO meter i minuten .. så vida Bc-llevue-, ~- Hurvudsta, skjutbanan,
ej den åkande önskar färdas Iångeannnare. Bäskopsuddcn, JohannishofutomSkanst.
.. 1~) Droskkusk skall, om ej den åkande anger Btocklrustu lleu, Kruthuset vid Hund-

-sarskIld väg, köra genaste Iärnpltga vägen, doek ej Carlberg, udden,
utan den åkandes tillstånd öfver ti llfru set vattendrag. Charlottendal utom Horns Kräftriket,

14) Droskkusk må ej vid bangårdar, teatrar, för- tull. Lidingöbro, värdshuset,
lustelselokaler eller andra ställen med stor körtrafik Christineberg utom Lid ingöbro.ves tra brofäst.
stanna föl' uppgörelse ornedelbart framroi- ingången Kungsholms tull, Liljeholrnen,
och därmed försvåra tillträdet till deuna. Corn-a.dsberg, Lindarängen .

15) Droskkusk skall vara höntg och iakttaga ett Danviks hospital, ManiIla,
etädadt uppförande, må ej genom tilltal eller åt- Djurgårdsbrunn. Marieberg,
börder erbjuda körning, Illa ej onödigtvis uppehålla Drottningberget ä Ladu- Norrbacka.
den som beställt körning, ej heller röka tobak, så gå.rdsgärdct, Nya kyrkogården, hela
länge den åkande är i droskan, ej utan den åkandes Ekelund, området,
nledgifvallde låta annan medfölja å åkdonet och ej Enakede. ~ybohof, Stora,
uuder färd öfverlemna tyglar eller piska till uuuun. Expernuentalrältet, Retmersnolm,

16) Om skyldigheten att cerlesuitla köl'ning Fiskartorpet, Ropsten.
gäller hufvudsakligen följande: Finnboda slip, Rosendal.

A) Droskkusk kan vägra körning a) åt Ol·;nyggtFogclsåugen utom Horns- Skuggan, Stora,
.kladd a eller synbarligen ötverlastnde persouer : b) då tull. Skuggan, J.•illa,
.hau på grund af beställning iiI' under färd eller håller Grönb rtuk utom Horns t., Solna kyrka,
med droskan å annan plats än dt'oakata.tiou, samt då Gröndal il Kungl. Djur- Stallmästaregårdeu,
l~an är under hemfard efter dygnets tjcustgörtugs- gården, Stora Sikla,
tId, i h.vilka båda fall skvtteu mr-d ordet hestdtd. Gungan utom Skans tull, Södru begrafningsplatsen
skall vara uppsatt; och (:) da han är skyldig in- Haga Gamla utom Skans tull,
stiilla droska vid centralballgården och Innehar han- Haga.' lustslott, Tegeluddon,
märke Rumt om körningen skulle antingen hindra in. Hagalund, 'I'orntebodu, institut föl'
stulteteen eller don påfordras till ställe utom tultarue. Haga oraugertbyggnader, blinda,

B) Droska skall på t illsägel se genom medtöt. .Harumat'by, Tranebergsbro,
juudo burl. inställas a plats inom tullarne och kan Hornsberg. Stora, brygge- Värtahamuen,
urven t'ckvlroi-a,s genom telefon; i föna fallet skall riet, Värtagasverket,
taxametern genast sättas i verksamhet och droxk- Horusberg, LIlla, 1lklstan
kusken sedan köra ndrm.aste /Jäg till inställolse- ]8 Böter for fdt-sculsei- mot .lroskrealementet
korteu; i senare fallet sättes taxametern i ver~am- l iiI' i regel ;j-20 kronor.

[2882J S. k. Gästgifvel'i-skjuts tingas å bestållningsstålle, Adolf Fredriks Kyrkogata
2 o. 4, och erlägges med 2 kr. pr mil. Särskild betalning för åkdon.

Taxa för sotning.
2 morn, 1 skatt rensning verkställa utan sammanhang 111edsotning

i skorstensröret, betalas föl' hvarje spisel eller ka-
Föl' hvarj e min, i hcilleet: c ånirur den än befinnes, 30 öre.
rökgång': Ann1. :]. För rengöring af rökhuf erlägges ej

1 viudsv arnug 20 öre. heller särskild betalning .
.1 våning närmast undei vindabottnon 25 » h) Fin- sotniru: af rölcgång till sådan eldst ad..•
i våning näst derunder ........•............... BO» 80m begagnas utesluranrie till rums uPP~
(Ich s.:1 vid~l'e med förhöjniug föl' lrvarje vå- ~ cdrm.aruie .• lika i alla våningar:

nmg af. ;J » 0111rökgång till erul.ast en eldstad sotas 75 öre
Arun. 1. I afseende å sådan skorsten, som om rökgång till trJå etter flera eldstäder på

stårvutrued grannes brandmur och i följd dcrar är summa gång sotas, för hoar och en af
~ppdragell till stön-o h(jjd än den ejjos enligt gäl- etern ~ 50 öre
'lande bestämmalser skulle inneh af'va, beräknas be- och gällf'r hvad här ofvau under lit. b) stadgadt är
talningen för sotningen, med ttIlämpntug af nu sta.d- jeruva l i fråga orn sotning af;pannrnur sror,
gatle grunder, efter antalr-t våningar i det hus, hvat-. Anrn. On1 sotning af rökgång till sådan eldstad
till nämnda br-andmur hörcr. som uteslutande för rums uppvärmande begagnas,

Anrn. 2. I betalning föl' sotning af skor-ste-ns. måste, utan att skorstensfejaren dertill gifvit anled-
1'(,)1' ingår urven cvsuttutug för rensning af dit le- ning, verkställas å annan tid af året än den, som i
dande, till fernsptsel eller jerukamtn höruncle plåt- § B I1101n.2 finnes bestämd, ncmhgen från 1 april
rör urvensom desammas nedtagande och återupp. till l nov., utgår betalningen med [jO procents för-
sättande; men om skor-stensrcjrux- knl.las att sådan ,höjning ntöfver taxan. .

[2885J
al Fot- sotning, «orn. enLi[jt .~.

ega ru m. Ii best/inul a tid er :
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[2887-2892J Distriktsindelningar.

Diverse underrättelser.
Församlingsgränserna och Rotedistriktsgränserna äro angifna ii kartun.

Valkretsarne för val af borgmästare, [2891J Taxeringsnämndsdistrikten.
[2887J riksdagsmän och rådmän. Första. distriktet: Niko lai förs~mling, eller

Första »aluret sen: Nikolai och Katarina: staden 1Il0m bro arne jemte Riddarholmen
1 12 13 14 25 roten. och Strömsborg samt Kungsholms församl.
, ~1n~lra 'vaz1uetsen: Klara församling, J a- Andra distriktet: Klara församling.

~wbs, Johannes', Skepps- och Kastellhol- .. Tredje, distri;!det: Jakobs och Johannes,
.uarne: 2 3 7 8 21 roten. Iörsarnl. jemte Skepps- och Kaste!lholmarne.

Tredje ~alkr~ts~n: Adolf Fredriks församl. P)erde distriktet: Adolf Fredriks församl.
och Kungsbroroten 5, 6, 18, 22, 4* roten. Fe.,nte distriktet: Hedvig Eleonora för-

Ji)erde calkretsen: Hedvig Eleonora förs. samling m:d. ~ungl. Djurgården ..
jemte Kgl. Djurgården: 9, 10,11,20, 24 roten. SJ.ette dlstn/~tet: Mana ~orsa:nllllg ..

Fe nite callcretse n: Maria församling och Sju.n.de distriktet: Katarina församling.
Kronobergsroten: 15, 16, 19, 17* roten.

Valkretsarne för val af stadsfull- [2892J Läkaredistrikten.
Adolf Fredriks »estra dist1'ikt omfattar

r2888J mäktige. den del af Adolf Fredriks församling, som
Första calhrctsen : Nikolai och Kungs- ligger norr om Tegnersgatan samt vester

holms församlingar samt Skepps- och Kastell- om Drottning- och Norrtullsgatorna.
bolrnarne: 1,4, 17, 7 roten. Adolf Fred,'ik,~ östra di.'!J'ikt omfattar

Andra t'alkretsen: Klara och Johannes' för- den del af Adolf Fredriks församling, som
3amlingal)emte qv:Sparfyen, Kåkenhusen o. ligger norr om 'I'egnersgatan samt öster om
Polack~n I Jakobs församling: 2:8, 8, 21 roten. Drottning- och Norrtullsgatorna.

