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BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 2. 

ÅREN 

1 8 6 1 - 1 8 6 5 . 

ÖFVER-STÅTHÅLLARE-EMBETETS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 

FÖR 

STOCKHOLMS STAD. 

S t o r m ä g t i g s t e Al le rnåd igs te Konung! 

På grund af Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 4 Maj 1827, den 22 December 1848, den 25 Oktober 
1861 och den 27 November 1863, hvarigenom Öfver-Ståthållare-Embetet blifvit anbefalldt att hvart femte 
år till Eders Kongl. Maj:t inkomma med underdånig berättelse om Stockholms stads tillstånd i ekonomiskt 
och statistiskt afseende, får Öfver-Ståthållare-Embetet, sedan infordrade uppgifter och utlåtanden i dertill 
hörande ämnen inkommit, härmedelst i underdånighet afgifva dylik berättelse för åren 1861—1865, hvil-
ken, så vidt inkomne uppgifters beskaffenhet sådant medgifvit, blifvit uppställd hufvudsakligen i enlighet 
med de uti 1861 och 1863 årens Nådiga Bref meddelade föreskrifter, men under iakttagande i vissa delar 
jemväl af föreskrifterna i Nådiga Brefvet af år 1827. 

1. Om Stadens allmänna beskaffenhet. 

Enligt uppgift af stadens Ingeniör, innehåller staden, såsom i sednaste femårsberättelse omförmäles, 
fortfarande i areal 3,019 tunnland, 2 kappland, eller 16,906 qvadratref 75 qvadratstänger, och stadens 
gränser hafva således under ifrågavarande period icke undergått förändring; i afseende å stadens läge och 
allmänna beskaffenhet, åberopas innehållet af förut afgifne berättelser. För jordområdets fördelning i tom
ter m. m., huru många af dessa kunna anses vara bebyggde och obebyggde samt för .taxeringsvärdet af hus, 
tomter och jordar redogöres i Tab. N:o 10 B, här efteråt införd. Tomterna, tillhöriga Kongl. Maj:t och 
Kronan, staden, bolag, fromma stiftelser och enskilde personer, äro belägne dels å fri och egen, dels å 
ofri eller stadens samt Danviks Hospitals grund och utgöra 

i Storkyrko församling 585 
» Clara » 468 
» Jakobs och Johannis » 591 
» Maria » 729 
» Catharina » 1,119 
» Kungsholms » 230 

Öfver-Ståthållare-Embetets femårsberättelse 1861—1865. Stockholms Stad. 1 
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i Ladugårdslands församling 676 

» Adolf Fredriks » 481 
hvartill komma de tomter å Kongl. Djurgården, hvilka lyda under stadens domsrätt 59 

tillsammans 4,938. 

För stadens förskonande och allmänna förbättringars införande har under dessa fem år ganska myc

ket blifvit åtgjordt. Deribland må nämnas utvidgning af Westra Slussgatan genom bortröjande af åtskil

liga mindre stenhus vid nämnda gata samt genom utläggning af grofva stenpelare och hvalf i gamla jern-

vågen; uppförandet vid Skeppsbron framför Packhuset af två låga paviljonger utaf gjutet jern och glas; 

en större tillbyggnad af Auktions-verkets lokaler å Riddarholmen; hvarförutom ett vid Riddarholmshamnen 

befintligt ridhus af trä, såsom vanprydligt och till hinder för allmänna trafiken, blifvit från platsen bort-

röjdt; uppförandet af 21 stycken urinkurar vid åtskilliga allmänna platser; nytt viktualie-våghus af trä, 

uppfördt vid bangården å Södermalm; en mindre musikläktare af trä, uppförd å Carl XIILs torg; fyra 

stycken rikt ornerade kandelabrar af gjutet jern pä granitsocklar, uppsatte kring Carl XIV Johans staty 

vid slussplanen; ny tilläggningsplats för mindre ängbåtar iordningsställd vid Alkärret å Kongl. Djurgården; 

kajen nedanför östra delen af Lejonbacken ombyggd; Carlbergskanalen fördjupad och utvidgad; ny bro af 

jern öfver samma kanal; Rörstrands- och Carlbergssjöarne uppmuddrade; väg omlagd emellan Carlbergs

kanalen och Kungsholms f. d. tull; i anledning af den utaf ett bolag verkställda sänkning af insjön 
o 

