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Förord. 

Fjorton år hafva redan förflutit sedan författaren i en 
tryckt uppsats, kallad »Nåqot om Stockholm », sökte fram-

hålla de sannolika förhållanden, som i framtiden skulle komma 
att göra sig gällande beträffande hufvudstadens utveckling 
och tillväxt. Hvad då antogs böra inträffa, har icke allenast 
ägt rum, utan därjämte lämnat det förutsagda långt efter sig. 
En större utveckling åt denna fråga har lämnats i följande 
skildring, som börjar med en kortfattad redogörelse för de för-
hållanden, hvilka i hufvudstaden voro rådande för sextio 
år sedan. 

De källor, som därvid begagnats, äro ej blott öfverståt-
hållareämbetets, kommerskollegiets och kommunalstyrelsens 
berättelser, utan äfven drätselkornmissionens och bemedlings-
kommissionens protokoll och räkenskaper. 

Åtskilligt af det nedskrifna är äfven grundadt på munt-
liga meddelanden af numera hädangångna personer, hvilka 
stodo de skildrade tilidragelserna mycket nära. De voro främst 
tre nära anförvandter till författaren nämligen: regernents- 



läkaren, lifmedikus \V. S. Nerman, polismästaren, sedermera 
Iandshöfdingen C. l. Nerman oh notarien i polisen F. 
Nerman. 

Vidare kunna omnämnas sekreteraren hos öfverstithJ1are-
ämbetet, lagmannen F. Edelstam samt justitieborgmästaren 

J. F. Eklund, hvilken i yngre år varit sekreterare hos drätsel-
kommissionen och blef ordförande i drätselnämndens första 
afdelning, då stadsfullmäktiginstitutionen infördes. 

Författaren, som ännu påminner sig åtskilligt af det 
skildrade och under sexton år varit ledamot i nämnda afdeL 
ning, ägde därunder tillfälle att af dess ordförande erfar 

mycket, som angick kommunens äldre angelägenheter, den 
denne, utrustad med ett ovanligt godt minne, kn1e i 211 t< 
enskildheter. 

För tinderijittande af en jäintörelse meflau tt 

nuvarande värdeförhållanden, hafva de tirn hlifvif i a11mn-
het förvandlade till kronor och öre. 

Stockholm i mars 191. 

För faUaren. 



BefoIknings Byggnads- och Sundhets-
förhållanden. 

lätnföras hufvudstadens nutida förhållanden med dem, 
som voro rådande närmast före och etter tiden för kolerans 
första hemsökelse, 1834, eller för omkring sextio år sedan, 
skall man knappast kunna tro de senare hafva varit sådana, de 
voro, och man skall finna, att nämnda farsot framkallat en 
vändpunkt i stadens historia från ett sämre till det bättre, 
ty huru förhärjande den än var, förde den dock det goda 
med sig, alt man fick öppna ögon, och började tänka på 
saker, hvaråt törut föga uppmärksamhet ägnats. 

De förändringar, som under dessa sextio år ägt rum i 
Stockholm, hafva försiggått icke på en gång utan, om man 
så får säga, småningom smugit sig fram, hvarigenom de icke 
alltid ådragit sig behörig uppmärksamhet, och därför icke 
kunnat hos stadens befölkning framkalla egentligt minne om, 
huru fordom här var bestäldt. 

De skedda förändringarna, hvilka äro både stora och 
många, hafva emellertid djupt ingripit i stadens såväl yttre 
som inre förhållanden, hvarför en kort redogörelse därför 
möjligen kan vara af nögot intresse. Vi hafva därvid dock 
i( ,ke sIr nt kunnat ljegriinsa oss endast till tiden för sextio 
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år sedan, utan måst kasta en blick äfven på nutiden och 
däremellan rådande förhållanden. 

Få om ens någon af dem, som då verkade i det all. 
männas tjänst, torde numera finnas i ]ifvet; men enär alla, 
hvar och en på sin plats, voro framstående män, kan det 
vara skäl att påminna sig åtminstone någras namn. 

1 öfver.ståthållareämbetet, då inrymdt i n:o 27 Vesterlång-
gatan, finna vi friherre J. W. Sprengtporten vara öfverståt-
hållare; 0. af Wannquist underståthållare; F. Edelstam 
sekreterare och C. U. Nerman, polismästare. 

1 magistraten var J. Ullberg justitiehorgmästare och 
E. G. Runeberg sekreterare. Därstädes funnos äfven två 
präses, Chr. Lovén och N. Sandblad, den förre i handels-
och den senare i politi-, ämbets- och byggnadskollegium. 
Dessa kollegiers göromål hafva för längesedan öfverflyttals 
på andra myndigheter. 

Jämte rådstufeurätten funnos fijra käinnersi'ätter, 
en i rådhuset, två på Norrmalm å Kastenhof och en på Sö-
dermalm i Stadshuset. Dessa hafva upphört redan för mera 
än fyrtio år sedan och uppgått i rådstufvurätten, som nu 
arbetar på sex afdelningar. 

Bland öfriga verk och myndigheter må hågkornmas: kom-
mitterade för börs-, bro- och hamnbyggnader; inkvarterings-
kommissionen; brandvaktskasse-administrationen; hall- och 
manufakturrätten, samt borgerskapets femtio äldste och bemed-
lingskommissionen. Dessutom fanns ett stort antal handels-
societeter och handtverksätnheten, hvaraf några finnas kvar. 

1 drätselkorn,nissionen, den nuvarande drätselnämnden, 
var N. Sandblad ordförande och J. F. Eklund sekreterare. 

För stadens angelägenheter verkade för öfrigt följande, 
mera kända personer, nämligen: förste stadsläkaren J. D. 
Ahlherg, Kommendanten C. L. Daevel, och pastor primarius 
J. 0. Wallin. 

Vi kunna saklöst förbigå de många, föga kända, lägre 
tjänstemännen, hvilka, otillräckligt aflönade, och med sportier 
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till hufvudinkomst, voro i allmänhet kända för att gärna räcka 
fram handen och hålla till godo med, hvad däri kunde falla. 
Den beredvillighet och det tillmötesgående, som man nu i 
allmänhet röner från ämbets- och tjänstemäns sida, då man 
i någon angelägenhet vänder sig till dem, funnos för sextio 
år visserligen hos många, men saknades hos det stora fler-
talet, hvarför de erhöllo vedernamnet »bitvargar». 

Presentationen är icke fullständig med mindre än att vi 
nämna några ord äfven om dåvarande tidningar. 

Vi börja med »Scenska ill7nerra», icke därför att 
den var den största på sin tid, hon trycktes nämligen i kvart-
format, och icke heller för någon ovanligt stor spridning, 
ty hon kom ut endast två gånger i veckan i en fåtalig 
upplaga, utan emedan hon med utmärkt skicklighet skrefs 
af en man, som kan sägas hafva brutit isen på den publi-
cistiska banan. Denne var den själfständige expeditionssekre-
teraren dr J. F. Askelöf, hvars stora beläsenhet, grundliga 
kunskaper och under utrikes resor förvärfvade erfarenhet 
ständigt framlyste i tidningen, i förening med ett lätt skrif-
sätt. Han tillhörde »högern», och olycklig var den, som 
råkade ut för hans skarpa och kvicka penna. Tidningen 
upphörde med Askelöfs död 1848. 

»Aftonbladet», då blott fyra år gammalt, måste dock 
räknas till »vänstern». Tidningen, som med stor förmåga och 
skicklighet redigerades af notarien dr L. J. Hierta, utkom 
dagligen och hade redan vunnit stor spridning. 

Dagligt Allehanda, redigerad af riddarhuskanslisten 
W. F. Dalman, var hvad vi kalla »liberal» och åtnjöt stort 
anseende. Denne låg ofta i tvist med Svenska Minerva, af 
hvars utgifvare han fick vedernamnet »Notenius med guld-
byxorna». 

Post- och inri/res tidningar var tämligen färglös och 
egentligen endast en slags legal tidning, hvilket icke hindrade 
att dess utgifvare, P. A. Wallmark, ofta råkade illa ut för Askelöf. 
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Argus, eller »Nya Aiyjus den and,a». som redigerades 
af dr J. Johanson, var tungrodd i sina bevisföringar, byar- 
för 	utgifvaren fick vedernam net » Hvalfisken ». 	Tidningen 
var strängt skvddsvänlig, men skref ihjäl sig genom sin 
långtrådighet. 

Vi komma slutligen till Stocklwlo,s Dagblad, som då 
var endast en annonstidning. Den redigerades utmärkt väl 
af J. A. \Valldn. 

Öfriga tidningar kunna vi lämna åt sitt värde. 

Vid hvarje redogörelse för forna förhållanden är af 
vikt, för erhållande af en tydlig öfversikt af det hela, att 
följa en viss ordning, hvarför vi börja, som vanligt är, med 
folkmängden, öfvergå därefter till de yttre förhållandena, hvilka 
mest falla i ögonen, och därefter till de öfriga. 

Folkmängden 	1834 och 1893 var på följande sätt för- 
delad på de olika församlingarna: 

Ma,itaisskrifcn folhn?(npl 1831. 1893. 

Nikolai 	församling 	......... i,7o 11,186 
Katarina 	» 	....... 13,293 38,581 
Maria 	» 	............. 8 31,310 
Kungsholms 	'........ 3,135 26,83$ 
Adolf Fredriks 	» 	....... 7,202 42,001 
Klara 	» 	....... 10,448 17,965 
Jakobs 7,191 13,703 
Johannes 	» 	....... 3,215 17,212 
Östermalms 	» 	. 	.. 	. 14,097 50,180 

Tillsammans 81,879 219,306 

Under dessa år har folkmängden således mer än tre-
dubblats. Den rättsliga siffran är alltid något större. 

Hufvudstadens stora utveckling kan äfven bedömas af 
värdet å därstädes befintlig fast egendom. 
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1831 	 /892 

riaxeringsvärde å fast egendom Kr. 45,911486 191 ,82,40 

	

l)ärför påförd bevillning . . . . » 	918,888 	215,741 
Brandförsäkringskontorets ansva- 

righetssumma för fast egendom » 37,7 13)96 351,850,591 
Brandstodsbolagets ansvarighets- 

	

summa för lösegendom . . . . » 	- - ---- 	93,291,900 

Hvarje stor stad har en eller flera inedelpunkter, dit 
handel och rörelse, samt det kommunala och politiska lifvet 
företrädesvis samlas. Stortorget, där det gamla rådhuset 
lämnat plats för börsen, var i forna dagar en sådan medel-
punkt, som under frihetstidens partiyra, och sedan magistra-
ten flyttat in i det nuvarande rådhuset, eller det forna 
Bondeska palatset, drog sig till Riddarhustorget, hvilket än 
i dag är en mycket liflig plats, fast på söndagar tämli-
gen öde. 

Efter det nu rifna operahusets tillkomst, och sedan Norr-
bro fullbordats i början af detta århundrade, blef Gustaf 
Aclofs torg äfven en sådan medelpunkt, som nu fått en vär-
dig medtäflare i Norr/fl alrnstorg och trakten däromkring. 

\Tid en beskrifning af Stockholms yttre utseende på 
1830-talet, denna må vara huru kort som helst, måste man 
någonstädes börja sin vandring. Af aktning  för gamla Stock-
holm välja vi därför Stortorget, hvarifrån än i dag alla 
i åkaretaxan upptagna afstånd räknas. 

Från nämnda torg, där julmarknaden ännu för ett ty-
nande lif, var »kåken», som stått midt för Kåkbrinken, för 
längesedan flyttad först till Packartorget, nu Norrmalmstorg, 
och därifrån till Träsktorget, mi Roslagstorg. Den brunn, 
som nu pryder Brunkebergs torg, fanns ännu på 1830-talet, och 
äfven långt senare, på Stortorget, hvilken flyttning på sin tid 
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framkallade åtskilligt obefogadt klander. tör öfrigt är torget 
sig likt nu, som för sextio år sedan. 

Från Stortorget leda sex gator. För en vandring genom 
Stockholm stannar man således i förlägenhet för, hvilkendera 
bör väljas; men ställa vi våra steg till Slottsbacken, finna 
vi där, då likasom nu, det platsen föga prydande Indebe-
touska huset. hvarest, under Kongl. Nummerlotteriets dagar, 
Stockholms befolkning fick hvar tredje onsdag ett gratisnöje, 
då lotteridragning ägde rum, hvarvid gardesmusiken bidrog 
till att öka glädjen hos de vinnande, och skingra sorgen hos 
dem, som fått niter. 

1 öfrigt är platsen fullkomligt lika nu som då, och obe-
1/sken, på folkspråket kallad »tandpetaren», hvilken påminner 
om »borgerskapets trohet och nit under kriget» hade redan 
ett haift sekel burit sin hvita hjässa. 

Vandra vi vidare utför Slottsbacken, finna vi där det 
Ridclerstolpeska huset, som en hd inrymde riksarkivet, 
numera vara helt och hållet ombyggdt för telegrafen, hvaroni 
man för sextio år sedan icke hade en aning. 

En förr i Stockholm framstående man, som en gång 
förklarade telegrafer vara en öfverflödig inrättning, skulle 
helt säkert vända sig i sin graf, därest han kunde förnimma 
den utveckling dessa nått i våra dagar. 

\Tj fortsätta nu vägen förbi Logården och den ännu 
icke fullbordade Lejonbacken till Mynttorqet, där de fyra 
doriska pelarna, om hvilka K. A. Ehrensvärd en gång ytt-
rade, »pelare hvad gören 1 här!» pryda eller skyla det då-
varande Kongl. myntverket, eller det nuvarande kanslihuset. 
Detta torg har sedan 1831,  emellertid vunnit en ganska vä-
sentlig försköning, ty där Skandiabolagets, i florentinsk stil 
uppförda hus, som utgör en tilltalande afslutning för den 
yttre borggården, nu reser sig, funnos då två mindre ansen-
liga hus, om hvilka man egentligen icke vet något annat, 
än att i ett af dem hade, under en senare tid, Stockholms 
stads sista illiterate rådman, P. A. Sjöberg, sin hattstoflerarebod. 
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Myidga(an, om vi nu ställa våra steg dit, har likasorn 
Riddarhustorget, på de sextio åren icke undergått någon 
yttre förändring, och ännu funnos då auktionskammaren i 
n:o 4 och Malmens källare i n:o 6 på nämnda gata; men 
kastas i förbigående blicken nedåt Mälaren ihågkomma vi 
åtskilligt, som sedan dess försvunnit. 

Från Myntgränden har nämligen borttagits det höga järn-
torn, som skulle utgöra det ena stödet för en af S. Owen 
tillämnad hängbro öfver Norrström, och i den då icke af-
stängda Rådhusgränden kunde man förnimma att stranden 
saknade kaj, att platsen, där cellfängelset nu ligger, då var 
en af myntverket begagnad bakgård, samt att nedom råd-
huset, hvari häkten funnos, låg en fånggård, Vid Riddare-
husgränden, hvarifrån båtfart ägde rum till Röda bodarna, 
låg en för dåtidens Stockholm mycket betecknande inrättning 
nämligen ett allmänt afträde, hvarifrån stanken spridde sig 
vida omkring och hvars osnygghet icke kan med ord be-
skrifvas. På den nu ordnade Riddarhusgården funnos då 
endast några oansenliga uthus. 

Från Riddarhustorget komma vi jämförelsevis lätt till 
Riddarholmen eller den forna Gråmunkeholmen, af 
hvilken såväl Munkbron som äfven Gråmunkegränden fått 
sina namn. Vägen till nämnda holme ledde öfver den för 
sammanbindningsbanan rifna stenbron, med en däri inmurad, 
på Skansen numera förvarad, nlinnessten, af hvars på latin 
författade inskrift framgår, att bron byggts af Stockholms stad 
till minne af Gustaf lII:s lyckliga hemkomst den 3 augusti 
1784 från en resa till Italien. Dylika minnesstenar voro på 
den tiden ganska allmänna. 

Riddarhoimskyrkans vackra tornspira var 1834 ännu 
icke ödelagd af elden, hvilket emellertid inträffade följande 
år. Kongl. fatburn upptog då den plats, där riksarkivet nu 
ligger och Gjörckes siminrältning hade ännu icke kommit 
till stånd, men har sedan fått lämna rum för P. A. Nor- 
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stedt & söners storartade tryckeri. Den strax bredvid liggande 
bomska simskolan fanns dock, sju år gammal, men äfven 

den har fått skatta åt förgängelsen. 
huru Ricidarholinskanalen och Riddar/iolinsbron förut 

sågo ut före de stora förändringarna därstädes, framgår bäst 
af G. W. Palms berömda tafla däröfver. 

Till vänster om bron låg Hörbergska tryckeriet, hvilket, 
jämte det Hebbeska huset och flera andra, har måst lämna 
rum dels för sammanbindningsbanan, dels ock för riksdagens 
hus, hvilket, ehuru därå nedlagts en kostnad af mera än 
00,000 kronor, detta oaktadt anses icke längre fullt mot-

svara sitt ändamål. 
Från Riddarhoimens gamla, redan 1802 till allmän 

plats utlagda, men först 1846 sänkta, kyrkogård ledde en 
brant backe ned till tilläggningspiatsen för de få ångbåtar, 
som då plöjde Mälarens böljor. Stockholms gymnasium, 
fanns då därstädes, men är numera blott ett minne. 

Återvändande från Riddarholmen kunna vi icke underlåta 
att kasta en blick på den dock först på 1850-talet resta min-
nesstoden öfver Birger .Jarl, som i sin sköld råkade få 
Mats Kettilmundsons vapen i stället för sitt eget eller Folkunga-
vapnet, hvilket misstag dock numera är rättadt. 

E'rån Riddarholmsbron kunna vi nu ställa våra steg 
långs Munkbron och utefter stranden till Kornhamn, då 
vägen leder öfver därvarande, omkring 267 meter långa flott-
broar, tv hvarken någon kaj och icke heller Mälaretorget 
funnos då; men i stället låg där en af Stockholms märk-
värdigheter, eller den stora afstjälpningsplatsen, hvilken på 
det officiella språket kallades » reservoir ». 

Denna, dit sopor och annan orenlighet fördes hela året 
igenom, skulle naturligtvis tömmas om sommaren, hvilket 
dock icke alltid skedde, och ovanligt var det icke, att, vid 
höga vattenslånd i Mälaren, som oftare inträffade förr än 
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nu, en del af orenligheten, öfversvätnmad af vatten, fick 
ligga kvar till följande år. 

Platsen kallades »Flugmötet» och gjorde skäl för nam-
net, ty under rötmånaden funnos därstädes milliontals, stora 
blågröna i gult skiftande flugor, hvilka snart sagdt förmörkade 
luften, om de stördes i sin hvila, där de, sittande på planket, 
gassade sig i solskenet. Det faller af sig själft att därstädes 
äfven fanns ett allmänt afträde, och ovanligt var det icke att 
i den varma hästspilliiingen finna uteliggare nedkrupna, för 
att erhålla skydd mot nattkylaii. 

Om denna och öfriga dylika pesthärdar skrifver öfver-
ståthållareämbetet i sin femårsberättelse, dagtecknad den 30 
december 1833, bland annat följande, hvaraf tydligen fram-
går, huru man då betraktade sådana saker. 

»Till reservoirernas afskaffande och förflyttande, samt i 
allmänhet till förbättring i denna del af sundhetspolisen, hafva 
åtskilliga försök blifvit gjorda, hvilkas framgång dock i hög 
grad försvåras af hufvudstadens stora vidsträckthet, som 
vållar att de kostnader, hvilka erfordras för att i detta fall 
åstadkomma fullt nöjaktiga resultat, på det hela öfverstiga 
den jämförelsevis ringa befolkningens vilja eller förmåga. » 

Knappt åtta månader hade förflutit, sedan detta skrefs, 
förrän koleran, redan väntad och på sådant sätt inbjuden, 
hemsökte Stockholm. Vi veta att denna viktiga fråga ord-
nades först 1889, då upplagsplats för orenligheten bered-
des vid Riddersvik, dit den forslas på järnväg. 

Flugmötet var dock kanske än mera kändt för där-
varande beryktade >' roddaremadamer », h vilka medels båtar 
upprätthöllo samfärdseln till och från Ragvalisbro. Deras 
tid är nu förbi och »fruar» hunno de aldrig blifva, men 
minnet af deras ökända talförhet och otidighet fortlefver i 
uttrycket »ovettig som en roddarekäring'. Mycket erfordra-
des icke för att däraf röna prof, då deras ordsvall, som 
liknades vid en störtfiod, ansågs vara omjligt att hämma. 
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Det berättas att en känd maternatiker däri dock skall 
hafva lyckats, då han kallade dem än sinus och tangent, ja 
till och med kotangent, men för ombyte äfven hypotenusa, 
liksidig triangel, eller en i cirkel inskrifven månghörning, 
och sedan han efter en sådan skärmytsling önskade det de, 
utan att söka streta emot centrifugaikraften, måtte ur hans 
åsyn försvinna i tangentens riktning, så lära de hafva 
blifvit riktigt mållösa af häpnad och förvåning öfver den 
lärde mannens ovanliga rikedom på af dem förut ej kända 
tillmälen. 

Lämnande emellertid >madamerna» i sitt värde och van-
drande vidare framåt, komma vi snart till Tiievaldsgränd, 
hvilken trakt, af orsak, som längre fram skall uppgifvas, gick 
under det gemensamma namnet »Röda slussen». 

Därstädes låg en afdelning af stadens latrinpråmar, hvilka 
lastades med hvad dit bars af två kvinnor i tunnor, hvilka 
voro vanliga halflaxtunnor, men officielt kallades »latrinkäri». 
Denna tillställning med sitt alldeles oundgängliga allmänna 
afträde fanns redan på Bellmans tid, hvarom han säges hafva 
skrifvit följande, ej tryckta vers: 

Vid röda slussen, 
Just vid den pussen, 
Där gummor bära tunna på stång, 
Där menigheten, 
Rensar trumpeten, 
Där satt fader Movitz ock en gång, 
Där satt en präst och där satt en poet, 

Skål du ilikansva••tda menighet! 

Den för »anständighetens» skull uteslutna raden torde 
möjligen en och annan hafva hört, och således kunna på-
minna sig. 

Nämnda tunnbärning, som förr ägde rum, hela dygnet 
om, och väckte anstöt, till och med på sin tid, skulle väl 
försiggå endast nattetid. men på den tiden var det icke så 
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noga, och det anmärkta förhållandet ägde rum ännu på 
1850-talet. 

Det berättas att en glad och kvick skämtare i ett något 
npprymdt tillstånd en morgonstund mött en sådan på stång 
buren tunna, och därvid yttrat: »kors hvad damerna äro 
tunnklädda så här tidigt på dagen!» men, af dem känd, ge-
nast fått till svar: »dä ska' just X. säja!» 

Befinnande oss i närheten af gamla slussen ha vi så 
när glömt, att en väsentlig del af »staden inom broarna» 
ännu icke skärskådats, hvarom visserligen icke mycket, 
men dock något, finnes att förtälja, och detta icke minst 
på Osier/ångyatan, innanför hvilken Stockholms forna stads-
rnur sträckte sig. 

Mellan nämnda gata och lpmantoiyjet, som utlades 
redan 1685, samt Köpnianbrinkarne låg förut ett kvarter 
kalladt Acteon; men sedan detta, den 1 maj 1829, börjat 
ramla, beslöts, efter många öfverläggningar, att därstädes 
uppföra den nuvarande beklädnadsmuren, hvilken påbörjad 
1835 fullbordades 1837 med en kostnad af omkring 40,000 
kronor, och på den tiden ansågs vara ett storverk, hvarför 
det särskildt omnämnes i öfverståthållareämbetets femårs 
berättelse. Vid samma tillfälle flyttades den förut i Brunns-
gränden stående brunnen till sin nuvarande plats. 

Vidare fanns vid Ben ileebrinleen en långt in i våra 
dagar kvarstående del af stadsmuren, hvari klädstånd af 
många slag voro inrymda, medan på taket, som bestod af 
bräder, sport öfvades vintertiden medelst »kanåkning»; men 
äfven denna sista kvarlefva af Stockholms forna befästning 
har, jämte ett bredvid liggande hus fått skatta åt förgängel-
sen och lämna rum för en beklädnadsmur, som kostat sta-
den 54,350 kronor. 

Om vi nu tillägga att källarne »Riga», Stjernan» och 
Freden» då ännu funnos på Osterlånggatan och hade an-

seende; att källaren > Dufvan», i hörnet af Gråmunkegränden 
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och Vesterlånggatan, samt den längre ned i samma gränd 
belägna Herberts rakstuga, hvilka för sextio år sedan stodo 
i for, hafva, jämte två hus vid Slorkyrkobrinken, fått lämna 
plats för Skandinaviska bolagets hus; att några hus på Lilla 
Nygatan fått vika för Enskilda bankens hus; att hela kvar-
teret Caron, i närheten af Flugmötet är nybyggdt; att Tjska 
kyi*an fått nytt torn; att Tyska församlingen byggt om sina 
vid kyrkogården belägna hus; samt att vid Österlånggatan 
uppförts två nya mot Baggensgatan gränsande hus, så tro 
vi, därvid icke förglömmande de nya kajerna, där sådana 
förut antingen icke funnos, eller voro förfallna, oss hafva 
redogjort för det viktigaste, som i byggnadsväg förekommit i 
sjä?fca staden sedan sextio år tillbaka. 

Slutligen torde få påpekas den numera från Skeppsbron 
försvunna »höstmarknaden' med sina två rader stånd, samt 
att de flesta af hufvudstadens bokhandlare förut hade sina 

boklådor » i Storkyrkobrinken, där ingen enda sådan handel 
numera idkas. 

Af hufvudstadens två äldre »malmar, den norra och 
södra, är visserligen den förra, som man allmänt började 
bebygga på ifiOO-talet, numera den förnämsta; men förhål-
landet var dessförinnan icke sådant, hvarför vi af aktning 
för ålderdomen nu ställa våra steg till Södermalm. 
För att komma dit, måste man dock färdas öfver slussen, 
hvarest trakten först på 1() talet fick sitt nuvarande ut-
seende. 

\rjd den historiska tidens början fanns därstädes icke 
något vattendrag, hvilket uppkom först för omkring k) 
år sedan, då Olof Haraldsson, vid den bekanta utgräfnin-
gen från Mälaren, genoingräfde därvarande grusås. Sjö-
farten till och från Mälaren började därefter gå den vägen. 
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hvarest en sluss byggdes redan på 1600-talet, men oml)vgg-
des helt och hållet på 170talet af Polhem och hans son. 

Denna sluss finnes ännu kvar, fast något förändrad, 
ty de bortiagna slussportarna hafva blifvit ersatta af en 
damm, genom hvilken Mälarens öfverflödiga vatten afledes, 
och för öfrigt användes den numera endast för fisksumpar. 

Man kan nu knappast göra sig en föreställning om huru 
denna trakt förut såg ut. 

1 stället för den omkring 2.5 m. breda 'lussplan fanns 
då den endast 10 m. breda Räntmästargränden, mellan hvil-
ken och Kvarngränden Södra slaktarehuset låg långs Östra 
Slussgatan, hvarunder vattnet rann från den ofvan liggande 
Strömkvarnen, som sträckte sig till Västra Slussgatan. 1 
nämnda kvarn funnos åtta par stenar, hvilka drefvos af fyra 
stora vadhjul och höjdes eller sänktes, allt efter Mälarens 
vattenstånd. Slakt ägde rum i slaktarehuset och från den 
orenlighet, som däraf uppkom, befriade man sig lätt genom 
en på golfvet befintlig lucka, under hvilken vattnet rann. 

1 kvarteret mellan Kvarnhusgränden och den s. k. Gröna 
gången, där grönsaker såldes, låg tätt utmed Östra Sluss-
gatan en annan saluhall för grönsaker, äfven den kallad 
G,'öna gången, och där bakom låg åter stora liskarhuset, 
hvilket, jämte andra byggnader, upptog den återstående delen 
af kvarteret till \Tästra Slussgatan På en udde i Mälaren 
låg Slussvaktarebostaden, hvarjämte på Slussholmen och trak-
ten däromkring funnos åtminstone tio krogar. 

De båda slussgatorna leddes på lyftbroar öfver Slussen. 
Maskineriet till den västra af dem var inrymdt i fyra röd-
målade torrilika byggnader; däraf namnet >Röda slussen». 
Den östra bron öppnades åter medels två höga blåmålade 
vippgalgar, hvilka gåfvo anledning till namnet »Blåa slussen 
1 stadens byggnadskontor finnes en tafla öfver »Röda slus-
sen», sådan den såg ut 1780, då sltissportarna något afsåga-
des för beredande af aflopp för den då ovanligt höga l\iäla- 
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ren. Detta verkade ungefär som en droppe i hafvet, men 
var ändock ett bevis på tillmötesgående mot strandägarne.* 

Innan vi begifva oss till Söderinalm, måste först dock 
kastas en blick ned i gamla Stadsgrafven, som ännu in-
rymde jern- och metallvågen, hvarest hvarje år den 1 maj 
hölls mönstring med jernbärarlaget, emedan skeppsfarten på 
den tiden först då ansågs taga sin början. 

Där de många bogserbåtarna nu ligga, lågo då gross-
handeissocietens järnpråmar, och på Mälaresidan lossades 
järnet från uppstädernas fartyg. För att dessa, vid västlig 
storm, icke skulle komma i drift, fanns en flytande vågbry-
tare, kallad »väderflotte», hvarest man sommartiden kunde 
få se järnbärare och annat godt folk taga sig uppfriskande 
bad. Allmänna badhus funnos nämligen ännu icke då, hvilka 
nyttiga inrättningar tillkommo egentligen först sedan de all-
männa afträdena börjat indragas. 

Innan vi lämna järnvågen bör icke underlåtas fram-
hålla, att s. k. järnvräkare då ännu funnos i och för järnets 
besiktning, hvilken hufvudsakligast afsåg att utröna huruvida 
det var kallbräckt eller icke samt huru det var smidet. Be-
fattningen gaf anledning till ofta återkommande tvister, då 
järnvräkarne sökte lägga i dagen någon större sakkunskap, 
den de dock i allmänhet saknade. 

Under dessa betraktelser anse vi oss hafva kommit öfver 
Söder,nalms lorg och stretat uppför Götgatsbacken, som då 
var vida brantare än nu, samt kommit till Fatburssjön, 
som på 1730-talet var omhuldad af en strandskoning med 
däromkring planterade träd; men blef snart, om icke redan 
då, en pesthärd, hvilket framgår af ett tal, det den på sin 
tid framstående läkaren J. L. Odhelius 1785 höll i \Tetenskaps-
akademien om »dödligheten i Stockholm» hvari han, bland 
annat, yttrar: »på Södermalm blir ganska angeläget att ut- 

En reproduktion af ofvannämnöa tafla, »Rtda slussen', iii-  syn-
lig på detta arhetes omslag. 
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torka eller igenfylla Fatburssjön. Genom fattigmedici mig del-
gifna berättelser är det utrönt, att i de däromkring närmast 
belägna hus dö jämförelsevis flera än annorstädes på trak. 
ten, och de, som tillfriskna, hafva svårt vid att hämta kraf-
ter, hvar(ifl oundgängligen behöfves, att de på en tid flytta 
därifrån. » 

1 detta skick fortfor emellertid nämnda sjö att, än mera 
träskartad, under ytterligare 75 år vara en pesthåla, som 
spridde kring sig sjukdomar och död, oaktadt den framstående 
läkaren P. G. Cederschiöld, 1827, därå fäste uppmärksamhet. 
Först 1860, då södra järnvägsstationen byggdes, blef sjön 
icke allenast fylld, utan grundvattnet äfven afledt, genom det 
i järnvägstunneln sprängda afloppsdiket. Några brnnnar med 
odugligt vatten blefvo då torra, hvarför deras ägare gjorde, 
dock utan påföljd, anspråk på ersättning. 