Tredje raikrctsen: Jakobs församl. (med Jakob« distrikt ornf', Jakobs församlina.
und. af ofvannämnda qvarter) och Adolf Jokannes' distrikt omfattar Johannes' fö~-
Fre~riks församl.: 7, 5, 6, .18. 22 roten... samling jemte den del af Djurgården, som

Fjerd» ,,?alk'o'etsen: Hedvig Eleonora fors. ligg-er norr om Värtabanarr.
m. Kgl. Djurgården: 9, 10,,11, 20, 24 rot~n, Djllrgå,-dens distr ik: omfattande Djur-
"0 Fernt~ »alkretsrn: Mana och K,atanna gårdsstaden och Djurgårdson söder om Djur-
församlingar. 15, 16, 19, 12,13, 14, 2u roten, gårdsbrunnsviken o. Djurgårdsbrunnskana-

• ::\Y.Yalkretsilldellling ej gjord orter sista rotedel- len, jemte Beckholmen och den del af Djur-
uing cn a Kungsholmen. gårdens öfriga område, som ligger öster om
12890J Bevillningsberedningsdistrikten. vägen från kavallerietablissementet till Li-
l ra omf. l :a eller Storkyrkoroten. dingöbro värdshus.
:Z:a » ::l:a » Klara' kyrkorote. Kato riu a u.orra d'ist"illt hal' till gränslinie
:3:e ») 3:e » Hötorgsroten. Götgatan-Folkungag.-Renstjernas gata-
4:e ») 4:e » Kungsbroroten. Tjärhofsg.-Erstag, och Stadsgården.
5:e » 5:e » 'I'egnersrotcn. K at arin a ostro. d is trikt begränsas i ves ter
6:e » 6:e » Observatorieroten . af norra distriktets gräns från Stadsgården
7:e » 7:e » Jakobsroten . till Folkungag. och vidare af Folkungag.,
~:e » 8:e » Roslagsroten. Nytorgsg. och N y torget samt i sydvest af
9:e ») 9:e D Humlegårdsroten. Vermdög.

10:e » 10:e » Xybroroten. Kat ariua. siklra. distrikt omfattar den åter-
H:e »l1:e j) Grefbroroten. stående sydvestra delen af Katarina förs.
12:e »12:0 » Danviksroten. Klam ·distrilit. omfattande Klara för-
1:3:e »13:e » Stadsgårdsroton. samling eller 2:a och 3:e rotarne samt
14:e »14:e » Skanstullsroten. den del af Adolf Fredriks församling, som
15:e »15:e » :\Iaria kyrkorute. ligger söder om 'l'egnersgatan.
ltl:e »16:e » 'l'antoroten , Ku nqsliol m« distrikt, omfattande Kungs-
17:e » 17:e »Kronobergsroten. holms församling.
1;3:e ») 18:e » Sabbatsbergsroten , "I!aria östra distrilit, omf. östra delen af
hl:e »19:e » Skinnarv iksro ten . Maria förs., med gränsskilnad, från norr
2.):e ») 20:e j) Narvaroten. räknadt, i St. Skinnarviksgatan, 'I'avast-
:?l:a »21:a » Vanadisroten. gatan och 'Pirnrnermansgatan.
22:a »22:a j) Norrtullsroten. JJa1'ia cestra distrikt, omf. den öfriga de-
:2:3:e » 23:e » Stadshagsroten. len af :\laria församling.
Z·te » 24:e ») Karlaroten. Nikolai dist1'ikt, omfattande Storkyrko-
:!'>:e ly 25:e ») Barnängsroten . församlingen eller l:a roten.
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Distriktsindelningar. - Ordningsföreskrifter för Stockholm. :2892-289:5}
Östermalms »est ra d.ist.rilrt, omfattande Igen norr om Oxtorcet och Låstmakaregn-

den del af Östermalm, som ligger vester om tan, jemte den del af Klara församling, som
~Y9rogatan, [begränsas af Tunnelgatan, Drottningga-

OsterrIJalms östra di8tri~d, omfattande ~en tan, Gamla Kungsholmsbrogatan och Ox-
del af Ostormalm. som lIgger öster om Ny- torgsgatau. ..
brogatan, samt Djurgården söder om Vårta- r Fjerde t rakten, Ostormahus vestra : den:
banan. I del af Hedvig Eleonora församling, som är

--- belägen vester om Sibyllegatan, Östermalms
[2893: Hamnfogdedistrikten. torg, .NybrlJgatan, norr om sistnämnda torg,

F" H f d b" d' d l l och harI XV:s port,~r m~lll 0(5 arn.es upp. or. III e as. iamn- Femte trakten, Östermalms östra: den
'i1~~'adettillsvidare l flra distrikt, ~ellamnda: återstående delen af Hedvig Eleonora försam-

!)keJl.psb1'o-~tadsgardsha',,:nen, mnef~ttan- ling med Djurgården i hela dess utsträck-
de strac.~an fran Norr~ro un ~lussen afve?- ning, med undantag dock af Galörvarfve t.
~om,Stromparterren; :'Idare frånSlussen ~~ll Sjette trakten, Jakobs församling med un-
~sthgaste udden af Hasth?lnJln Jem.te sträe- dant ag af dels den till tredje trakten lagda
-a;I uteft~r Hammarbysjö, rstaviken och del och dels Skepps- och Kastellholmarna.
~Jalaren till slussen' S" d k Kl f" l' d. ' " ''Jun e tra ten, ara orsam mg me un-

JIunkb.ro- 0~hR1dda'l'hnl'l,n,'ha~nnarne,strac- dantag af de delar som fillacts första och
kan.de. sig fran Slussen ~IlI RIddarholmen, tredje trakterna, ' o ,
derifrån rundt kring RIddarholmen samt c Nik l . f" l' t'd ., f" 'b' Riddarh t ROdh t K l' Attonde trakten, I co al orsarnung sam
VI ale 01 l u ar use, a uset, ans 1- Skepps- och Kastellholmarna jemte Galer-
huset och Helgeandsholmens vestra, strand; vartvet.
b .Bl.as',e7wl~'~- ~ch ~y.bro"a"l1Inen,.fran. Norr- Nionde tr alsten , Södermalms östra: norra
v~d I,~nd~ l'll~o 13I,aslel:ol~en t,lll ~rappa.n och östra delarn e af Katarina församling,

Ny!)Jon. framför Berze.!lI p.ark o samt vi- beeransade af Götzatan från Söderrnalms-
dare fr:>n ~amnda traFpa bIl p.1urgar~~bron, to;g, Asögatan, Si\dermannagatan, Skåne-
h~~a Djurgårdens stränder v.ld Saltsjon,och aatan, Nyterget och Verrndöaatnn till
?~tan htlll Alkrs~:>n och V1d;.Bru~n~vlken Hammp.rby sjö~ "
Je te amnen vid Stallmastareg~;.den, Tionde tratsten . Söderrnalrns vestra: norra
afvensoru Skepps-, Kastell- och Fjäder- delen af Maria församling begränsad af Sö-
holmarna; . "del'malmstorg, Hornscyata;l, Adolf Fredriks

KII'nn,,/inlmshamnP1', iunefa ttande Ströms- torg o"tra l-d S-t"p l' O'at"11 T' me--b R b d Röd b:l h till ' l S S r s a, . au sg '" lm rTorg, -,osen a, o a Ul arnes amn l manssatan och \Volmar-Yxkullsgatan med:sya Rungsholmsbron samt hela Kungs- 1 El t "l' l' 'd l '11l I 'I "f' t "d f Kl ik 'less u strac mmg en 19t sta sp anen til? men oc 1. ..0 nga s ran er a aravi en, Arstaviken.
Rörstrandssjön och Karlbergs kanal. Elft e trakten; Södermalrns södra: åter-

stående delarna af Katarina och Maria för-
samlingar.