Brunnsviken och dennas förening med Saltsjön genom en vid Ålkistan öppnad kanal, lastagebro anlagd vid 

Stallmästaregården; åtskilliga tilläggningsbryggor anlagde för ångslupar och andre mindre fartyg; fyll

ningsarbeten påbörjade för anläggning af strandgata från Nybron till Fredrikshof och ny kajmur påbörjad 

utefter National-Museitomtens södra sida, 

I sammanhang härmed och enär ej mindre vid förvaltningen af stadens allmänna angelägenheter, än 

ock vid behandling af frågor, hvaraf enskildes rä t t vore beroende, behofvet af en fullständig och korrekt 

karta öfver staden ofta gjort sig gällande, torde böra omförmälas, att åtgärd, för aflijelpande af denna 

brist, vidtagits af stadens f. d. Drätsel-Kommission, genom dess den 14 Maj 1862 beslutade, af öfver-

Ståthållare-Embetet till Eders Kongl. Maj:t insända och förordade samt af Eders Kongl. Maj:t jemväl i Nå

der bifallna hemställan om tillstånd för Topografiska Korpsen att detta arbete, på stadens bekostnad, utföra. 

För de af stadens Handels- och Ekonomi-Kollegium under nämnda tiderymd meddelade tillstånds

resolutioner för uppförande af nya byggnader, för till- och påbyggnader samt större och mindre repara

tioner och förändringar inom egendomar, tillhörande enskilde, redogöres i nedanstående Tab. Litt. A 

och om antalet af de under hvarje år i verkligheten utförde nybyggnader lemnar Tab. N:o 10 B. bland 

bilagorna närmare upplysning. Flere af dessa byggnader äro stora och vackra och om än större prydlig

het icke utmärker dem framför de under femårsperioden 1856—1860 tillkomne, torde i afseende å de 

Tab. Litt. A. 

Tab. Litt. A. Tillstånds-resolutioner meddelade: 
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förre likväl kunna erinras, att de i allmänhet äga beqvrimligare inredning, än de sednare. Enär antalet 

af de utaf Kollegium åren 1856—1860 meddelade, lika beskaffade tillståndsresolutioner utgjorde allenast 

1,697, vill deraf synas att, under den tiderymd, livarom nu är fråga, enskildes byggnadsföretag varit i 

stigande. 

Enär inom hufvudstadens område och företrädesvis i dess yttre delar åtskilliga större, ännu obe

byggda platser finnas, hvilka i den mån stadens i stark tillväxt stadda befolkning än ytterligare ökades, 

efter hand torde till bebyggande anlitas, men, för åstadkommande af ett efter nutidens anspråk på sund

het och prydlighet ordnadt helt, erfordrades, att, innan bebyggande af spridda tomter på nu afsedde trak

ter ifrågakomme, en för dessa trakters indelning i byggnadsqvarter och gator, till framtida efterföljd upp

gjord och fastställd, fullständig plan funnes tillgänglig, vid uppgörande af hvilken plan borde afses till-

vägabringande icke allenast af tillräckliga och lämpliga kommunikationsvägar genom ifrågavarande trakter, 

sträckande sig från stadens periferi till dess medelpunkt, jemte bchöfliga tvärgator, utan äfven, så vidt 

lokala och andra förhållanden medgåfvo, af en utefter eller i närheten af periferien fortlöpande gata eller 

väg, äfvensom af kaj eller strandväg der sjö möter, anmodade Öfver-Ståthållare-Embetet den 16 Februari 