Lämnande den förr illaluktande trakten, där en liflig 
rörelse nu är rådande, och återvändande till Götgatan, som 
fått sitt namn af den fordom till Göta land ledande vägen 
genom Skanstull, så möta oss där ej blott tullbevakning, 
utan äfven en vaktpostering ur Stockholms garnison. 

Den förra skulle naturligtvis tillse, att tulipliktigt gods 
ej den vägen olofligen infördes i hufvudstaden, hvarför alla 
6rdon undersöktes mer eller mindre noggrant, hvilket för 
vägfarande oftast, företrädesvis onsdagar och lördagar, vållade 
lidsutdräkt, då man icke så sällan kunde få se hela backen 
full af fordon, hvart och ett väntande på sin tur för visita-
tion. Hvad vakiposten egentligen hade att göra, kan icke 
uppgifvas, men syntes hafva inskränkt sig till att, då ett 
bättre ej kändt åkdon korn, träda fram och fråga om den 
åkande var resande, hvartill naturligtvis erhölls ja! till svar. 

Ingen af hufvudstadens många tullar företer numera, 
sedan järnvägarna kommit till stånd, en så liflig rörelse som 
den ifrågavarande. 

F'örflytta vi oss nu österut till det tämligen öde, icke 
stensatta och med ett stort dike försedda Xjtor,qet, så hg- 
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ger, icke långt därifrån, lfanimtj tu a,'bll, äfven den då för 
tiden försedd med lullbevakning. 

Någon rörelse därstädes hvarken finnes eller har funnits 
sommartiden; men vintertiden är den däremot mycket liflig. 
och samma förhållande rådde äfven frr, då man kunde 
begagna den från södra skärgården öfver Baggensfjärden, 
Klingedet vid Baggensstäket, samt vidare öfver Lännersta 
viken och landtungan vid Kolbotten samt Järla- och Haru 
marbysjöarna, ledande vintervägen. 

De i närheten liggande flo/ta bel'ge// med sina rucke 
äro sig tämligen lika, nu som då, och ungefär samma utse-
ende hade för öfrigt trakten omkring Bondegatorna, där lik-
väl nu storstadslika hus och breda gator finnas. 

Från pelaren vid Lilla Ersta, som byggdes 187 men 
för längesedan försvunnit, kunde man njuta af en utsikt vida 
mera storartad än den från Mosebacke, hvarest det gamla 
värdshuset då ännu fanns kvar. 

Detta refs först 1852, då man började något ordna plat. 
sen, hvilket tog fart dock först sedan en förhärjande eldsvåda 
1857 underlättat saken, hvarefter Mosebacke torg utlades. 

Tages nu vägen från Mosebaeke utför de än i dag illa-
luktande trapporna ned till Stadsgården, så fanns redan då 
det stora huset n:o 14, med ingång äfven från (lasbruks. 
gatan. Förr hade nämnda hus icke rätt godt namn om 
sig; men till det yttre har det väsentligen förbättrats under 
de senare åren. 

Nästan alla öfriga hus däremellan och Södei'be,j (la»- 
par hafva, sedan 	dels rifvits dels ock blifvit ombyggda, 
och den framför dem ledande gatan eller bron var på sina 
ställen endast ;t m. bred. Vi hafva för ögonen de stora 
förändringar, som därstädes ägt rum. Af hvad som finnes 
kvar öster om Söderbergs trappor, kan man emellertid er-
hålla en ungefärlig föreställning om, huru den nu ordnade 
platsen förut såg ut med, bland annat, en upplagsplats för 
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sopor, ett latrinupplag, en renhållningskasern och naturligtvis 
det oundgängliga allmänna afträdet. 

1 Brunnsbacken med sina många klädstånd fanns ännu 
den utmärkta brunn, ur hvilken en stor del af Södermaims 
invånare hämtade sitt dricksvatten. Liggande i vägen för 
Sammanbindningsbanan, måste den flyttas, hvilket hade till 
följd, att vattnet blef till dryck otjänhigt. Af en järnvägs-
ingeniör, som därmed hade befattning, förklarades orsaken 
till det försämrade vattnet vara den, att de nya pumpstoc-
karna icke blifvit -- kokade innan de nedsattes. Förkla-
ringen torde kunna lämnas åt sitt värde. 

Södermalm ägde för sextio år sedan en för sin tid stor 
niärkvärdighet, nämligen Bergsuncls mekaniska merks/ad, 
eller gjuten som den då kallades. Den var den första i 
Stockholm och sysselsatte omkring 50 arbetare, hvilket an-
sågs då vara någonting särdeles ovanligt. Den nuvarande 
arbetsstyrkan torde uppgå till närmare 700, förutom den på 
fihialen vid Finnboda. 

Likasom i öfriga stadsdelar, funnos på Södermalm många 
sopbackar, af hvilka den största låg där Mariahissen nu höjer 
sig. Men den innehöll icke endast sopor och gatsmuts, 
utan där tömdes ofta äfven latrinkäri, hvilkas innehåll an-
sågs, efter den tidens åsikt, öfverflödigt att borttaga förr än 
samtidigt med annan orenlighet, hvilket icke skedde fullstän-
digt förr än långt fram på sommaren, hvarefter platsen på-
följande höst åter fick börja göra tjänst. 

Man kan lätt föreställa sig, huru Mälarens vatten där 
nedorn skulle vara; men detta oaktadt fanns därstädes ett 
vattenhämtningsställe, dit de s. k. Tunkens tnappor ledde, 
så kallade efter ett i närheten beläget, numera rifvet, sten-
ruckel, livari några i sandsten huggna turkhufvuden voro 
inmurade, hvilka måhända förut sutit på den 1825 nedbrunna 
Dramatiska teatern. 
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Södermalm påminner i åtskilligt om en stor småstad, hvil-
ket för sextio år sedan, då folkmängden var endast 24,860, föll 
än mera i ögonen än nu, då folkmängden är omkring 70,000. 

Ännu äro af hela området, som omfattar 545 hektar, 
endast 171 upptagna af bebyggda kvarter och 55 af gator 
och allmänna platser, medan allt det öfriga upptages af träd-
gårdar, åker och äng samt af berg- och hagmark. 

Västra Slussgatan samt Horns- och Götgatorna företedde 
visserligen, då som nu, en jämförelsevis mycket liflig rörelse, 
men man behöfde, och behöfver än i dag, icke komma långt 
därifrån, för att finna de med oansenliga och ålderdomliga hus 
bebyggda gatorna ganska folktomma och med fönster, blott 
där och hvar, på de långa planken till därinnanför belägna 
lusthus. Icke få hus hade särskilda binamn, och de flesta 
invånarne kände då hvarandra åtminstone till namnet. Den 
som en gång slagit ned sina bopålar på Södermalrn, flyttade 
icke därifrån, icke ens efter döden, ty då jordades han på 
någon af de öfverfyllda kyrkogårdarna. Begrafningsplatsen 
utanför Skanstull, som anlades först då man väntade kole-
ran, och hvarest många koleratik jordats, åtnjöt, till följd af 
grannskapet med afrättsplatsen, icke något anseende, hvilket 
den, numera vårdad, dock vunnit i våra dagar. 

Detta jämte dåliga och branta gator, hvarpå förbindel-
sen med det öfriga Stockholm ägde rum, har vållat, att Sö-
dermalm blifvit likasom en stad för sig och fått en egen 
prägel, hvilken öfriga stockholmare tro sig, icke utan skäl, 
finna äfven hos dess invånare, hvarför man på skämt talar 
om en södermalmsbo, såsom en för det öfriga Stockholm 
tämligen främmande personlighet. Då dessa invånare söka 
förströelse utom hus, begifva de sig helst till Norrmalm, hvar-
igenom deras egna förlust.elseställen, oaktadt gjorda ansträng-
ningar, icke erhålla den uppmuntran de förtjäna. 

Svårigheten med eller hindret af de branta gatorna har 
man på senare tid sökt afhjälpa genom uppfarisvögen från 
.Skinnarciken, som visserligen är af vikt, men får sitt rätta 
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värde dock först, sedan den ofvanliggande trakten blifvit 
mera bebyggd, än hvad nu är förhållandet. Den viktigaste 
förbättringen skulle dock hafva varit en tunnel eller uppfarts-
väg från Slussen till trakten omkring järnvägsstationen. Be-
hofvet af en sådan är af alla erkänd, men man har icke 
kunnat enas om riktningen därför, hvarför icke heller någon-
ting i den vägen blifvit åtgjordt. 

1 nämnda riktning är, synnerligast på förmiddagarna, 
rörelsen emellertid mycket stor, så att den, med undantag af 
Norrbro, är betydligare än på någon annan gata i hufvud-
staden. 1 utlandet torde få platser finnas, hvilka, i förhållande 
till städernas folkmängd, kunna förete något dylikt. 

Vi återvända nu från Södermalm till Helgeandsholmen, 
men innan vi beträda denna i afseende på äganderätten till 
därvarande vatten omtvistade plats, vilja vi ännu sysselsätta 
oss något med det forna Stockholm eller staden inom 
broarna, som det heter; en benämning, som fortlefver 
alltsedan bro fanns äfven öfver Söder3tröm. 

Koleraåret var befolkningen 11,730. Den ökades där-
efter, så att den med mindre växlingar uppgick 1879 till 
13,539, men har sedan dess varit i oafbrutet fallande, så att 
1893 var den endast 11,186, eller lägre än för sextio år sedan. 
Det ligger i öppen dag, att folkmängden icke kan ökas i en 
redan tätt bebyggd stadsdel, där inga tomter längre finnas 
att bebygga och där de få nybyggnader, som förekomma, nästan 
uteslutande afsett omrestaurering af äldre hus, hvarvid, för såvidt 
de omfattat boningslius, boningsrummens antal väl minskats 
men icke ökats. Men att folkmängden på 27 år kunnat min-
skas med omkring 2,400 personer eller 18 proc., förutsätter 
en helt annan orsak, och hvilken är nu denna? 

Svaret ligger nära till hands: den inre staden har nämligen 
under dessa år undergått och undergår fortfarande en social för- 
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ändring, som med stor sannolikhet leder därhän att folk-
mängden därstädes kommer än vidare att minskas. 

Al de 186, som 1831 ägde burskap å grosshandel, hade 
de fleste ej blott sina kontor, då icke så rymliga som nu, 
vid eller i närheten af Skeppsbron, utan de bodde där äfven 
med sina familjer, hvarför man då för tiden ofta hörde talas 
om »skeppsbroadel », hvarmed betecknades någonting rikt 
och framstående inom handeisvärlden. 

Alla dessa, eller rättare sagdt deras efterföljare, hafva 
emellertid småningom flyttat från staden, hufvudsakligast till 
Norrmalm, och deras forna lägenheter hafva upptagits af 
kontor, banker och andra affärslokaler, för hvilkas tillsyn 
erfordras endast en eller annan vaktmästare med sin familj. 
En likartad förändring har försiggått äfven vid den inre 
stadens öfriga gator, hvarest många hus med stora rum och 
däri rikt prydda tak påminna om välmående, ja rika personers 
bostäder, men hvilka nu upptagas af verkstäder och varulager. 

1 mån af dessas tillväxt kommer folkmängden i denna 
stadsdel helt naturligen att minskas och slutligen bestå en-
dast af dem, som för sin befattning eller sitt yrke äro nöd-
sakade att därstädes bo, medan al]a andra söka sig därifrån. 

Vi återtaga nu vår vandring vid Norrbro, som, för-
utom Bazaren, var 1834 fullkomligt likadan som nu. Brons 
körbana var till och med belagd med huggen sten, men enär 
denna var tre till fyra gånger större än den nuvarande tuk-
tade stenen, så var den visserligen bekväm för fotgängare, 
men olämplig för dragare, och icke minst för de då ofta 
från Småland kommande drifterna af oxar, hvilka hasade 
och slogo omkull på de glatta stenarna. 

Norrbro, som till skillnad från den i Gamla Norrbro-
gatans förlängning förut liggande gamla bron, ännu på 1830-
talet kallades än stora stenhron, än nya bron, är icke 
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längre föremål för någon särskild uppmärksamhet, hvilken i 
våra dagar har i stället riktats på frågan om Helgeandshol-
mens bebyggande och förskönande. 

Vi vilja icke gifva oss in på spörsmålet, huruvida där-
städes böra byggas såväl riksdagshus som riksbankshus eller 
endast ett dera; men det minst tilltalande af alla förslagen 
synes vara att icke bygga något hus alls, utan lämna platsen 
öppen. De, som därför ifra, synas icke hafva gjort klart för 
sig, att äfven detta kostar mycket penningar, samt att Norr-
bro, redan nu ganska besvärlig för gående vid stark västlig 
vind, skulle blifva det än mera, om därstädes icke funnes 
någon byggnad, som niildrade den starka blåsten. 

Bazaren fanns ännu icke för sextio år sedan. Den 
lär varit tillämnad att blifva en vånIng högre, än hvad den 
nu är, men det sägs, att kejsar Nikolaus, då han 1838, all-
deles oväntad, öfverraskade konung Karl Johan med ett be-
sök, därifrån afrådt såsom förorsakande vanprydnad. 

Då den delen af Gamla norrbro, som ledde öfver södra 
strömgrenen, refs i början af detta århundrade, byggdes i stället 
en i vinkel krökande träbro, under hvilken vattnet skvalade 
mellan stenarna i den då ännu icke upprensade strömmen. 

Där bredvid och på stadssidan fanns under kajen ett 
hvalf, med dit nedledande trappor, inredt till afträde för 
Uögvaktens manskap, men äfven för andra. Käri voro där-
städes icke af behofvet påkallade, ty det de skulle mot-
taga föll i vattnet och bortfördes af strömmen. 

Därvarande bro ersattes först 1843 af en gjuten järnbro, 
som 1879 fick lämna plats för den nuvarande. 

Gatan Gamla norrbro var sig fullkomligt lik då, som innan 
den refs. 1 huset n:o 7 var poliskammaren inrymd, och strax 
bredvid utmed strömmen låg den beryktade krogen »Skinn-
pälsen.» Enär fängelserum icke funnos å platsen i fråga, för-
siggick fångforsling dagligen till och från poliskammaren under 
bevakning af stadssoldater eller, som de på folkspråket kalla-
des, »korfvar. 
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Strömparlerren, som först kallades Josefinelund, och 
hvarest förut varit en stadens materialgård, var koleraåret 
endast två år gammal. Den årliga hyran för detta behagliga 
ställe utgick då med 225 kronor nu med 21,100. Förhållan-
dena därstädes hafva således väsentligen ändrats under 
dessa år. 

Den storm i en vattså, som för åtskilliga år sedan upp-
stod, då därvarande kanal öfverbvggdes och inusikpavi]jong 
uppsattes, torde ännu hos många lefva i friskt minne. 

Vi komma nu till Norrmalm och Östermalm, 
där folkmängden 1834 var endast 12,150 personer, men nu 
(1893) uppgår till 11,390, hvilket i och för sig redan be-
tecknar en stor utveckling. 

Vid Gustaf Adolfs torg, eller det forna Norrmalmstorg, 
kunde man för sextio år sedan och äfven långt senare skåda 
det gamla Kastenhof, som inrymde ej blott två afdelningar 
af kämnersrätten, med därtill hörande häkten, utan äfven ett 
schweizeri, en restauration och en bostälisvåning för chefen 
för Svea lifgarde. Allt detta har för län gesedan lämnat rum 
för HJIe1 Rjjdfieiq, som blef Stockholms första egentliga 
hotell för resande, och där den förste värden, en tysk, hette 
Hartmann. För öfrigt var torget, med undantag af det i 
våra dagar rifna operahuset, nästan lika då som nu. 

Gick man vidare nedåt Blasieholmen förbi operans ruskiga 
dekorationsbodar och de på kajen befintliga fyra pumparna 
med mången gång ända till tjugu färspända vattentunnor, 
fann man längre fram, med undantag af det s. k. Perhlinslea 
huset

`
eller nuvarande norska ministerhotellet, endast oan-

senliga hus. Denna del af Blasieholinen hade 1823 ödelagts 
af en stor eldsvåda, vid hvilken förstnämnda hus delade 
samma öde som många andra, för hvilka brandkontoret fick 
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i brandskadeersättning utbetala det på den tiden stora be-
loppet af mera än 150,000 kronor. 

Blasieholmen och Kyrkholinen, där Nationalmuseum med 
sina rika samlingar nu ligger, voro då icke sammanhängande 
med hvarandra, utan skilda af en kanal, vanligen kallad Norra 
hamnen, i hvars niidt fanns en fristående klippa med därå 
planterade buskväxter. Hela detta område upptages nu af 
en park med Molins bältespännare. 

På 	Kyrkho Imen låg Norra slaktarehu.set, hvilket ge- 
nom slaktarnes förenade bemödanden räddades vid den stora 
eldsvådan, som likväl förtärde den i närheten liggande holm-
kyrkan, hvaraf holmen fått sitt namn. Vidare funnos på 
samma holme ett stort fiskarehus, kalladt »Fiskargången, 
och en saluhall för grönsaker. 

Till Skeppsholmen kom man på en flottbro, som byggts 
i stället för den forna pålbron, hvilken äfven brann upp vid 
ofvannämnda eldsvåda. 

På Skeppsholmen låg, till vänster om bron, flögvakten 
och till höger därom en på ett gammalt fartygsskrof flytande 
badinrättning, som byggts af en vid namn Frisk. Den under 
namnet >Kajsa Rulla» kända brunnen fanns ännu; men det 
vårdade skick, hvari Skepps- och Kastellholmen nu befinna 
sig, däraf kunde för sextio år sedan icke skymtas ett spår. 
På sistnämnda holme hade det gamla kastellet ännu icke 
sprungit i luften, och den stora mastkranen lefde ännu och, 
som man minns, långt därefter i all sin skröplighet. 

Den nuvarande Norra B/asieholmshamnen med sin lifliga 
rörelse var förut upptagen endast af bakgårdar, och sådana 
omsiöto äfven den dåvarande Parkartorgseiken. eller den 
nuvarande Bei'.elii park, som förut gick under det kända 
namnet »Katthafvef». 

1 detta »haf», som var en allmän begrafningsplats för 
kattor, hvaraf namnet, utmynnade den från Träsket kom- 
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mande rännilen, som uppsamlade en stor mängd af orenlig-
het från kringliggande trakter, hvarigenom vattnet var af en 
ovanligt dålig beskaffenhet, som spridde ohälsa och därför 
gaf anledning till mycken skriftväxling. Detta oaktadt fanns 
på norra sidan däraf en klappbrygga, där de flesta kring-
boende sköljde sina kläder; men hurudana dessa skulle blifva, 
kan man lätt föreställa sig. 

Den nuvarande gatan mellan Packaretorget, nu Norr-
malmstorg, och Nybron kallades då ännu Nja gatan

`
och 

därinnanför låg, förutom ett latrinupplag, väldiga högar af 
sopor. 

Kring Packaretorget funnos, förutom stadens gästgifvare-
gård, endast ruckel eller plank, och under den vid Nya ga. 
tan befintliga bron fanns en af uteliggare omtyckt tillflykts. 
ort, där de understundom till och med slutade sina dagar, 
ty vid ett tillt'ille framdrogos därifrån icke mirdre än två lik, 
hvilka, först sedan de nästan en hel dag legat till allmän-
hetens beskådande, fördes därifrån af de på Stockholms ga-
tor förr ofta synliga s. k. »politigubbarne». 

De Stockholms stränder, till hvilka bakgårdar sträckte sig, 
voro i forna dagar ett slags mellanting mellan vatten och 
land och omtyckta ställen för utkastande af sopor från ofvan-
liggande gårdar. 

Ett sådant förhållande rådde utefter hela stranden från 
Nybron till Djurgårdsbron, hvarest dessutom funnos: vid 
Gref bron en afstjälpningsplats för sopor, vid Styrmansgatan 
en renhållningskasern och ett latrinupplag och nedom Häst-
gardets kasern en väldig kompost af hästspillning. 

Men vi återvända från Djurgårdsbion, då en gammal 
träbro, till Nybron, som har sin särskilda historia. Den var 
byggd på pålar med körbana af kullersten och var för sex-
tio år sedan mycket förfallen. 

Kommitterade för börs-, bro- och hamnbvggnader beslöto 
därför, den 31 oktober 183.3, att, till minne af konung Karl 
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Johans för 25 år tillbaka skedda ankomst till Stockholm, 
därstädes bygga ej blott en bro af järn, utan äfven en kaj-
byggnad kring iatthafvet. 

Kongl. Maj:t, som skulle pröfva förslaget, fann dock det 
vara mera lämpligt att i stället för bro bygga en kaj af sten 
samt att i sammanhang därmed fylla >Katthafvet», hvarvid 
man därjämte borde söka utreda, huruvida ej en väckt plan 
att medels en kanal förena Ladugårdslandsviken med Briinns-
viken kunde förverkligas. 

Frågan om kanalen förföll, men efter åtskillig skriftväx-
ling blef kajen byggd och fullbordad, dock först 1818, hvar- 
för kostnaden uppgick till omkring 450(XX) kr. Länge dröjde 
det dock icke förrän den, till följd af felaktigt byggnadssätt, 
började skjuta ut i Nybroviken, hvarför, till förekommande 
af vidare skjutning, en del däraf måste fyllas med sten. Af 
denna 137 m. långa kaj synas numera endast gångbanan 
och det dör bredvid varande stängslet. Allt det öfriga ligger 
begrafvet under den ditförda fyllningen. 

\Tj hafva redan nämnt åtskilligt om Katthfret, som 
i alla tider, ända till dess det fylldes och Stockholm fick af- 
loppstrummor, varit, jämte den där utanför liggande Ladu-
gårdslandsviken omtalad för sin osundhet; men vi vilja ytter-
ligare säga några ord därom. 

iledan så långt tillbaka i tiden som IGSti föreslog då 
varande öfverståtliållaren Gyllenstjerna att, enligt en af borg-
mästaren De la Vallée upprättad ritning, gräfva en kanal 
mellan Brunnsviken, som då icke var sänkt, och Träsket, för 
att dymedels leda till Ladugårdslandsviken det eljes vid Al-
kistan framrinnande vattnet. 

Förslaget, som kunnat framkalla en fullständig, för far-
tyg användbar kanal, förföll emellertid, men blef icke därför 
graflagdt. 

Träskränni/en blef sedermera inklädd med plank och 
förvandlad till en öppen trumma, hvari orenligheten ökades 
i mån af traktens behvggande. 
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Om denna och öfriga på Ladugårdsiandet belintliga trum-
mor yttrar Odhelius i sitt ofvannämnda tal följande: »Trum-
morna på Ladugårdsiandet behöfva mycket hjälpas, göras 
djupare och rätare, på det ej vattnet må stanna och göra 
öfversvämningar samt husen högst osunda för det där bo-
ende myckna fattiga folket>). 

Detta var en ropandes röst i öknen, och samma öde 
rönte den ofvannämnde Cederschiöld, då han 1827 åter tog 
frågan om hand och detta, ehuru, såsom vi visat, äfven konung 
Karl Johan hade uppmärksamheten riktad på missförhållandet. 

En kanal, kantad med breda gator, är i nämnda rikt-
ning numera en omöjlighet. Olägenheterna af Träskrännilen 
äro emellertid undanröjda genom den 1868 påbörjade och 
numera fullbordade östra afloppstrumman, som utmynnar i 
Norrströms rinnande vatten och således icke längre kan 
förpesta det stillastående vattnet i Ladugårdslandsviken. 

På Ladugårdsiandet, hufvudstadens största för-
samling, bodde förr dess kanske fattigaste befolkning. Af 
de breda gatorna, de jämförelsevis låga husen och de stora 
obebvggda tomterna, hvarest luftväxling icke saknades, skulle 
man känna sig frestad tro, att allting skulle i sanitärt hän-
seende vara väl bestädt; men trädde man in i de öfver-
befolkade bostäderna, där nöd, uselhet och elände af alla 
slag mötte, fann man genast orsaken till den därstädes förut 
rådande stora dödligheten, företrädesvis bland späda barn. 
Allmänna natthärbergen funnos icke då, men väl enskilda 
sådana. Vid Skepparegatan lågo två, kända under det 
betecknande namnen » Stora och Lilla skojaiegJrden », 
hvarest den för natten uthyrda lägerplatsen utmättes med 
kritstreck på golfvet, och där man fann personer af båda könen 
och olika åldrar liggande, ofta till ett antal af femton i ett 
mindre och tretio i ett större ruin. 

Stort bättre var det icke utomhus. Ett uppräknande 
af allt i den vägen är numera en omöjlighet, tv det mesta 
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däraf är glömdt. En sådan trakt, kallad »Mörkret», var 
dock ökänd och förtjänar att omnämnas. Den var belägen 
i hörnet af Styrmansgatan och Nya Kvartersgatan, nu Linne-
gatan, och hvarest södra delen af den i spetsig vinkel brutna 
Gumshornsgatan tillstötte. Där fanns äfven en återvänds-
gränd i Stvrmansgatans förlängning. Därvarande gator 
saknade delvis stensättning, och i stället för rännstenar fun-
nos diken, fyllda af orenlighet från närliggande koladugårdar. 
Nämnda diken, som hade sitt aflopp till ett längre ned be-
läget, lika beskaffadt dike, rengjordes sällan eller aldrig, men 
då detta skedde, spriddes en större stank, än om de lämnats 
orubbade. 1 närheten och alldeles invid Gumshornsgatan 
låg Hästgardets stora afträde, där orenligheten uppsamlades 
i en grop, som icke tömdes oftare än den blifvit öfverfull, 
då orenligheten kördes i otäta kärror till något af de stora 
latrinupplagen, för att där underkastas en ny behandling. 
Befolkningens vattenbehof fylldes från närbelägna brunnar; 
men hurudant vattnet i dem skulle vara, kan man lätt före-
ställa sig. De fingo detta oaktadt icke igenläggas. af  fara för 
vattenbrist vid inträffande vådeld. Eldsvådor inträffade det oak-
tadt alltihland i denna trakt, och de bicirogo mycket mer än män-
niskornas åtgöranden till de sanitära förhållandenas bättrande. 

Så såg det förr ut på Ladugårdsiandet, och äfven andra 
stadsdelar voro lika beskaffade, då koleran kom och på många 
ställen gjorde rent hus, hvarefter dörrar och fönsterluckor 
tilispikades. 	 - 

Vi vilja icke helt och hållet lämna denna trakt, utan att 
dessförinnan äfven hafva nämnt något om några andra där-
varande gator och trakter. 

Vid ändan af Nybrogatan och midt för den samma lågo 
Tyskbagare bergen, så uppkallade efter den tyske bagaren 
Kamecker, som lefde mot slutet af 1 6( )O-talet och byggde den 
midt för gatan stående väderkvarnen, hvilken fanns ännu 
1831., men som sedermera brunnit upp. 
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Denna trakt var ett omtyckt tillhåll för hela traktens af-
skum, som därstädes spelade kronvägg och bedref annat ofog 
af gröfsta beskaffenhet, hvarför den var mycket fruktad, och 
s. k. bättre folk gick icke gärna till den trakt, dur artilleri-
kasernen och Sofiahemmet nu ligga. 

Ett uppseendeväckande mord å en snickareniästare Rund-
qvist, och hvars föröfvare aldrig blef funnen, föröfvades våren 
1860 å den här belägna kolerakyrkogården (nu Stureparken), 
men stadens myndigheter ansågo ej ens nu, att traktens ord-
nande vore af någon vikt. Då tog en enskild man, allas vän 
och ingens ovän, och som städse visade stort nit för stadens 
angelägenheter, med stor egen uppoifring saken om hand. 
Minnet däraf fortlefver under namnet Karl XVs port, som 
cM mera än nu gjorde skäl för namnet, emedan berget, som 
bildade porten, i vår tid är på god väg att sprängas bort. 
Till belöning därför fick han Vasaorden i briljanter, och en 
annan, hvilken till det vackra sprängningsarbetet medverkat 
ungefär som femte hjulet under en vagn, blef - kammarherre. 

Då koleran hemsökte Stockholm, fanns ännu icke Sture-
gatan. Den del däraf, som sträcker sig förbi Humlegården, 
har en enskild person att tacka för sitt namn, nämligen ägaren 
af hörnhuset vid Humlegården. Denne - han är nu nyligen 
afliden -- uppspikade, därtill uppmanad af en annan, helt 
enkelt på knuten en plåt med namnet »Sturegatan», hvilket 
genast vann burskap. 1 officie]a handlingar kallades emeller-
tid länge denna del >den så kallade Sturegatan». 

Packaretorgsgatan, sedermera kallad Norrmalmsgatan och 
nu I3iblioteksgatan, som 1834 och långt senare slutade vid 
Lutternsgatan, var vid Sturegatans tillkomst visserligen ut-
dragen till Humlegården, genom enskild persons försorg; men 
den motsvarade icke den alltjämnt tillväxande samfärdseins 
kraf, hvarför fråga uppstod om Sturegatans fortsättning från 
Uumlegårdsgatan inåt staden. 

Ett förslag da•till var att lägga henne parallel med Bi 
blioteksgatan till Hamngatan vid Berzelii park, hvilket förslag 
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emellertid föll, sedan byggnadsnämnden funnit, att gatans ut-
dragna medellinie icke skulle träffa midt på Berzelii bildstod, 
något som i estetiskt hänseende ansågs icke vara tilltalande. 

Ett annat bättre, men vida kostsammare förslag, var att 
fortsätta Sturegatan rakt fram till Hamngatan vid Karl Xilf:s 
torg. Man stannade emellertid på halfva vägen, vid Biblioteks-
gatan, hvarifrån Birger Jarlsgatan utlades till Nybron. Huru-
vida denna ståtliga gata kommer att blifva något annat än 
en promenad- och bostadsgata, kommer framtiden att utvisa; 
men att rörelsen på Biblioteksgatan däraf icke märkbart för-
minskats, torde man redan hafva funnit, ty ännu följer all-
mänheten den gamla vanan eller ovanan att gå kortaste 
vägen. Sturegatan, utdragen till Karl \lil:s torg, skulle dock 
hafva blifvit lika praktfull som Birger Jarlsgatan, men för 
samfärdseln vida fördelaktigare. 

Vi hafva här ofvan i förbigående omnämnt 1-lum/egården, 
som, förut afstängd från Humlegårdsgatan af en hög stenmur, 
då var mycket missvårdad, och dit allmnheten visserligen 
ägde tillträde, hufvudsakligast dock endast om somrarna. 