Tolfte trakten, Adolf Fredriks norra del,
innefattande öfriga delar af Adolf Fredriks,
församling,

-2894 Skorstensfejaretrakterna.
Första trakten, Kungsholms församling

med dertill hörande del af stadens område,
som är belägen utom Kungsholms tull, och
den del af Klara församling, som är belägen
vester om Vasagatan,

An.dra. t ralcten., Adolf Fredriks södra del,
innefattande den del af Adolf Fredriks för-
samling, som begränsas af Tunnelgatan, en
i förlängningen af sagda gata till Klaraviken
dragen rät linie till en punkt midt för
Kammakaregatan, en derifrån till sistnämn-
da gata dragen rät linie, Dalagatan till Ob-
servatoriigatan, sistnämnda gata, Drottning-
gatan mellan N orrtul1s- och Kungstens-
gatorna, Kungstensgatan till Saltmätare-
gatan, denna gata till Rensgatan, Rensgatan
till Döbelnsgatan samt sistnämnda gata till
Tunnelgatan,

Tredje t.ralctrn, J ohannes' församling samt
den del af Jakobs församling, som är belä-

[2895J
Ordningsföreskrifter för Stockholm .
Allmänna försäljningsplatser. Stadsfull-

mäktige bestämma hvilka torg, hamnar och
dylika ställen i staden skola vara till
~)lmänna försäljningsplatser upplåtna, men
Ofvcrståthållureernbetct eger att dels be-
stämma särskilda af nämnda platser för
försäljning af vissa slags varor, dels i är-
rigt lemna de föreskrifter, som för vidmakt-
hållande af ordning och renlighet å salu-
platserna finnas erforderliga. Den, som
bryter mot hvad härutinnan stadgas eller
icke hörsammar de tillsägelser, honom i af-
seende å åkdons och varors ordnande å
ifrågavarande platser genom polisbetjen in-
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[2895-2897J Ordningsföreskrifter för Stockholm.
gen på stället meddelas, böte 2-20 kr. Å [2896J Hundskatt utgöres årlizeu med 1;;
gator ellerandra ~ll.miLnna platser, itn de kr. för hvarje hund. Under tiden 17-31
n~l omförmälda, I~a ICke, utan Öfverståt- januari hvarje år skall egare eller innehaf-
hapareemb.etets, t.illståud, försäljning be- vare af hund, för hvilken skatt bör ut-
,d;lfvas från ~tan.d, bod eller dylikt, eller göras, dels skriftligen enligt faststäldt for-
sa .att den l?a stallet framgående rörelsen mulär i stadskassan uppgifva, huru många
dengenom _hindras eller uppehålles, vid hundar han innehar och under året vill
'bot af 2-uO kr. behålla samt af livad slag dessa äro, dels

Annonser, affischer eller andra sådana samtidigt erlägga skatten, hvarvid qvitto
t~llkännagifvanden må ej uppsättas på offont- och skattemärke erhålles. Blifver någon se-
lIga minnesmärken eller vid gata eller all. nare under årets lopp egare eller innehaf-
män plats anslås på byggnader, plank eller vare af sådan hund, åligger det honom att
andra föremål utan egarens eller dispo ncn- senast inom 1 månad derefter sådant på
tens medgifvan de. enahanda sätt anmäla och då betala skat-

Badande. il. vissa ställen vid hUfvudsta-\t?n ... Resan~e, so~ uppehåller sig kortar\
dens stränder äro, på stadens bekostnad, tid an ..2 manader ..1 Stoc~.holm, behöfver ej
anlagda badsumpar. som allmänheten mot d~r e.~·lagga~katt for. medford ~und, ej heller
-stadgad Iiudrig afgift eger att begagna; och VId Iangre vI~~else for ann?rstades beskattad
vare badande under bar himmel och i öp- hund, ..mep ~.or, om han vill ha denne skyd-
pet vatten ej tillåtet inom staden samt får da:~ for a~garder .:not .hundar utan skatte-
:il stadens område ega rum endast å de marken, gora a.nm~lal1 I stadskassan o~h de-
ställen, der sådant sker utan olägenhet el- ponera skatt f~r aret, men eger a~t återfå
ler obehag för allmänheten. Den, som i be}oppet mot återlernnande ~f qYltto och
-staden under bar himmel badar uti sjö, m!1rke, se~an han styr,kt sin ratt. till skatte-
vik, kanal eller vattendrag, eller för sådant fl?het. F?rsummar nagon att till ~eskatt-
ändamål afkläder sig å annat ställe, än som nmg anmala. hund, som af honom innehaf-
sålunda blifvit anvisadt, böte 2-20 kr.: och ves, .eller soke; nagon a.~t medelst orJkt~g
vare samma påföljd för den, som å stadens uppgift ~ller pa ..annat satt undandraga sig
område ballar på förbjudet ställe. b~ska~tnmg, erlagge dubbel ~un~skatt ~ch

D Hd . Il .. bote ;)-10 kr. Hundskatt ar lika utmät-
am~. _ amnmg .. e er plskn~ng af mat- ningsgill med kommunalutskylder Då

tor, lllobler,. sångklåder och dylika persed- skattemärke förkommit kan nytt fr~ lösas
~ar .eller krlllgsprJ,da;nde annorledes af dam I med 25 öre. '
lstorre mangd ma Icke ega rum å sådana
allmänna platser, hvarest olägenhet deraf Kreatur. Lemrias förspänd dragare å gata
kan förorsakas, och får icke i någon hän- eller a!!na~ allmän plats obunden, utan er-
delse verkstållas utom hus å annan tid af forderlIg tillsyn; eller finnes häst lös derstå-
-dygnct än emellan kl. 5 och kl. 7 f. m. des; eller finnas hornboskap, får, get el-
under tiden från och med den 1 maj till ler svin lösa å gata eller annan allmän
den 1 oktober samt emellan kl. 7 och kl. plats vid andra tillfällen, än då de, under
8 f. m. under öfriga delen af året, vid bot oafbruten tillsyn af vårdare, föras till eller
af 2-10 kr. från bete, eller för vattning eller annat

Hundar. Från kl. 10 e. m. till kl. 6 f. m. angeläget ~ndal~lål... fr~mdrifva~.' eller på
får hund ej löpa ute i staden utan den åt- saluplats ..tIll, försäljning utställas, eller
följer sin egare eller vårdare; börande tik un- hafva o omformal~a. kre:tur genomo un~erlå.
der djurets löptid hållas inom hus. Hundar ten vård kommit 111 pa anpans gard.l sta-
må ej utsläppas lösa å gata eller annan all- den; e~ler stanna~ man, da kreatur l stad
män pla ts inom staden eller dess område utan framdr ifves, ..obehonge~ dermed å gata eller
halsband, hvarå egarens namn och bostad annan ~llman plats; bote egaren eller den,
finnas tydligt och Iullständis t anbrazta. som elJes skulle ,om kreaturet hafva vård
~ntritffas hund å sådana stiillen utan dy- ~ller vallat, at~ ~adant ..komll}it löst, .. 2-20
l ikt halsband, varde upptasen och afförd kr. Dra.gare ma Icke stallas sa, att rörelsen
af polisbetjeninge n till stadens hundstall deraf lundras eller uppehålles, ej heller
N:o ~6 ..~stel:malmsgatan, samt vid Kungl: fodra~ e.ller !emnas frå.nspänd vid .~kdonet
Vet:rmannstItutet dödad, sedan 3 dagar för- ~nnoIstages a ~~ta .elloeIann::n allman plats,
flutit efter dess upptagande, så framt icke an der sadant ar tillåtet, VId bot af 2-,50
egaren eller vårdaren ''inom denna tid åter- kronor.
hemtar densamma samt ersätter k,ostnaderna [2897J Kälkbacksåkning må ej ntan polis-
fo.~ dess upptagande och. under hall. Brytes Imyndighets tillstånd företagas å andra än
11aremot, bote 2-20 kr.l nedanstående platser, nemligen: Landtmäteri-
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backen och Humle.qården, dels stora allen från landningsplatsen så snart sig göra låter och
Floras kulle till Linnestodon. dels vestra senast inom två timmar efter ankomsten.
allen från Engelbrektsgatan till Linnestoden Burar och annan redskap, som i staden
och dels östra allen från Sturegatan till eller ii dess område användes för forsling af
nämnda stod. Vanadislunden från vattenled- fjäderfä eller dess förvaring vid hamn, jern-
ningsreservoiren tillDöbelnsgatan och vidare vägsstation eller allmän saluplats, skola
denna gata till Surbrunnsgatan. Saltmätare- vara tillräckligt rymliga och i öfrigt för
gatan från höjden vid Marqvardsgatan till ändamålet lämpliga.
Kungstensgatan. Allen vid nordöstra sidan ~2898J Orenlighet. Vid bot af 5-50 kr.
af Obse1'VatoNeplanen från Observatoriegatan åligger det den, som i stad forslar afträdes-
till Kungstensgatan. TegneJ'slunden, dock att ämnen, kreaturs spillning eller annan oren-
åkningen ej får fortsättas å angränsande lighet, att dertill begagna tätt fordon eller
gator. Vasaparken dels de tre vägar, som kärl samt jemväl i öfrigt tillse, att oren-
från höjden midtför qvarteret Kamelian leda ligheter ej spilles eller utrinner, äfvensom
österut med fortsättning inåt parken, och att hafva fordonet eller kärlet ändamals-
dels den höjd, som utgör fortsättning af den enligt öfvertäckt samt icke å gata eller an.
mellersta af vägarna vid Dalagatan. Nedre nan allmän plats stanna dermed längre än
delen af Fabr·;k·'urändpn. Den oplanterade som af tillfällig anledning kan vara ound-
delen af Kronobergsparken. från södra sidan gänglige n nödigt. Vid forsling å gata el-
af parkens krön i riktning mot Handtver- ler annan allmän plats af kalk, malen krita,
karegatan, Guldgränden, Tantolunden, Ka[!.ell- kolstybb, rödfärg eller annat dylikt ämne,
gränden från huset N:o 9 österut till Ost- som genom ut spillning eller damning med-
götagatan. Högbergsgatan från Häcklefjälls- för olägenhet, skall, vid bot af 2-20 kr.,
gränden vesterut till Nytorgsgatan samt begagnas tätt och med tjenlig betäckning
Banorinleen (rån Högbergsgatan till södra försedt fordon. Sopor, kreatursspillning,
Bangården . .Adessa för kälkåkning anvisade afskräden och slik menlighet, hvartill dock
platser får dock åkning, hvarom nu är fråga, ej hänföres afträdesämne, må icke forslas
icke ega rum nattetid eller senare än kl. 9 å gator eller andra allmänna platser på an.
ll.å aftonen; och i händelse derstädes, med nan tid af dygnet än från kl. 11 e. m. till
Ofverståthållareembetets tillstånd, sand ut- kl. 8 f. m. under maj till och med septern-
strös eller annan åtgärd vidtages till före- ber månader samt från kl. 10 e. m. till kl.
kommande af åkningens utsträckning öfver 10 f. m. under återstoden af året: skolande,
en viss gräns, vare det förbjudet att sådant i händelse af behof', orenlighet, som spri-
hinder undanrödja. För öfverträdelse häraf der vämjelig stank, vara försatt med nå-
böte, 2-20 kr. got ämne, hvarigenom olägenheten häraf