1863 Stockholms Handels- och Ekonomi-Kollegium att till en början afgifva yttrande och förslag om 

lämpligaste sättet för erhållande af dylik plan till reglerande af stadens ännu obebyggda delar. Sedan Kol

legium meddelat yttrande i frågan och på grund deraf uppdrag lemnats två sakkunnige personer att, emot 

särskild ersättning, som af stadens medel dem anvisades, utarbeta förslag till omförmälda regleringsplan, 

hvilken, med undantag för staden inom broarne, i öfrigt borde omfatta hela staden; så och efter det desse 

personer fullgjort uppdraget och aflemnat särskilda, af konseptritningar och kostnadsberäkningar åtföljde 

förslag till ifrågavarande reglering, har, på det Kommunalförvaltningen måtte sättas i tillfälle att af dessa 

regleringsförslag vinna närmare kännedom och i anledning deraf jemväl vidtaga de åtgärder, hvartill 13 § 

i den för stadens Drätsel-Nämnd utfärdade Instruktion och för hand varande omständigheter i öfrigt kunde 

föranleda, Öfver-Ståthållare-Embetet öfverlemnat samtlige handlingarne till bemälda förvaltnings-nämnd, 

som, enligt hvad Öfver-Ståthållare-Embetet har sig bekant, åt särskilde delegerade gifvit uppdrag att 

granska de uppgjorda förslagen och cleröfver inkomma med yttrande; och är anledning hoppas, att denna, 

på Kommunalförvaltningen för närvarande beroende, vigtiga fråga omsider skall bringas till önskvärdt slut. 

Då åtskilliga stadganden i sundhetens intresse, hvilka borde igenfinnas i en efter tidens fordringar 

lämpad Byggnads-Ordning för ett större stadssamhälle, blifvit, enligt Öfver-Ståthällare-Embetets åsigt, i 

den för Stockholm gällande Byggnads-Ordning af den 5 November 1842 hufvudsakligen förbisedda, och 

Ofver-Ståthållare-Embetet derför ansett nämnda författning böra underkastas revision i ändamål att bringas 

i öfverensstämmelse med nutidens kraf på tillämpning af helsolärans föreskrifter vid uppförande af bygg

nader inom hufvudstaden, anmodade Öfver-Ståthållare-Embetet, i Oktober månad 1863, särskilda för in-

sigter i dessa ämnen kände personer att verkställa en sådan granskning och dervid uppgöra de förslag 

till nya och förändrade bestämmelser, hvartill granskningen kunde föranleda. 

Sedan desse Komiterade, i Juli månad 1864, afgifvit förslag till ny Byggnads-Ordning för Stock

holm, samt stadens Handels- och Ekonomi-Kollegium, som har närmaste uppsigt öfver stadens indelning, 

tomtreglering och bebyggande, lemnats tillfälle att yttra sig så väl deröfver, som ock öfver en, i följd af 

Herr Stats-Rådets och Chefens för Kongl. Civil-Departementet skrifvelse till Öfver-Ståthållare-Embetet den 

18 Juni samma år, jemväl till Kollegium, för afgifvande af yttrande, öfverlemnad fråga angående af Eders 

Kongl. Maj:t nödig funnen kontroll från det allmännas sida, för att vid husbyggnader i stad dels före

komma sådane felande anordningar vid grundläggningen eller arbetets utförande i öfrigt, som kunna men

ligt inverka på byggnadernas fasthet och lämplighet såsom bostäder, dels hindra användandet af odugliga 

eller otjenliga byggnadsämnen, hafva samtlige handlingarne i, ämnet, deruti Kommunal-Styrelsens hörande 



4 Stockholms stad. Folkmängd. Födde. Döde. Utflyttningar. Sedlighet. 

äfven ansetts erforderligt, för sådant ändamål remitterats till Stockholms Stadsfullmägtige, på hvilkas 

yttrande dessa frågor för närvarande äro beroende. 

2 . S t a d e n s i n n e v å n a r e . 