1 sydvästra hörnet, vid Engelbrektsgatan, i det gamla 
trädgårdsmästarebostället var, före den nya artillerikasernens 
tillkomst, ett batteri af Svea artilleriregemente inhyst; men 
vi skulle velat afråda från ett besök därstädes, eller att taga 
närmare kännedom däraf, ty tillståndet var i alla hänseenden 
afskräckande, ehuru batterichefen, som hade batteriet på passe-
volans, därpå hade en jämförelsevis stor behållning. 

Vid östra sidan af Htimlegården, eller fiuvarande Sture-
gatan, lågo ruskiga bakgårdar, och mot Gröna gatan, nu 
Karlavägen, samt Västra Hii mlegårdsgatan, nu En gelbrekts-
gatan, funnos höga plank, hvilka delvis sönderbrötos hvarje 
vinter, för att användas till bränsle, hvarefter genom hålen 
ntstjälptes latrinkärl. 

Den, som under de senaste tjugufem åren icke varit på 
Ladugårdsiandet, eller som det nu benämnes ()steri,a1m, 
skall hafva svårt att känna igen sig, en sådan ofantlig för- 



30 	 TRÄSKET. - ROSLAGSTORG. 

ändring har denna stadsdel undergått under denna tidrymd. 
Iolkmängden har därstädes också ökats på sextio år från 
14,097 till 50,480. 

Icke långt från Humlegården ligger det beryktade > Trä-
sket», hvars förut uppdämda vatten ännu 1745 leddes till 
den forna Kungsträdgården, för att inata därvarande vatten-
konster. Tillföljd af vattnets illaluktande beskaffenhet, måste 
man dock snart därifrån afstå. 

Träsket har alltid varit och långt in i våra dagar fort-
farit att vara en stor afstjälpningsplats för sopor. Sedan 
sjön därmed väl blifvit fylld och man icke rörde i soporna, 
var tillståndet dock drägligt, men motsatsen gjorde sig gäl-
lande, medan den stora ytan ännu var täckt af stillastående 
vatten, som spred högst hälsofientliga gaser. En tid nöjde 
man sig icke med att ditföra endast sopor, ty ännu på 1830-
talet användes till fyllning äfven afträdesspillning, hvilket 
skedde vid norra änden af det dåvarande Träsktorget, nu 
Roslagsiorg. 

1 närheten däraf funnos ännu på 1830-talet spöpålen 
och tiäIiästen, den senare afsedd för åkaredrängar. Afstraff-
ningarna ägde rum vanligen på fredagen, under stort tillopp af 
åskådare. Högsta kroppsstraff var 40 par spö, med »tre slag 
af paret». Af hvarje par tilldelades den afstraffade således 
sex slag, och, till förekommande af misstag, låg det bestämda 
antalet par spö upplagdt på sidan om profossen, som efter 
tre slag bortkastade spöna och tog nya. Förhärdade brotts-
lingar, hvilka varit med om saken förut, försökte visserligen 
att tiga, hvilket väckte den råa hopens bifall; men efter några 
kraftiga slag tog naturen vanligen ut sin rätt, då den i 
händerna upphängde och endast på tårna stående delinkven-
ten upphäfde förfärliga jämmerskrik, som hördes vida ikring. 
Kvinnor afsiraffades med ris, men detta skedde öfver en 
tunna i gången under ilådhuset. Bland stadens utgifter 183 l. 
finnas 33 rdr 10 sk. b:ko upptagna för spön. 
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På tal om straffbestämmelser, kunna vi nämna, att uppen-
bar kyrkoplikt då ännu ägde rum i kyrkorna, dit fångarna, 
bevakade af två stadssoldater eller s. k. »korfvar», fördes på 
söndagarna fram och åter på gatorna. Numera forslas, som 
kändt är, alla fångar i täckta vagnar. 

Vi kunna förbigå de redan af ()dhelius för osundhet 
framhållna Badstu- och Luntmakaregatorna, för att komma 
till trakten af Rörstrandsviken och Klara sjö, hvilken, äfven 
den omnämncl af Odhelius, nästan årligen hemsöktes af den 
s. k. Klarafebern. 

Osundheten därstädes var nämligen så stor, att till och 
med Riksens ständer, efter att vid riksdagarna 1815 och 
1817 hafva behandlat saken, beslöto vid 1823 års riksdag 
hos Kongl. Maj:t anhålla »om föreskrifter att bringa Klara 
sjö samt Rörstrands- och Karlbergsvikarna i ett för sund-
heten inom hufvudstaden oskadligt tillstånd », hvarvid afsågs 
att inom strandskoningar fylla de sanka stränderna samt 
uppmuddra sj älfva vatteridraget. 

Häröfver hördes Sundhetskollegium, som emellertid först 
tre år därefter, eller 1826, blef färdigt med sitt utlåtande, 
hvari, bland annat, yttras, att »enligt hvad erfarenheten gifvit 
vid handen, sjukligheten inom Klara och Adolf Fredriks för-
samlingar, samt i öfriga ifrågavarande vatten angränsande 
trakter, icke varit större än i stadens andra församlingar, 
äfvensom att samma vatten icke visat sig verka ofördelaktigt 
på hälsotillståndet i berörde trakter». 

Ehuru af hufvudstadens dåvarande folkmängd, 80,659, 
sistnämnde år aflidit icke färre än 3,792, medan de föddas 
antal uppgått till endast 2,741, ett förhållande, som då allt 
jämt ägde rum, synes Sundhetskollegium detta oaktadt icke 
hafva ansett frågan vara af någon synnerlig vikt eller brådska. 

Efter åtskilliga betraktelser och vändningar, ansåg sig 
nämnda kollegium dock till slut, nolens volens, kunna i 
underdånighet tillstyrka att, därest omförmälda igenfyllning 
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kommer att äga rum, den farled, som kommer att bibehållas, 
erhåller tillräckligt djup och att endast ljänliga ämnen få 
till fyllningen användas». 

Kollegiets uppfattning, att vattnet i Klara sjö »icke visat 
sig vara ofördelaktigt för hälsotillståndet i berörde trakter», 
mötte emellertid från flere håll kraftiga gensagor. 

Då därtill kom att vid Gamla Kungslioli bron fun-
nos flere garfverier, samt att vid Klara sjö lågo, förutom 
ett latrinupplag, två stora afstjälpningsplatser för sopor, hvar-
af den ena alldeles bredvid Nya Kungshoirnsl.aon, så kan 
man lätt föreställa sig traktens osunda beskaffenhet, ett för-
hållande, som af öfverståthållareämbeet äfven framhålles på 
flere ställen i femårsberättelserna, hvilka voro skrifna af F. 
Edelstam. 

Saken var dock ännu icke mogen för handling, ty ytter-
ligare fem till sex år erfordrades för att kunna gripa sig an med 
något verksamt medel, hvilket framgår af öfverståthållare-
ämbetets den 30 december 1833 dagtecknade femårsberättelse, 
hvari yttras bland annat: »såsom skadligt inverkande på sta-
dens siindhet, kan med skäl anmärkas uppgrundningen i 
Klara sjö», hvarefter tillägges, >'hvilken olägenhet skall upp-
höra genom den äfven i flere andra afseenden så nyttiga 
uppmuddring och upprensning, som i nämnda sjö redan blif-
vit företagen och kommer att skyndsamt fullbordas medelst 
ett större mudderverk med ångmaskin, som staden nyligen 
inköpt.» 

Man hade således verkligen gjort en början, hvarmed 
i sammanhang stod ej blott Karlbergskanalens upprensning, 
på det vattnet, från att vara stillastående, kunde, genom den 
därigenom blifvande lilla strömmen, blifva omsatt, utan där-
jämte ock strändernas förseende med strandskoningar, för att 
kunna skilja vatten och land från hvarandra. Detta oaktadt 
fortforo länge nog de öfverklagade olägenheterna, ehuru icke så 
svårarlade som förut. Hättre blef det dock efter gasverkets 
anläggning och sedan Sammanbindningsbanan fullbordats, 



KUNGSHOLMEN. 	 33 

ty först då fylldes de sanka markerna, som vid Norra han-
torget sträckte sig  nästan till Norra latinläroverket. Full-
ständigt afhjälpande af det onda har dock ännu icke skett, 
ty trakten mellan järnvägen, gasverket och Klara sjö är fort-
farande osund, hvilket icke kan afhjälpas, förrän Mälarens 
mycket ojämna vattenstånd blifvit reglerade. 

Kungsholmen, som på de sextio åren fått sin 
folkmängd ökad från 3,135 till 26,838 personer, har följ-
akfligen undergått stora förändringar. 

» Elc/krarnen », hvartill maskineriet, tillverkadt af S. Owen, 
fanns redan då, var af en ganska anspråkslös beskaffenhet 
vid jämförelse med nuvarande storartade kvarnverk där-
städes. 

1 den nu fyllda viken mellan detta verk och Karolinska 
institutet fanns ingen tilläggsplats för flytande fartyg. Af 
sådana som sjunkit funnos däremot flere. 

Där Kongl. Myntverket nu ligger låg då Samuel Owens 
mekaniska verkstad, hvarest Sveriges första ångbåf, »Amphi 
trite», med fyra hästkrafter, byggdes 1818. Endast två sådana 
verkstäder funnos i Stockholm, 1834; den andra var den förut 
omnämnda vid Bergsund. Båda sysselsatte tillsammans 110 
arbetare, och tillverkningsvärdet uppgafs till 217,132 kronor, 
hvaremot nu (1890) finnas 27 större eller mindre sådana 
med 3,300 arbetare och ett årligt medeltillverkningsvärde af 
6,891,590 kronor. 

Bolinders mekaniska verkstad fanns ännu icke för sextio 
år sedan. 

Kung.1, o1n ens strö n der, med sina ruskiga bakgårdar, 
voro lika hufvudstadens öfriga, och af burskapsägande 10 
garfvare, med 83 arbetare, idkade de fleste där sitt yrke vid 
Garfvaregatan, hvarest nu endast en finnes. 

Reparebansgatan, nu Fleminggatan, var då endast en 
landsväg. Där låg en lång repslagarebana, hvaraf namnet, 
samt det alldeles obebyggda Grubbens 9'irde: börnhuset 

3 
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vid Trädgårdsgatan, nu Schöelegatan, fanns dock, och har 
på senare tider blifvit af en rik man repareradt. 

Värdshuset »Mäster Ander's» vid Kungsholmsgatan var 
då ännu ett ansedt ställe, men ehuru huset ännu finnes kvar 
har rörelsen därstäcies dock för längesedan upphört. 

Ett annat värdshus, »Piperska inui'en», så kalladt efter 
den mur, som fordom från gatan afstängde den innanför lig-
gande Piperska malmgården, synes i motsats till sin nära 
granne, »Mäster Anders», dock på senare tider hafva blifvit 
vida bättre än förut. 

En stor del af Kungsholmen upptages ännu af Stads-
hagen, hvilken förr var lika illa beryktad som Tyskbagare-
bergen och trakten utanför Danvikstull. Kungsholmen är 
mycket stor, ty den omfattar icke mindre än 369 hektar, 
men är ännu föga bebyggd, ty kvarter med bebyggda tom-
ter upptaga endast 40 hektar. Man kan då lätt föreställa 
sig, huru stor den bebyggda delen var för sextio år sedan. 

Hvarest man nu ser det storartade sjukhuset St Göran 
och det om stor människokärlek vittnande Stockholms sjuk-
hem, hvilket redan Odhelius påpekade såsom behöfligt, låg 
förut en kolerakyrkogård, hvarifrån återstoden af där jordade 
lik bortfördes först för några år sedan, då nämnda sjukvårds-
inrättningar skulle byggas. 

Med undantag af några få hus vid Handtverkaregatan 
var hela den öfriga delen af den närmast Klara sjö liggande 
delen af Kungsholmen bebyggd endast af ruckel och obe-
tydliga hus, hvari dvaldes samma uselhet och elände som på 
Ladugårdslandet och på Hvita bergen på Södermalm. 

Alla de stora verk, anläggningar och sjukvårdsanstalter, 
som nu finnas på Kungsholmen, hafva, med undantag at 
Garnisonssjukhuset, tillkommit i våra dagar. Det vill synas 
som om nämnda sjukhus bort ligga i närheten af kasernerna 
och icke där det nu ligger. 



Äfven Djurgården har på dessa sextio år undergått 
stora förändringar. Den fula lada, som inrymde DjurgårI-
teatern, och Gautiers manege med sina smala sittbänkai 
hafva för längesedan, likasom alla sockerstånden, utom ett. 
jämnats med marken. De många byggnaderna på 17ramn. 
med sommarnöjen för finare folk, men sedan för motsatsen, 
hafva som boningshus försvunnit, och samma öde har den 
på udden längre fram belägna ladan äfven delat. Till och 
med den för de många själfmorden sorgligt ryktbara sten-
bryggan därstädes har försvunnit. 

Trakten omkring den inre delen af f)jurgårdsbrunns-
viken med sitt stillastående vatten var känd för sin osund-
het och hemsöktes årligen af den s. k. Rosendalsfebern, för 
hvilken de många arbetare, dem konung Karl Johan syssel-
satte för Djurgårdens förskönande, företrädesvis blefvo utsatte. 
Denna upphörde dock, sedan Djurgårciskanalen på 1830. 
talet fullbordats, och Isbladsträsket blifvit till större delen 
fyldt. 

På Djurgården sökte Stockholmarne företrädesvis sina 
sommarnöjen, af hvilka icke så få lågo i själfva Djurgårds-
staden, som, bebodd företrädesvis af varfs- och brädgårds-
arbetare, dock var ganska osund och saknade godt dricks-
vatten. Behofvet att bo på sommarnöjen var förr dock icke 
på långt när så stort som i våra dagar, då ju de lätta 
sarnfärdsmedlen mycket bidraga därtill. På 1830talet funnos 
högst få sådana. 

För erhållande af en allmän öfversikt af hufvudstadens 
yttre eller topografiska och till någon del äfven sanitära för-
hållanden för sextio år sedan, anse vi det redan anförda vara 
tillfyllest, ty att redogöra för allt skulle leda till en tröttande 
vidlyftighet, utan att därför medföra någonting af egent-
lig vikt. 
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Innan vi lämna det yttre Stockholm, torde dock vara 
skäl påminna om något, som gaf staden ett egendomligt yttre 
utseende, hvilket dock numera försvunnit, nämligen de många 
väderkvarnarna. 

För ett århundrade längre tillbaka i tiden, eller på 1730-
talet, funnos icke mindre än 48 sådana, hvaraf dock blott 
30 återstodo 1834. Numera ha alla dessa gått all världens väg. 
Den sista som stod på Södermalm har i dessa dagar rifvits. 

Väderkvarnarna voro af två slag, s. k. tyska och holländska. 
De förra, med endast ett par för gröpning afsedda stenar, kunde, 
för att ställas mot vinden, med hus och vingar vridas kring 
en fristående pelare, hvaremot på de senare endast taket med 
vingarne vreds. Dessa, som merendels hade fyra par stenar 
med sikt, malde ett äfven för bakning användbart mjöl. Då 
det blåste bra, kunde man ofta få se alla dessa på höjderna 
stående kvarnar i gång. 

Utanför Danviks- och Skanstullar och på Djurgården vid 
Valdemarsudde kan man ännu få se tre sådana vingbrutna 
holländska kvarnar, hvilka, såsom sådana, dock icke begag-
nats på många år. 

Vi hafva nämnt några ord om den i Stockholm förr 
rådande stora dödligheten och äfven något om orsakerna 
därtill. Vi vilja nu något närmare taga denna sak i be-
traktande. 

År 1800, då Stockholms folkmängd uppgick till endast 
75,517, var antalet födda 2,381 och döda 3,53. 

För de följande åren upplyser öfverståthållareämbetetS 
första femårsberättelse, att 1822 uppgick folkmängden till 
74,365, och hade således minskats med 1,152, men 1826 
ökats till 80,659, eller med 6,294, hvilken tillökning får till-
skrifvas inflyttningen. Om antalet döda och födda nämnes 
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icke ett ord, alldenstund öfverståthållareäinbetet »icke erhåller 
del af de till tabellverket ingående förteckningar» däröfver. 

Om den då rådande stora dödligheten, som icke kunde 
förnekas, yttrar bemälda ämbete (D. Edelcreutz och G. 
A. Stridsberg) följande märkliga ord: »Dessa inflyttningar 
af personer, som äro födda på andra ställen, men här-
städes aflida(!), utvisa för öfrigt, att de beräkningar, på 
grund hvaraf man, enligt uppgifterna till tabellverket, velat 
sluta till inortalitetens betydliga öfvervikt bland stadens in-
födde invånare, äro i samma mån otillförlitliga, som först-
nämnda eller hit inflyttade personer, vid deras dödsfall, öka 
listorna öfver härstädes döende, utan att hafva varit upp-
tagna i dem öfver här födde>. 

Följande femårsberättelser, omfattande åren 1827-1837, 
redogöra emellertid för döda och födda, hvilket för hvarje 
år särskildt framgår af följande tabell: 

folkmäagd. födda. döda. 
1827 	............. 81,975 2,539 3,986 
1828 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	81,926 2,676 4295 
1829 	............. 81,354 2,465 4,406 
1830 	............. 81,512 2,451 3,701 
1831 	............. 81,119 2,570 3,611 
1832 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	81,486 2,572 3,048 
1833 	.............. 1.242 2,800 3,080 
1834 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	81,732 2,701 6,977 
1835 	............. 79235 2,713 2,703 
1836 	............... 2,655 2,791 196 
1837 	.............. 3,ii 7 2521 38 33 

Summa 28,802 43,136 

Enär, 1826, folkmängden var 80,659, hade den under 
dessa elfva år således ökats med 2,158, men alldenstund de 
dödas antal under samma år öfversteg de föddas med icke 
mindre än 1 1,331, hvaraf 3,278 föllo offer för koleran 1831, 
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så var dödligheten i Stockholm följaktligen ganska stor. 
Den ökning i folkmängden, som under nämnda år ägde 
rum, härrörde uteslutande af inflyttningar. 

At dessa missförhållanden ägnades stor uppmärksamhet 
af öfverståthållareämbetet, som under denna tid fått i fri-
herre J. W. Sprengtporten ny öfverståthållare och i F. Edel-
stam ny sekreterare, hvilka utmärkte män stodo långt fram-
för sin tid med dess trånga uppfattning om hvad som borde 
göras till hefrämjande af hufvudstadens bästa. 

Vi hafva redan meddelat hvad bemälda ämbete den 30 
december 1833 yttrat om sopupplaget vid »Flugmötet», hvar-
till det återkom den 31 december 1839, då följande yttras 
om såväl detta som öfriga sopupplag: »Förslag till reservoi-
rernas förflyttning utom staden, eller till sådana lokaler på 
dess yttersta gränser, där de ingen olägenhet medföra, har 
varit under utarbetning; och ehuru verkställighet endast kan 
ske småningom, i den mån tillgångar kunna beredas, är det 
dock erkändt, att omtänksamheten för stadens framtida bästa 
fordrar, att stadens styrelse successivt tillägnar sig genom köp, 
sådana tomtedelar, som äro behöflige för utförandet af dy-
lika och fiere andra gillade och obestridligen nyttiga företag.» 

Nyttan och nödvändigheten af förbättrade sanitära för-
hållanden voro således både insedda och erkända; men af 
bristande tillgångar dröjde det länge, innan de kommo till 
verkställighet. Staden köpte under denna tid dock vid Rör-
strandsvägen två egendomar för 5,12.5 kronor för att begag-
nas till sopupplag. På sätt ofvan anförts blef denna viktiga 
sak fullständigt ordnad först 1889, då järnväg byggdes till 
Fliddersvik, hvarest upplag  hereddes såväl för sopor som 
afträdesspillning. 

Vi hafva förut oninämnt, huruledes den näst föregående 
öfverståthållaren och hans sekreterare sökt bortförklara or-
saken till den rådande stora dödligheten. 
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Långt ifrån att dela en sådan åsikt, ansågo de ofvan-
nämnde männen att orsaken till det anmärkta missförhållan-
det måste i väsendtlig mån sökas hos det »fördärfliga in-
flytandet af brännvinets omåttliga förtärande inom de lägsta 
folkkiasserna», hvarigenom »sjuklighet, nöd och osedlighet 
vållat en förtidig död ej allenast för dem, som öfvermåttan 
begagna denna skadliga dryck, utan äfven ofta för deras 
anhöriga och barn, i följd af vanvård och elände». Vidare 
yttras »att högt pris på brännvin är det enda kraftiga mediet 
att hos den lägre folkklassen motverka brännvinets omåttliga 
förtärande och dess fördärfliga följder». 

Detta skrefs den 30 december 1t33, men det dröjde 
länge, och först efter stort motstånd, innan öfvertygelsen där-
om lyckades göra sig gällande. 

Vi känna icke huru stor bpännvinsförbrukningen då var, 
men af öfverståthållareämbetets berättelser kan man dock 
finna, att den måtte hafva varit betydlig, hvaröfver man icke 
må förvåna sig, alldenstund priset var endast 25 öre per 
liter råbrännvin. 

Härstädes funnos, 1831, förutom de grosshandlare, som 
idkade vinhandel, 75 vinskänkar, Si traktörer, 3 krögare, 53 
spiskvarter, hvaraf endast 3 saknade brännvinsutskänknings-
rättigheter, och icke mindre än 393 krognäringsidkare, hvil-
kas lägenheter ofta voro ytterst osunda och osnygga, och 
hvarest den felande sprithalten hos brännvinet mången gång 
ersattes af andra för hälsan än mera skadliga vätskor. (ivan-
ligt var det icke att sådana krogrättigheter, ofta nog, utde-
lades såsom pensioner åt änkor efter äfven mera framstå-
ende män. 

Först från och med 177, då lJtskänkningsaktiebolaget 
började sin verksamhet, kunde man genom höga brännvins-
pris lägga en hämsko på den stora spirituosaförbrukningen, 
som nämnda år uppgick till 2fi,5 fl liter å person af Stock-
holms befolkning, men sjönk småningom, så att den 1892 var 
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endast 1 liter. Nu gällande pris på 50 proc. brännvin är 
65 öre pr liter. 

Hvilket stort inflytande detta haft på sjuklighetens för-
minskande bedömes bäst däraf, att då 1876 inträffade 778 
fall af alkoholsjukdomar, eller 5,27 på 1,000 invånare, hade 
dessa 1892, sjunkit till 408, eller 1,64 på lika många invå-
nare, hvarjämte under samma tid fyllerimålen sjunkit från 
39 till 32 per 1,000 invånare, hvilket senare förhållande 
dock icke äger någon beviskraft ifråga om superiets till- eller 
aftagande, hvarpå såsom exempel kan anföras, att 1834 sak-
fördes därför endast 11 på 1,000, ehuru fylleriet med all 
säkerhet varit minst lika allmänt då som 1877. 

För vidare jämförelse med fordom kan tjäna följande: 
att 1892 funnos endast 80 minuthandelsställen, hvaraf 51 
voro upplåtna åt enskilda personer, samt att af utskänk-
ningsställena, hvilkas antal uppgick till 143, innehades 80 
af källare, värdshus och sehweizerier. Af egentliga krogar 
finnas således nu endast 63. 

Hela denna utmärkt väl skötta inrättning lämnade 1892 
staden en inkomst af icke mindre än 1,619,773 kronor. Kom-
munens inkomst på spirituosautskänkningen var år 183 en-
dast 25,000 kronor. 

En orsak till de fåtaliga beifrade fylleriförseelserna 183 
låg dels i den olika uppfattning, då mot nu, som därom hystes, 
dels ock hos den fåtaliga polispersonalen, som 1837 bestod 
af endast 1.2 gevaldiger och 51 uppsyningsmän, hvilka 
uppburo, de förra 225 kronor och de senare 150 kronor 
årlig lön, jämte laga andel i ådömda böter. Brandvakts-
kompaniet, som utgjorde 200 man, upprätthöll dock natt-
bevakningen. 

Uppenbart är, att duglige uppsyningsmän icke kunde 
erhållas för sådana aflöningsvillkor, hvarför de icke heller 
lyckades tillvinna sig allmänhetens förtroende. De gingo 
merendels två och två tillsammans, hade en egen gång och 
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haifsiuskig klädsel, hvarigenom de lätt igenkändes och kalla-
des på folkspråket > grisar ». 

Den nuvarande polispersonalen, med utmärkt hållning 
och godt sätt mot allmänheten, består åter af 13 kommissa-
riei och 495 konstaplar. 

Utskänkningsbolagets åtgöranden hafva väsentligen bi-
dragit till sundhetsförhållandenas förbättrande, men innan 
dess var grunden till det bättre redan lagd af vattenled-
ningen. Denna anläggning påbörjades nämligen 1856, och 
nästan omedelbart därefter förmärktes en förbättring i hälso-
tillståndet, så att medan ännu 1855 antalet döda var större 
än födda, inträffade motsatsen redan 1860, och 1891 upp-
gick antalet döda till endast 5,673, men de föddas till 7,636. 

Men icke ensamt vattenledningen, utan de 1868 påbör-
jade afloppsirummorna hafva, jämte den förbättrade gatu-
beläggningen, äfven verksamt därtill bidragit. 

Gatorna voro nämligen dessförinnan satta endast med 
kullersten, och i de med sådan sten äfven satta rännstenarna 
utslogs all möjlig flytande orenlighet, som till väsentlig del 
stannade kvar, och understundom bildades riktiga små dam-
mar af därstädes befintliga galler, som uppsamlade den 
fasta orenligheten, hvarifrån en olidlig stank utvecklades. 
Dessa voro omtyckta ställen för stora asfiugor, hvilka sedan 
spridde smittämnen i de närliggande bostäderna. Allt detta 
är i största delen af Stockholm nu mera lyckligtvis endast 
ett minne. 

Den skildring vi här ofvan lämnat af hufvudstadens sund-
hetsförhållanden visar, huru otillfredsställande de voro på 
1830talet. Öfverståthållareämbetet framhöll detta ofta, men 
stadens myndigheter, anseende, att ju mindre man gifver 
ut, desto mera har man i behåll, slogo döförat till och ägnade 
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saken ingen nämnvärd uppmärksamhet, alltjämt skvllande 
på penningebrist. 

Det behöfdes därför något kraftigt medel för att väcka 
de slumrande, och detta blef ko/eran, för livilken jordmånen 
var särdeles väl beredd. 

Redan 1831 hade nämnda farsot uppträdt i Preussiska 
och Ryska Östersjöhamnar, hvarför man fruktade för dess 
hitkomst. En »allmän sundbetskomité» blef därför tillsatt, 
hyilken ordnade tillfälliga sjukhus med 500 sängar och an-
skaffade utredning för ytterligare 190 sängar. Därjämte ord-
nades i särskilda rum i fattighusen omkring 100 sängar. 

Koleran uteblef emellertid såväl nämnda år som de två 
efterföljande, hvarför man gjorde sig säker, förströdde till 
en del sjukhusutredningen och litade på karantänens för-
måga att utestänga en sjukdom, den staden på sätt och vis 
redan bar i sitt sköte, och där endast en gnista behöfdes, 
för att bringa det brännbara ämnet i full låga. Med skäl 
kan på farsoten tillämpas Csars hevingade ord: veni, 
vidi, vici. 

Sommaren 1831 var ovanligt varm. Redan juni månad 
visade en medeltemperatur af .14,6 1°  C. Den steg under 
juli till 1.0, 7 °  med en största dagvärme af 32,30. 1 augusti 
var medelvärmen 16,2 i °  och ännu i september 1.1,1 s °. De 
många sopupplagen hade således ett utmärkt tillfälle att för-
pesta luften, och samma förhållande var det med de många 
trummorna, dem man 1834, dock sökte rensa med en kostnad 
af 45 kronor, medan samma års utgifter för spön till spöslitning 
uppgingo till 5)) kronor. Året då koleran väntades var man 
emellertid mera noggrann med brunnarnas rengöring, ty då 
uppgick kostnaden därför till 67 kronor 5).) öre, hvartill man 
tyckte sig väl hafva råd, eftersom spöen nämnda år kostade 
endast 25 kronor 29 öre eller 16 rdr H skillingar 1 rund-
stycke b:co enligt dåtiden.s räknesätt. 

Efter det .cholera-morbiis» i tre års tid hade varit ett 
allmänt samtalsämne, som höll på att dö ut, inträffade plöts- 
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ligt den 19 augusti ett kolerafali, hvars verkliga beskaffenhet 
icke kunde förnekas, hvarefter farsoten så hastigt grep ikring 
sig, att höjdpunkten nåddes redan under dygnet den 10-11 
september, då 447 insjuknade. 217 afledo och 1.661 kvar-
lågo på de många sjukhusen, dem man under brådska och 
förvirring måste iordningställa. Först med september månads 
utgång kunde farsoten anses hafva upphört, då den under 
knappa sju veckors tid hade af 7,889 insjuknade bortryckt 
3,278. De flesta jordades på begrafningsplatsen utanför Norr 
tull, som först därefter började få något anseende, samt på 
dem utanför Skanstull och på Ladugårdsgärdet, hvarvid straff-
fångar från Långholmen användes såsom dödgräfvare. 

Kostnaderna, uppgående till omkring 280,000 kronor, 
drabbade stadens särskilda församlingar, hvilka först 181-0 
lyckades till fullo betala det för den tiden stora beloppet. 
Stadens egentliga styrelse, som då var drätselkommissionen, 
gjorde ingenting för farsotens bekämpande. De enda därför 
bestridda utgifter, dem vi kunnat återfinna, äro, till dödgräf-
varen vid kyrkogården utom Skanstull 3 rdlr, till maggörd-
lar 158 rdlr 10 skillingar samt till medikament till stadens 
arbetsmanskap 3 rdlr 5 skillingar 1 rundstycke, allt b:co. 

Genom farsoten blefvo många barn föräldralösa, och 
enär de flesta saknade anhöriga, var deras öde mycket be-
klagansvärdt. Ehuru människokärlek och enskild välgörenhet 
gjorde mycket för att lindra den stora nöden, måste fattig-
vården dock taga hand om de flesta barnen. 

Stora voro de omedelbara kostnaderna för farsoten, men 
vida större de förluster, hvilka uppkommo genom stockningen 
i handel, sjöfart och industri. 

Finge man tänka sig, att något sådant skulle kunna in-
träffa i det nuvarande Stockholm, eller att 10,000 af dess invå-
nare bortryckts på en tid af 6 till 7 veckor, att 660 aflidit 
på ett dygn, att samtidigt 5,000 legat på sjukhusen, samt att 
de omedelbara kostnaderna uppgått till ~CO) kronor, så 
kan man lätt föreställa sig, hurudant det var i Stockholm 1834. 
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Koleran kan naturligtvis återkomma; men vi behöfva 
alldeles icke frukta densamma och äfven öfverflödigt är det 
myckna tal som därom föres. Vi hafva nu, livad som då 
saknades, vattenledning, afloppstrummor, en ordnad hälsovård 
och ett utmärkt epidemisjukhus. Allt detta har visserligen 
kostat mycket penningar, men farsoter kosta mera, och det 
är med dem som med krigen: »si vis pacem, para bellum». 