Nötkreatur. Tjurar skola forslas i lämp- förekommes eller minskas; allt vid bot af
liga fordon under nödig uppsigt eller ock 5-50 kr. Afstjelpningsställen för snö, is,
hvar för sig ledas af två eller flere män affall af byggnadsmaterialier, vid gräfnin-
samt, då de ledas, vara försedda mcd nos- gar uppsamlad jord, sten och grus samt
ring eller broms. Andra större kreatur'l andra fyllnadsämnen, hvilka ej uppläggas
der de icke föras i fordon, skola, högst två på egarens eller med vederbörhgt tillstånd
i bredd, antingen köras med töm eller ock, å annans tomt, anvisas af Ofverståthållare-
sammanbundna på lämpligt sätt, ledas, hvar- embetet medels särskild kungörelse. Den,
vid en person icke må föra flere än två kre- 'som vill begagna sådana afstjelpningsstäl-
atur. Kreatur, som nu äro nämnda, må len, bör rätta sig efter tillsyningsmans el-
icke föras af någon, S01l1 saknar för ända- ler polisbetjenings tillsägelser i afseende å
målet erforderlig kroppsstyrka. lVlindre bo- de ditförda ämnenas aflassning. Ofverträ-
skapsdjur, såsom kalfvar, får och svin, få deJse häraf straffas med böter, 5-100 kr.-
icke forslas annorledes än i fordon, som äro Svinmat eller dylika ämnen, döda djur, sopor,
tillräckligt rymliga och i öfrigt för ända- alfall från fabriker och handtverksstäder,
målet lämpliga. Kreatur få icke föras ut- eller annan orenlighet må icke i staden
efter Drottninggatan, Fredsgatan eller Bib- eller å dess område utföras eller kastas i
lioteksgatan eller, del' det utan väsentlig sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller läg-
olägenhet kan undvikas, å gata eller annan gas å isen derstädes, ej heller få de utka-
allmän plats, der liflig rörelse råder; och stas på gator, torg eller andra allmänna
är det jemväl förbjudet föra kreatur på så- platser. Användt vatten och andra ~yta~de
dan allmän plats som icke är för körtrafik orena ämnen få, så framt de ej sprida Sb:l-
upplåten. Vid kreaturstransporter må onö- kande lukt eller medföra annan betydlig
digt uppehåll icke ske, och skola kreaturen, olägenhet, i rännstenar uthällas från kl. 11
när de sjöledes anländt till staden, föras från e. m. till kl. 7 f. m. under maj till och
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[:2898-2899] Ordningsföreskrifter för Stockholm.
med september månader samt från kl. 10 men och för egendom vid torg eller öppen
e. m. till kl. 8 f. m. under återstående plats, den del af torget eller den öppna
delen af året, men i öfrigt vare slikt ore- platsen, som ligger 7,126 meter närmast egen-
nande förbjudet; och må ej heller någon domen utefter densamma. Ar allmän plats
låta urin å trottoar eller vid offentliga af den form eller ringa utsträckning, att
byggnader eller minnesmärken. Vid inträf- dessa bestämmelser icke äro derå til.lämp-
fad köld må i rännstenar och afloppstrum- liga. bestämmes renhållningsskyldigheten
mor icke utsläppas vatten i sådan mängd af Öfverståthållareernbetet. Renhållnings-
att för åkande eller gående hinderlig svallis skyldig, som uppdragit renhållningen åt
eller annan synnerlig olägenhet deraf upp- annan person eller inrättning, är fri från
kommer. Brytes häremot, böte 2-100 kr. ansvaret för renhållningens fullgörande, så
Orenar någon i staden eller inom dess om- franit uppdraget grundar sig på skriftligt
råde vattnet uti allmän brunn, källa eller kontrakt, som blifvit af Öfverståthållare-
vattenledning eller, på annat sätt som nyss embetet godkändt, samt försedt med intyg
är sagdt, vid allmänt vattenhemtningsställe härom, bevisligen delgifvet befälhufvaren
i sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller före- inom det polisdistrikt, hvarinom rer.håll-
tager man vid allmän brunn, källa eller ningen eger rum. Den, som för annans
vattenkastare eller vid annat allmänt vat- räkning åtagit sig sådan renhållning, må
tenhemtningsställe rengöring af kärl eller på eget ansvar den ombesörja. Blifver
åkdon, tvättning af kläder eller annan åt- han oförmögen att ordentligt fullgöra sina
gärd, så att osnygghet eller hinder vid vat- åligganden härutinnan, eller eftersätter han
tcnhemtningen uppkommer, böte 2-100 kr. dem så, att Öfverståthållareembetet finner

Inom hv arje egendom skola, genom hus- honom icke böra vid renhållningsbestyret
värdens försorg, finnas i erforderlig mängd bibehållas, skall egaren sjc lf ansvara för ren-
inrättade ändamålsenliga afträden, försedda hållningen, sedan Öfverståthållareembetet
med täta, lämpligt omslutna tunnkärl eller förständigat honom härom. Gator, grän·
klosettkärl för uppsamlande af den inom der, torg och öppna platser, som äro sten
egendomen fallande latrin. Den, åt hv il- satta, makadamiserade eller med asfah
ken afträde är till begagnande upplåtet, belagda, äfvenso m trottoarer och broar sko'
skall hålla detsamma snyggt samt dels vid la, då di) icke äro betäckta med snö ellei
förefallande behof och dels, då han från is, dagligen rensopas och, i händelse af be
egendomen afflyttar, genom budning i stad- hof, från växande gräs befrias. Denna ren
gad ordning, föranstalta om orenlighetens göring bör vara fullbordad under maj til
bortskaffande, hvarmed ej må uppskjutas så och med september innan kl. 8 samt unde:
länge, att kärlen blifva öfverfylda. Brytes öfriga månader innan kl. 10 f. m. Skulh
häremot, böte 2-20 kr. Afträdesorenlighet härjernte af särskild anledning rengörini
får ej hemtas eller å gator eller andra all- någonstädes å annan tid af dagen erfordras
männa platser forslas å annan tid än emel- bör den äfve n då verkställas. Under dej
lan kl. 11 e. m. och kl. 5 f. m. från den 1 tid, då nyssnämnda platser äro med sn
april till den l september samt från kl. 11 eller is betäckta, behöfva de icke rengöra
e. m. till kl. 6 f. m. under öfriza månader, oftare än sådant i följd af töväder eller a
vid bot af 2-100 kr. . annan orsak finnes vara nödigt. Den sn