Tab. N:o 1. I tabellen N:o 1 redogöres för stadens folkmängd enligt mantalslängderna samt antalet af dem, som 

varit frie från mantalspenningar, utskrifningsmanskap och approberade beväringspligtige. 

Tabellen utvisar, att folkmängden, hvilken, enligt mantalslängderna, år 1860 utgjorde 109,878, under 

perioden varit i jemn tillväxt. 

Den år 1863 inträffade minskning i antalet af dem, som upptagits vara från mantalspenningar frie, 

förklaras af de förändrade föreskrifter, som blifvit meddelade i Kongl. Förordningen den 24 April 1863 

angående mantalspenningarnes utgörande. 

Antalet af födde och döde har, enligt uppgift från Statistiska C en tr al-Byrån, utgjort det, som af 

nedanstående Tab. Litt. B utvisas. 

Under åren 1856—1860 utgjorde de föddes antal 18,825 och de dödes 19,747; vid jemförelse hvaraf 

med det i tabellen B uppgifna förhållande, befinnes, att, under nu ifrågavarande fem år, de föddes antal 

varit 3,269 och de dödes 1,003 större än under tiderymden 1856—1860, och att, då antalet döde under 

sistnämnda period med 922 öfversteg antalet af dem, som blifvit födde, så har under den nu ifråga

varande ett motsatt förhållande ägt rum, i det de,föddes antal med 1,344 öfverstigit de aflidnes. Till 

detta förut i Stockholm mindre vanliga förhållande torde flere omständigheter hafva samverkat, deribland 

en på sednare tider stegrad håg och omtanke för sanitära förbättringars införande, som yttrat sig genom 

tillkomst af sundare bostäder, rymligare skollokaler för ungdom m. m., äfvensom att, med undantag för 

smittkoppor och elakartad halssjuka, epidemiska sjukdomar af svårare beskaffenhet icke under perioden 

inträffat. 

Utflyttningar från Stockholm till främmande länder, särdeles till Förenta Staterna i Norra Amerika, 

hafva under ifrågavarande tiderymd, synnerligast 1864, inträffat, men huru många af de utflyttade varit 

har i staden bosatte kan icke uppgifvas. 

Ehuru någon genomgripande förändring i afseende å folkets lynne, bildning, sedlighet, konst- och 

näringsflit samt välmåga icke, för de år, denna Berättelse omfattar, är att omförmäla, bör dock såsom en 

glädjande företeelse erinras, att den osedlighet, som gifver sig tillkänna genom gröfre lagbrott, varit under 

de sednare åren i bestämdt aftagande; att, i följd af folkskoleväsendets ordnande på ändamålsenligare sätt 

än förut, hufvudstadens skolor, för hvilka längre fram i denna Berättelse närmare redogörelse kommer 

att lemnas, blifvit under ifrågavarande tiderymd af betydligt större, antal lärjungar än tillförene be

sökte, och att i allmänhet hos ungdomen af alla folkklasser stigande håg förmärkts att förvärfva kun

skaper och bättre insigter i de yrken, de omfattat. Att andra tillfällen, som erbjudits till nyttiga kun-

Tab. Litt. B. 

Tab. Litt. B. Födde och Döde. 
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skapers förvärfvande, icke heller af hufvudstadens befolkning i öfrigt lemnats obegagnade, visar det lifliga 

intresse, hvarmed, sedan Rikets Ständer vid 1862—1863 årens riksdag anvisat medel till bekostande af 

offentliga vetenskapliga föredrag i Stockholm, dessa, af särskilde Komiterade anordnade föreläsningar, 

hvilka sju månader af året i allmänhet en, men äfven två gånger i veckan sedan början af år 1864 hållits, 

varit och under innevarande år 1866 fortfarande synas vara af alla samhällsklasser omfattade. 

Antalet af församlings- eller socknebibliothek har ock, i jemnbredd med hågen för dessas anlitande, ökats. 

De allvarliga bemödanden, Kommunal-Styrelsen i Stockholm, enligt den befogenhet, gällande lagstift

ning i detta hänseende lemnar, ådagalagt för att motarbeta missbruket af rusgifvande drycker böra ock 

villigt erkännas. 