Handels-, söfarts- och industriela för-
hållanden. 

Handel, sjöfart och industri äro tre af hufvudvillkoren 
för en stads trefnad och utveckling. Järnvägar kunna visser-
ligen, fastän ofullständigt, ersätta vattenvägar, men de senare 
äro och förblifva dock det billigaste fortskaffningsmedlet, hvar-
för man alltid, och icke minst i vår tid, sökt att bereda så-
dana och förbättra redan befintliga. 

Stockholms utmärkta läge vid Mälarens utlopp har, allt 
sedan staden för mer än 70() år sedan började bebyggas, 
befrämjat handel och sjöfart, och den lifliga rörelsen i dess 
hamn är antagligen större än i någon annan lika stor stad. 

Värdet af Stockholms hande/somsättning med atlandet, 
d. v. s. in- och utförsel uppgick 183 till endast 24,2)7,717 
kronor, eller något mindre än 2 .1  af hela rikets. Nu (1892) 
är den visserligen endast 	däraf, men uppgår detta 
oaktadt till 132,190,466 kr., medan den i hela riket har 
ökats från 43,530,257 kr. till 68),(16,(X)0 kr. 

Handelsångfartvg voro okända 183, hvarför hela handels-
omsättningen då uteslutande besörjdes med seglande fartyg, 
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hvilkas antal uppgick till 1,843 ankomna och afgångna med 
164,956 registerton. Nu däremot (1892) har antalet segel-
frtyg visserligen minskats till 988 med 102,231 ton, men i 
stället hafva 1,200 ångbåtar uppträdt med ett sammanlagdt 
tontal af 630,844. For den utrikes handeln hafva sålunda 
tagits i anspråk 2,188 fartyg med tillsammans 733,075 ton. 

Detta har naturligtvis inverkat på tu//uppbörden, som 
stigit från 1,500,320 kr. till 12,661,734 kr., medan den i hela 
riket uppgick 1892 till 36,591,473 kr. 

Nära 3  af rikets hela tulluppbörd erlägges således i 
Stockholm, hvarest under ofvannämnda tid tolagsmedlen 
ökats från 259,143 kr. till 805,896 kr. 

Huru mycket den utrikes sjöfarten än ökats har den 
inrikes dock ökats mera. 

Denna omfattade nämligen 1831 endast 2,292 ankomna och 
afgångna fartyg, hvari ingå de få ångfartyg, som då funnos; 
men 1892 hade antalet ökats till 17,543 segelfart'g och 
25,319 ångfartyg, med en dräktighet af 740,491 ton för de 
förra och 2,485,893 ton för de senare, eller tillsammans 
42,862 fartyg med 3,226,381 ton. Därjämte hafva 1,571 far-
tyg, mätande 146,031 ton, endast passerat hamnområdet. 
1 denna räkning ingå dock icke bogserbåtar, ångslupar och 
ångfärj or. 

Den närmare fördelningen af ankomna och afgångna 
fartyg i och för den utrikes och inrikes sjöfarten framgår af 
följande tabell. 

Utrikes sjöfarten. 

:tnloinna fartgq 
Segelfartyg om öfver 10 ton .....antal 
Deras dräktighet ............ton 
Segelfartyg om 10 ton och därunder antal 
Ångfartyg om öfver 10 ton ...... 
Deras dräktighet ............ton 

7834. 	1892. 

859 	564 
77,210 61,114 
- 	15 
- 	771 

410,287 
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Afqt?ngna fartyg: 
Segelfartyg om öfver 10 ton ....antal 
Deras dräktighet ...........ton 
Segelfartyg om 10 ton och därunder antal 
Ångfartyg om öfver 10 ton . . . . . » 
Deras dräktighet ...........ton 

Inrikes sjö/arten. 

Ankomna fartyg. 
Segelfartyg om öfver 10 ton ....antal 
Deras dräktighet ...........ton 
Segelfartyg om 10 ton och därunder antal 
Ångfartyg om öfver 10 ton .... 
Deras dräktighet ...........ton 
Ångfartyg om 10 ton och därunder antal 

4fgångna fartyg: 
Segelfartyg om öfver 10 ton ....antal 
Deras dräktighet ...........ton 
Segelfartyg om 10 ton och därunder antal 
Ångfartyg om öfver 10 ton .... 
Deras dräktighet ...........ton 
Ångfartyg om 10 ton och därunder antal 
Segel- och ångfartyg om öfver 10 

ton, som passerat hamnområdet » 
Deras dräktighet ...........ton 
Segel- och ångfartyg om 10 ton och 

därunder, som passerat hamn- 
området .............antal 

Tillsammans ankomna och afgångna 
segel- och ångfartyg . . . . . . 	» 

1834. 1 1892. 

984 	424 
87,746 40,792 

- 	14 
- 	429 

190,557 

1,000 8,412 
360,512 

298 
14,445 

- 1,117,575 
9,678 

1,292 8,532 
? 379,979 

301 
12,874 

- 1,368,318 
- 9,658 

- 1,571 
- 146,031 

18 

4,135 	64,415 



SJÖFARTEN. - HANuF;LsRÖRELEN. 	 47 

Dessutom finnas bogserbåtar, passagerareångslupar och 
färjor, hvartill vi längre fram torde få återkomma. 

Betecknande för sjöfartens stora uteeckling är äfven 
rörelsen i Stockholms sluss, hvarest 1,831,  visserligen fram-
gingo 3,461 fartyg och pråmar, men dessa voro små, hvilket 
framgår af den ringa uppbörden, 3,700 kr., hvaraf kostna-
derna uppslukade 2,325 kr., hvilken obetydliga rörelse dock 
kan förklaras af slussens jämförelsevis ringa djup. Första 
året efter den nya slussens fullbordande, eller 1851, fram-
gingo därstädes åter 5,008 fartyg och pråmar, hvilka lämnade 
en intäkt af 13,693 kr., men 1892 begagnades den af 12,979 
fartyg och pråmar, för hvilka afgifterna uppgingo till 45,788 
kr. Otvifvelaktigt är, att om slussen gjorts längre än hvad 
den är, eller åtminstone lika lång som den gamla, skulle 
rörelsen därstädes halva varit än större, utan att Stockholms 
köpmän däraf bort tillskyndas något men, utan snarare mot-
satsen, ty uppenbart hör det vara, att rörelsen skulle halva 
blifvit af dem bemedlad och att en del af handelsvinsten följ-
aktligen äfven stannat hos dem. 

Till Stockholms handeisrörelse hör äfven den på järn-
vägarna ankomna och afsända varumängden, som uppgik 
1892 till 729,776 ton, men för tjugu år sedan, eller 1872, 
till endast 89,300 ton. 

Hvad angår själfva handeln, så funnos 1834 i Stock-
holm 742 handlande och 760 biträden, med en dem påförd 
bevillning af 96,732 kr.; år 1892 uppgick antalet hand-
lande, med 3,513 biträden, åter till 2,878, med en påförd bevill-
ning af 85,801 kr. Dessutom funnos sistnämnda år härstä-
des bosatta 32 utländska handlande med 39 biträden och en 
bevillning af 1,148 kr., hvarjämte 425 utländska handels-
resande erlagt en bevillning af 53,600 kr. 

Man finner häraf, att i medeltal erlade 1831,  hvarje hand-
lande 130 kr. 36 öre i bevillning, men 1892 endast 29 kr. 
81 öre, och hvarje handelsresande 121 kr. 41 öre. 
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Den stora utveckling handeln och sjöfarten hafva vun-
nit, har gjort sig gällande äfven inom industrien. En fullt 
tillförlitlig jämförelse därutinnan mellan förr och nu kan at 
brist på fullständiga statistiska uppgifter från forna dagar 
icke åstadkommas, men med tillhjälp af hvad i den vägen 
finnes vilja vi dock göra ett försök. 

Ännu på 1830-talet funnos bland borgerskapet 17 handels-
klasser och 60 handtverksämbeten, eller skrån, af hvilka de 
förra hade handelskollegium och de senare politi-, byggnings-
och ämbetskollegium till förmyndare. 

Till de förra, eller haridlandenas klass, räknades märk-
värdigt nog Qj blott traktörerne utan äfven åldermannen för 
krögarne och hans två biträden, hvaremot vinskänkarne 
räknades till handtverksämbetena. Bland dessa ämbeten 
finna vi vidare två olika klasser, som bedrefvo fotbeklädnad, 
nämligen skomakare och skoflickare. Vi kunna icke med säker-
het uppgifva hvari dessa två yrken skilde sig från hvarandra, 
men förmodligen fingo skomakarne endast tillverka nya sko-
don och skoflickarne sysselsätta sig med de gamlas lagning. 
Ännu 1828 funnos af de senare 13 idkare, men de synas där-
efter hafva ingått i skotnakarnes ämbete, som 183' hade 217 
mästare. Nämnda ämbete, som var rikt, ägde det kända huset 
n:o 6 vid Slottsbacken, hvarest, med ingång från Bollhus-
gränd, fanns den s. k. »Skoporten », som bestod af fiere 
rum, där försäljning af skodon ägde rum. Detta Var den enda 
plats i hela Stockholm hvarest färdiga skodon kunde få köpas, 
tv sådana skobutiker, som nu ses litet hvarstädes, funnos icke 
då. Varorna i Skoporten voro i allmänhet af underhaltig 
beskaffenhet och kunde icke på något sätt mäta sig med 
hvad i den vägen nu kan erhållas. 

Bland ämbetena finna vi äfven murinöslare och lvjgg-
mästare såsom särskilda klasser. De förra fingo endast 
befatta sig med murverket i ett hus, hvaremot de senare 
skulle inlägga bjälklagen och golfven och uppsätta tak-
resningen, hvilket en murmästare ansågs icke förstå. Dock 
funnos de, hvilka voro både mur- och byggmästare och 
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således kunde få bygga både trä- och stenhus med bjälkiag 
o. s. v., men dörrar t. ex. fingo de icke tillverka, ty detta 
tillhörde en snickare. Denne senare fick däremot icke befatta 
sig med tillverkning af stolar, hvilket åter var stolmakarens 
uteslutande rättighet, och en bryggare fick icke själf låta till-
verka sina fat, utan måste därom anlita tunnbindaren. 

På detta sätt var allting till ytterlighet reglementeradt, på 
det att det ena ämbetet icke skulle ingripa i det andras rättig-
heter. Intrång däri kunde dock icke förhindras, hvarför jakt 
efter s. k. »bönhasar», eller sådana som utöfvade ett yrke utan 
att tillhöra något skrå, hörde till ordningen för dagen. Såväl 
bönhasen själf som den, hvilken anlitat honom, straffades med 
böter. Det var ett fullständigt »bellum omnium interoinnes». 

En särskild klass var sporrmakarnas. Sporrar begag-
nades nämligen då ännu till promenaddräkten, för så vidt 
denna skulle vara riktigt elegant. 

Förutom ofvannämnda klasser och ämbeten funnos om-
kring 70 fabriks- och manufakturklasser, hvilka lydde under 
hall- och manufakturrätten, och bland dem hattillverkare, 
som voro någonting annat än de under ämbetskollegium 
lydande hattmakarne, äfvensom barnskomakare, hvilka till-
verkade skodon endast för barn; men om de fördristade sig 
att för äldre personer göra nya skodon eller laga gamla, hade 
de genast skomakaren eller skoflickaren på halsen. Närings-
frihet blef införd först 1846. 

Slutligen funnos 15 näringsyrken, som ej hörde till någon-
dera af borgerskapets ofvannämnda klasser. 1 dessa yrken 
funnos, 1834, icke mindre än 885 personer, och alldenstund 
en förteckning på dem kan tjäna till belysning af då rådande 
förhållanden meddelas densamma: 

Kontingentborgare .................19 
Klädmäkleri .....................73 
Spiskvartersrörelse med spirituosa ........50 
Nipperhandel ....................34 
Krognäring ......................393 

Transport 569 
4 	- 
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Transport 569 
Spiskvartersrörelse utan spiritnosa ........7 
Nålstolskrarnhandel .................4 
Mångleri .......................131 
Lutfiskförsäljning ..................2( 
Ljusstöpriing .....................5J. 
Ättiksbryggeri ....................g 
Hembryggeri .....................4-
Tillverkning och försäljning af bakelser, peppar- 

kakor, korf, metvurst, glas och porslin 	39 
Grönsaksförsäljning .................38. 
Försäljning af kokadt kaffe ............1 

Tillsammans 885 
Hufvudstadens 18 bok fryckare räknades icke till någon-

dera af dessa klasser, utan fingo sköta sig själfva. 

En stark skyddsvänlig anda genomströmmade hela tiden. 
Alla sökte skydd mot täflan, såväl inhemsk som utländsk,. 
och kommo däraf äfven i åtnjutande, men trots detta eller 
kanske just därigenom stodo handtverkerier och industri 
på en mycket låg ståndpunkt. Det uppgifna tillverknings-
värdet från de 575 idkare med omkring 3,800 arbetare, som, 
lydde under hall- och manufakturrätten, uppgick till endast 
5,816,461 kr., hvaraf 2,022.560 kr. kommo på textilindustrien. 
med 78 idkare, 1,475,698 kr. på 14 sockerbruk och 123,34Q 
kr. på Rörstrands porslinsfabrik, hvars tillverkningar varit 
dåliga, men blifvit, enligt hvad öfverståthållareämbetet vits-
ordar, bättre sedan en medtäflare uppstått vid Gustafsherg. 
Öfriga 482 idkare måtte således hafva haft det tämligen rna-
gert. De 13 tobaksfabrikörerne, hvilka synas icke hafva lydt 
under hall- och manufakturrätten, hade för 1834 ett upp-
gifvet tillverkningsvärde af endast 713,916 kr. 

1 de ämbeten, som lydde under politi-, byggnings- och 
ämbetskollegium, funnos 1834 omkring 1,180 yrkesidkare med 
4,100 arbetare. 
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Nu (1891) finnas däremot 1,832 handtverkare med 5,406 
arbetare, hvilka äro påförda en bevillning af 34,502 kr., samt 
412 fabriker med 13,719 arbetare och ett tillverkningsvärde 
af 44,136,080 kr. 

Af de fabriker som funnos 1834 hafva flere helt och 
hållet upphört, och bland dem intaga de för tillverkning af 
kläde främsta rummet:  Då funnos nämligen 20 sådana med 
ett uppgifvet tillverkningsvärde af 779,913 kr., men nu icke 
en enda, hvaremot andra, som då icke funnos, hafva uppstått. 

Af de fabriksnäringar, som då idkades och ännu drifvas, 
må några af de mera framstående omnämnas: 

1834. 	1 	1891. 
Id- Tillverknings- Id- Tillverknings- 
ka- 	värde. 	ka- 	värde. 
re. 	Kr. 	re. 	Kr. 

Sidenfabriker .......... 
Strumpstolsfabriker....... 
Färgerier ............ 
Färg- och fernissfabriker . 
Kirurgiska instrumentmakare. 
Porslinsfabrik .......... 
Såp- och tvålfabriker ..... 
Sockerbruk ........... 
Tobaksfabriker ......... 
Matematiska, musikaliska och 

optiska instrumentmakare 
Stilgjuterier ........... 
Ättiksbryggerier ........ 
Mekaniska verkstäder ..... 
Vaddfabrjker .......... 
Tapettillverkare ......... 
Korgarbetare .......... 
Kaffebrännerjer ......... 
Urfabrikanter .......... 
Vaxduksfabrjker ........ 

0. S. V 

22 749,161 21 567,616 
18 28,960 2 105,000 
16 41,133 5 101,500 
2 3,900 5 298,000 
5 12,784 21 107,000 
1 123,340 1 1,654,044 
8 
	

88,600 4 1,077,847 
14 1,475,698 24,127,304 
13 713,916 21 3,852,887 

21 30,300 24 353,327 
1 21,790 3. 107.762 
7 17,100 2 131,500 
2 1  217,132 398,102,311 
7 984 3 1.21,500 

29 27,450 2 131,000 
5 6,300 1 35,000 
1 300 3 90,036 

32 23,700 6 65,10 
5, 38,095 1 1,120 
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Ehuru en friare tullagst(flning trädt i gällande kraft 
från och med 1825, klagas på 1830-talet dock alltjämt öfver 
stockning i handel och näringarnas betryck. 

Så jämrade sig bokhandlarne öfver den s. k. »skillings-
litteraturen» och bryggarne öfver det då började bruket af 
sockerdricka. Klagomålen från bagareämbetet och bryggare-
ämbetet äro dock de mest betecknande för tidens åskådnings-
sätt, hvarför ett af dem torde få återgifvas. 

Bagareämbetet anför bland annat: »att genom Kongl. bref 
den 14 augusti 1828 vore stadgadt, att ej någon må tillåtas 
att här i staden utöfva salubagerihandtering, med mindre 
han visat sig innehafva, antingen under äganderätt eller emot 
hyra, ej allenast brukbart bageriverk, hvarmed då förstods 
sådan större bagerilägenhet, som var försedd med tillräckligt 
utrymme för upplag i vindar och magasiner af betydligare 
spannmåls- och mjölförråd, hvilket ovillkorligen erfordrades 
till yrkets ordentliga drifvande, utan äfven till bageriverket 
hörande salubodar; att så länge dessa, till bageriämbetets 
vidmakthållande och fredande ifrån obehörigt intrång gifne 
och sedermera icke i laga ordning upphäfde föreskrifter jakt-
togos, och en hvar som ville taga befattning med salubageri-
handteringen härstädes, måste på nyssnämnda sätt ådaga-
lägga sin förmåga, räknade ämbetet bland sina medlemmar 
ett försvarligt antal, försedda med stora och ordentliga bageri-
verk; och med deltagande af sådana idkare kunde äfven 
ämbetets skyldighet, att i både god och ond tid tillhanda-
hålla hufvudstadens invånare bröd af alla slag och i erfor-
derlig mängd, éfter de i taxan bestämda pris, noggrant upp-
fyllas, oaktadt de mångfaldiga svårigheter, hvilka från hand-
teringen vore oskilj aktiga; men att bagareämbetet, sedan 
små bageriverk erhållit tillstånd, utan motsvarande skyldig-
heter, att hålla bröd till afsalu och tillverka allehanda i ugn 
torkadt bröd, således småningom förlorat sina rättigheter, hvari-
genom det icke, utan förändring i det sålunda rådande sy-
stemet, kunde räddas från fullkomlig undergång». 
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Klagomålen från bryggare- och slaktareämbetena äro 
ungefär lika beskaffade som de ofvan anförda. 1 alla lyser 
skråandan fram i dess bjärtaste dager. 

Tydligt är att, innan man hunnit glömma de gamla och 
sätta sig in i de nya förhållandena, skulle en brytning göra 
sig gällande, men att klagomålen i många fall voro obefo-
gade, framhålles särskildt af öfverståthållareämbetet samt af 
hall- och manufakturrätten. 

Skatterna voro emellertid höga, nöden stor och välmågan 
ringa. Bevillningen af fast egendom utgick då med 2 kronor 
per 1,000 kronor af taxeringsvärdet, men är nu endast 50 
öre, och för inkomst af kapital och arbeta gällde ungeflr 
samma förhållande. 

Penn ingeförhållanden. 

Penningeröpe/sen bemedlades endast af Riksens ständers 
bank, som icke mottog penningar på deposition eller upp- och 
afskrifning och icke heller utställde postremissväxlar, hvarför 
alla penningeförsändelser måste ske med posten, som gick 
och kom endast två gånger i veckan och allt som oftast å 
landsvägarne rånades. Nu däremot finnas i Stockholm tolf 
bankinrättningar, förutom flere afdelningskontor, hvilka alla 
skötas på fullt bankmässigt sätt. Det var Stockholms enskilda 
bank som började och visade vägen för de andra. 

Enär silfvermynt icke på många år utväxlats i banken, 
voro de i rörelsen ytterst sällsynta före den 1 oktober 1834, då 
utväxlingen åter började. Man fick så godt man kunde reda 
sig med de smutsiga, illaluktande och smittförande banknot- 
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bladen på 8, 12 och 16 skillingar banko samt med riksgälds-
kontorets 10 och 14 skillingar i koppar. Af skiljemynt, hvilka 
alla voro fula och stora, funnos förutom runstycken, s. k. 
bankovittnar samt tre och sexstyfrar, de senare = 1 skilling 
banko eller 3 öre i vårt mynt. Äfven Riksgäldskontorets 
skiljemynt på och 1 skilling riksgäld voro löpande i rörelsen. 

Nästan all handel var samlad i staden inom broarna, 
dit alla därför begåfvo sig. Dock funnos några bättre bodar 
vid Gustaf Adolfs torg samt i början af Regerings- och Drott-
ninggatorna, men länge dröjde det innan malmarna i detta 
fall kunde frigöra sig från själfva stadens herravälde. Kolera-
året fanns på Ladugårdslandet icke en enda bod för bekläd-
nadsartiklar. Bazaren på Norrbro, byggd först 1838, ansågs 
vara ett vågstycke. 

Det i hufvudstadens historia minnesrika koleraåret är ett 
bemärkelseår äfven för hela landet, ty den vid 1829 års 
riksdag beslutade i'ea/isationen blef vid 1834 års urtima 
riksdag genomförd. 

\Tid 1776 års realisation gällde en riksdaler specie banko 
i sedlar lika med en riksdaler specie i silfver eller = 4 kro-
nor enligt vår mynträkning. Genom egenmäktigt förfarande 
och dålig förvaltning, kunde värdet på bankens sedlar icke 
upprätthållas, hvarför, sedan silfverutväxlingen upphört, de 
sjönko så småningom i värde, så att 1834 betingade silfver-
riksdalern ett pris af 22 riksdaler banko i sedlar, hvarigenom 
alla, som ägt någonting, hade förlorat, och de, som varit 
skyldiga, hade vunnit. 

Vid realisationen, som egentligen var en statsbankrutt, 
bestämdes kursen på silfverriksdalern emellertid till 128 skil-
lingar banko, hvarefter silfverutväxling åter började den 1 
oktober 1834. 

Riksbankens metalliska valuta uppgick då i vårt mynt 
till 26,365,435 kronor, hvaraf dock endast 26,943 voro i 
guld och det öfriga i silfver. 
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Då silfverutväxlingen åter började, väntade man en rik-
tig stormiöpning på bankens silfver, men denna uteblef, ty 
behofvet af silfvermynt samt nyfikenheten att efter så lång 
tid åter få se sådant i allmänna rörelsen voro ej större än 
att under årets återstående tre månader föga öfver 400,000 
kronor uttogos, hvarefter allt gick sin gula gång. 

Realisationen medförde, hvad landet länge saknat, ett 
ordnadt mynt- och penningeväsen, hvarförutom man icke är 
försäkrad om fredligt åtnjutande af sina rättigheter och ett 
ostördt begagnande af sin egendom. 

Anmärkningsvärdt är att denna viktiga fråga, till hvars 
lyckliga genomförande den framstående finansmannen grefve 
F. B. v. Schwerin verksamt bidragit, föredrogs i statsrådet 
och afgjordes af Kongl. Maj:t just under de dagar i septem-
ber månad, då koleran våldsanimast härjade i hufvudstaden. 

Konung Karl Johan var då 70 år gammal och före-
draganden, C. D. Skogman, 48 år. Grefve v. Schwerin hade 
redan den 4 april samma år aflidit. 

Silfver blef då antaget till myntfot, och enligt 1830 års 
myntordning skulle 25 specier utinyntas af 2 skålpund viktualie-
vikt myntsilfver, eller 1 11 skålpund finsilfver, ty resten var 
koppar. Hvarje specieriksdaler innehöll följaktligen 25,50456 
gram finsilfver. 

Efter någon tid började silfverpriset emellertid falla på världs-
marknaden, och det är för närvarande så lågt, att det gäller 
endast 30 pences per uns, eller per gram finsilfver 7,1 ii 
öre. Då nu en silfverkrona innehåller 6,3 76 14 gram fin-
silfver, så finnes följaktligen i henne silfver för endast 45,34 
öre. Under dessa sextio år har silfverpriset följaktligen fallit 
mera än 50 proc. i värde. Silfrets köpvärde har således 
minskats lika mycket, och hade vi nu haft silfvermyntfot, 
skulle alla varuvärden hafva varit omkring 100 proc. högre 
än hvad de nu äro. Man bör lätt kunna fatta hvilken rubb-
ning i handel och rörelse något sådant skulle hafva fört med 
sig. Att silfverkronan, ehuru icke värd mera än omkring 
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50 öre, detta oaktadt emottagas inom landet utan agio för 
100 öre, beror helt enkelt däraf att den i banken inväxlas 
mot 100 öre i guld. 

Silfrets prisfall uppmärksammades här i landet emellertid 
i hd, och vi äro lyckliga nog att sedan 1873 äga guidmynt-
fot, hvarför man i väsendtlig mån har att tacka den med 
»realisationens» upphofsman, grefve v. Schwerin, inom den 
högre finansen jämngode A. 0. Wallenberg. 

Riksbankens metalliska valutor är för närvarande om-
kring 19,700,000 kronor, hvaraf 16,700)000 i guld, men kan 
i händelse af behof ökas med åtskilliga millioner kr., utgörande 
bankens ägande fordringar. 

1 Stockholms stads sparbank, inrättad 1821 och afsedd 
att mottaga besparingar af den egentliga arbetsklassen, af 
mindre handlande och handtverkare o. s. v., funnos 1834 
endast 6,927 delägare med en behållning af 899,849 kronor. 
Nu däremot. 1892, finnas 83,859 delägare, hvilkas behållning 
uppgår till 21,749.078 kronor. Stockholms läns sparbank7  
som icke fanns 1834, har nu 24,872 delägare med en be-
hållning af 9,346,550 kronor. 

Sjukhus och föreningar till nödens undrande funnos 
visserligen för sextio år sedan; men de voro få och föga 
verkande mot hvad nu är förhållandet - och detta oaktadt 
klagas! Anspråken äro visserligen större nu än då, men de 
som äro missbelåtna veta icke huru dåligt allting i den vägen 
fordom var här i staden. Den vanliga sjukhjälpen utgick då 
med 1 krona 50 öre i veckan och hegrafningshjälpen med 50 
ft 75 kronor; nu däremot erlägger t. ex. Arbetareföreningen 8 
kronor såsom sjukhjälp och 100 kronor i begrafningshjälp. 

Den vanliga dagspenninqen var sommnartiden för en karl 
1 krona 25 öre och för en kvinna 56 öre samt vintertiden 
1 krona 12 öre för den förre och 50 öre för den senare. 
De ansågos vara och voro i verkligheten höga, efter då rå-
dande pris på hyror, bränsle och lefnadsförnödenheter. Endast 
borgare hade rättighet att i öppen bod tillhandahålla kött, 
bröd, öl och dricka m. m., och prisen därå bestämdes af 
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handelskollegium. Huru dessa och några andra pris ställde ID 

sig i början af 1834, framgår af följande tabell, hvari pris 
och vikt äro, för att kunna jämföras med nutidens, utförda 
i öre och kg. 

Prisen på bröd voro då som nu per styck, men brödet 
växlade i vikt efter gällande spannmålspris. 1 juni 1834 voro 
de följande:  

Vikt: 	Pris: 
Kryddadt fint /wetebröd lod, gram. 	1 	öre. 

En 	sockerskorpa 	................. 1 13,28 	1 
» 	kryddskorpa 	................. 1 13,28 	1 
» 	smörskorpa 	................. 1 13,28, 	1 

Ett 	sockerraspebröd 	............... 3 46,4 9 	2 
En 	kryddlimpa 	.................. 22 292,24! 
Ett 	franskt 	bröd 	.................. 73,o 6 	2 

» 	raspebröd 	.................. 21 36,5 3 	1 
En 	kringla 	.................... 21 36,5 3 	1. 

» 	skorpa, som väl benämnes 	rågskorpa», 
men hakas af mindre fint hvetemjöl 3 43,07 	1 

Skrädt ,'qbräci eller 
En 	snut 	..................... 8 106,29 	2 

» 	kaka 	oslwädt rågbröd 	.......... 19 159,0 2 	3 

Spannmålsprisen per 100 kq. voro då: Kr. 	öre. 

Råg........................... 8 	1 
Hvete 	.......................... 9 49 
Ärter 	........................... 8 	8 

Dricka. 
Dubbelt 	öl 	per 	liter 	................... 6.7 s 
Enkelt 	d:o 	» 	d:o 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	. . 	- 	3,3 9 

Dubbelt öls svagöl eller bättre måltidsdricka ... 3. 19 

Enkelt öls svagöl eller sämre måltidsdricka 	, ! 	
2,62 

En tunna spisöl (= 48 kannor = 12,6 liter) 	. . 	-- 42 
Gällande pris på 100 kg. 	korn var då ....... 11 	21 



58 	 PENNINGEFÖRITÅLLANDEN. 

Kött per kg 	 Kr.' 

Färskt oxe-, stut eller kvigkött ...............46,6 7 

Gödd kaif, hel eller haif ................-- 72 
Framfjärding af d:o ...................- 65,89 
Bakfjärding af d:o .....................72,9 4 

Fårkött ........... ... ............- 63,52 
Äfeen några andra pris kunna angfvas: 

Hö per l00kg.....................'470 
Smör per kg...................... -  72 
Ost 	» d:o . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . — 30 
Lefvande gädda per kg................ -  19 
Fläskrygg 	d:o 	............... - 38 
Ägg per tjog ....................- 40 
Engelskt kaffe per kg . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Brasilianskt 	d:o 	................1 17 
En famn björkved ...................9 ] 50 

» 	d:o tallved .................... 8 50 
Råbrännvin per liter .................-- 25 

Nu är priset på råbrännvin 65 öre per liter. Det kostar 
på minuthandelsställena 1 kr. 15 öre och på krogarna 1 kr. 
60 öre, allt per liter. 

Alla taxor voro utförda i riksdaler, skilling och rund-
stycken, såväl banko som riksgäld, hvilken senare räkning, 
som allmänt begagnades, i minuthandeln åtminstone, var 2 

af hankoriksdalern och således = 1 krona. 
Så godt och närande mjöl som nu fick man icke för 

sextio år sedan; men så har vikten på brödet äfven minskats. 
Vikten på ett franskt bröd är nu 65 gram och på en 4-öres 
kaka af skrädt rågmjöl 140 gram. Oskrädi rågmjöl torde 
nu mera sällan begagnas. Kryddlirnpor, 3 och 6 öres, väga 
nu motsvarande 90 och 180 gram. Den förminskade vik-
ten uppväges af de höga spanrimålsprisen, hvilka nu per 
100 kg. kunna uppskattas till 10 kronor för råg och 11 kro-
nor 75 öre för hvete. 
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Rörelsen på hutvudstadens gator samt 

ångbåtsfarten. 

Uppenbart är, att denna rörelse måste, under för öfrigt 
iika förhållanden, vara större, då folkmängden är 250,000, än 
då den var endast 82,000, hvarjämte hästarnas antal Ökats från 
2,308 till 5,278, hvari hofstallens och garnisonens icke ingå. 