Reparationer. Då yttre reparation å hus eller is. som för åkande eller gående ka
pågår, utan att platsen utanför huset är vara till hinder eller olägenhet. skall doc1
inhägnad, skall, genom dens försorg, som, så fort sig göra låter, undanskottas elle
enligt Byggnadsordningen, för behörigt upphug-gas; börande likväl slädföre, då S3
verkställande af byggnadsföretag är an- dant i allmänhet finnes i staden, vidmakt
svarig, på lämpligt sätt öfvervakas det hållas; och må, för sådant ändamål å de
olyckshändelse eller olägenhet för allmän- del af gata eller annan allmän plats, som å
heten icke må af arbetet vållas. Brytes bar, annorstädes i närheten befintlig öfve:
häremot, böte 5-100 kr. flödig snö utbredas. Vid inträffande halk

[28991 Renhållning afgator och gårdar skall äfven , genom den renhållningsskyld
(enUill d.1 okt. 1902gällande bestämmelser.) ges försorg, å trottoarer eller, der sådan
Fastighetsegare böra, hvar för sin egendom, ej finnas, invid husen eller å annat lämj
renhålla gator och andra allmänna platser ligt ställe af gata, gränd, torg eller öl
med dertill hörande trottoarer, rännstenar pen plats utströs sand eller annat dylik
och afioppstrummor samt gårdar och port- tjenligt ämne i så stor mängd, som till för'
gångar; och omfattar renhål lniugen utom- kommande af olyckshändelser och bere danr
hus för egendom vid gata eller gränd halfva af beqvämlighet fö~: fotgängare erfordra
gatans eller grändens bredd utmed egendo- Om våren, sedan Ofverståthållareembet,
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kungjort tiden, då gutu-isen skall helt och f) I benämningen skylt innefattashäräfven
hållet upphuggas, bör sådant inom samma skyltens fästen jemte dess öfriga tillbehör.
tid vara fullgjordt. Om rännstenar, aflopps- g) Beträffande skyltar som redan nu äro
trummor och urinkurar gäller i tillämpliga uppsatta, skola ofvan gifna föreskrifter iakt-
delar hvad ofvanföre om nyssnärnda platser tagas från och med den 1 juli 1897.
är stadgadt. Under maj till och med Soplastningsstationer finnes å följ. stäl-
september böra dessutom rännstenar och len; å Sodormaini en station i närheten af
af'loppstrummor, så frarnt de ej afregn bl if- Södra jemvägsstationen , å ]\'or!'lIIaZm en sta-
vit tillräckligt rensköljda eller annan orn- tion mellan Värtabanan och Solnavägen;
ständighet gör sådant öfverflöd igt, äfven- samt å Ustermalm. en station strax norr om
som urinkurar dagligen, genast efter verk- Ostrajernvägsstationen. Dessa stationer hål-
stäld rengöring, med friskt vatten spolas: las tillängliga för aflassning hvarje dag, un-
skolande rännstenar och afloppstrumrnor der maj-september kl. 5-8 f. m. och under
ständigt hållas i det skick, att flytande återstående månader kl. 5-10 f. m., hvar-
ä umen obehindradt kunna afrinna. De gu- jemte den orenlighet, som uppsamlas å salu-
ror. vägar och andra allmänna platser, torgen och vid extra rengöring af andra all-
nvilka icke äro stensatta, makadarniscrade männa platser, får å stationerna aflassas jern-
eller med asfalt belagda, skola tillika med väl kl. 4-7 e. m.
der befintliga rännstenar, diken och aflopps- Då staden å gata eller allmän plats
trummor alltid hållas i det stånd, som er- anlägger trumma för afledning af vatten,
fordras för allmänna rörelsens obehindrade åligger det egare af tomt vid samma
gång samt vidmakthållande af snygghet gata eller plats, derest han ej förfogar
och sundhet derstädes. Brvtes häremot. öfver enskild ledning, som af Drätsel-
böte 5-100 kr... • . nämnden godkännes, att, samtidigt der-

[2900J Skyltar. (Ofverståthållarecmbetets med att staden på sin bekostnad från trum-
kungörelse 1°/11 1894). man till tomtgränsen framförer sidoledning,

Mom, 1. Annonser, affischer eller andra till denna sidoledning föra rörledning un-
sådana tillkännagifvanden, må ej uppsättas der jorden för vattens och flytande oren-
på offentliga minnesmärken eller vid gata lighets afledande från tomten. Der trumma
eller allmän plats anslås på byggnader, redan finnes af staden anlagd, skall tomt-
plank eller andra föremål utan egarens eller egaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid,
disponentens medgifvande. som Drätselnämnden bestämmer och minst

Mom. 2. Beträffande skyltar vid gata 6 månaderförut gifvertomtegaren tillkänna.
eller annan allmän trafikled skall derjemte Ofvannämnda rörledning skall utgå från en
följande lända till efterrättelse: i tomten anbragt tät samlingsbnmn, täckt

a) Skylt skall säkert fastsättas. med lämpligt af Drätselnämnden bestämdt
b) Skylt, som sättes lägre än två och ea galler, försedd med vattenlås samt, der ej

half meterfrån marken, må framskjuta högst synnerligt hinder möter, lagd så att brun-
femton centimeter från husvägg eller plank, Ilens utloppsmynning kommer minst 1,485

e) Sättes skylt högre än nu är sagdt, får meter under jordytan. Kan till följd af
den icke framskjuta vid gata af aderton belägenheten vattnet från tomten icke föras
meters bredd eller derutöfver mer än en och en till trumman från sådan brunn, hvarom of-
half meter samt vid gata af ringare bredd mer van är sagdt, skall vattnet ledas dit genom
än en och två tiondedels meter från husvägg lämplig anordning, som af Drätselnämnden
eller plank, dock att polismyndigheten, efter godkännes.
derom i särskildt fall gjord framställning, Stensprängning, skott och fyrverkeri.
eger att på grund af skylts form eller be- Den, som i staden verkställer stenspräng-
skaffenhet medgifva längre utsprång. ni ng utan polismyndighetens tillstånd eller

d) På hustak eller planks öfverkant må utan att iakttaga dervid föreskritvet försig-
skyltar icke uppsättas med mindre Ofver- tighetsmått eller lossar skott eller af'brän-
ståthållareembetet, efter byggnadsnänm- ner fyrverkeri, vare sig utan sådant till-
dens hörande, dertill meddelat tillstånd. stånd eller med åsidosättande af nödig var-

e) Befinnes §kylt medföra synnerlig van- saruhet, eller å stadens områc1e utan nödig
prydnad, eger Ofverståthållareembetet, efter varsamhet verkställer stensprängning,lossar
att harva hört byggnadsnämnden, förordna skott eller afbränner fyrverkeri böte 5-
om skyltens borttagande eller förändring 100 kr.
inom utsatt tid samt förbjuda, att den åter Taksnö och is. Tak och rännor å hus
uppsättes oförändrad; och lände, i ty fall, skola, på föranstaltande af huscgarcn, be-
t111 efterrättelse hvad Ofverståthållareem- frias från den snö eller is, som genom ned-
betet härutinnan beslutar. Istörtande kan förorsaka fara för dem, som
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[2900-2901] Ordningsföreskrifter för Stockholm.
färdas förbi; dock må det icke utan nöd- utsläppande derå af hett vatten från ång-
tvång ske så, att den utanför huset fram- maskin eller på annat dylikt sätt.
gående rörelsen derigenom hindras eller Vattenhemtning. Utan tillstånd af kom-
uppehålles; böraride husegaren vidtaga nö- munalmyndighcten få vattenutkastare, som
diga åtgärder till förekommande af olycks- äro eller varda å gator eller andra allmänna
händelser eller olägenhet för allmänheten platser an bragta, ej begagnas till vatten-
i följd af arbetets verkställande. Brytes hemtniug med häst och åkdon, vid bot af
häremot, böt e 5-50 kr. 2-10 kr.