För antalet af de hos Poliskammaren under ifrågavarande tiderymd handlagde fylleriförscelser, äfven-

som för antalet gröfre brottmål, som derifrån blifvit till domstolarne hänskjutne, lemnar nedanstående 

Tab. Litt. C närmare redogörelse; och då antalet af de utaf Poliskammaren till domstolarne hän

skjutne, dylika mål, \mder perioden 1856 -1860 utgjorde 1,670 eller i medeltal för fem år 334 om året, 

lärer, vid jemförelse af dessa siffror med de i tabellen upptagne, ofvan uttalade omdöme angående minsk

ning i antalet lagbrott äga desto större befogenhet, som minskningen inträffat samtidigt med folkmängdens 

fortgående tillväxt. Antalet af dem, som under förra perioden fälldes till ansvar för fylleri, utgjorde 

11,106 eller i medeltal för år 2,221.2. 

Inom stadens fängelse (för ransaknings- och polisfångar) hafva, sedan Öfver-Ståthållare-Embetets 

förra Berättelse afgafs, inga anmärkningsvärda förändringar inträffat. Antalet af derstädes förvarade fån

gar har utgjort hvad Tab. Litt. D utvisar, eller i medeltal omkring 3,714 personer årligen. Antalet 

fångar åren 1856—1860 utgjorde 17,788 eller i medeltal omkring 3,557 personer årligen. 

I förra Berättelsen och för att tjena såsom bidrag till kännedom om folklynnet omförmäldes den 

raska beslutsamhet, det om liflig fosterlandskänsla vittnande allvar, hvarmed det vid nämnda tid väckta 

Tab. Litt. C. 

Tab. Litt. D. 

Tab. Litt. C. Gröfre brottmål och fylleriförseelser. 

Tab. Litt. D. Antal fångar i stadens fängelse. 
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förslag om bildande af föreningar till öfning i vapnens bruk i Stockholm omfattades af alla samhälls

klasser och som mot slutet af år 1860 föranledde bildandet af Stockholms Frivilliga Skarp sky tte-För ening; 

hvarjemte, enär denna Förening först under år 1861 vann fullständig organisation, Öfver-Ståthållare-Em-

betet anhöll att i nästföljande femårsberättclse få, angående Föreningens organisation och verksamhet, 

lemna närmare redogörelse; och som Föreningens Styrelse beredvilligt efterkommit hos densamma gjord 

framställning om meddelande af härför nödiga spccialuppgifter och för sådant ändamål afgifvit fullständig 

berättelse om Föreningens organisation och verksamhet m. m., har Öfver-Ståthållare-Embetet ansett sig 

böra här intaga samma berättelse, hvilken, oberäknadt mindre väsendtliga uteslutningar, har följande 

lydelse: 

"Sex år hafva tilländalupit, sedan till hufvudstadens befolkning uppmaning utgick att öfva sig i 

vapnens bruk, för att i farans stund kunna medverka till fosterlandets försvar. Den känsla, som låg till 

grund för denna uppmaning, nemligen medvetandet af hvarje vapenför mans skyldighet att bidraga till 

sitt fosterlands sjelfbestånd och frihet — denna känsla var icke föranledd af någon då särdeles hotande 

ställning för fäderneslandet, ej heller var den främmande och ny; ty vår historia lärer oss, att allt ifrån 

äldsta tider Svenska folket nogsamt insett och i handling ådagalagt sin skyldighet i detta hänseende. 

Men den form, hvari densamma nu sökte förverkliga sig, var desto nyare. 