Finge man draga slutsats endast af folkmängden, skulle 
rörelsen på hufvudstadens gator nu vara tre gånger så liflig 
som för sextio år sedan, men i verkligheten är den vida 
större, hvartill flere orsaker bidraga. 

Till att börja med, var behofvet att, i och för handel och 
rörelse, vara ute på gatorna icke på långt när så stort förr 
som nu. Vintertiden, då ingen skeppning pågick, var det 
tämligen tyst på Skeppsbron, och snart sagdt det enda, som 
afbröt enforinigheten, voro de med forbönder pågående varu-
försändelserna, hvilka numera öfvertagits af järnvägarna. 

En annan orsak till ringa liflighet var gatornas dåliga 
och smutsiga beskaffenhet. Stockholms gator voro för 
sextio år sedan allt utom inbjudande till promenader. 1 en 
fernårsberättelse yttras därom af öfverståthållareämbetet, att 
gatorna, »såsom i allmänhet illa lagda med ojämn sten och 
saknande trottoirer, äfvensom på de flesta ställen huggna ränn-
stenar, äro ej allenast mycket svåra att renhålla, utan äfven 
obekväma för åkande och i synnerhet för gående personer». 

Då de därtill i allmänhet voro, sommartiden åtminstone, 
mycket illaluktande och vintertiden besvärliga för den myckna 
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kvarliggande öfverflödiga snön och isen, hvarifrån de aldrig 
fullständigt rengjordes förrän till den 1 maj, då alla männi-
skor skulle besöka Djurgården, så får man icke undra på 
att stadens invånare icke begåfvo sig utomhus oftare än 
när ett verkligt behof därtill gaf anledning. 

Hvad som äfven bidrog till minskning i gaturörelsen var 
den då rådande uppfattningen af hvad som ansågs vara 
mer eller eller mindre passande. 

Unga damer kunde nämligen icke ensamma synas ute; 
de riskerade en särskild obehaglig uppmärksamhet; och skulle 
någon varit fördomsfri nog att begagna mera smakfulla sko-
don än sådana, som såldes i 'Skoporten», så kommo prat 
och förtal genast i full gång. Äfven äldre damer gingo icke 
gärna ensamma, hvarför de skaffade sig sällskap af en nära 
anförvant eller bekant af det manliga, könet. Af brist därpå 
kunde man dock låta en livreklädd betjänt, som bar den 
alltid oundgängliga scha]en, följa efter sig i hälarne. 

Af egentliga promenader var Norrbro, med sina jämna 
gångbanor, företrädesvis besökt af herrar, medan damerna 
fingo, dock ej ensamma, hålla till på Karl XIII:s torg. Drott-
ninggatan, med sin dåliga stensättning, var dock en om-
tyckt promenadplats för nyförlofvade. Först sedan de, arm 
i arm, vandrat gatan framåt en gång, ansågs deras gemen-
samma sak vara klar, och nyheten därom spriddes med 
löpeldens hastighet bland vänner och bekanta. 

Efter mörkrets inbrott voro gatorna, dels till följd af den 
dåliqa belysningen, som alldeles inställdes då s. k. »polis-
månsken» ägde rum, dels ock af den på dem rådande osä-
kerheten, än mindre inbjudande till besök, och efter klockan 
tio på aftonen voro de merendels nästan folktomma. 

Den mörka årstiden räknades från den 28 augusti till 
den 28 april, under hvilken tid belysningen, eller >'upplys-
ningen» som den understundom äfven kallades, åstadkoms, 
ännu på 1820talet, af 3,500 s. k. »vargögon». De gjorde 
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skäl för namnet, ty nog såg man hvarest de sutto, men föga 
af hvad de skulle belysa. 

Under de senare åren af nämnda årtionde började man 
dock begagna argancska lampor, hvilka upphängdes i gatu-
korsningar och ansågos lämna lika stark belysning som 12 
till 15 vargögon. >' Härigenom har, » yttrar öfverståthållare-
ämbetet, »visserligen någon förbättring vunnits, men endast 
partielt, och på det hela är gatulyshållningen ingalunda i 
det skick, den bör vara». 

Betecknande för ,'örelsennattelid på Stockholms gator 
förtjänar omnämnas nedanstående paragraf i en öfverståt- 
hållareämbetets då gällande förordning om lyshållningen: »Till 
befordran af den trygghet och säkerhet, hvarje stadens in-
vånare bör äga för våldsverkare och tjufband, må, under den 
mörka årstiden, såsom tjänligast för missdådare och illgär-
ningsmän, icke någon, eho som helst, med undantag af sta 
dens fiskaler och polisbetjäning under sin patrullering samt 
vakter och patruller i sina tjänsteförrättningar, gå ut på gatan 
sedan klockan slagit elfva om aftonen till klockan fem om 
morgonen, utan att vara försedd med lysande handlykta». 

Detta låter någonting i afseende på nattbeoakningens 
on?fattntn.g; men denna bevakning inskränkte sig till de i 
gatuhörnen sofvande brandvakterna, hvilka voro utrustade med 
brandvak.tssax och skramla, den förra för att därmed om 
halsen gripa någon »missdådare» eller »illgärningsman» och 
den senare för att i händelse af behof kalla på hjälp; men 
brandvakterna voro alldeles för kloka att begagna saxen, för 
såvidt de icke stördes i deras ljufva sömn, hvilket oråd miss-
dådare och illgärningsmän åtminstone icke företogo sig. 

För den rådande osäkerheten på gatorna och till skydd 
mot inbrott voro fönstren på nedra bottnen nästan allmänt 
försedda med ytterluckor. 

Men vi återvända till den obetydliga rörelsen på gatorna 
vid dagsljus, hvilken äfven var en följd af det ringa antal 
resande, som besökte hufvudstaden. 
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Innan ångbåtar nämnvärdt började begagnas, hvilket 
skedde först under femårsperioden 1833-37, kunde resande 
endast medels skjuts komma till och från Stockholm, ocl 
i medeltal per dygn under nämiida period utgingo 50 hästar. 
Många resande torde sålunda på det sättet icke hafva be-
sökt Stockholm. 

Anta/et resande, som befordrades med ångbåtar, känner 
man icke; men enligt våra begrepp kunde det icke vara stort. 
En förteckning på de ångbåtar, som gingo mellan Stockholm 
och inrikes orter, kan åtminstone i ett hänseende vara upp-
lysande. De voro följande: 

Yngve 	Frey ............ med 28 hästkrafter. 
Upsala ............... » 20 
Föreningen 	............ » 40 
Ellida 	............... » 30 » 

Josefina 	.............. » 35 
Sjöhästen 	............. » 20 » 

Amiral 	v. 	Platen 	........ » 32 » 

Engeibrekt 	............ » 20 » 

Gustaf 	Vasa 	........... » 40 » 

Ormen 	långe 	........... » 

Frithiof 	.............. » ? » 

Oscar 	............... » ? 

Den sistnämnda ångbåten, hvilken gick på Gefle, blef 
emellertid den 16 juni 1834, medan den låg i Stockholm, af 
eld skadad och försvann ur routen hela följande del af året. 
Yngve Frey och Sjöhästen vågade sig icke gärna ut på Björk-
fjärden under storm. 

Medan Stockholm nu äger 54 ångbogserbåtar med till-
sammans 1030 hästkrafter, fanns för sextio år sedan endast 
en, »Hercules», med icke mindre än 80 hästkrafter. 

»Delfin » var en liten ångbåt, som hufvudsakligast gick 
till och från Drottningholm. 
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Personbefordringen underlättades äfven något af diii-

genser, som två gånger i veckan gingo till och från Hel-
singborg. 

Såvidt vi kunnat finna fanns ingen regelbunden ångbåts-
fart till och från utlandet, och af turister syntes snart sagdt 
icke en enda på Stockholms gator. 

Tiden för den lifligaste personrörelsen från och till lands-
orten var då, som nu, försommaren, då landsbor, mellan 
vårbruket och höskörden, kommo hit för att göra sina 
uppköp. 

Huru många resande då samtidigt vistades i Stockholm, 
kan icke uppgifvas, men att antalet icke kunnat vara stort, 
bör af det ofvan anförda lätteligen kunna inses. 

Ett motsatt förhållande äger däremot rum nu för tiden. 
Af från hotellen anmälde resande, uppgående i medeltal till 
180 per dag, kan icke dragas någon säker slutsats; men då 
man vet, att vid senaste folkräkning, som verkställdes på 
årets första dag, då väl de flesta äro i sina hem, detta oak-
tadt funnos mer än 10,000 härstädes icke kyrkskrifna personer, 
så bör, sommartiden, antalet samtida resande kunna upp-
skattas till åtminstone 15,000. 

Under de förhållanden, för hvilka här ofvan redogjorts, 
bör således kunna antagas, att i allmänhet är rörelsen på 
Stockholms gator nu förtiden minst sex gånger lifligare än 
1834. 

På vissa gator är den till och med än större. 
På Humlegårdsgatan, t. ex., hvarest nu dagligen färdas 

1,000 fordon, förutom ett vida större antal fotgängare, såg 
man för sextio år sedan knappast någon enda vare sig häst 
eller fotgängare, och gatan var mera öde än de båda Ny-
gatorna i staden nu äro på söndagsförmiddagar. 

Norrbro och Västra Slussbron hafva alltid företett och 
förete än i dag, oaktadt tillkomsten af Vasabron och den 
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förbättrade uppfarten på Östra Slussgatan, den litligaste rö-
relsen. 

Enligt verkställd räkning af det antal fordon, som fär-
das på hufvudstadens gator, har man nämligen funnit, att 
dagligen rulla fram öfver Norrbro 2,687 arbets- och 1,486 
personåkdon, eller tillsammans 4,173, och öfver Västra Sluss-
bron 3,941, hvaraf 3,291 arbets- och 650 personåkdon. Eme-
dan Västra Slussbron är endast hälften så bred som Norr-
bro, synes rörelsen vara större på den förra än på den 
senare. 

Af fordonen på Norrbro gingo de flesta, eller 2,964, 
hvaraf endast 671 personfordon, till och från Skeppsbron, 
medan de återstående gingo till och från Mynttorget, i hvil-
ken senare riktning de fleste fotgängare emellertid gå. På 
Vasabron är rörelsen också ganska liflig, enär fordonens 
antal där är 2,939, hvaraf dock endast 760 för personer. 

Fordonens antal är på Stora Nygatan 2,068 och på 
Biblioteksgatan 1,108, hvaraf 732 för personer, medan Birger 
Jarlsgatan icke kan uppvisa flere än 838 fordon, hvaraf en-
dast 32 för personer. Innan sistnämnda gata kom till stånd 
omfattade rörelsen på Biblioteksgatan 1,324 åkdon, hvilkas 
antal Birger Jarlsgatan sålunda minskat med omkring 200. 

Den förväntade stora rörelsen på sistnämnda gata har 
således ännu icke gifvit sig tillkänna. Den torde icke heller 
komma att göra det, äfven sedan gatan blifvit framdragen 
till Roslagstorg och längre norrut, ty uppenbart bör det vara, 
att Regeringsyatan, en gång ordnad, kommer, såsom va-
rande den kortaste vägen, att draga till sig största delen af 
rörelsen, hvilken alltid söker sig till Gustaf Adolfs torg. 

Hvad som för sextio år sedan helt säkert skulle ådraga 
sig en nutidens stockholmares stora förvåning var att icke 
möta någon som rökade tobak eller cigarr, ehuru i sta-
den då funnos 41 tobakshandlare. Orsaken därtill var, att 
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all tobaksiö/ning var, såsom elclfaiitq ansedd, vid vite 
förbjuden. Sedan man under koleratiden emellertid fått 
för sig, att tohaksrök skulle, likasom hvarje annan rök, 
kunna skydda mot smitta, blef det föga tidsenliga förbudet 
upphäfdt. 

Samfärdseln på sjön. För att sjöledes under-
lätta förbindelsen mellan stadens olika delar, fanns sedan 
äldre tider ett >roddarelag», som ägde 96 båtar, hvilka på 
ett 	tämligen tillfredsställan de sätt motsvarade dåtidens mått- 
liga anspråk. 

Dessa båtar, som rymde 20 till 25 personer, voro starka, 
stadiga och byggda i trakten af Rådmansö i norra skärgår-
den. De voro 6,83 meter långa, 2,o 8 meter breda och roddes 
med 5,34 meter långa åror af två >roddaremadamer». En 
sådan båt var ett kapital, som inom laget hade ett värde af 
100 rdr b:ko, och ägdes vanligen af en f. d. rodderska, som 
erhöll en tredjedel af iippbörden, medan de andra två tredje-
delarna delades lika mellan dem som rodde. Enär det ofta 
var litet krångligt med kontrollen af uppbörden, var det icke 
ovanligt, att ägarinnan till båten skötte den ena åran. 

Dessa båtar, som ständigt voro ute i ur och skur, an-
vändes dels till »passrodd», dels ock till »långrodd». 

Från Sillhofsgränden på Blasieholmen ledde två pass, 
det ena till Gref bron och det andra till Stenhuggeriet, nedan. 
för Artillerigatan. Därstädes funnos 13 båtar, och för öfver-
farter betaldes för person 6 rundst. banko eller 3 styfver = 
11 öre. Mellan Norra Slaktarehuset, där Nationalmuseum 
nu ligger, och trappan nedanför Slottsbacken fanns ett pass 
med 6 båtar, där afgiften var endast 4 rundst. banko eller 
en s. k. bankoyiuen = 1. öre. Mellan Röda bodarna och 
Biddarhusgränden, hvarest 9 båtar funnos, var afgiften 6 
rundst. banko, eller 3  skilling riksgäld = 1. ) öre. Vid pas- 

5 
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set mellan Flugmötet och Ragvaldsbro med 15 båtar, hvaraf 
några dock voro afsedda för långrodd, var afgiften tre styfver. 
Vid Mellantrappan på Skeppsbron funnos två båtar för pass-
rodd till och från Skeppsholmen nedanför den forna hög-
vakten, men därstädes funnos äfven 20 båtar för långrodd. 
Afgiften öfver passet var 1 skilling banko eller 6 styfver = 

öre. Slutligen fanns ett pass mellan Skeppsholmen och 
Djurgården, nedanför »Falkens backe», som låg ungefär midt 
emellan Allmänna gränden och Alkärret. Vi känna icke 
huru mårga båtar voro därstädes förlagda, men afgiften var 
3 styfver. 

Förutom redan uppgifna båtar för långrodd funnos vid 
Norra Slaktarehuset 2, vid den numera borttagiia Borgmästare- 
trappan vid Skeppsbron 10, vid Räntmästaretrappan 10, samt 
vid Lokatistrappan och Söderbergs trappor i Stadsgården 13. 

Båtarna skulle gå i tur med hvarandra, sedan de inta-
git ett tillräckligt antal passagerare, hvarom tvist oftast upp- 
stod; men yrkade någon att genast blifva befordrad, ägde 
han därtill rättighett mot erläggande af dubbel afgift. 

En af passagerarna var merendels betrodd med att styra 
båten, hvilket icke mötte någon svårighet i lugnt vatten; 
men där detta var strömt, såsom mellan Röda bodarna och 
Riddarhusgränden, var styrningen ganska svår, då båten 
understundom följde med strömmen under Norrbro. Rodder- 
skorna togo då, ofta nog, själfva hand om styrningen, som 
verkställdes merendels med babords åra, hvarunder rodder-
skan icke satt, utan stod i båten, vänd mot fören, så att hon 
kunde se framför sig. 

Till goda tonen hörde att vid framkomsten säga: »väl 
rodt, madamer » ; men yttrades detta för sent, så att båten 
med fart stötte mot bryggan, eller något annat fel blifvit be- 
gånget, så att de hvarandra mötande båtarnas långa åror be-
rörde hvarandra, så kunde man vara viss på att få höra prof 
på madamernas ökända otidighet. Vid vite af 1 rdi 32 skil-
ling hanko och att dessutom straffas enligt allmän lag var 
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det dem visserligen förbjudet »att föra oväsen i hamn eller 
att vara otidiga mot dem, som dem om rodd anlita», men 
detta förbud lämnades merendels utan afseende. 

IÅnqrodderna sträckte sig vida ikring såväl i Saltsjön 
som Mälaren. De längsta voro till Laidsort och Kapellskär, 
norr om Furusund, samt till (iripsholrn och Sigtuna, hvilka 
verkställdes i allmänhet endast af roddare. Båtlegan var till 
Landsort 12 kronor 37. öre; men fann man nöje i att taga 
yttre vägen förbi Vaxholm, kostade det 22 kronor 50 öre. 
Till Kapellskär var båtlegan 15 kronor, till Gripsholm 10 
kronor 50 öre och till Sigtuna 9 kronor. För återvägen betala-
des hälften mindre, och vid framkomsten voro båtarna skyldiga 
att vänta ett dygn på den de rott; dock skulle i väntpen-
ningar erläggas 3 skillingar banko i timmen. Så långa rodder 
förekommo sällan, men till mellanliggande stationer Voro de 
mycket vanliga, svnnerligast till Drottningholm och Vaxholm, 
dit båtlegan var kronor 2,25 till det förra och kronor 3,75 
till det senare stället. Hela familjer begagnade detta fort-
skaffningsmedel för att någon gång komma från hufvudstadens 
illaluktande gator och få andas frisk luft. 

Kul/roddbåtar funnos äfven, men gingo endast till Lilje-
holmsbron, Kariberg, Ulfsunda, Djurgårdsbrunn och Block-
hustullen, vid hvilket senare ställe alla båtar, som varit längre 
ut på sjön, måste på återvägen lägga till för att visiteras, 
innan de fingo fortsätta till Stockholm. Detta oaktadt hedrefs 
en storartad smuggling, framkallad af de då gällande höga 
tullafgifterna. 

Vi få icke förglömma, att kullroddbåtar äf'en funnos 
mellan Stallmästaregården och Jerfva samt mellan Hammar-
by tull och Nacka. 

Under koleratiden synas alla de å sidan 62 omnämnda 
ångbåtarna hafva inställt sina resor. De finnas åtminstone 
icke annonserade i Stockholms Dagblad. \Tef'slupar  funnos icke. 
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Betecknande för den då rådande ringa rörelsen på Ström-
men voro de många s. k. metsuggor», ofta 30 till 40, hvilka, 
bemannade med en vaktmästare eller lägre tjänsteman, om 
sommaraftnarna lågo förankrade mellan Skeppsholmen och 
Staden, medan de i dem varande ägarne sysselsatte sig med 
att pimpla strömming. 

Allt detta har för länge sedan försvunnit. Rörelsen inom 
Stockholm och dess närmaste omgifningar besörjes nu af 9 
ångfärjor med 99 hästkrafter samt af 46 ångslupar med 298 
hästkrafter, hvilka hafva rättighet att föra, de förra 1,170 och 
de senare ,110 personer. 

Eldsvådor. Till hufvudstadens egendomligheter för 
sextio år sedan hörde brandsläckningsanstalterna. Eldsvådor 
voro folknöjen, till hvilka man kallades genom klämtning i 
kyrkotornen, kanonskott från Kastellholmen och larmtrummor 
på gatorna; men innan stadens 11 stora slangsprutor med 9 
tillbringare, 3 reservsprutor, 5 vaktsprutor, 8 stora distrikt-
sprutor och 13 mindre sådana, förutom brandvaktsvagnar 
m. m., vid hvilka såsom befäl, arbetare, vattenkörare och 
sprutlagare voro indelta :1,381 man, förutom den af flottans 
manskap serverade s. k. »amiralsprutan», som låg på en 
pråm, hunnit komma i ordning, hade vanligen ett eller annat 
hus redan brunnit ned. 

Till ordningens upprätthållande hörde, att den gamle 
konungen, från yngre åren van vid elden, skulle vara när-
varande. Därstädes inställde sig äfven öfverståthållaren, un-
derståthållaren, kotnmendanten, polismästaren samt präses i 
byggningskollegium och dess assistanter; men detta oaktadt 
var den rådande oordningen merendels ganska stor. 

Alla ropade och befallde, och icke minst de talrikt när-
varande eldsvådsamatörerna, bland hvilka »hökar Norling » 
mest utmärkte sig. Ehuru en liten smula »skojare», efter 
ordets bättre betydelse, åtnjöt han dock, genom sin duglighet 
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och oförskräckthet, ett visst anseende. Hade han lefvat i 
våra dagar, skulle han helt säkert blifvit en framstående sports-
man, men sådan idrott fanns icke för sextio år sedan. At' 
brist på annan sport körde han under koleratiden likvagnar, 
för att visa det någon fara därmed icke vore förenad, och 
han lyckades, åtminstone hvad honom själf angick. 

Men vi återvända till oordningen, som snarare ökades 
än minskades sedan en frivillig »räddningscorps» kommit 
till stånd. Dess uppgift var »att undan eldens härj ande rädda 
lit' och lösegendom, samt att det bergade vårda». Den bestod 
af en chef, en sekundchef, två adjutanter hos chefen och en 
sekreterare samt 300 medlemmar, bland hvilka de flesta 
eldsvådsamatörerna låtit inskrifva sig. Hvar och en af dem 
ansåg sig bättre än någon annan förstå, huru elden skulle släc-
kas, hvarigenom de beredde vederbörande mycket obehag. 
Sedan eldsvådan väl var undanstökad, fick man höra »glädje-
musiken » tågande från brandstället till någondera af kaser-
nerna på Ladugårdslandet. 

Huru det nu går till, tyst och utan oreda och snart 
sagdt i hemlighet, veta vi alla. 

Stadens styrelse, inkomster och utgifter. 

Den styrelse, som hade att göra med hufvudstadens eko-
nomiska angelägenheter, var i forna dagar månghöfdad. 

För en jämförelse mellan då och nu, torde en kort redo-
görelse därför vara på sin plats. 

Det egentliga drätselverket sköttes af cirätse/kommissio-
nen, hvilken ofta klandrades både för hvad den gjorde och 
icke gjorde. Klandret var ofta dock obefogadt, ty hon gjorde 
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hvad göras kunde med de begränsade tillgångarna. Då som 
nu ville alla, att yxan skulle gå, men ingen ville hålla i 
skaftet, d. v. s. släppa till penningar. 

Tolagen har alltid utgjort en väsentlig del af hufvud-
stadens inkomster, men ingick icke odelad till drätselverket, 
som däraf uppbar endast -1$-delar, medan 1 -de1ar togos af 
inkvarteringsverket och -13 ,-delar gingo till fonden för börs-, 
bro- och hamubyggnader, som förvaltades af bemedlingskom-
missionen, hvilken var ett Stockholms borgerskaps eget för-
valtande verk. Med denna fond bestriddes utgifterna för de 
allmänna byggnader, hvarmed drätselkommissionen icke ägde 
att taga befattning. Återstående-delar af tolagen lillföllo 
allmänna barnhuset. 

Drätselverkets inkon stcr 1834 voro följande: 

Kronor. 
Andelen 	af tolagen ............. 135 518 
Packhuset, järn- och metall- samt viktualie- 

vågarna 	................. 87251,46 
Hamn-, 	last-, parm-, bro-, eldstads-, torg-, 

renhållnings-, 	sluss- 	och 	mätarepen- 
ningar samt ballastmedel ........ 26 519, 

Tomtören och trettiondepenningar samt 
lösen 	för 	ofria 	tomter 	......... 16 265,76 

Hyror af stadens hus och lägenheter 48575,77 
Bok- och stadsauktionskammaren, jämte 

andel från pantlåneinrättningens 	auk- 
tionskammare 	.............. 26 764.s s 

Burskapspenningar, 	saköresmedel, jude- 
afgift för 	borgerlig rättighet, böter för 
felaktigt 	järn m. fl. smärre inkomster 8 37 9.3 7 

Brännvinsdestilleringsafgift......... 25 (() 
Försålda 	fastigheter 	............ 165(X) 

Kronor 390 775 
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Utqi/Yerna under samma år hafva åter varit: 
Kronor. 

Kurhuet 	.................. 7 5(() 
Prins Karis inrättning för vanvårdade barn 1,500 
Bidrag 	till 	börs-, 	bro- 	och harnnhygg- 

nadsfonden ................ 25000 
Stockholms stads undervisningsverk 15000 
Polisen 	.................... 3 975 
Kronouppbördsverket 	........... 16 870,5 8 
Konungens 	hospital 	............. 90 
Frimurarebarnhuset .. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 90 
Magistratens änke- och pupillkassa 4 800 
Prästerskapet i Nikolai församling. - 	. 	- 100 
Aflöning till magistraten och tjänstemän- 

nen 	hos drälselkommjssjonen 	. . . . . 88721,31 
Extra löner och begrafningshjälp 	.... 11 576,c 
Brandväsendet 	............... 1 735 
Allmänna byggnader med hamnar, broar 

och 	gator 	............... 67 532,5 0 
Gatulyshållning, 	ved, ljus, 	papper, skrif- 

materialier och politiliks begrafning 52088,s3 
Fångvård 	.................. 9854,7z 
Hushyror 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 2378,25 
Allmänna 	renhållningen 	......... 21 090,s 7 
Räntor 	å 	skulden 	............. 2831 11 1 8 
Ersättning 	för 	det 	indragna fisket un- 

der Norrbro ...............9(X) 
Premieafgifter till brandförsäkringskontoret 	287, i s 

Kronor 359 402,3 3 

Nämnda år hade inkomsterna således öfversligit ulgif-
tema med 31,372 kronor 67 öre, hvari dock ingingo 16,500 
kronor för den sålda egendomen »Malta skans» kallad, belägen 
i kvarteret Guldfjärden större vid Badstugatan på Söder-
malm. 
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Drätselverkets skuld, som 1832 och 1837 uppgick till 
motsvarande 610,506 kronor 4 öre och 591 068 kronor 15 
öre, synes hafva väckt bekymmer och verkade såsom en 
hämsko på all företagsamhet från kommissionens sida. 

Hvad som kan förebrås dn gamla drätselkommissionen, 
som till följd af dess åtgörande erhöll vedernamnet »trassel-
kommissionen», var bristande blick på framtiden, ty eljes 
hade väl icke en för stadens framtida behof så välbelägen 
egendom som »Malta skans» blifvit afyttrad. Lyckligtvis 
stannade det därmed; man hade nämligen än större försälj-
ningsförslag i tanken, för att komma från skulden. Men kom-
missionen kan dock ursäktas. Stockholms utveckling hade 
så godt som stannat i växten, ty under århundradets 35 
första år hade folkmängden ökats med endast 3,718 personer 
och detta blott genom inflyttningar. Då därtill korn, att 
tillgångarna voro begränsade och någon möjlighet att öka 
dem icke förefanns, så får man icke betrakta dåtidens för-
hållanden med nutidens förstoringsglas; och det är i allmän-
het ingen konst att vara klok efteråt, men vida svårare att 
vara det förut. 

Bestridas kan dock icke, att därest framtidsblick funnits 
och tomter köpts i stället för sålts, skulle millioner kunnat 
sparas för kommande dagar. 

1 sina åtgöranden inskränkte man sig till det minsta 
möjliga, därvid följande den gamla satsen, att ju mindre 
man gifver ut, desto mera har man i behåll, och denna följ-
des troget. 

En sådan kortsynt hushållning kan icke tillvitas Stock-
holms stadsfullmäktige, men de arbeta under andra och mera 
gynnsamma förhållanden än som gjorde sig gällande för 
sextio år sedan. 

lakvarteringsverket var en annan förvaltande myndig-
het, som hade att göra med inkvarteringsväsendet och under 
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hvars förvaltning hörde stadens två kaserner, hvar och en 
med sin kasernmästare. 

Dess inkomster 1834 voro följande: 	J',o,1O,• 
Andel af tolagen .............)9101,61 
Inkvarteringsafgift af fastigheter samt af 

borgerskapet ............... 	0250 4 

Kronor 1121261 05 

Årets utgifter uppgingo däremot till: 

Inkvarteringspenningar och hushyror . .103 283,5 3 

Kasernhusens underhåll in. m......1 973,: 5 
Förvaltningskostnader ...........6 171,3 7 

Kronor 111 428,25 

En tredje myndighet var » brandva kf skasseadminis fra-
tionen', som ännu 1834 hade att göra med brandvakts-
kompaniets underhåll, beklädnad och sjukvård m. m. Dess 
inkomster, bestående i uttaxerad »brandvaktsafgift », uppgingo 
till 3.018 kronor 08 öre, men utqfterna till endast 22,943 
kronor 99 öre. 

Genom denna och föregående års besparingar fanns vid 
1834 års slut ett kapital af 7i,1.32 kronor 17 öre, men detta 
strök med till väsentlig del då Militärcorpsen på 200 man 
uppsattes 1835. 

Vi komma nu till en fjärde myndighet eller bemedlin,qs-
kommissionen och den särskildt bokförda fonden för börs-, 
bro- och hamnbvggnader. 

Uvad först angår den förstnämnda, så uppgingo dess 
inkomster 1SMt till 87,018 kronor 37 öre, hvilka uttaxerades af 
dem som >ansågos» idka borgerlig rörelse. Denna kommis-
sion, som äfven förvaltade stora välgörenhetsfonder, hade att 
göra med stadens båtsmanskompani på 100 man och stadens 
Militärcorps på 200 man. Det förra, som var stäldt på 
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vakans, kostade 	6,997 	kronor 	50 	öre 	och den senare tog 
resten af inkomsterna. 	Utgifterna voro 79,878 kronor 19 öre. 

Hvad åter 	angår 	fonden 	för börs-, bro- och hamn- 
byggnader, så var dess ställning 	1831 	följande: 

Inkomster: 
Andel 	af 	tolagen 	............. 50812,s 1 

Borgerskapets 	bidrag 	........... ii 727 
Hvresmedel för ruin i börshuset 3 470 
Bemedlingskommissionens 	tillskott . 	. 	. 7 500 
Drätselkommissionens 	d:o 2,5000 
Öfverståthållarens inkvarteringspennin gar 800 
Diverse 	intrader 	......... -. 	. 	

. 672 

Kronor 100011,31 

Hvaremot utgifterna hafva uppgått till: 
Inlösen 	af 	obligationer 	.......... 20 25() 
Räntor 	på 	upptagna 	lån ......... 41 752,62 
Löner och 	arfvoden 	m. 	m........ 7 658,3 3 

Hamnbvggnader 	.............. 36(579,07 
För 	öfverståthållarehusets behof ..... 321 . 	4 

» 	börsens 	 d:o 	..... 5 114,0 

Kronor 112076,00 

Fonden ägde en skuld, som 1.834 uppgick till 663,7(X) 
kronor. Börshuset, Norrbro samt kajerna utanför Karl XIl:s 
torg och Mvnthuset, Norra och Södra Slaktarehuset med flere 
andra större byggnadsföretag voro utförda med fondens till-
gångar. Stadens sammanlagda inkomster uppgingo således 
till omkring 6$8,9() kronor. Fattigvården sköttes af de olika 
församlingarne och lvshållningen på gatorna af fastighetsägarne. 