Teatrar. Biljetter för inträde till spek- Ved .. K~i och vedmå uppläggas i källare
tak el eller annan tillställning' å Kungl. eller tJenhga; ut.hus mne a. t.omt.: Allt upp-
Teatrarna må ej, utan teaterdirektionens lag af ved a .Vll1~, ~om eJ ar fOl:se~d med
tillstånd, inom deras förstugor. trappupp- ?ralld.botten, a,r f?rbJudet, och ma ej heller
gångar, korridorer eller å trottoarerna l bO~.l11gsh\lSa ~l11.dmed ~randbotten .ved
utanför eller invid ingångarna till teater- ~lpp}aggas \lta~: 1 hogsta nodfal~, n~~n Icke
husen säljas eller till salu utbjudas åt all- l nagot ~all narrnare skorstenspipa an 0,8D 1
mänheten vid bot af 2--50 kr. Under det meter, VId bot af 20--100 kr.
berörda tillställningar ega rum eller all- Då ved ell~l dylikt gods skall från åk;
mänheten till dem anländer eller derifrån don aflassas a gata eller annan plats, ma
sig aflägsnar, får ej å nämnda ställen något, såd~nt icke ske ,me~elst vedens ~llel: godse.t!
hvad det vara må, säljas eller till salu ut- a!stJ~lpande fran ak.donet. TIllstand .tll,
bjudas utan direktionens tillstånd, vid bot ~agl11ng eller huggning ..af ved ell~r Vl1"~'
af 2-10 kr. Ej må någon röka cigarr el- a gat~ eller annal~ allman pla.ts ma polis-
ler tobak inom Kunzl. Teatrarnes salonzer myndigheten medgifva endast 1 det fall, at:
korridorer, trappuppgångar eller inre för~ ~nnat tjenligt st~lle, för ber~il'da .ändamå
stug-or under spektakel eller annan tillställ- Icke finnes, att t1~lga eller lamphg.~n kar
ning derstädes eller då allmänheten dertill beredas.; boran~e,.vld arbetets.verkst~lland(
anländer eller derifrån siz afläs snar - hvil- noga t illse s saval att allmanna rörelser
ket förbud äfven gäller fÖr all~ and~a i sta- icke, hin~ras, so.m ock att arbetet utan up
den eller å dess område belägna allmänna pehall bringas t ill slut; o.?h skall gatan ellc:
teatral' eller lokaler för uppförande afofferrtliga platsen genast efter fullandadt arbete ren
föreställningar, såsom skådespel konstridni~o- göras genom dens försorg, som låtit det
och dylikt '=- vill bot af 2-10 kl'. e samrna förrätta. Bryter någon häremot

Trottoar. Ingen må å densamma åka bö(e 2-50Åkr.. •
eller rida, utom vid färd deröfver mellan .. L2~O~J ka".de, ridande och.~aende. ~e1
gård och gata, ej heller dit uppföra fordon ar. fo~·bJ..ude.t f?r en kvar .att .:kora .elle:: rId:
eller drag~re eller Jlå annat obehör ig t sätt ~lIta~e ~ll l g~~)llde eller S~:ldt pa följand-
upptaga eller afstäng a trottoaren för de gator och. allmanna platser.
gående. Ej må trottoar begagnas af den, Vester1anggatan, Prestg.atan, Skoma~ar.e
som bär börda.' hvilken till' följd af sin g~~an, Svartma.ngatan, Kmstl;g,atan, Skär
storlek, osnygghet eller annan sin beskaf- gards~atan, Köpmangatan, Baggen~gat~n
fenhet är de gående till hinder eller annat 6sterlan,ggatan, Jerntoq~~gatan, ~yska brin
men. Bryter någon häremot, böte 2-,,0 kr. k~n, ~opm<lntorget, Kopman~l'1nken, Be,
Gående bör företrädesvis välja den trottoar, Il1kebr~~ken, j\r.l~~'bro- oc~ ~Iul~rtol:~en ~
som är belärren på hans renstra sida. de delar, som Jigga utmed jemvägsviaduk

.. " .,' .. ten, Sluss broarna, Nya Kungsholmsbron
:r~attbryggor. EJ ma nagon tvätta, svänzbro samt o-ränderna i staden inon

skölja ell~r kl~ppa kläd~r .eller, förrät.~a broa;na. Å nedan upprälmade gator ocl
annat .dyhokt arbete annorstädes a allma:ll allmänna platser är det icke tillåte
p!ats a~l a d: ~tadens ?ryggor~ som for att med arbetsåkdon köra fortare än
sådant andamal aro upp~.atna, VId bot af gående: Staden iuom broarne med un
2-:10 ~r.; egande allmanheten att dessa dantag af vägen från Riddarholmsbror
bryggor kostnad~fnt~ beg~gnao' .. öfver Birger Jarls torg till Riddarholms

ya~ar. Utan sarsk1!dt ,tlll;'itand af Öfv er- hamnen, Slottsbacken, Skeppsbron sam
~tathallareembetet ma ej nagon upphugga platsen nedanför Lejon backen ii ömse sido
IS eller öpp.ua vak å sjö, vik, kanal eller om Norrbros förlängning, Norrbro, Gusta
vattendrag inom staden eller på eller i Adolfs torz, Jakobs torg, Jakobszatai
närheten af far- eller g~ngväg å sjö, vik, mellan Vestra '!'rädgårJsgatan och l\falm
kanal eller vattendrag a stadens område. torgsgatan, Arsenalsgatan mellan Gusta
~etta fÖ,rbud gäller ä.fven i afseende å Adolfs torg och Berzelii park, Kungs
sådant forsvagande af IS, som sker genom trädgårdsgatan, Biblioteksgatan,RegeringE
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [2901]
gatan mellan Gustaf Adolfs torg och Her-I 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, Låstmakaragatan mellan Regerings- andra sida, så framt mellanrummet ej lem-
gatan och Oxtorget, Oxtorget, Oxtorgsgatan, nar tillräcklig plats för obehindrad färd
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 8:1.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 g-ods 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 ridaude, nerrig hög grad åstadkomma hinder eller
som möter annan körande eller ridande, olägenhet för trafiken, får det ej med åk-
skall hålla åt venster. Niir 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, hvar- föreskrifter, som af denna myndighet kunna
vid den, som kör eller rider framför, är skyl- varda meddelade. Skramlande gods må
dig hålla undan åt verister. 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 arbetsåkdo n , 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 lassadt. 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 hv ar, som kör arbetsåkdon. skall öfver- tvång låta åkdon dragas i släp efter annat
allt, der hinder ej möter, hålla på venstra åkdon. På arbetsåkdon får gods icke lassas
sidan 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 för tå- uppstår, iin som är oundl?iingligt. Arbets-
gaude mil itärtrupp, liktåg och andra pro- åkdon, som tillhör invånare i hufvudsta-
cessioner, utryckande brandmanskap och den, skall, när det der användes till körs-
spårvagn. Vid körning med arbetsåkdon lor, vara försedt med skylt, hvarå egarens
är det körsvennen förbjudet att ligga på fullständiga namn eller firma samt hans
åkdonet äfvensom att derå intaga annan adress finnas utsatta med tydliga, minst
plats, än hvarifrån han kan hafva hästen nio centimeter höga bokstäfver. Eger han
väl i hand och har fri utsigt framför sig. flere arbetsåkdon, skall livart och ett af
Finnes ej sådan plats eller är lasset af den dem derjetute vara märkt med sitt särskilda
beskaffenhet, att hästen anstränges eller ordningsnummer, anbragt på skylten med
annan olägenhet uppstår geuom att kör- tydliga, minst nio centimeter höga siffror.
svennen befinner sig på åkdonet, skall han Skylten skall, der så lämpligen ske kan,
gå bredvid detsamma. Ingen får gå på vara anbragt på sådant sätt, att inskriften
gångbana medan han kör. Det iir kör- utan svårighet kan läsas af den, som be-
svennen förbjudet att på gatorna onödigt- finner sig bakom åkdonet, och får icke
vis smälla eller sviinga med piskan. När skylas. Hjulrinaar och skenor på arbets-
någon stannar med åkdon på gata, hvilket åkdon, som tillhöra invånare i hufvudstaden
icke får ske onödigtvis, skall, der annan och der användas till körslor, äfvensom på
plats ej blifvit eller vid tillfiillet varder omnibusvagnar, förspända med två eller
af polismyndigheten anvisad, hästen med flera hästar, skola hafva en bredd af minst
åkdonet ställas längs körbanan så långt åt tio och en half centimeter, så framt icke
sidan deraf, som kan ske utan hinder eller hjulens genomskärning är minst en och en
olägenhet för rörelsen å vidliggande gång- tredjedels meter eller åkdonen hvila på ända-
bana. Ingen får stanna med häst eller åk- målsenliga fjädrar eller äro försedda med
don framför gatumynning eller i gatukors motsvarande, lika goda inrättningar. Hand-
eller så långt fram i gatuhörn, att hinder kärror eller andra fordon, som fortskaffas
eller olägenhet deraf kan uppstå för dem, med handkraft, få icke skjutas fram, när
som skola köra om hörnet, eller att gång- de äro så inrättade eller lassade, att den
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som verkställer transporten ej har fri utsigt I 2:0 vid eller framom styrstången:
framför sig. .. : dels, i velocipedens längdriktning, tydligt
[2902J Ve I oc ip e d äk n in g. (Ofverståthållare- 'nummer, anbragt å hvardera sidan på svart,
embetets kungörelse "le 97)... stadigt fästad plåt med siffror efter före-

a) Utan särskildt tillstånd af Ofverståt- skriften i punkt 1:0, dock att måtten må
hållare-embetet får velocipedåkning på kunna inskränkas till motsvarande 6 och 5:
allmän plats ega rum allenast på körbana dels äfven lykta med tändt ljus, livars sken
och följaktligen icke på väg, som enligt der tydligt synes på afstånd och på begge sidorna
uppsatt anslag är afsedd uteslutande för ridt. fullständigt belyser sist nämnda nummer.