Några försök i denna väg voro förut icke gjorda. Väl spårar man uti organisationen för vårt för

svar samma grund: hvarje medborgares pligt emot fäderneslandet; men, alltsedan Svenska folket blef för

bjudet att bära vapen, har det sätt, hvarpå denna pligt hittills fullgjorts, varit i betydlig mån olikt det, 

hvarpå Svenska folket nu genom skarpskytterörelsen velat samma pligt infria. Klart var derföre ock, att, 

då man skred till verkliggörande af denna idé och dervid ej hade någon erfarenhet från föregående för

sök, hvaraf man kunde draga fördel, många svårigheter skulle uppstå, och att till och med sjelfva skarp-

skytteidéen skulle motverkas af personer, som än tviflade på' möjligheten af den frivilliga beväpningens 

praktiska genomförande, än deruti sågo en onödig, ja, en för den beståndande samhällsordningen rent af 

farlig inrättning. 

Men sedan det motstånd, som af tviflet och farhågan föranledts, måst gifva vika å ena sidan för 

sjelfva verklighetens vittnesbörd och å andra för den rena, fosterländska afsigten med skarpskytterörelsen, 

och sedan de svårigheter, som förefunnos derigenom, att olika åsigter om lämpligaste sättet för idéens 

realiserande förfäktades af hennes varmaste anhängare, blifvit undanröjda, har skarpskytterörelsen jemt 

och oafbrutet utvecklats, under det att uti alla delar af landet idéens utförande blifvit med framgång 

tillvägabragt, och denna angelägenhet dertill lyckats förvärfva åt national-beväpningens sak allt större 

sympatier. 

Numera gäller derföre icke blott att bevara det vunna och förhindra dess splittring med deraf föl

jande förfall och undergång; det gäller än mera att förkofra och föröka de krafter, som redan egnat sig 

åt folkbeväpningen, och att framställa målet för denna rörelse allt klarare. För dessa ändamål erfordras 

först och främst enighet och enhet, förutan hvilka skarpskytteföreningarne skola i sitt inre, vid sin egen 

barm, nära fiender farligare än någon yttre, hvaraf de kunna hotas; vidare fordras, att idéen om en all

män beväpning hos Svenska folket kommer att slå så djupa rötter och öfvertygelsen om dess nödvändig

het intränger så i folkmedvetandet, att nationen ej längre anser förpligtelsen att bära vapen till foster

landets försvar såsom en motvilligt fördragen tunga, utan fast hellre såsom hvarje medborgares, pligt och 

ära; det gäller, med andra ord, att verka derhän, att den frivilliga skarpskytterörelsen hos nationen alstrar 

en sådan anda, att öfvergången frän en frivillig till en i lag föreskrifven nationalbeväpning deraf blir en 

naturlig och oundviklig följd. 
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Efter att hafva förutskickat dessa ord, hvaruti Styrelsen velat uttala sin åsigt om den frivilliga 

skarpskytterörelsens ändamål och bestämmelse, öfvergår hon nu till en mera i detalj gående redogörelse 

för Stockholms Skarpskytteförening, dess organisation och verksamhet. Angående Föreningens styrka och 

organisation lemnar nedanstående Tab. Litt. E närmare upplysning. 

Af berörda tabell finner man, att Föreningen med afseende å medlemmarnes antal varit i jemt sti

gande år från år. Största tilloppet synes hafva ägt rum under år 1864, enär, då numerären föregående 

året uppgick till 1,648, den deremot vid detta tillfälle utgjorde 2,338. Orsaken härtill ligger nära till 

hands i den omständigheten, att i början af år 1864 den föreställningen var temligen allmän, att Sverige 

skulle komma att deltaga i den då pågående striden emellan Danmark och Tyskland, hvilket man för

modade skulle hafva till följd, att skarpskytteföreningarne blefve mobiliserade och ställde under krigslag. 

I afseende å antalet af Föreningen tillhöriga gevär, så synes, att någon särdeles betydlig vare sig 

tillväxt eller förminskning derutinnan icke ägt rum, hvartill anledningen synes hafva varit, att i det out

redda skick, hvari frågan om det till krigstjenst mest dugliga gevär befunnit och ännu befinner sig, man 

(j velat beväpna styrkan med mindre tids- och ändamålsenliga vapen, utan fasthellre ansett lämpligast 

att låta dermed anstå, till dess Kongl. Maj:t härutinnan definitivt fastställt någon modell. 