Stockholms sluss. Bland andra byggnader, byar-
med kommitterade för nämnda fond hade att bestyra, var äfven 
Stockholms sluss, som förtjänar omnämnas mccl några ord. 
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Behofvet af en ny sluss, större och framförallt djupare 
än den gamla, som därjämte var mycket förfallen, hade 
redan för sextio år sedan gjort sig gällande; och tydligt 
var att man, med fästadt afseende på de byggnader, som då 
upptogo platsen mellan Räntmästargränden och Gamla slussen, 
skulle komma att tänka på en farled genom Hammarbysjön 
med genomskärning af näsen vid Skanstull och Dockan. 

En undersökning i nämnda riktning blef äfven verkställd 
af öfversten G. Lagerheim, hvarvid utröntes, att företaget 
skulle blifva förenadt med så utomordentligt stora kostnader 
och äfven andra olägenheter, att det måste betraktas såsom 
outförbart, och sådant är det mera nu än förr, sedan Vatten-
ledningen och Västra stambanan kommit till stånd. 

Detta oaktadt har nämnda dödfödda förslag sedan dess 
spökat många gånger, och bland andra har Stockholms 
fastighetsägareförening sökt taga saken om hand, då hon 
genom sin styrelse den 30 april 1874 i skrifvelse till öfver-
ståthållareämbetet anhöll, det ämbetet »behagade vidtaga 
lämpliga åtgöranden för förslagets bringande till verkställighet 
så fort sådant lämpligen kan ske». Skrifvelsen, som synbar-
ligen var författad af någon med dylika saker fullkomligt 
oerfaren person, lämnades naturligtvis utan afseende. 

Men vi återvända dit, hvarifrån vi utgått, eller till plat-
sen vid Gamla slussen, hvarest bemälde Lagerheim föreslog 
en ny sluss på samma ställe som den nuvarande, hvarför 
kostnaden uppskattades till 5Y1375 kronor 25 öre. Vi hafva 
icke lyckats få reda på nämnda förslag och därtill hörande 
ritningar, hvilka synas hafva spårlöst försvunnit, men kunna 
dock lämna några upplysningar, så väl om sättet huru man 
beredde därför erforderliga medel, som äfven huru slussen 
byggdes af öfversten N. Ericsson, enär Lagerheim redan 1815 
hade slutat sina dagar. 

1 vår tid är ett belopp af i00,000 kronor jämförelsevis 
en obetydlighet, men icke så då slussen skulle byggas. Ge-
nom ett kungligt bref den ) december 1$3 erhölls visserligen 
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ett anslag af 300,00() kronor att från handels- och sjöfarts-
fonden årligen utgå med 30000 kronor under 10 år från och 
med 1837, hvarmed dock det villkor var fäst, att drätsel-
kommissionen skulle under lika många år afsätta till företaget 
ett lika stort belopp. Detta öfversteg emellertid kommissio-
nens förmåga, hvarför kommitterade för börs-, bro- och hamn-
byggnaderna måste taga saken om hand, hvarigenom det 
behöfliga beloppet 600,000 kronor vid 186 års slut sålunda 
kunde påräknas. 

Det vill synas att under sådana förhållanden man 1837 
bort kunna upptaga ett för behofvet tillräckligt stort lån, och 
genast börja med det för Stockholms sjöfart viktiga före-
taget; men detta var för den tiden en alltför vådlig finans-
operation, hvarför man i stället väntade i tio år, tills hela 
beloppet låg färdigt att lyfta, hvarförutan vederbörande icke 
kände sig riktigt lugna. 

Till sakens underlättande, men sjöfartens betungande, 
höjdes slussafgifterna från och med 1836. De hade förut 
ingått till drätselkommissionens kassa, men skulle därefter 
under 10 år uppbäras af ofvannämnde kommitterade. Denna 
inkomst verkade emellertid ungefär som en droppe i hafvet. 
Vi hafva ofvan visat att, 1834, uppgick den till endast 3,700 
kronor och tillsammans under de tio åren till föga mera än 
tiodubbla beloppet. Slussafgifterna under dessa år tillföllo dock 
icke oafkortade kommitterade, ty omkostnaderna hvilka med-
togo omkring 2  af inkomsterna skulle först fråndragas upp-
börden, enär endast öfverskottet skulle tillfalla kommitterade. 

Orsaken, hvarför Lagerheims förslag icke följdes, känna 
vi icke, alldenstund vi icke haft tillfälle att se detsamma; 
men innan den Gamla slussen lämnas, torde dock vara skäl 
att med några ord beskrifva densamma. 

Den var mellan portarna 16,2 meter lång och 9,5 meter 
bred, och dess djup hade ursprungligen varit 2,o v meter 
men, genom fortgående sänkning af Mälarens vattenstånd, 
småningom minskats till 2, r, 1 meter vid nämnda sjös lägsta 
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vattenstånd, som antages ligga 3,s 	meter öfver den nya 
slussens tröskel. Förhållandet mellan djup, bredd och längd, 
som bör vara såsom 1: 3 : 18, var således ganska fördelaktigt, 
hvilket visar, att Polhem, som byggt slussen, hade bättre blick 
på framtidens kraf, än hvad senare ingeniörer i den vägen 
visat sig äga. 

Det af kommitterade för börs-, bro- och hamnbyggnader 
uppställda programmet för den nya slussen innehöll, att dess 
djup skulle blifva 3,86 meter, såiedes 1,75 meter djupare än 
den gamla, men bredden togs lika med eller 9,5 meter och 
längden 44,53 meter och således 1,67 meter kortare än den 
gamla. Dock tillades, att längden kunde få ökas, därest för-
hållandena sådant möjligen medgåfvo. Efter den tidens upp-
fattning befanns denna möjlighet kunna utsträckas till 0.6 
meter, hvadan slussens längd blef E5, i 3 meter eller 1,o 
meter kortare än den gamla. 

Om den af Polhem tillämpade grundregeln för Gamla 
slussens hufvudmått blifvit följd vid den nya, skulle denna, 
med vattendjupet 3,86 meter, bort byggas 11,58 meter bred 
och 69, 4 s meter lång mellan portarna, men den blef i stället 
2,o 8 meter smalare och 21,9 s meter kortare. Tekniska svå-
righeter och stora kostnader skulle nog hafva varit förenade 
med en så lång sluss, men en förlängning af omkring ( 
meter skulle dock, utan vare sig svårighet eller ökad kostnad, 
kunnat åstadkommas. 

Man har beskvllt Ericsson, som byggde slussen, för att 
hafva varit upphofsmannen till ett så ovanligt tillvägagående, 
som redan på sin tid ådrog sig uppmärksamhet och väckte 
berättigadt klander; men äfven om han däri haft en ringa 
del, måste man dock i hufvudsak därifrån fritaga honom, 
som då föga kände Stockholms handeisförhållanden och en-
dast byggde slussen enligt det af kommitterade för börs-, bro-
och hamnbyggnader upprättade programmet. 

Misstaget ligger däremot hos nämnda kommitterade, hvilka, 
saknande blick på framtiden, fruktade, att, därest slussen 
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blifvit längre än hvad den blef, större fartyg skulle komma 
in i Mälaren och Stockholms handel därigenom lida af-
bräck. Man ville på omlastningarna från mindre till större 
fartyg eller tvärtom naturligtvis förtjäna så mycket som möj-
ligt. Uppfattningen däraf är trångbröstad och påminner om 
de hinder, dem Stockholms målsmän på 1700-talet alltjämt 
uppställde mot kanalen förbi Södertelje, hvilken äfven för-
menades blifva skadlig för Stockholms handel. Vår tid ser 
sådana saker med helt andra ögon. 

Kändt torde det vara, att Stockholms handel och industri 
icke hafva vunnit, utan förlorat genom den för korta slussen, 
samt att särskilda vidlyftiga anordningar måst vidtagas för 
att någon gång kunna slussa sådana fartyg, hvilka icke fått: 
ruin mellan portarna. 

Det är under intrycket häraf man ofta talar om behofvet 
af en ny större sluss. Uppgiften därom är icke så svårlöst, 
som man föreställer sig, men torde medföra en kostnad af minst 
en niillion kronor, hvarför den icke ännu på allvar kommit 
på tal. 1 framtiden torde den nog blifva behöflig. 

Slussen kan, med en mot nyttan jämförelsevis ringa kost-
nad, dock förlängas till omkring 52 meter, hvarmed man i 
många år kunde vara hjälpt, hvarunder den stora frågan 
finge tid att mogna. 

En sådan förändring skulle bestå däri, att västra sluss-
bron flyttades västerut omkring G meter; och alldenstund man 
i våra dagar kan vid slussbvggnader med stor fördel använda 
beton och järn i stället för murar och krokstenar, bör hela 
förändringen, utan svårighet, kunna åstadkommas under lop-
pet af två vintrar, hvarigenom slussfarten icke blefve af ar-
betet hindrad. 

Vi vilja icke alldeles öfvergifva Stadens många förvaltande 
verk, utan att än en gång ägna borgerskapets äldste och 
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bemedlingskommissionen några ord. De förra voro fordom 
en mäktig korporation, hos hvilka, såsom det heter i de första 
femårsberättelserna, »trohet och tillgifvenhet för konung och 
fosterland, laglydnad, välgörenhet, konst och närin gsflit» samt, 
kunna vi tillägga, en krass skråanda gjorde sig gällande. De 
stodo synnerligen i gunst på högre ort, allt från Gustaf III:s 
tid, och i gengäld mot konung Karl Johans ynnest lade de i 
dagen ett, enligt våra begrepp, mycket undersåtligt fjäsk, 
synnerligast vid konungens återkomst från resor till Norge. 

En sådan ägde rum den 19 oktober 1835, då, enligt 
räkenskaperna, illuminationen af Börsen, Slottsbacken och 
»Nya bron» kostade 1,863 kronor 37 öre och äreporten på 
sistnämnda ställe 14,030 kronor 19 öre. 

Det var denna port en skämtare ansåg vara alldeles 
öfverflödig på Slottsbacken, hvarest redan förut funnos fyra, 
nämligen Slottsporten, Kyrkogårdsporten, Sprengtporten (i 
Öfverståthållarehuset) och - Skoporten. 

Ehuru något borgerskap, enligt det gamla därmed fästa 
begreppet, numera icke finnes i Stockholm, sökes och erhålles 
detta oaktadt hurskap ganska ofta af ike så få, hvartill kan-
ske det viktigaste skälet är det att, om nöd påkommer, kunna 
påräkna hjälp för sig och de sina från de många för väl-
görenhet stiftade fonder, hvilka, med ett kapital af mer än 
1,200,000 kronor, förvaltas af bemedlingskornmissionen. Såväl 
denna som dess principaler, borgerskapets äldste, äro numera 
endast en skugga af hvad de hafva varit. 
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Nöjen och förströelser. 

Vi hafva i det föregående nämnt snart sagdt ingenting 
om de nöjen och förströelser, som på 1830-talet stodo Stock-
holms befolkning till buds. Hvad vi därmed mena afser emel-
lertid icke så mycket de mera bemedlades nöjen och förströ-
elser, ty de skötte sig, då som alltid, nog själfva, utan fast 
mera de mindre bemedlades. 

Den ofvannämnda P. G. Cederschiöld yttrar därom, bland 
annat, följande i ett till Svenska läkaresällskapet den 8 maj 
1827 ingifvet »vördsamt memorial». 

»Nöjen och förströelser, genom hvilka sinnet lättas samt 
blodets och ideernas lopp så välgörande påskyndas och män-
niskan sålunda mäktigt väckes till kraft och liflighet, äro 
viktiga medel mot den tröghet och melankoli, hvartill nord-
bon har af naturen fått så stort anlag. Och då ett visst mått 
af förnöjelse fordras för lifvets bestånd, men i Stockholm 
icke allenast ingenting blifvit gjordt till beredande af allmänna, 
oskyldiga nöjen för de mindre bemedlade foikkiasserna, utan 
tvärtom, genom välmenta författningar, vägarna därtill betyd-
ligen försvårade eller alldeles stängda, så att t. ex. ingen 
dans får för dem anställas, utan särskildt tillstånd, hvilket, 
för att döma efter sällsvntheten, måtte vara svårt nog att 
erhålla, äfvensom att det, sedan alla ställen i och nära om-
kring hufvudstaden blifvit mot lögning fridlysta, ingen möj-
lighet blifvit lämnad de fattiga att, utan längre vandringar, 
kunna tvätta sig rena: så att de äro bragte därhän, att, i 
brist på bättre, inte hafva någon annan tillflykt för nöje, än 
krogarna.» 
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Man finner häraf att man har den varmhjärtade män-
niskovännen och framstående läkaren framför sig; men det 
dröjde länge, innan hans ord vunno anklang. 

Då till nijen och förströelser icke gärna kunna räknas 
eldsvådor, spöslitningar och afrättningar, ehuru de ofantligt 
talrikt besöktes, och icke heller de hvart femte år återkom-
mande riksdagsutblåsningarna eller en lika sällan förekom-
inande illumination, och ännu mindre den på gatorna mycket 
ofta synliga fångforslingen, så få vi sysselsätta oss med hvad 
som mera allmänt stod den stora allmänheten till buds. 

Sådana voro vintertiden få eller inga, men sommartiden 
utflykter i det gröna till stadens närmaste omgifningar, hvar-
est man fick se, företrädesvis på söndagarna, glada skaror, 
försedda med matkorgar, samlade. Detta oaktadt saknade 
de många förfriskningsställena därstädes icke kunder. 

Utanför tullarna kallades dessa allmänt värdshus, men 
källare inne i staden, ehuru de aldrig lågo i någon källare. 
Namnet är hämtadt från Tyskland, där sådana ställen, åt-
minstone fordom, alltid lågo i källarne, emedan utskänkning 
af vin och öl ansågs icke kunna försiggå på andra ställen. 
Icke en gång våra så kallade vinskänkar voro mr mda i 
källare. 

Värdshuset Blåporten var icke allenast på Djurgården 
utan i hela Stockholm det förnämsta i sin väg på 1830-
talet och bibehöll länge detta företräde. Då det brann upp, 
var det redan på förfall. Hasselbacken, där W. Davidsson 
genomförde en fullständig revolution i restaurationsväsendet, 
blef nämligen för Blåporten, med sina i bindmössa klädda 
uppasserskor, en alltför svår medtäflare, som nu, å sin sida, 
med Saltsjöbaden fått ett nappatag. 

Den gamla Djurgårdsteatern, inrymd i en lada, låg i 
närheten och bjöd på bättre förströelser än Blåporten. De 
som voro klädda i »schalett, bindmössa eller livrée» ägde 
dock icke tillträde på parkett och första raden, utan fingo 
nöja sig med första raden >ifrån taket». 

6 
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Där Biologiska museum nu framter sin höga takresning 
fanns schweizeriet i)avidsberg, men mera kändt under det 
vulgära namnet »Fyllan». 

På Djurgårdsslätten lågo ej blott det sedermera af elden 
förhärjade Pohisro, utan äfven Franska värdshuset, dock nu-
mera enskild bostad. För att man skulle hitta dit stod det 
rätta namnet »Hötel fran(,ais» måladt på en skylt tätt under 
taklisten. Mera anspråkslöst var Löbeck, som nu kallas 
Lilla Hasselbacken. De som voro vänner af »hästoperan» 
besökte Manegen, hvarest den »odödlige» Gauthier uppträdde 
med sina många söner och döttrar, alla till häst. Förfrisk-
ningsställena vid Beilmansro, Djurgårdsbrunn och Lidingö-
bro finnas ännu, men de vid Ropsten och Fiskaretorpet 
hafva försvunnit. 

Alla utanför Roslagstull belägna värdshus hafva numera 
såsom sådana försvunnit, men för sextio år sedan och äfven 
långt senare funnos sådana vid Albano, Krtiftriket, Al-
kistan och Stocksunclsbro. 

Vägen utanför Norrtull var äfven väl försedd med värds-
hus. De vid Noi'rbacka, Hagalund, Jeijca och Ko el berg 
hafva försvunnit, men vid Stallmästaregården och Ulriksdal 
finnas de kvar, och det förra af dem är ännu talrikt besökt. 

Vid Drottningholm fanns naturligtvis värdshus, och på 
vägen dit äfven ett, vid Traneb eeg, som låg icke långt från 
den gamla flottbron därstädes. 

På vägen till Södertelje träffa vi först Liljeholinens 
värdshus, öfver hvars port lästes de betecknande orden: 
»rusticantur nobiscum». Huset finnes visserligen kvar, men 
rörelsen därstädes kan hänföras till hvad man nu plägar 
kalla ett »nykterhetsvärdshus», d. v. s. där man får berusa 
sig med öl men icke med bränvin. Längre fram stötte man 
på Grönbrink, Midso mina rskransen och So ickarekrogen, 
hvilken oaktadt sitt namn dock var ett godt värdshus och 
på sin tid omtaladt för ett slagsmål mellan två af stadens 
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finare hetärer, hvaraf den ena var en framstående skåde-
spelerska. 

Den strax utanför Skanstull liggande afrättsplatsen skrämde 
ingen att besöka såväl Satidsboig som Stora och Lilla 
Tallkrogen. Deras tid är förbi, och det förra stället nu-
mera upplåtet å Södermaims därstädes nyanlagda men ännu 
icke invigda begrafningsplats. 

Om man utanför Danvikstull, som var en illa beryktad 
trakt, skulle finna det vara för långt till det numera upp-
hörda Skuru oärcls/ius, så kunde man hälsa på vid Nacka, 
som ännu blomstrar. 

Äfven s. k. sjökrogar funnos till stort antal. På den 
vid Fjäcler/win'arna fördes ett vildt lif nattetid af folket 
på de många skärgårdsbåtar, som till Stockholm förde fisk, 
grönsaker och annat godt i matväg. Af de vid Mälaren be-
lägna hade Stora Ess ingen och Petersberg ett något större 
anseende än vanliga krogar. 

Till alla dessa ställen färdades man till fots eller häst, 
med båt eller åkdon, alltefter tid, råd, lägenhet och andra 
omständigheter, och att de varit flitigt besökta, framgår af 
deras icke obetydliga antal, som väl eljes varit mindre. 

Man får således icke undra på, att öfverståthållareäm 
betet klagade öfver den ohejdade dryckenskapen, och att 
Cederschiöld påyrkade, åtminstone för de mindre bemedlade 
samhällsklasserna, andra förströelser än att sitta på krogen. 

Huru allting har sedan den tiden förändrats till det bättre, 
veta vi alla. 

Den goda musik, som numera hvarje sommarafton ut-
föres på flere ställen i hufvudstaden, var förut okänd. Det 
torde med fog icke kunna bestridas, att ju icke musik ut-
öfvar ett förädlande inflytande på den stora allmänheten, 
och dock är det icke så många år sedan man därför sökte 
lägga hinder i vägen. Men detta var på en tid då öfver-
ståthållareämbetet gjorde sig kändt mera för rädsla än för 
kraft; nu äger motsatsen rum. 
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Numera sakna icke heller vintertid de kroppsarbetande 
medlemmarna af samhället tillfälle till goda förströelser. De 
af Arbetareföreningen anordnade musikaftnarna äro af ut-
märkt beskaffenhet, och i de många af arbetare stiftade före-
ningar och samfund, får man ofta tillfälle att höra sång och 
föredrag af ganska god beskaffenhet. Af allt detta fanns för 
sextio år sedan snart sagdt ingenting, och den af öfverståt-
hållareämbetet då påpekade bristen på museer är äfven af-
hjälpt. En bättre anda genomströmmar nu mot förr hela 
samhällskroppen, och de inom de lägre tjänstemannagraderna 
förr så talrika s. k. »bitvargarne» hafva gått till sina fäder. 

Det anförda torde, utan behof af vidare ordande därom, 
tillräckligt ådagalägga den ofantliga förändring som i socialt 
hänseende kommit samhället till godo under de senast för-
flutna sextio åren. 

U ndervisningsväsendet. 

Hvad som i väsentlig mån bidragit till nu rådande 
bättre anda är vårt utmärkta sko/väsende, synnerligast hvad 
angår folkskolorna, som visserligen kosta mycket penningar, men 
också burit och bär goda frukter, hvarför samhället till en del 
står i stor förbindelse till folkskoleinspektören C. J. Meijerberg. 

Ännu på 1830-talet och äfven långt senare hade de 
allmänna skolorna icke lyckats förvärfva sig något större 
anseende, hvilket i väsentlig mån berodde på lärarnes dåliga 
aflöningsvillkor, men äfven på ett mindre tillfredsställande 
undervisningssätt. 

Under Stockholms stads undervisningsverk lydde då 13 
högre och lägre läroverk med 44 lärare och omkring 1,1(X) 
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lärjungar, medan deras antal nu är 2,700 ensamt i de högre 
läroverken. 

Arliga lönen vid Stockholms gymnasium, med 60 lär-
jungar, var då 510 tunnor spannmål å 9 kronor och 2,190 
kronor i penningar, eller tillsammans 6,780 kronor, hvilka 
fördelades på fyra lektorer, en adjunkt och en kantor. 

Vid Klara högre liiidomsskoia uppgick lönen, däri med-
räknade 115 tunnor spannmål, till 3,072 kronor 50 öre att 
fördelas på en rektor, en konrektor, tre kolleger, en duppli-
kant, en kantor och två afskedade lärare. Lärjungarnas 
antal var 180. 

Vid Maria högre lärciomssicola, med 97 lärjungar, 
skulle en rektor, en dupplikant, tre kolleger och en kantor 
dela på 3,022 kronor 50 öre. 

Vid hvartdera af dessa tre läroverk funnos därjämte bo-
ställsrum för en, möjligen äfven för två lärare; men lönernas 
ringa belopp voro, äfven för den tiden, i ögonen fallande. 

;lpologistskolorn as lärare hade än sämre aflöningar. 
Vid Jakobs skola t. ex., med 121 lärjungar, uppburo en rek-
tor, två kolleger, en dupplikant och en kantor tillsammans 
endast 2,019 kronor. 

Dessutom funnos förutom 3 garn isonsförsan ?lingsskolor 
med 232 lärjungar, hvilkas lärare aflönades med 100 till 450 
kronor, icke mindre än 29 allmänna katekes, fattig- och 
arbetsskolor med 47 lärare och 2,482 lärjungar, hvarest 
lönerna voro tterst små, ända ned till 75 kronor. 

Flertalet af dessa skolor motsvaras nu af folkskolorna 
med omkring 20,000 lärjungar. 

Phihipsnska skolan på Södermalm med 190 lärjungar, 
hvaraf 90 flickor, var ett lysande undantag beträffande aflö-
ningen, ty där erhöll läraren 1,050 kronor och lärarinnan 
500. Något bättre var det vid Nya elemnentar.skolan med 
100 lärjungar, ty där fingo 8 lärare dela på 9,300 kronor. 

Endast Storklm.ol,n,s gjjmnnasiumn, de två /är(loms.skolorna 
och Nya elementarskolnim åtnjöto något anseende, medan alla 
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de andra lämnade mycket öfrigt att önska, hvarför, och enär 
behofvet af goda skolor var jämförelsevis stort, många en-
skilda läroverk uppstodo. 

Hiliska skolan på Barnängen med 112 lärjungar och 
L. Thulstiups i n:o 7 Klara Norra Kyrkogata med 21 
lärjungar, voro utmärkta helpensioner, hvarest den årliga af-
giften var 450 kronor. J. N. Palrngi'ens goss skola i n:o 27 
Tyska Prästgatan med 60 lärjungar var äfven en utmärkt 
goss-skola, och flere finnas än i lifvet, som där fått sin första 
undervisning. Dessa skolor hafva emellertid för länge sedan 
upphört. 

Däremot lefver än 	Vallinska Jljckskolan, som på 
uppmaning af pastor primarius J. 0. Wallin inrättades 1831 af 
den framstående historieskrifvaren Anders Fryxell, då rektor 
i Maria högre lärdoms- eller trivialskola. 

Denna skola, kanske den första i sitt slag här i landet 
och nu inrymd i f. d. Gymnasiehuset på Riddarholmen, lycka- 
des genast vinna ett stort anseende. Den var då icke stor, 
ty lärjungarnas antal var endast 50 med 3 lärare och 2 
lärarinnor, men har småningom utvecklats till fullständigt 
läroverk, med 220 lärjungar, 17 lärare och 10 lärarinnor. 
Därifrån hafva 130 lärjungar aflagt mogenhetsexamen och skolan 
skötes fortfarande utmärkt af den nuvarande föreståndarinnan, 
fröken Evelina Fahnehjelm. Lärovekets rektor är doktor M. 
Höjer och dess inspektor en af de aderton i Svenska akade-
mien, doktor C. D. af \Virsän. 
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Fattigvärden. 

Innan vi lämna denna långt ifrån fullständiga skildring 
af hufvudstadens förhållanden på 1830talet och öfvergå liii 
ett försök att blicka in i dess framtida utsikter och utveckling, 
vilja vi dock först kasta en flyktig blick på fattigvårdsväsendet, 
hvilket då sköttes af hvarje församling för sig, genom en 
därtill vald styrelse, men nu gemensamt för hela Stockholm 
af fattigvårdsnämnden. 

Hård är den lott, som drabbar den, hvilken för sitt 
lifsuppehälle måste anlita den allmänna fattigvården, men än 
hårdare måste det kännas, om de anslag, som därtill anvisas, 
icke komma de nödlidande till godo, utan till en del stanna 
i samvetslösa styrelsemedlemmars händer, ett förhållande 
som ofta nog ägde rum på den tid vi hafva försökt skildra. 

Af femårsberättelserna framgår, att territorialförsamlingar-
nas sammanlagda kostnader 1831 uppgingo i rundt tal till 
5,370 kronor för 2720, men 1836 till 108,780 kronor för 

3,980 understödstagare. Medelkostnaden för hvarje under-
stödstagare var således omkring 35 kronor det förra och 27 
kronor det senare året. Den stora ökningen i underhålls-
tagarnas antal, 1,260 stycken, får tillskrifvas kolerafarsotens 
härjningar. 

Fattigvården måste nämligen då taga hand om ett stort 
antal barn, som förlorat sina föräldrar; men att medelkost-
naden för hvarje understödstagare detta oaktadt kunnat min-
skas med 8 kronor, förefaller oförklarligt, för såvidt de icke 
blifvit ställda på en vida större förknappning än förut. 
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Ofullständiga statistiska uppgifter från den tiden omöjlig-
göra en närmare utredning däraf, och icke heller kunna de 
särskilda kostnaderna för fattighus-, försörjnings- och arbets-
hjon samt för barnavård beräknas. Under dessa för hufvud. 
staden i alla hänseenden sorgliga och bekymmersamma år, 
hvarom nutiden knappt kan göra sig en föreställning, verkade 
dock den enskilda välgörenheten mycket till nödens undrande 
för de små barnen, af hvilka icke få upptogos såsom egna 
af goda människor. 

Äfven om hänsyn tages till då mot nu rådande låga 
varupris, bör af det anförda dock klarligen framgå, att under-
stödstagarne måtte hafva haft det ganska knappt; och att 
det varit knappare än hvad det bort vara, bör lätteligen 
kunna fattas, då man vet, huru icke så sällan det gick till 
inom dåvarande fattigvårdsstyrelser. Hjonen, inhysta i trånga 
och osunda fattighus, voro ofta illa nog behandlade, och än 
mera olycklig än förut blef den som vågade klaga. 

Den på hvarje invånare af hufvudstadens befolkning sig 
belöpande kostnaden för fattigvården uppgick i medeltal 1831 
till 1 krona 17 öre och 1837 till 1 krona 21 öre. Samman-
lagda fastighetsvärdet på församlingarnas då ägande fattighus 
uppgick till omkring 250,000 kronor. 

De palatslika och ändamålsenliga byggnader, hvaröfver 
fattigvårdsnämnden nu förfogar, och dem vi alla hafva för 
ögonen, torde väl hafva ett värde af omkring 2,500,000 kr. 

Nettokostnaden för 1892 års fattigvård uppgick till 
1,175,618 kronor eller i medeltal 4 kronor 65 öre på hvar 
och en af stadens invånare; men så funnos också 14,6$ 
understödstagare fördelade på följande inrättningar: 

Sabbatsbergs fattighus . . . . . . . . . . . . . . 1,109 
Södermalms 	d:o 	..............707 
Försörj ningsinrättningen .............2,03 i 
Arbetsinrättningen .................564 
Fattigasylen för barnaföderskor .........29 
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Uppfostringsanstalten för gossar och flickor . 237 
Barnhemmen ....................77 
Utackorderade ...................,056 
1 sina hem understödda ...............1,873 
Medelkostnaden per understödstagare har varit 80 kro-

nor 5 öre. På hvarje särskild klass af den) har den 1892 
åter varit: 

Sabbatsbergs 	fattighus . 	. . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. kr. 115,17 
Södermalrns 	d:o 	........... » 117,o 
Försörjningsinrättningen 	......... » 76,70 
Arbetsinrättningen 	............. » 82,20 
Fattigasylen ................. » 63,5 3 

Uppfostringsanstalten för gossar ..... » 199,56 
D:o 	» 	flickor ..... » 197,07 

Barnhemmet 	n:o 	2 	............ » 230,61 
D:o 	» 	1............. » 26,44 

Utackorderade 	............... » 72,0 1 

1 	sina 	hem 	understödda 	......... » 38,54 
Stockholms fattigvård är, trots de stora kostnaderna, 

jämförelsevis billigare, en tredjedel och däröfver, än i Göteborg, 
Malmö och Norrköping. Huruvida den är bättre där än i 
Stockholm, därom hafva vi ingen kännedom, men vi veta, att 
här är den utmärkt god och väl ordnad. 

Af kommunens alla angelägenheter torde väl ingen vara 
af så obehaglig beskaffenhet som de, hvilka tillkommer fattig-
vårdsnämnden, ty att hafva att göra med fattiga, och deras 
mången gång öfverdrifna anspråk är ingen lätt sak, och icke 
minst svårt är att tillse, det icke landskommunerna kasta allt 
för många af sina fattiga på hufvudstadens fattigvård. Hem-
ortsrätten underlättar sådana sträfvanden från landskom muner-
nas sida alltför mycket. 

Ett oförtröttadt nit för kommunens bästa, en icke ringa 
uppoifring af tid och stor människokärlek kräfves af fattig-
vårdsnämnden och dess ordförande, hr A. G. Lagergren. 
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Hälsovärd och sjukvärd 

Fattigvård och hälsovård med sjukvård höra på sätt och 
vis ihop, ty fattigdom skall med de senare bekämpas. 

Vi hafva i det föregående, där och hvar, redan redo-
gjort för huru illa med hälsovården det förut var ställdt här-
städes, då hälsovårdspolis icke allenast saknades, utan till och 
med behofvet däraf ännu icke hade gått in i det allmänna 
medvetandet. Ännu en gång vilja vi återkomma till denna 
viktiga fråga. 

1 Stockholm funnos 1433, med inbegrepp af två stads-
läkare och åtta fattigläkare, numera kallade distriktsläkare, 
tillsammans 67 läkare, förutom fältskärer och apotekare. På 
hvarje läkare komrno i medeltal sålunda 1.212 af stadens 
invånare. 1 detta hänseende var det således bättre hestäldt 
än nu med 13 läkare, eller en på 1,369: men tages läkare-
bildningens ståndpunkt i betraktande, torde företrädet dock 
kunna lämnas vår tid. 