b) Velocipedåkning tillåtes 1fJ' heller på Numret får icke under färden vara skyldt.
följande ställen: Föreståndaren för polisens centralafdel-

Vesterlånqqauin. gatukorsen in begripna; ning bestämmer det nummer, velocipeden
Jakobsqatan, mellan Malmtorgsgatan och skall föra, och lemnar derom skriftligt besked
Vestra Trädgårdsgatan : Hamngatan mellan till egaren, när denne sjelf eller genom annan
Malmskiluadsgatau och Regeringsgatan, anmäler sig å afdelningens station samt
Slus"broarna. Gatukorset mellan Göt- och Horns- uppgifver namn, yrke och adress.
gatl/rna. d) Den, som färdas på velociped, åligger:

Den, som färdas på velociped, åligger att att vid möte med åkdon eller ryttare, hålla
ål:« med långsam fart dels i gatuhörn och åt verister ; att vid färd förbi häst, som
invid gångbana, dels äfven der trängsel rå- ledes, hålla åt den sida, föraren går; att,
der eller fara för sammanstötning eljes kan när fara för sammanstötning kan uppstå,
uppstå, så ock på följande ställen: gifva signal med ringklocka; samt att fär-

Stad-» inom broarne, med undantag af das varligt förbi hästar och stiga af velo-
Skeppsbron, platsen nedanför Lejonbacken cipeden vid möte med häst, som visar sig
och Mynttorget. N"I rbro; Gustaf Adolf» torg; orolig, äfvensom när det eljes är af behofvet
Jakobs/org; Jakobsgatan, vester om Malm- påkalladt, för undvikande af olyckshändelse.
torgsgatan ; Arsenal ..gatan, mellan Gustafl e) Flere än två velocipeder få ej fram-
Adolfs torg och Jakobstorg: samt mellan drifvas i bredd. och är jemväl förbjudet att
Kungsträdgårdsgatan och Norra Blasie- vid färd på velociped onödigtvis eller för
holmshamnen ; Biblioteksgatan ; Regeringsgatan. öfning åka annorledes än rakt framåt.
mellan Gustaf Adolfs torg och Smålandsgatan; /) Det i § 3 Ordningsstadgan för rikets
Malmtol'gsgatan; Hamngatan, öster om Rege- städer gifna förbud att å gata, torg eller
ringsgatau: Liistmal.areqatan; mellan Rege- annan allmän plats köra ovarsamt samt att
ringsgatan och Oxtorget : Oztorqet ; Oxt orqs- vid vändningar i gatuhörn eller vid färd
gatan: Fredsqauin, mellan Gustaf Adolfs torg mellan gård och gata köra annorlunda än
och Drottninggatan; Drottninqqat.rn; mellan mr-l stor varsamhet skall ega tillämpning
Fredsgatan och Rådmansgatan ; Djurgårds- j Ill';iil å velocipedåkning.
bron; 8Iu$Sgatorna; Brunnsbacl.en ; Södermalms-
torg; Götgatan, mellan Södermalmstorg ocb
Högbergsgatan ; Hornsqatan. mellan Söder
malmstorg och Adolf Fredriks torg.

Med långsam fart för-tås en hastighet,
som ej är större, än att en fu llv äxt man
med rask gång kan följa med velocipeden.

Nu meddelade bestämmelser om förbud [2904] Afståndet från Stortorget till: Meter
mot åkning å några samt om långsam fart Alb ano :3,1323
å andra ställen gäller ej för tiden mellan Barnängen........ :3,15\1
klockan 4 och 7 på morgonen. Bellmans byst i... 3,94-1

c) Vid färd inom den egentliga staden eller Bergsund 4.210
på Kungl. Djurgården söder om Djurgårds- Biskopsudden -1,795
brunnsviken, skall på velocipeden finnas: Blockhustull............................................ 6.339

1:0 bakom sadeln tydligt nummer, an- Blåporten 2,651
bragt bakåt på svart, stadigt fästad plåt med Charlottendal (utom Hornstull) '1.329
hvita upprättstående siffror, minst åtta centi- Danviks hospitaL..... S.030
meter böga, öfverallt minst sju millimeter Danviks tull __ 2,90n
breda och med minst sju millimeters afstånd Djurgårdsbrunn (öfver Djurgården) 5.062
så väl mellan hv arje siffras jemnlöpa nde D:o (genom Fredrikshofs tull)............ 4,63.1
delar som mellan de särskilda siffrorna; D:o (genom Östermalms tull) .5,232
samt dessutom under den del af dygnet, då Dragonstallen (g. Frcdrikshofs tull! 3,7511

gatulyktorna hållas tända; . Drottningberget (g. Fredriksbofstull) 3.676

[2903J Vid begagnande af de å gatorna
anlagda gångbanorna bör gr,entle företrädes-
vis, särdeles der rörelsens liflighet sådant
kräfver, v äljn den gångbana, som är belägen
på hans r enstra sida.
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D:o (genom Östermalms tull) .
Drottningholm (nya vägen) .
Enskede .
Experimentalfältet utom Roslagstull
Fiskartorpet .

~~~~~~~ge.~.:::::::::::::::.:::'.:::.::::::::::::::::::::
Fredrikshofs tull .
Frösunda. Stora ..........•.......................

D:o Lilla .
Grön brink .
Gröndal (på Djurgården ) .
Gröndal (utom Horns tull) .
Gungan .
Haga (Gamla) genom l:a Haga grind
Haga lustslott genom första g-rind
Haga lustslott genom andra grind
Hagalund .
Hammarby .
Hammarby tull .
Hasselb acken .
Horns berg .
Hornstull o' •••••••••••••••••••••••••••

Hägersten .
Jakobsdal .
Johannishof .
J erfva o •••••••••••••••••• • •••••••••••••••

Järla .
Karlberg (genom alleen) .

D:o (Rörstrandsvägen) .
Konradsberg .
Kristineberg .
Kraftriket .
Kungsholms tull .
Kyrkogården, nya .
Källhagen .
Lidingö bro (öfver Djurgården) .
D:o (genom Fredrikshofs tull) .
D:o (genom Ostermalms tun) .
Lifgardets till häst nya kasernbygg-

nad, till porten _ . .
- (från Valhallavägen .

tm~~l~mell..:::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::
Långholmen .

~~~1fe~~.I~a.l~.:::.:.:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::
~2905]

Meter. Meter.
3,901 Manilla (öfre) 5,285

11,790 Marieberg 4,219
4,824 Nacka värdshus 6,478
4,860 Nockeby bro 10,138
5, 17f1 Norra begrafningsplatsen, grinden
4,810 n:r 5 .. 4,512
3,043 Norrbacka 3,ln3
2,577 Non·tull................................................... 3,512
5,813 Nybohof.................................................... 4,139
6.259 Ropsten 4,999
4,175 Rosendals lustslo tt 3,889
5,686 Roslagstull 3,379
4,489 Rörstrand 3,367
4,677 Sabbatsberg 2,93H
6,377 Sandsborg "............... 5,427
5,255 Sirishof 3,453
5,730 Skanstull 2,678
5,308 Skuggan.................................................... 5,684
3,717 Skuru 12.277
2,390 Solna kyrka (genom Non·tull)............ 4,86:i
3,325

1
Stallmästaregården 3,785

4,692 Starrbäcks ekbacke se Lifgardets till
3,135 häst nya kasern.
7,070 Stocksund 7.013
3,970 Stora Sickla 5,582
3,ti88 Sundbyberg 9,124
7,170 Södra begrafningsplatsen, grinden
7,171 n.r 1, cirka 5,180
4.475 TallJn-ogen................................................ 7,274
4,121 Tanto tull................................................ 2.944
B.H64 Tegeludden .. 4,183
4,469 Tranebergsbro 4,91::l
4,174 räcka udden 5.745
:3,060 Ulfsunda 7.224
4,222 UJriksdal (genom Norrtull) "............... 8,654
3,403 Uhiksdal (g. Rosl:stullförbiAlkistan) 9,249
6,422 Weylandts villa 4,234
5,264 Yärtan, hamnen vid densamma 4.095
5,8;31 Ålkistan 6,184

Östermalms tull.................................... 2,461
3.250 Drottninggatan, från Strömmen, till
650) Tekniska högskolan 1,517

:3,527 Götgatan, från Södermalmstorg 1,924
4,943 Hornsgatan, från Södermahnstorg,
4,;)65 till Hornskroken 1,360
8,227 Regeringsgatan, från Gustaf Adolfs
5.175 torg, tilJ Spårvägsbolagetsegendom 1,280

Höjder:

(Medelv attenytan i Saltsjön antagen Xl.etei-.
till 3,95 meter öfver slusströskeln.) Meter. Johannes' kyrka, korset 113,23

Adolf Fredriks kyrka, kulan 54,61 Dito, åskledarens spets 115,73
Belvedören , öfversta räckets öfre kant 74,98 Katarinahissen. skorstenens öfre kallt 51,67
Brandtornet. kulan................................ 54,96 Dito. öfversta räckets öfre kant. 47',24
Ersta kapell, korset 67,93 Katarina kyrka, korset 104,46
Hedvig Eleonora kyrka, korset....... 80.12 Klara kyrka, hjulet under tuppen 109,96
Jakobs kyrka, korset 54,51 D:o åskledarens spets 114,57

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



2905-2906J Höjder. - Tulluppbörden.
Meter.
59,48 Tyska kyrkan, hjulet under tuppen

Dito. åskledarens spets ....
36,45 1Vattentornet vid Th[osebacke torg:
72,9s till torn sockelns underkant .
60,87 till tornets högsta spets .
96,42 till vattenytans högsta höjd i ci-
52,26 sternen .
73.88

Xlctct-.
97,25

101,45

46,55
80,73

76.55

Kungsholms kyrka, korset .
Mariahissen, golfvet till balkongen

rundt om öfversta tornet.. .
Maria kyrka, korset .
Observatorium, spetsen af tornet .
Riddarholmskyrkan, korset .
Skeppsholms kyrka, korset.. .
Storkyrkan, korset .

[290oJ Tulluppbörden (den debiterade).

År I lör Stockholm I för Götebo1'g I jör Malmö Ilör Norrköping I för hela riket

1855 3,876,457 4,432,735

I

571,082 586,022 12,004,543
1865 4,640,336 5,229,582 969,081 533,381 13,999,556
1875 9,485,627 7,129,180 2,181,654 ~67,204 24,391,99i
1876 10,061,356 7,lit2,370 2,195,252 868,410 26,175,870
1879 9,097,835 6,931,729 2,854,541 943,795 25,003,252
1880 10,514,681

I

7,365,224 2,335,685

I
839,463 27,622,164

1881 10,929,042 7,999,425 2,557,791 1,044,255 29,849,639
1882 11,184,063 7,839,857 2,733,489 1,166,863 31,108,483
1883 11,519,558 8,804,427 3,067,905 1,123,627 33,509,452
1884 11,929,401 8,551,250 2,770,639 1,274,331 33,837,744
1885 11,939,036 8,911,317 2,647,646 1,316,949 33,123,190
1886 10,890,802 8,2(;2,332 2,688,846 1,355,980 32,233,528
1887 10,273,091 7,795,324 2,479,332 1,253,462 30,704,393
1888 12,694,733 8,690,665 3,015,355 1,732,876 37,722,664
1889 13,901,773 9,538,323 3,823,850 1,854,602 42,475,952
1890

I

13,806,336 9,017,730 4,050,798 1,807,178 42,675,131
1891 12,377,559 8,287,644 3,678,487 1,897,746 38,012,541
1892 12,808,052 7,846,825 4,102,382 1,727,619 37,297,733
1893 12,843,500 8,074,559 4,524,101 1,356,91il 37,111,961
1894

I
13,644,544 8,373,126 4,252,928 1,694,119 38,631,960

1895 13,992,030 9,238,384 3,909,915 1,680,826 30.466,186
1896 15,415,568 8,995.801 4,436,339 1,522,543 42,306,76.5
1897 16,536,062 9,537,532 4,369,558 1,383,625 43,752,944
1898 18,684,323 11,425,670 5,053,026 2,022.303 52,208,327
1899 21,374,433 13,143,620 5,840,098 1,963,857 60,400,413l!HlO 21,339,008 11,242,306 6,433,144 2,029,43:J 57,730,061
1901 J7,7Rl,799 lO,n4,76(j ;j,341,!HW 1,5,]9,G:{:~ 4B,684,8f.il
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[2908J
Folkmängden i Stockholm vid 1900 års slut.*) [2908]

(Antalet af alla efter 1901 års mantalsskrifning i mantalsboken qvarstäende. t)

Rote. ----I åluukön. i QVinkön.[ p~~~~~;er Iper.:a~~arlför~
I BellälUnill_g __ I ~ I . rotevis. samlingsvis.

/

ITegnersroten 5 4,671 6,552 11'2231
A d l f F d ri k IObservatorieroten 6 5,781 6,851 12,632 50596

O r e 1'1 .Sabbatsbergarot.n 18 .5,.595 7,623 13,218 '

I

INorrtullsroten 2::l 6,661 6,802 13,523

fl
Jakobsroten 7 5,281 7,349 12'6301 •....•1
,Af Roslagsroten, _w
I qvarteren Sparfven, ;3
I Kåkenhusen och 8 497 668 I 16" on 32620

fl;:~;~;::~~~'~:"'''' j , u I I'
utnm orvannärnnda 4,127 9 170 } 00

ll_gvarter 281 5,067 5,052 '.'-00
Vanadisroten 4,579 9,646 ~

J
IDanviksroten...... 12 5,923 6,467 12,390 l
Stadsgårdsroten.. 13 6,104 6,678 12,782

) Skanstullsroten 14 5,706 .5,983 11,689 f 46,211
IIBarnängsroten 25 4,505 4,845 9,350
(Klara kyrkorote.. 2 3,079 4,753 7,832 1..
tIHötorgsroten....... 3 4,073 5,719 9,792 f 17,624
fIKUngSbroroten····1 4 4,72.5 5,613 10,338 l

Kungsholmen Kronoberg-sroten.17 6,662 6,120 12,782 35,065
1Istadshagsroten ....

1

23 6,069 5,876 11,945 f

J
'Humlegårdsroten. 9 6,118 9,085 15,203

La d ug år dal a.nd e t Nybroroten 10 5,088 8,689 13'7771
(Ostermalm) ) 1 Grefbroroten 11 5,479 7,645 13,124 67'3131

,Narvaroten 20 7,313 5,830 13,1~3
IKarlaroten 24 I 5,108 6,958 12,066

riMaria kyrkorote. 15 6,428 8,506 14,934 l I
Maria Magdalena lTantoroten 161 6,269 6,327 12,596 f 39,4901

Skinnarviksroten. 19 5,589 6,371 11,960 I
St o rk y rka n IStorkyrkoroten... l 5,543 6,588. 12,131 12,131

Summa I 137,4611 163,5891 301,0501301,050'
Den kyrlw.'k7'i!na folkmängden vid 1900 års slut var: 300,624.

(137,161 af mankön, 163,463 af qvinkön.)

Folkmängdens storlek nedannämnda år:

Jakob

Församling.

och

Johannes

Katarina

Klara

År I
--

IPersoner I År Personer I År I Personer I År I Personer I
1663 I 14,948 1865 I 126,180 1885 211,139 1 1893 I 252,9371763 72,989 1870 133,597 1886 216,807 1894 259,3041800 75,517 1875 144,974 1887 222,549 1895 267,1001820 75,569 1880 168.019 1888 228,218 1896 274,6111830 81,512 1881 174,706 1889 236,350 1897 276,5041840 83,629 1882 182,358 1890 245,317 1898

I
291,5801850 91,544 1883 190,842 1891 248,051 1899 297,148

I 1860 109,878 , 1884 200,781 1892 1 249,246

*) Folkmängden vid 1901 års slut, se det i april. utkommande supplementet.
t) I dessa summor ingår ett antal af 0,265 personer, det-af 51960 mankön och 3,305 qvinkön , som

icke till 1901 års mautalsskrttuiug Iernnat uppgift, men hvl lka ännu ej kunnat öfverföras till boken öfver
obefintliga.
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