Hufvudstadens egna sjukvårdsanstalter voro på i30-
talet icke på lång när så utvecklade som de bort vara med 
den då i allmänhet rådande stora dödligheten. 

Visserligen fanns Serafimerlasarettet, som egentligen är 
en statsinrättning, med 300 sängar, hvaraf 130 synas hafva 
varit upptagna af sjuka från kommunen; men därutöfver 
hade man endast att tillgå sjuksängarna på fattighusen samt 
de 200, som funnos i provisoriska sjukhuset på Södermalm, 
hvarest 1832 vårdades 191, hvilka dock till större delen voro 
koppsmittade. 
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Numera förfogar kommunen öfver nedannämnda sjuklws 
med följande antal sängar: 

Sabhatsberg 	............. 310 
S:t 	Göran 	.............. 266 
Katarina ................75  
Maria 	................ 153 
Epidemisjukhuset 	.......... 170 

Tillsammans 1,104 

Dässutom äger kommunen rättighet att af Serafimer-
lasarettets numera 400 sängar belägga 200, samt att på 
Stockholms stads- och läns sjukhus inlägga 100 sjuka. Slut-
ligen torde få ihågkommas att våra stora fattighus, arbetshus 
och försörjningsinrättningar hafva sina egna sjukvårdsan-
stalter. 

Någon besiktning å prostituerade ägde då ännu icke rum, 
ty denna började först 1847, hvilken nyttiga åtgärd till sam-
hällets skydd mot en sjukdom, hvars följder äro förfärliga, 
emellertid varit utsatt för mycket obefogadt klander af flere 
välmenande och äfven rättänkande, men på samma gång 
opraktiska personer, och bland dem, märkvärdigt nog, äfven 
kvinnor. 

Huru många prostituerade, som då funnos, därom lämna 
femårsberättelserna •inga uppgifter, men väl att 1832 vårda-
des på kurhuset 130 veneriskt sjuka tillhörande staden samt 
under de föregående åren högst 460 och minst 313. Antalet 
vårdade har 1802 åter varit 627, af hvilka 215 dock icke 
haft venerisk sjukdom. 1 förhållande till folkmängden hafva 
nämnda sjukdomar således väsentligen aftagit. Antalet pro-
stituerade 1801 uppgick till omkring 100. 

1 hvad mån dödligheten per 1,000 invånare har under 
detta århundrade förminskats genom förbättrad hälsovård och 
sjukvård framgår af följande tabell. 



92 	 HÄLSOVÅRD OCH SJUKVÄRD. 

100 ................. 16,8 
105 .................. 43, 
1810 ................. 48,3 
1815 ................. 37,0 
1820 ................. 49,4 
1825 . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 37, 2 

1830 ................. 45, 
1834 kolera 	............. 85,4 
1 8 35 . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 34, 1 

1840 . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 39, 4 
1845 . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 35,8 
1850 ................. 42,i 
1853 kolera 	............. 62,i 
1855 . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 42,6 
1860 ................. 30,2 
1865 . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 32,3 
1866 kolera ............. 3ii 
1870 . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 30,2 
1875 . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 35,2 
1880 . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 28,s 
1885 ................. 25,i 
1890 ................. 19,9 
1891 influensa 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 22,1 
1892 . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 20,4 

Man finner af denna tabell, att vändningen från ett 
sämre till det bättre började mellan 1.855 och 1860. Vi 
behöfva endast nämna, att vattenledningen då kom i gång, 
för att därtill förklara orsaken, samt att än gynnsammare 
blef förhållandet efter 1875, då äfven afloppstrummorna vun-
nit en jämförelsevis stor utsträckning. Att den förr så 
fruktade koleran numera förlorat sin udd, framgår af 1866 
års jämförelsevis ringa dödlighet. 

Hälsovårdsnämnden kostar årligen visserligen omkring 
48,000 kronor, men ser man på hvad därmed uträttats, så 
äro nämnda penningar väl använda. 
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Man behöfver för detta ändamål tänka sig tillbaka en-
dast till tiden innan vattenledning fanns, då dödligheten var 
dubbelt så stor som nu, eller att 1891 i stället för 5,673 döda 
deras antal skulle hafva varit dubbelt större, eller 11,316, 
hvaraf 668 barn under 3 år. Dessa små skulle för sin vård 
visserligen icke hafva kräft några anmärkningsvärdt stora 
belopp; men den sorg, som deras förtidiga bortgång skulle 
hafva framkallat i många hem, är också någonting, som i 
det mänskliga lifvet bör tagas i betraktande. Kasta vi åter 
blicken på återstående 5,000, så skulle många af dem hafva 
varit i sin fulla kraft och deras bortgång framkallat ej endast 
sorg, utan äfven nöd och bekymmer för de efterlefvande, 
till hvilkas afhjälpande fattigvården enligt all sannolikhet måst 
bidraga. 

Förhållandet är icke numera sådant som förr, och där-
för har Stockholms kommun att tacka sin vattenledning, sina 
afloppstrummor, sin hälsovårdsnämnd och dess läkare, pro-
fessor Klas Linroth. 

Den enskilda välgörenheten, som är den kristliga kär-
lekens vackraste blomma, har alltid varit stor i hufvudstaden; 
men den är med all sannolikhet numera större än fordom, 
därom vittna de många välgörenhetsinrättningar, dem våra 
dagar kunna uppvisa. 

Det redan af Odhelius 1785 påpekade behofvet af ett 
hem för obotliga sjuka har genom föranstaltande af den 
store människovännen och läkaren M. Huss kommit till 
stånd. Det äger redan ett kapital af omkring 2,500,000 kro-
nor, hvilket årligen ökas medels gåfvor och testamenten. 
I'ör sjuka barn hafva vi Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt 
med ett kapital af nära 800,000 kronor och en annan för 
vård af fallandesjuka sinnesslöa barn. Att uppräkna dem 
alla, skulle föra till en alltför stor vidlyftighet, och dem som 
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önska därom erhålla kännedom, kunna vi hänvisa till öfver-
ståthållareämbetets senaste femårsberättelse, hvari alla finnas 
uppräknade. 

Antalet af i Stockholm befintliga fromma stiftelser, stipendie-
fonder och pensionsanstalter är högst betydligt och de äga 
tillsammans ett kapital af omkring 105,000,000 kronor. Räk-
nas därifrån pensionsinrättningarna för civila och militära 
ämbets- och tjänstemän samt för deras änkor och barn, 
med ett sammanlagdt kapital af omkring 51,000,000 kronor, 
så komma öfriga 54,000,000 kronor på de andra stiftelserna, 
hvilka årligen dela ut 2,000,000 kronor. Bland ordenssam-
funds välgörenhetsinrättningar torde Timmermansordens hospi-
tal med tiden blifva det rikaste. Dess synliga kapital är 
väl nu endast 200,000 kronor, men dess tomter hafva millio-
ners värde, då de komma att styckas och säljas, hvartill rätta 
tiden dock ännu icke är inne. 

Bland stiftarne finna vi personer af snart sagdt alla stånd 
och villkor, från och med konungar och drottningar ända 
ned till fattighjonet Vilhelmina Edberg, som gifvit 675 kronor, 
hvaraf räntas utdelas till skodon åt fattiga på Sabbatsberg. 

Det stora flertalet af dessa fonder äro stiftade efter 1834 
års realisation. De som före den tiden funnos hafva genom 
nämnda realisation, som var en nödtvungen åtgärd af före-
gående tiders dåliga finansförvaltning, fått sina kapital mer 
eller mindre minskade, ända till två tredjedelar af deras 
ursprungliga belopp. 



Stockholms framtid. 

1 den i förordet omnämnda skriften, »Något om Stock-
holm», hafva vi framställt våra åsikter om hufvudstadens 
framtida utveckling. Skriften föreföll mången alltför blom-
stersmyckad, men erfarenheten har bekräftat hvad då uttala-
des, och ehuru ingen kan lyfta på framtidens slöja, är man 
dock berättigad att af erfarenheten draga slutsatser. 

Vi beräknade då att Stockholm skulle på sitt område, 
168,800 ar (en ar = bo) kv.-m.) kunna hysa 572,610 invånare. 

Till grund för denna beräkning lades dels att halfva 
området, 84,400 ar, skulle blifva kvarter och den andra 
hälften, parker, gator och öppna platser, dels ock däraf att 
i kvarteren Gripen, Gropen, Blåman, Spektern och Oxen 
större, med en yta af 520,8 4 ar, då bodde 3,500 personer, 
eller 6,6 pr ar. 

Man vet, att de nuvarande, till stor del ännu icke styc-
kade, kvarteren innehålla, då i betraktande tagas endast 
Kungsholmen, Östermalm och Norrmalm samt Södermalm 
(till de öfriga stadsdelarne vilja vi längre fram återkomma) 
tillsammans i rundt tal 119,180 ar hvilka äro på följande 
sätt fördelade: 

Hela 	Kvarters- 
området, området. 

Kungsholmen . . . . . . . . . . 36,997 29,310 
Norr- och Östermalm .....65,556 44,280 
Södermalm ...........5i5i2 45,590 
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Huru stora tomterna komme att blifva, sedan därifrån 
styckats, hvad som erfordras till gator, parker och öppna 
platser enligt den fastställda regleringsplanen, därom saknas 
uppgift i de eljes mycket rikhaltiga kommunalberättelserna, 
och dock är en sådan utredning af stor vikt för bedömande 
af tiden, när man må behöfva tänka på stadens vidare ut-
vidgning, ty uppenbart är att behof däraf kommer att göra 
sig gällande kanske förr än hvad mången föreställer sig. 

På Stadsingeniörskontoret hafva vi emellertid erhållit en 
uppgift på parkers, gators och allmänna platsers blifvande 
storlek, på grund hvaraf vi tro oss kunna uppställa följande 
tabell, som dock icke kan vara fullt tillförlitlig, och i hvilken 
ytorna äro angifna i ar: 

1-leta 	Kvarter. 	Gator. 	Parker.  
området. 

	

Kungsholmen ......36,977 21.849 	6,963 8,16 
Norr- och Östermalm. . 65,556 42,050 20,471 3,035 
Södermalm .......54,512 27,156 17,767 9,589 

Totalsumma 157,045 91,05 45,201 21,789 

1 denna tabell ingå icke Staden inom broarna och Djur- 
gård sstaden. 

1 tabellen är parkytan nog riktig; men en möjlighet är, 
att gatornas yta blifvit för stor och kvarterens således för liten. 
Närmare komma vi dock icke, alldenstund kvarterens rätta 
storlek ännu icke är, som ofvan anförts, uträknad. 

Enär södra Djurgården eller den del däraf, som ligger 
söder om Djurgårdsbrunnsviken och kanalen, innehåller 
22,295 ar, så kommer parkernas yta följaktligen att blifva 
föga mindre. 

För öfrigt synes, att man varit tämligen frikostig med 
parker på Kungsholmen och Södermalm. Huruvida något 
verkligt behof däraf föreligger, blir åter en annan fråga. 

1 sammanhang härmed kan anföras, att i Staden inom 
broarna, som innehåller 3,165 ar, upplaga gator och öppna 
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~)iats(,r icke mindre är 1 ,02 ar eller mer än 16 proc. af  
Öcia områdets, hvadan denna stadsdel alldeleg icke är i detta 
hänseende så vanlottad som det så ofta framhållits. 

On) nu tillses, huru många invånare finnas i de tätast 
hebodda stadsdelarne, för att däraf sluta till förhållandet för 
hela staden, så faller tanken lätt på Nikolai församling, som, 
Biddarholmen oräknad, innehåller kvarter med en yta af 
1,703 ar och 11,388 invånare, eller i medeltal (1,6 pr 
ar, hvarjämte dödligheten därstädes är 16,47 pr 1,000 
årligen. 

Gå vi åter till Katarina församling, så finna vi där endast 
0,62 invånare pr ar af kvarteren, men detta oaktadt är död. 
ligheten därstädes 21,4 1 pr 1,000, och ungefär samma för 
hållande äger rum på Kungsholmen, där den är 20,94 
pr 1,000. 

1 Nikolai församling med sina smala gator råder således 
en vida mindre sjuklighet än i de andra nämnda stadsdelarne 
med sina breda gator. Orsaken därtill är ingen annan än 
den, att i den förstnämnda församlingen är befolkningens eko-
nomiska villkor vida bättre än i de andra. 

Gå vi nu åter till Jakobs församling, hvarest, likasom 
i Klara, den minsta dödligheten är rådande, eller 14,6 s pr 
1,000, så har i ofvannämnda fem kvarter, med 530 ar, folk-
mängden därstädes minskats på fjorton år från 3,500 till 
3,067 och antalet pr ar således från 6,6 till 5,7, hvaremot 
i medeltal för hela Jakob komma 5 pr ar. 

Vi vilja tills vidare antaga detta antal pr ar af kvarterens 
storlek för hela $tockholm, då vi erhålla följande antal in-
vånare på: 

Kungsholmen ..........100,fl5 
Norr- och ()stermalm .....210,250 

ödermalm - 1 3),78O 

eller tillsammans 455,275 
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Lägges därtill den nu befintliga folkmängden, 13119 i 
Nikolai församling samt i Djurgårdsstaden, då skulle Stock-
holm på sitt nuvarande område kunna hysa 468,394 invånare. 

Denna folkmängds siffror understiger med omkring 100000 
den af oss för fjorton år sedan beräknade, oaktadt kvarters-
ytan då antogs blifva endast 84,00 ar, men nu 91,000. 
Orsaken till den stora skillnaden ligger dels i den förmodade 
folktätheten, som på anförda skäl då antogs blifva 6,7 5, 
men nu 5 personer pr 100 kv.-m., dels ock däri att då äfven 
medräknades Galérvarfvet, Skepps- och Kastellholmarna samt 
Långholmen, hvilkas hela yta uppgår till 6,106 ar. Vi vilja 
längre fram återkomma till denna för stadens framtida sociala 
och ekonomiska förhållanden mycket viktiga fråga. 

Utan tvifvel frågar mången: när kommer detta att in-
träffa? 

Denna fråga är icke lika lätt besvarad som den före-
gående, men vi vilja därmed dock göra ett försök. 

1 ofvan åberopade skrift har folkmängdens årliga ökning 
antagits blifva 1,6 proc., på grund hvaraf den 1894 skulle 
hafva varit 220,000, men är, som kändt, 20,000. Vi hafva 
således räknat för lågt med icke mindre än 30,000 personer, 
eller med andra ord, den antagna folkökningen med 1,96 
proc. har varit för låg. 

Oaktadt detta vilja vi för framtiden icke beräkna folk-
ökningen större, eller för erhållande af ett mera afrundadt tal, 
till mera än 2 proc., hvarför goda skäl föreligga. 

Under de tio åren 188 t-90 har nämligen antalet födda 
varit 3,245 proc. och döda 2,286 proc. af  medelfolkmäng-
den, hvadan skillnaden, till förmån för de förra, är 0,95 
proc. 	Antagligt är, att hälsovårdsnämndens hittills visade 
välgörande verksamhet icke kommer att minskas, utan i stället 
ökas, hvarigenom dödligheten fortfarande skall aftaga, på 
sätt ägt rum från och med 1880, och någon minskning i den 
nu rådande medeldödligheten, eller 20,34 pr 1,000 invånare, 
således kan vara att förvänta. En sådan till visshet grän- 
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sande sannolikhet vilja vi dock icke taga med i räkningen 
annorlunda, än att ökningen genom de föddas öfverskott 
upptages till jämt 1 proc., och att inflyttningarna komma 
att blifva minst lika stora, hvilket bör, enligt hvad erfarenheten 
bekräftat, icke vara något tvifvel underkastadt. 

Däri kunna visserligen större eller mindre växlingar 
öfver eller under medeltalet komma att äga rum, men i stort 
taget bör den årliga medelökningen dock kunna uppskattas 
till 2 proc. 

Många orsaker bidraga till inflyttningar, ty likasom 
hvarje större ting drager det mindre till sig, så utöfvar äfven 
en stor stad på alla sanihällskiasser en dragningskraft, som 
är förvånande. 

För den fattige eller mindre bemedlade hägrar en sådan 
stad såsom det ställe, där han hoppas vinna utkomst, lycka, 
bärgning, ja rikedom, och om än icke så få under denna 
strid duka under, så finnas dock många som vinna sitt mål. 

Vidare komma hufvudstadens vackra parker, nöjen, för-
ströelser, konstsarnlingar och undervisningsanstalter af många 
slag, hvilka locka dit de mera bemedlade. Äfven bör tagas i 
betraktande, att den, som sådant önskar, kan här föra ett 
mera indraget, billigt och obemärkt lefnadssätt än i en små-
stad. Många såväl stora som små ränte- och pensionstagare 
draga sig dörför till hufvudstaden, hvartill icke minst bidrager 
de, mot hvad förhållandet är i många småstäder, mindre 
komlnunalutskylderna, hvilka af stockholmare väl utskrikas så-
som ytterst tryckande, men då med glömska af att man för sina 
penningar får vida mer här än i de allra flesta landsortsstäder. 

Stockholm med sitt friska läge och sina natursköna om-
gifningar är redan i följd däraf en mycket angenäm vistelseort. 
Utvecklar sig det stora stadslifvet härstädes på sätt hittills skett, 
kan med stor sannolikhet antagas, att med stadens tillväxt ökas 
iifven de omständigheter, hvilka bidraga till att göra henne 
till en af norra Europas mest omtyckta platser, dit alla, som 
vilja och kunna tillbringa ett angenämt lif, ställa sina steg. 
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Under det mycket måttliga antagandet, att folkmängden 
i Stockholm årligen kommer att ökas med 2 proc., skulle 
den nästa år således blifva 255,000 samt därefter 

1900 	.......... 21,500 
1905 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	310,800 
1910 	.......... 31,  200 
1915 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	378,000 
1920 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	418,300 
1925 	.......... 401,900 
1930 	........... 510,000 

Omkring 30 år härefter skulle staden således blifva full-
byggd, för såvidt icke dessförinnan i bvggnadsordningen vid-
tagas sådana åtgärder och förändringar, att den blifvande 
folkmängden icke må behöfva spridas ut på en utan behof 
allt för stor yta. 

Ehuru Stockholms utveckling varit stor under de senaste 
tretio åren, har Köpenhamns dock varit vida större, ty folk-
mängden därstädes var (1.890) icke mindre än 375,000 eller 
12,5 proc. af  hela landets, som var 2,172,000, medan af Sveriges 
hela folkmängd, omkring 4,800,000, endast 5,2 proc. finnas i 
hufvudstaden. Vore förhållandena i öfrigt lika i de båda 
landen, skulle i detta nu Stockholms folkmängd vara 590,0(X). 

För att Stockholm icke skall stanna i växten, utan ut-
vecklas på ett naturligt sätt, fordras emellertid, att fortfarande 
som hittills genom kloka anordningar göres allt, som kan 
bidraga till invånarnes trefnad och folkmängdens ökning, ty 
däraf följer ökad rikedom, alldenstund penningar icke äro 
annat än sparadt arbete. 

Hvad stadens yttre förhållanden beträfrar, behöfver man 
i mån af växande folkmängd endast fortsätta den en gång 
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beträdda banan, d. v. s. utlägga torg, parker och gator m. m. 
samt utsträcka vattenledningar och afloppstrulnmor. 

För allt detta finnes en stadsplan redan upprättad och 
fastställd; men vid dess tillämpning bör tillses, att utvecklin-
gen må försiggå något så när likformigt, hvilket för staden, 
som är stor tomtägare just hvarest regleringar förekomma, 
icke bör möta någon anmärkningsvärd svårighet. Af hufvud-
stadens hela område äger staden nämligen i och för stads-
planens genomförande icke mindre än 34,782 ar, hvaraf 16,210 
äro afsedda för gator och 18 572 till tomter, hvilka i mån af 
efterfrågan alla komma att säljas. 

Södermalm, hvarest staden äger 17,336 ar, har, som 
kändt är, i sin utveckling icke lyckats hålla jämna steg med 
öfriga stadsdelar, hvartill, på sätt redan anförts, dåliga upp-
farfsvägar i väsentlig mån hafva bidragit. 

Den västra af dem är visserligen fullbordad, men den 
viktigaste, eller den från Slussen till Tjärhofsgatan, har ännu 
icke kommit till stånd. En sådan kan åstadkommas medels en 
tunnel, som bljfver det minst kostsamma, men som kan för-
vandlas till öppen skärning, då något nu okändt behof gör en 
sådan behöflig. Man må dock icke föreställa sig, att en skär-
ning mellan de blifvande höga bergväggarna kan bereda bättre 
förbindelse med ofvanliggande gator än en tunnel, ty i båda 
fallen måste nämnda förbindelse åstadkommas medels trappor. 

1 ordningen därefter kommer östra uppfartsvägen, långs 
Glasbruksgatan och Strandvägen, fram till Södra varfvet. 

På eller rättare vid Södermalm finnes en fråga, hvarmed 
man ännu icke kommit på det klara, och denna är Ham-
riiarbysjön, som bör varsamt behandlas för att icke blifva 
hvad Klara sjö fordom har varit, d. v. s. en pesthåla. 

Till fullo utredt är, att en farled mellan Mälaren och 
Saltsjön icke den vägen kan åstadkommas utan öfverdrifna 
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kostnader och stora olägenheter för vattenledningen. Detta 
har emellertid icke lagt hinder i vägen att, på sätt redan an-
förts, samma fråga åter dyker upp, för att efter någon tid 
begrafvas, och sedan återigen än en gång och kanske flere 
gräfvas upp af någon ny »sakkunnig, som är okunnig om 
hvad förut blifvit utredt. 

En annan fråga kan åter blifva den, huruvida icke me-
dels en sluss, vare sig vid Dufnäs, Dockan eller Danviken, 
nämnda sjö bör sättas i förbindelse med Saltsjön, då alla 
stränderna kring Hammarbysjön kunde blifva tillgängliga för 
fartyg. 

Onekligen har ett sådant förslag mycket, som talar för 
sig; men enär för slussning erfordras vatten och det kring-
liggande området är för litet att lämna sådant till behöflig 
mängd, så måste tanken därpå öfvergifvas. 

tJtförbart, ehuru förenadt med högst betydliga kostnader, 
är åter förslaget att sänka sjön till jämnhöjd med Saltsjön; 
men enär höjdskillnaden mellan nämnda sjöar är omkring  4.5 
meter, och Hammarbysjön icke är stort djupare, så blefve 
större delen däraf förvandlad till träsk, som måste fördjupas 
för att af fartyg kunna begagnas, hvarjämte, till förhindrande 
af Jerlasjöns samtida sänkning, en sluss blefve behöflig någon-
städes vid Sickla. 

Men äfven en annan viktig omständighet måste därvid 
tagas i betraktande, den nämligen, att en sådan åtgärd möj-
ligen kan blifva menlig för Stockholms vattenledning. 

Förhållandet är nämligen, att denna erhåller en icke 
ringa del, omkring 50 proc., af sitt vallen från de rika och 
goda källorna vid Grundsborg, hvarför staden också inköpt 
nämnda egendom. 	Klart är dock, att detta vattcn måste 
komma från högre belägna sjöar. På goda geologiska skäl 
kan nu antagas, att det antingen följer grusåsen från sjön Dref-
viken eller också tränger sig midt igenom nämnda griisås från 
den närbelägna Hammarbysjön. Från endera af dessa två sjöar 
kommer vattnet emellertid, och under sådana förhållanden bör 
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en sänkning af Hammarbysjön åtminstone icke verkställas 
förr, än man fått klart för sig, att vattenledningen däraf icke 
kan lida men. Godt vatten är för hufvudstaden en lifsfråga, 
hvilken icke bör uppoifras för en lastkaj mellan Danviks-
och Skanstullar, dit man numera kan, med vida mindre kost-
nad, komma med ett järnvägsspår. Denna fråga spökade 
senast då Saltsjöbanan skulle byggas, hvilken, som kändt är, 
var ämnad att skära Hammarbysjön vid Danviken. 

Det klokaste torde vara att låta Hammarbysjön, tills vi-
dare åtminstone, vara i fred, men att däremot anordna den 
mellan de nämnda tullarna behöfliga strandvägen. Därigenom 
skulle erhållas en nu saknad skillnad mellan vatten och land, 
hvarigenom hela denna trakt skulle vinna ganska betydligt, 
icke minst i sanitärt hänseende. 

Till förekommande af vattnets lörorenande böra de huf-
vande afloppstrumnlorna från ofvanliggande delar af Söder-
malm ledas ut till Saltsjön vid Danviken, hvarjämte, där 
vattendjupet är för ringa, detta djup måste, enligt de sanitära 
fordringarna, ökas. 

Södermalm, eller den forna Åsön, som faller mot söder 
ned till Årstaviken och Hammarbysjön, är i och för sig en 
mycket sund stadsdel, hvarest folk med mindre anspråk 
redan nu kan erhålla bostäder till vida billigare pris än i 
öfriga stadsdelar. Från flertalet därstädes tillämnade parker 
utbreder sig, djupt under åskådarens fötter, en panorama, 
som söker sitt motstvcke. Allt i denna stadsdel lofvar en 
god framtid. 	Hvad angår parkerna, kan dock ifrågasättas, 
huruvida icke, i förhållande till stadsdelens storlek, de före-
slagits större än lovad behöfligt kan blifva. Vi vilja längre 
fram återkomma till denna fråga. 

På en tid, då staden inom broarna ännu var i sanitärt 
hänseende en pesthärd, framlades af A. E. Rudberg  ett väl 
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genomtänkt förslag till en fullständig ombyggnad af hela denna 
stadsdel, hvarigenom den skulle blifvit oändligen vacker, men 
detta förslag kräfde ock betydliga kostnader och stötte på 
snart sagdt oöfverstigliga hinder. 

Nämnda förslag har sedan flere gånger återupptagits, 
dock utan att hafva lyckats ådraga sig någon afsevärd 
uppmärksamhet. 

Att det numera icke förtjänar en sådan i sanitärt hän-
seende, torde vara utredt, och icke heller i socialt hänseende. 

Vi böra nämligen erinra oss, att Stockholm icke kan 
blifva ett hemvist endast för rikt folk, på hvilkas bostäder 
och välbefinnande man företrädesvis bör rikta uppmärksam-
heten, utan att staden äfven bör tänka på de mindre be-
medlade, hvilka, sysselsättande sig med handtverk och dylikt, 
måste kunna ho icke allenast centralt, utan äfven billigt, 
och dem man icke kan, utan att begå ett stort missgrepp, 
hänvisa till stadens utkanter, hvilket emellertid skulle blifva 
föUden, därest de jagades ut från staden inom broarna och 
denna stadsdel blefve afsedd endast för rikt folk. 

En sådan förflyttning skulle, till men för dem, som däraf 
drabbas, och till olägenhet för samhället, sammanföra i sta-
dens utkanter alltför många af de lägre samhällsklasserna 
och därstädes bilda arbetarebefolkningar, som i alla större stä-
der visat sig vara besvärliga. Låt dem därför bo i fred, 
blandade med de högre samhällsklasserna, då de erhålla in-
tryck och insupa åsikter af en helt annan beskaffenhet, än 
om de för sig själfva föras ihop i aflägsna stadsdelar! Denna 
sak torde, hvad angår ni' ifrågavarande stadsdel, på sätt 
ofvan redan framhållits, i mån af en växande handel dock 
nog komma att ordna sig sjä!f. 

Därför behöfver man dock icke föreställa sig, att de som 
småningom flytta från staden inom broarna behöfva blifva 
husvilla eller nödgas flytta utom området för deras verksam-
het, ty i mån af malmarnes bebyggande flytta de mera be-
medlade dit och lämna sina gamla, mindre väl inredda 
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bostäder, hvarpå äfven i de centrala stadsdelarna brist icke 
förefinnes, hvilka då i stället upptagas af handtverkare, mindre 
industriidkare och affärslokaler. 

En sådan förflyttning, som för länge sedan börjat göra 
sig gällande, forigår ständigt och oafbrutet, hvarpå såsom 
bevis må bland annat anföras folkmängdens minskning i 
staden inom broarna samt den hvilken under de senaste fjorton 
åren ägt rum i de ofvan anförda fem kvarteren. 

Ehuru Södermalm och Norrmalm hafva jämförelsevis 
föga med hvarandra att skaffa, ty i mån af stadens tillväxt 
komma de, till följd af sina lägen och många andra förhål-
landen, att utveckla sig själfständigt och oberoende af hvar-
andra så erfordras dock genom staden mellan broarna, som 
förenar dem båda, en bekvämare förbindelse än den nuvarande. 
Fn sådan kan erhållas billigast genom den redan vid \'asa-
irons byggande antydda utvidgningen af Stora Ngatan, och 

t en sådan kommer att motsvara behofvet, bör på goda 
skäl kunna antagas. Om sedan i en aflägsen framtid 
någon öfverdrifvet hjärtnupen hälsovårdsifver sk Lille bemäktiga 
sig Stockholms stadsfullmäktige, så kan man ju pröfva sina 
krafter på de två långa och smala kvarteren, som ligga mel-
lan Präst- och Västerlånggatorna samt Tyska- och Storkyrko-
brinkarna, och ersätta dem med en beklädnadsniur, hvari 
försäljningsbodar kunna inredas, på sätt man gjort vid Benike-
brinkarna, till hvilket allt dock erfordras mycket penningar. 

Det på sätt och vis tilldragande, som ligger i det gamla, 
skulle detta oaktadt icke helt och hållet gå förloradt och 
denna stadsdel således icke heller blifva lika enformig som 
stora delar i de nya. 

Helgeandsholmen med sin bro i Drott.ninggatans förläng-
ning kommer nog att sköta sig själf. För dem, som skola 
begagna Norrbro, önska vi blott, att därstädes icke måtte 
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bildas något )blas ut», utan att åtminstone endera af de 
föreslagna byggnaderna måtte komma till stånd. Att hufvud-
stadens försköning skulle, utan kostnad för staden, därpå 
vinna, torde med fog icke kunna bestridas. Det vill emeller-
tid synas som om allt detta numera blifvit en parti- i stället 
för en sakfråga. 

Det bör vara uppenbart, att då folkmängden på Norr-
och Östermalm, som nu är omkring 141,000, ökats till 210,10, 
kommer rörelsen på vissa hufvudgator att blifva omkring 5 
proc. större ön hvad den nu är. 

En utvidgning af vare sig Drottninggatan eller Regerings-
gatan är naturligtvis tänkbar, men, till följd af stora därmed 
förenade kostnader, outförbar. En dylik utvidgning är till följd 
af Brunkebergsåsen icke heller lämpUg, ty den ena gatan kan 
icke ersätta den andra, hvarför bådas utvidgning nog blefve 
behöflig, därest någon afsevärd nytta därmed skulle beredas. 

Ett förslag att lösa denna dubbeifråga har framställts 
medels en stor bred gata från Gustaf Adolfs torg till Adolfs 
Fredriks kyrka, hvarifrån den blifvande breda Sveavägen, 
nu kallad Stora Badstugatan, skulle blifva en fortsättning. 

Förslaget torde emellertid kunna betraktas såsom i ekono-
miskt hänseende outförbart, till och tned för det framtida 
Stoekholm; men äfven i andra hänseenden är förslaget min-
dre tilltalande. 

En hufvudgata bör nämligen aldrig läggas långs krönet 
af en höjd, dit alla andra ledande gator blifva mer eller 
mindre baCkiga, utan i en dalgång, hvarest afloppsirummors 
rätta läge äfven bör sökas. 

[-lade Brunkebergsåsen icke funnits, då Stockholms förste 
öfverståthållare, Klas Fleming, på 1630talet reglerade de 
båda inalmarna, så är mer än troligt, att han lagt en gata 
i den antydda riktningen; men enär Brunkebergsåsen därför 
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icke var lämplig, hvilket den än i dag ej är, så har någon sådan 
gata därstädes icke heller kommit till stånd. 

För samfärdselns underlättande mellan stadens inre och 
yttre delar blir en väg i nämnda riktning förr eller senare 
emellertid af behofvet påkallad; och denna kan åstadkommas 
medels en tunnel för ett eller två järnvägsspår från Gustaf 
Adölfs torg till Appelbergsgatan, hvarifrån intet anmärknings-
värdt hinder möter för spårens förlängning till Norrtull och 
vidare norrut, åtminstone till Järfva. 

Utgångsstationen skulle blilva undev Gustaf Adolfs torg, 
och det var med fäst afseende därpå vi, då kajen från 
Norrbro uppåt Rosenbad skulle byggas, påpekade fördelen 
af ett galleri långs nämnda kaj med ditledande trappor, 
hvilket därjämte skulle taga sig bättre ut än den nu enfor-
miga murytafl. 

Vi vilja icke längre uppehålla oss med hvad i detta och 
åtskilliga andra hänseenden bort göras annorlunda än som 
skett, hvilket framtiden väl får afhjälpa, men vilja dock 
fästa uppmärksamheten därpå, att dylika tunnlar förekomma 
i flere af utlandets större städer samt att vi redan hafva 
en sådan, Brunkebergstunneln, som förenar andra stadsdelar 

n de nu ifrågavarande. 

Vi hafva redan visat, under förutsättning, att den an-
tagna kvartersytan är riktig, att staden icke kan, enligt nu 
gällande byggnadsordning, hysa större folkmängd än 468,394 
samt att detta skulle inträffa 192,5, d. v. s. omkring 30 år 
härefter. Man må dock icke föreställa sig, att staden då 
blifvit, likasoln en mäuniska, fullvuxen, eller med andra ord, 
att den icke vidare kan blifva större, ty uppenbart bör vara 
att, i mån af ökad kapitalrikedom, ej blott i hufvudstaden, 
utan iifven i hela landet, en utveckling fortfarande kommer 
att äga rum. I:tlandets större städer hafva ådagalagt en 
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sådan, och icke kan väl Stockholm hlifva ett undantag från 
den allmänna regeln 

Men huru skall man, sedan inga obebyggda tomter fln--
nas kvar, då bete sig? Man pekar visserligen på Ladugårds-
gärdet och andra trakter, men dessa tillhöra icke kommunen, 
hvarför i tid måste tänkas på, hvad i den vägen bör göras, 
hvartill hör inköp af närmast staden liggande välbelägna 
trakter. l)å kan fråga äfven uppstå därom, huruvida man 
icke varit alltför frikostig med parker på Södermalm och 
Kungsholmen. Att de på Norr- och Östermalm, med 15 kv.-m. 
på hvar och en nu blifvande invånare, komma att motsvara 
hehofvet, därom bör något tvifvel icke råda; men hvad skall 
man då göra med 70 kv.-m. på Södermalm och nära 80 på 
Kungsholmen? 

Ensamt de tätt bredvid hvarandra liggande Årsta-, Tanto-
och Eriksdalslundarna på Södermalm äro nära 6 och Mälare-
parken på Kungsholmen nära 4 gånger större än Humle-
gården, som dock innehåller 1,100 ar, eller 110,000 kv.-m., 
och detta oaktadt aldrig har visat sig vara för trång. 

Parkerna i dessa stadsdelar böra således saklöst och 
utan men för hälsotillståndet kunna förminskas med åtmin-
stone 10,000 ar, hvarå 50,00() personer kunna bo. 

\rid bedömande af en fråga, sådan som denna, bör näm-
ligen tagas i betraktande invånarnes lefnadsvanor. Då den 
stora mängden söker förströelser, hvilket inträffar endast på sön-
och heigdagar, begifver den sig utanför tullarna, och i detta 
hänseende är Södermalm alldeles icke vanlottad, ty förtju-
sande är den trakt,- som ligger bortåt Nacka och hvarest 
Sickla djurgård redan ordnats för att mottaga de besökande; 
och de som anse förhållandena vid Saltsjöbaden vara för 
kostsamma, för dem finnes i närheten af Neglinge en trakt, 
hvarest icke allenast goda bad kunna tagas, utan det nyan-
lagda värdshuset vid Moranäs kan äfven bjuda på åtskilligt, 
hvarjämte hela trakten kommer att ordnas för mottagande 
af besök just af medelklassen. 
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Den nämnda samhällsklassen kommer icke att besöka de 
lina parkerna, som i sådant fall nog få stå folktomma. På 
Kungsholmen, där man har att tillgå den vackra Karibergs-
parken, är det på samma sätt. 

Uppenbart är, att om staden kan hysa 51,000 invånare 
i stället för 168,000, så blir ett sådant förhållande icke 
allenast angenämare för stadens invånare, ty människan 
älskar sällskap, vill se och ses, utan det blir därjämte för 
kommunen mindre kostsamt, medan vissa utgifter, såsom för 

tors underhåll, renhållning och belysning, äfvensom för polis-
evakning och därmed jämförliga kostnader, blifva ungefär lika 
tora, området må hysa 50,(00 eller 100,000 personer mer 

r mindre. Vidare kan hälsotillståndet icke lida däraf att 
Prdarna skulle göras något mindre än hvad de nu måste 
ara, ty den åsikten, att detta förbättras i förhållande till 
rdarnes kubikinnchåll, håller icke streck och har af er-

trenheten åtminstone hittills icke bekräftats .1 sammanhang 
Öärmed står frågan om tomternas styckning, ty en sådan 
aed tO meters fasad är alldeles icke någon styggelse. Ju 
mindre antal personer finnes i ett hus, desto bättre är det 
Pr trefnad och sundhet. 

Frågan härom synes vara af synnerlig vikt, hvarför en 
ullständig utredning däraf bör, ju förr desto hellre, åstad- 
ommas, på det man icke en gång må blifva utsatt för en 
hehaglig öfverraskning, hvarvid det första blir att beräkna 

de enligt stadsplanen blifvande kvarterens rätta storlek. An- 
märkningsvärdt är, att drätselnämnden icke långt före detta 
tänkt på den saken men den har väl förmodligen föreställt 
ig, att staden kan rymma huru stor folkmängd som helst 
amt att det blir framtiden som får ordna den saken. Så 
änkte på sin tid äfven drätselkommissionen; men att den 
änkte på tok, det har erfarenheten lagt i dagen. 



110 	 ST0(KII0LMS F1IAMTIL). 

1 fråga om stadens vidare utveckling hafva vi ännu icke 
talat något om i hvad mån handel, sjöfart och industri komma 
att därtill bidraga, men att detta bidrag blir större, än som 
kan förväntas af vanligt bostadsfoik, därom bör icke råda 
något tvifvel. 

Att däröfver uppställa några beräkningar, som göra an-
språk på sannolik tillförlitlighet, är emellertid icke möjligt, 
enär utvecklingen i ty fall är beroende af hela landets ut-
veckling, hvilken åtminstone hittills visat sig vara kraftig, och 
man bör kunna antaga, att så skall fortfarande äga rum. 

Med anledning däraf bör omtanke ignas de åtgöranden, 
hvilka kunna bidraga till nämnda näringars utveckling, då 
man i första stund tänker på samfärdsmedlens förbättrande, 
och i detta hänseende har Stockholm ännu åtskilligt öfrigt 
att ordna. 

Dit torde i första hand få räknas den föreslagna kana-
len genom Moranedet, hvarigenom vägen till och från södra 
Östersjön blir både kortare och billigare att begagna än den 
nuvarande. Äfven erfordras en stark isbrytare, som kan 
hålla de viktigare farlederna på såväl Saltsjön som Mälaren 
isfria. 

Vidare är en ny sluss af behofvet påkallad, på det Stock-
holm fortfarande skall kunna bibehålla herraväldet öfver han-
deln i Mälaredalen, så att denna icke må dragas vare sig 
till Oxelösund, Gefle eller Göteborg. Möjlighet bör därför 
beredas för de stora stenkoisfartygen att kunna gå in i Mä-
laren, åtminstone till Vesterås. Därigenom underlättas järn-
handtering och äfven andra näringar, handelsomsättningen 
kommer att utvidgas, och med den uppstår en ökad handelsvinst, 
som naturligtvis kommer att stanna hos Stockholms köpmän. 

Vi hafva redan heskrifvit den nuvarande slussen och 
de åtgärder, som böra vidtagas för att tills vidare förlänga 
densamma. Men detta motsvarar behofvet endast till en 
tid, hvarför en ny sluss bör byggas så stor, att de far-
tyg, som kunna gå genom kanalen vid Moranedet. hvilken 
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vi vilja kalla Saltsjökanalen, älven må kunna gå genom ifråga-
varande sluss, som därför bör blifva 6 meter djup, 18 meter 
bred och 108 meter lång, medan motsvarande mått på den 
nuvarande äro endast 3,66, 9,60 och 45,12 meter. 

Hvad beträffar läget för en sådan sluss, vill Polhems 
Gamla sluss synas vara det lämpligaste. tJtom andra för-
delar kunna broarna på de nya uppfartsvägarne till Söder-
malm då komma att ligga så högt, att en del fartyg där 
kan gå fram, utan att broarna för dem hehöfva öppnas. 

Man har älven talat om en friIiann i eller i närheten 
af Stockholm. Med kännedom af handelns natur och Stock-
holms läge bör det emellertid vara tämligen tydligt, att en 
frihamn härstädes alldeles icke kan påräkna några anmärk-
ningsvärda fördelar. Göteborg erbjuder därför ett i alla hän-
seenden vida lämpligare läge; men älven där kan det vara 
tvifvel underkastadt, huruvida fördelarna skola uppväga de 
stora därmed förenade kostnader, dem vi hafva hört upp-
gifvas till 10 å 15 millioner kronor. 1 Köpenhamn har man 
däremot upptagit och satt i verket det redan af Kristiern II 
för mer än 370 år sedan väckta förslaget att för handeln 
på Ostersjön och till kufvande af Liibecks då tryckande han-
delsvälde anordna en >stapel, som det då kallades; men vi 
halva ännu icke sett fördelarna af denna ofantligt kostsamma 
inrättning, och intill dess detta inträffat, bör man härstädes 
kunna gifta sig till tåls. 

Däremot finnes en annan för hufvudstadeii mera viktig 
fråga, den nämligen att kunna blifva ägare af Skepps- och 
Kastellholmarna saint af Gak'rvarfvet, hvarom af ölverståt-
hållareämbetet redan den 7 april 1863 framställning gjordes 
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hos Kongi. Maj:t. Det kan vara skäl att i minnet åter-
kalla hvad i nämnda framställning anfördes, enär det äger 
tillämpning än i dag. 

Bemälda ämbete anför nämligen, »hurusom, för hefräm 
jande af hufvudstadens och angränsande landsdelars handel 
och sjöfart, visserligen under de senaste decennierna flere 
både gagneliga och dyrbara företag blifvit inom hufvudstaden 
dels redan utförda, dels påbörjade eller beslutade, men att, 
sådant oaktadt, det torde kunna antagas, att, vid den utveck-
ling, som vore att emotse för affärsverksamheten på denna 
hela det östra Sveriges viktigaste stapelplats, hvilken tillika 
utgjorde landets förnämsta kousuintionspiats och såsom fabriks-
ort intoge ett framstående rum, den redan nu kännbara bri-
sten på tillräckliga in- och aflastningsställen för skeppsfarten 
måtte komma att ännu mer ökas samt slutligen, om denna 
brist icke afhjälptes, att på rörelsens framsteg utöfva ett full-
komligt hämmande inflytande. Särdeles vore detta att för-
vänta vid en ytterligare utsträckning af beslutade järnvägs-
anläggningar. Det synes därför vara af synnerlig vikt, att 
inom hufvudstaden beredcles för sjötrafiken sådant utrymme, 
att densamma icke allenast för det närmast inträdande be-
hofvet blefve fullt tillräckligt, utan äfven lämnade tillfälle till 
all den utvidgning, rörelsens tillväxt i framtiden kunde fordra.> 

Vidare anför öfverståthållareämbetet: »att af de särskilda 
delar, hufvudstaden innefattar, funnes, enligt ämbetets åsikt, 
icke några, som för trafiken till sjös erbjöde större fördelar, 
än Skepps- och Kastellholmarna. Belägna i inedelpunkten 
af stadens vidsträckta hamnområde, på lämpligt afstånd från 
alla dess stränder vid Saltsjön, syntes dessa holmar bestämda 
att, i den mån staden förstoras, täfla i vikt och nytta för 
handeln och sjöfarten med den bolme, som af ålder utgjort 
Stockholms förnämsta handelsplats, eller staden inom broarna 
och de torde så tillvida blifva lyckligare lottade än denna 
stadsdel, som vid deras reglering och bebyggande nutidens 
fordringar på sundliet och prvdlighet utan svårighet kunde 
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göras gällande. Äfven den del af Djurgårdens strand, hvilken 
för närvarande upptages af flottans galérskjul, visade sig 
såsom hamnplats vara af icke obetydlig vikt för staden, 
helst från denna plats, om rörelsen sådant kräfde, borde 
kunna beredas bekväm förbindelse både med den under an-
läggning varande kajen utefter Ladugårdslandsviken och den 
staden numera tillhöriga, vidsträckta och väl belägna strand-
plats, som för närvarande upptages af Djurgårdsvarfvet. 

Så länge grunderna för landets sjöförsvar förblefvo 
orubbade, saknade hufvudstadens styrelse anledning att, med 
hopp om framgång, upptaga ett förslag, som åsyftade en för-
ändring i för handen varande förhållanden. Då likväl väsent-
liga förändringar äfven i vårt lands sjöförsvar numera synas 
förestå, ansåg öfverståthållareämbetet tiden vara inne, att på 
frågan i underd. fästa Kongi. Maj:ts nådiga uppmärksamhet; 
och på grund af allt detta hemställde öfverståthållareänibetet, 
att Skepps- och Kastellholmarna jämte Galervarfvét å Djur-
gården måtte få till Stockholms stad öfverlåtas, för att, efter 
uppgjord och nådigst framställd plan, med kajer förses och 
med hufvudsakligt afseende på handelns och sjöfartens behof 
bebyggas, emot det att staden inlöste där befintliga byggnader, 
som för kronan kunna finnas obehöfliga.» 

Frågans u[redning öfverliimnades, sedan marinförvalt-
ningen däröfver yttrat sig, till en af Kong]. Maj:t den 23 maj 
samma år tillsatt kommitté, som i afgifvet utlåtande uttalade 
den åsikten, »att vid Hustegafjärden å Lidingön funnes i 
såväl strategiskt, som taktiskt och administrativt hänseende 
lämplig plats, dit flottans station i Stockholm kunde förflyttas)), 
och beräknade kommittén, att de anläggningar, byggnader och 
inrättningar, som blefve behöfliga vid denna nya anläggning, 
skulle medtaga en kostnad af 4,250,000 kronor. 

Två kommittéledamöter funno sig emellertid icke riktigt till-
talade af detta förslag, hvarför de såsom sin åsikt framhöllo, 
att flottans station borde flyttas till Stenby på Adelsö i Mäla-
ren, och för att kunna komma dit, skulle dels Karl Johans 
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torg tagas bort, dels ock Essingsunden fyllas, hvarigenom 
man trodde sig ej blott kunna undvara sluss, utan äfven 
reglera Mälaren, så att höjdskillnaden mellan Mälaren och 
Saltsjön skulle under vanliga förhållanden blifva »nedbringad 
till en obetydlighet». Tydligen hade de två kommittéledamö-
tema, af hvilka den ene ansågs åtminstone vara sakkunnig, 
tagit sig vatten öfver hufvudet. 

En fullständig redogörelse för denna fråga finnes, med 
bifogade belysningar, införd i »Tidskrift för Byggnadskonst 
och Ingeniörsvetenskap» för år 1867, men vi kunna icke 
underlåta anföra hvad en annan kommittéledamot, som mot 
förslaget var afvogt sinnad, därom yttrat. 

Han anser nämligen »alldeles icke för gifvet, att ökade 
järnvägskommunikationer skulle bidraga till att öka trängseln 
i hamnen. En mängd varor, som nu komma till och afsändas 
från Stockholm sjövägen, blifva framdeles fraktade på järn-
väg, och lättheten att hela året om kunna sända varor 
landvägen kommer sannolikt att minska icke allenast behof-
vet af upplagsplatser i Stockholm, utan äfven i viss mån 
trängseln i hamnen, där följaktligen fartygen behöfva uppe-
hålla sig kortare tid för att invänta frakter.» 

På grund häraf och flere andra skäl af likartad beskaf-
fenhet finner han »icke någon anledning vara för handen 
till den förmodan, att sjöfarten på Stockholm skulle för den 
närmaste framtiden betydligen ökas. Mannen i fråga var 
då en hög sjöofflcer, som sedan blef amiral. 

Man bör hoppas framgång åt denna, af Kongl. Maj: 
ännu icke afgjorda fråga, äfven om den icke skulle erhålla 
fullt ut så stor omfattning som fverståthållareämbetet tänk-
sig densamma. 

Men icke blott sanifärdsmedlen till sjös, utan iifven i 
till lands, böra förbättras såsom varanle fir }iiiIviidstalen 
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invånare förmånliga. De medföra nämligen ökad tillförsel å 
landtmannavaror och därmed prisfall å dem, och kunde dessa 
i penningar beräknas, skulle de visa förvånande stora belopp. 
Huru mycket har icke t. ex. Rimbobanan bidragit till mjölk-
prisens sänkning? 

Vi hafva redan talat om en järnväg från Gustaf Adolfs 
torg till Järfva och vidare därifrån norrut; men man bör 
tillse, att något i den vägen äfven må kunna åvägabringas 
söderut. 

Utanför Skanstull ligger nämligen det rika Södertörn, 
som för Stockholm kan blifva ett än bättre visthus, än hvad 
det redan är, om samfärdsmedlen därifrån förbättras. Alla 
sådana sträfvanden böra från stadens sida långt ifrån för-
svåras, hvartill en viss benägenhet understundom dock synts 
göra sig gällande, utan i stället underlättas, om icke understödjas, 
hvilket icke alltid behöfver ske med kontanta penningar. 
Stockholm --Vesterås--Bergslagens järnväg har hlifvit under-
stödd utan att detta för staden medfört någon kostnad. 

Till utgångspunkt för en järnväg söderut lämpar sig 
gamla Stadsgrafven utmärkt väl. Djupt belägen som den är, 
skulle rörelsen derstädes icke komma i beröring med den på 
gatorna, som redan nu ledes däröfver på högt belägna broar. 
Platsen ligger därjämte i jämnhöjd med stadens järnvägsnät 
i öfrigt, hvilket måste betraktas såsom en fördel. En järn-
vägsstation därstädes lägger icke heller något som helst hin-
der i vägen för platsens begagnande äfven för andra ända-
mål, tv däröfver kan uppföras en väldig byggnad, hvartill 
ett utkast redan finnes upprättadt. 1 utlandet finnas flere 
sådana stationer. 

För att komma vidare därifrån erfordras visserligen en 
tunnel, men på den ståndpunkt sprängtekniken nu står är 
en sådan, sprängd i berg, jämförelsevis mycket billig mot 
hvad förr var förhållandet. Järnvägen skulle naturligtvis 
taga riktning mot Skanstull, eller kanske rättare i Ostgöta-
gatans förlängning, samt vidare öste,' om Kolerakyrkogården. 
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Det kan icke här vara på sin plats att beskrifva dess vidare 
riktning söderut; dock kan framhållas, att den skulle stryka 
fram alldeles förbi den nya begrafningsplatsen vid Sandsborg. 

Det var med anledning af gamla Järnvågens utmärkta 
läge för en järnvägsstation som Saltsjöbanan föreslogs att 
därifrån utgå i enda tunnel ända till Danviken; men såväl 
denna som en annan därmed snarlik riktning stötte, utan 
giltiga skäl, på så stort motstånd, att tanken därpå måste 
öfvergifvas, hvarför riktningen blef sådan den nu är, ett 
mellanting mellan godt och ondt. Otänkbart är det emellertid 
icke, att nämnda järnväg ändock slutligen kan komma dit. 
Utrymme saknas nämligen icke därstädes för två sådana 
järnvägar. 

Ett tredje förslag om järnväg till Stockholm har i des3a 
dagar skådat dagens ljus, det nämligen att fortsätta Norra 
Södermanlands järnväg från Södertelj e öfver Svartsj ölandets 
öar, förbi Drottningholm, till Kungsholmen. Tanken därpå 
är djärf, och ehuru förslaget skulle blifva kostsamt, är det 
icke därför outförbart. Framtiden får visa, hvad däraf kan 
blifva. 

Till all industri, den må vara stor eller liten, erfordras 
drifkraft, och ehuru stenkolen, som gifva kraft, äro i Stock-
holm jämförelsevis billiga, kan dock fråga uppstå, huruvida 
icke en än billigare drifkraft kan beredas. 

Genom den stora utveckling elektricitetens tillämpning 
har vunnit i våra dagar, kan nämligen riklig tillgång beredas 
i Stockholm på såväl kraft som lyse. Afståndet från Dal-
älfven vid Elfkarleby är nämligen endast 160 kilometer eller 
16 nymil, och därstädes kunna, om äfwen kungsådrans hela 
vattentillgång tages i anspråk, påräknas 20,00 effektiva häst-
krafter. Äfven med stora tankar om hufvudstadens framtida 
industriela utveckling, kan en så oerhördt stor kraft dock 
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icke gärna tagas i anspråk eller ens blifva behöflig, men 
8,000 hästkrafter, hvilka i Stockholm gifva 6,(»), ligga dock 
icke utom det tänkbaras område. 

Kostnaderna därför blifva stora, ty maskinerna i Elf-
karleby och Stockholm samt ledningen kräfva väl omkring 
31, 

2 millioner kronor, därtill komma omkring 1 1 2  millioner 
för vattenfallet, kanaler, dammar och vattenmotorer, så att 
det hela skulle sluta på tillsammans omkring 5 millioner, 
dem vi saklöst, för att icke räkna för knappt, kunna öka till 
6 millioner kronor eller 1,000 kronor pr hästkraft. Sålunda 
skulle den årliga kostnaden likväl icke behöfva öfverstiga 
omkring 10 proc. däraf eller 100 kronor pr hästkraft, hvilket 
onekligen bör betraktas såsom ovanligt billigt. En sådan sak 
bör icke synas vara afskräckande, då man vet, att Stock-
holms endast för belysning afsedda elektricitetsverk med 5 å 
600 hästkrafter har kostat omkring 1,600,000 kronor. 

Man bör lätt kunna föreställa sig hvilka stora fördelar 
därigenom skulle tillskyndas den lilla industrien, då man 
endast skulle behöfva trycka på en knapp för erhållande af 
behöflig drifkraft. 

Till en jämförelse må kunna anföras, att kostnaden för 
ångmaskiner med 6,000 hästkrafter torde kunna uppskattas 
till omkring 1,000,000 kronor, förutom den årliga för drift och 
underhåll, hvilken kan uppskattas till omkring 250 kronor pr 
hästkraft eller vida mer än dubbelt mot elektriska kraften. 
Saken förtjänar uppmärksammas, innan det torde blifva för sent. 

Lppenbart är, att med ökad folkmängd i hufvudstaden 
uppstår därstädes en mängd nya behof, hvilka dock icke ökas 
i samma förhållande som folkmängden, ty mycket är däraf 
redan undangjordt; men så ökas äfven stadens inkomster. 

De af dem, som ingå till drätselnämnden, hafva 1891 
visat följande belopp: 
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Hyror af stadens hus och lägenheter, hvilka 
ej 	äro 	afsedda för gatureglering 	..... kr. 409 110 

Hyror 	af gaturegleringsfastigheter 	...... » 700 0t6,s 
Hyror af saluhallar och allmänna platser.  » 170 406,1 0 
Hamnafgifter 	m. 	m . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. » 606941,50 
Inkomst 	af 	slussen ............... » 49 130, 2 1 
Tolagsersättning 	................ » 718008,32 
Utskänkning och minuthandel af brännvin. » 1161 271,1 9 
Stadens 	ofria 	tomter .............. » 16 339,4 3 

Kommunalskatt ................. » 3 407 045.5 0 

Vattenafgifter 	.................. » 657 025,8 9 

Ofriga 	inkomster 	................ » 724 396,o 2 

Kronor 8 649 696,6 

Häri ingå icke gasverkets inkomster, som under samma 
år varit 1,246,073 kronor. 

Tydligt är, att några af dessa inkomster icke komma att 
ökas, utan i stället minskas, hvilket blir förhållandet, då de 
ofria tomterna friköpas och gaturegleringsfastigheterna säljas; 
däremot har man af alla de öfriga att förvänta en större 
eller mindre stegring, som hvad särskildt angår kommunal-
skatten kan beräknas till följande under nedan upptagna år: 

1olkmänfjd. Korn rn 	nal.»haä. 
1895 	............. 255,(X]0 Kr. 	3,475,0 9) 

194X) 	............. 281,500 » 	3,828,000 
1905 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	310,800 » 	4,226,((X) 
1910 	............. 343,200 » 	4,654,000 
1915 	............... 78,0O0 » 	5,153,000 
1920 	............. 418,300 » 	5,689,000 
1925 	............. 461,900 ' 	6.281,000 
1930 	............. 510.000 » 	6,944,000 
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Stadens förment stora skuld gifver ofta anledning till 
bekymmer hos en och annan, som ännu Iefver under intrycket 
af gamla minnen och de förhållanden, hvilka gjorde sig gäl-
lande under drätselkommissionens tid, då både vilja och för-
mga saknades att befrämja stadens utveckling, som under 
den styrelsen följaktligen blef jämförelsevis ringa. 

De förbise därvid de förändrade förhållanden, som redan 
gjort sig gällande, att den nuvarande ännu föga mer än 30 
år gamla styrelsen har måst ordna ett stort antal kostsanima 
angelägenheter, hvilka bort vara undangjorda långt förut, 
samt att staden nu med större lätthet betalar ränta och amor-
tering å 50 millioner kronor än för sextio år sedan å endast 
1 mullion. 

Hvad som i synnerhet varit föremål för klander, dock 
kanske mera förr än nu, äro köpen af tomter i och för 
stadspianens genomförande. 

Huru det i verkligheten förhåller sig därmed sådant det 
var vid 1891 års slut framgår af följande redogörelse: 

Förvärfvade fastigheter 	.... kv.-m 4 518 636, 
Köpeskilling 	därför 	...... kr 28 591 935,o 7 

eller 	pr 	kv.-m.......... » 6,3 2 
Af dessa 	äro 	sålda 	...... kv.-m 263 753, 
Försäljningssumman därför . kr.  5 717 163,40 
eller pr kv.-m - 	21,6 
Af 	återstående 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. kv.-m. 4 254 882,s 
äro dels redan utlagda dels af 

sedda att utläggas till gator » 2 397 620,3 
hvadan återstå att sälja . . » 1 857 262,2 

Enär för dessa bör kunna betingas ett medeipris, minst 
lika högt som det för de redan sålda, eller 21 kronor 67 öre 
pr kv.-m., så hafva sistnämnda tomter följaktligen ett värde 
af 40,2.16,871 kronor 87 öre, och lägges därtill beloppet för 
de redan sålda, så erhålles en slutsumma af 45,t36i,03 kro- 
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nor 29 öre, hvilken med 17,372,100 kronor öfverstiger hvad 
de hafva kostat, och detta oaktadt hafva 2,397,620.6 kv-m. 
blifvit afsatta till gator. 

Med dessa tomtköp borde början ha skett långt innan 
så blef förhållandet, hvarigenom många millioner kronor 
skulle ha kunnat för kommunen inbesparas, men att så icke 
skedde, därom visste några sparsamhetsifrare att draga för-
sorg genom att i tid och otid framhålla den därigenom upp-
kommande skuldsättningen och omöjligheten att å lånen betala 
ränta och amortering. 

Innan stadsfullmäktige fingo klart för sig, att allt detta var 
endast oförståndigt tal, som förrådde bristande framtidsblick, 
hade emellertid mera skarpsynta enskilda spekulanter begag-
nat tillfället och köpt tomter, dem staden aldrig bort låta gå 
sig ur händerna, och för hvilka sedermera måst betalas ett 
vida högre belopp, än om de köpts i första hand. 

Med fog kan påstås, att köpen af dessa tomter, hvilka 
1891 lämnade en nettoafkastning af 4'i0,309 kronor 49 öre, 
hafva i väsentlig mån bidragit till stadens goda finansiela 
ställning, som eljes helt säkert icke skulle hafva varit så 
lysande som den i verkligheten nu är. 

Då därjämte tages i betraktande, att staden äger, för-
utom skolor, sjukhus och många andra goda inrättningar, 
äfven vattenledning och gasverk, hvilka två senare gifva goda, 
årligen ökade inkomster, så bör på grund af dessa och flere 
andra giltiga skäl kunna antagas, det staden skall, utan 
ökad kommunalafgift, kunna, lika lätt som hittills, betala 
ej endast de 2,831,860 kronor, hvilka årligen nu utgå till 
ränta och amortering å stadens nuvarande skuld, omkring 
O millioner kronor, utan äfven, i mån af ökade kommunal-

utskylder, gälda den ytterligare ränta och amortering, som 
erfordras, då staden släpper ut i rörelsen sina i dess kassa-
hvalf ännu inneliggande obligationer till ett belopp af om-
kring 36 millioner kronor. 
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Det blir framtidens sak att bedöma, hvartill dessa pen-
ningar, som på sätt och vis redan finnas, skola användas; 
men två behof kunna vi dock icke underlåta att påpeka, det 
ena nämligen, att Mälarens vattenstånd varda reglerade, så 
att i Norrström alltid må kunna erhållas rinnande vatten, 
hvilket i sanitärt hänseende är en ytterst viktig fråga, och 
det andra, att ett för stadens många värdefulla handlingar 
gemensamt arkiv måtte byggas och ordnas. 

Innevarande århundrade nalkas snart sitt slut, och otänk-
bart är ju icke, att stadsfullmäktige skulle en gång önska 
erhålla Stockholms stads historia skrifven. Någon sådan fin. 
nes, noga räknadt, ännu icke, men äfven om den icke skulle 
kunna blifva jämbördig med Maxime du Camp's utmärkta 
arbete: »Paris, ses organes, ses fonctions, sa vie», så skulle 
det dock vara hufvudstaden värdigt att låta åstadkomma 
något i den vägen, hvartill i första hand hör de rika arki-
valiernas ordnande. 
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