Hvad beträffar Föreningens organisation, så har indelningsgrunden varit korporalskap, ända till i 

början af innevarande år, då kompaniet blef enheten, hvarvid, till följd af en då temligen allmänt om

fattad åsigt, jemväl tilläts för de kompanier, som sådant önskade, att bilda fast bataljons-indelning, af 

hvilken rättighet hittills endast 4 kompanier begagnat sig. 

I och för bataljons-öfningarne har Föreningen varit indelad under år 1861 uti 2 bataljoner, under 

åren 1862, 1863 och 1864 uti 3 och under år 1865 uti 4 bataljoner. 

Vid hvarje kompani tjenstgör såsom befäl: 1 Kompani-Chef, 1 vice Kompani-Chef och 2 Plutons-

Chefer samt för hvarje korporalskap 1 Korporal och 1 vice Korporal; hvarje bataljon har dessutom an

tingen Instruktör eller Bataljons-Chef och, der Chef ej är vald, en s. k. Föreståndare, som sköter Batal

jons-Expeditionen, samt Adjutant och Fanförare. 

Under sednare delen af år 1865 har till Föreningen anslutit sig en "Ingeniör-Afdelning", hvars upp

gift förklarats vara "att på militär-vetenskapligt område söka medverka till uppfyllandet af Stockholms 

Skarpskytteförenings ändamål". För denna uppgifts verkliggörande har afdelningen delat sig uti fyra 

sektioner, nemligen för topograjtjenst, ingeniörtjenst, artilleri-stabstjenst och stabstjenst, hvilka särskilda sek-

Tab. Litt. E. 

Tab. Litt. E. Skarpskytteföreningens styrka och organisation. 
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tioner hafva sig ålagdt att, sedan derför erforderlig kunskap och färdighet inhemtats, i mån af de till

gångar, som kunna anskaffas, verkställa följande göromål, nemligen: 

l:o. Sektionen för topograftjenst: att, der pass- och positionskartor icke redan finnas at t tillgå, i den mån 

tid och omständigheter medgifva, upprätta sådane längs de linier, utåt hvilka Föreningens militära 

operationer kunna förekomma; att till tjenst för truppen under marsch uppgöra plan för ett utmed 

de naturliga operations-linierna anordnadt vägvisningssystem och för sådant ändamål utarbeta och 

meddela nödiga instruktioner för erforderligt antal vägvisare och dem i deras åliggande inöfva, m. m.; 

2:o. Sektionen för ingeniörtjenst: att inom Föreningens verksamhetsområde å de naturliga operationslinierna 

dels utse lämpliga positioner och uppgöra förslag till deras förskansning för olika truppstyrka, och 

dels verkställa undersökningar för utrönande af såväl platsen som sättet för öfvergång af de vatten

drag, som korsa dessa linier; att i skans-, min- och broslagnings-arbeten inöfva härför från Förenin

gen detacheradt manskap, m. m.; 

3:o. Sektionen för artilleri-stabstjenst: att lemna upplysning i de frågor, som angå såväl det blanka som 

skjutvapnets äfvensom ammunitions bedömande och profning m. m.; samt 

4:o. Sektionen för stabstjenst: att utföra de arbeten, som erfordras för ordnande af inqvartering och kam-

pement för tågande eller i fält varande t rupp, äfvensom ombesörja truppens förseende med proviant, 

ammunition, sjukvård m. in. 

I afseende å öfningarne har Föreningen haft stora svårigheter att bekämpa. 

Hvad först angår den särdeles vigtiga målskjutnings-öfningen, har densamma, oaktadt Styrelsen, i 

medvetande af dess stora vigt, under olika tider städse haft densammas tillgodoseende för ögonen, ej 

kunnat så fullständigt ordnas och drifvas, som af behofvet varit påkalladt, förr än under de två sednaste 

åren, efter det Föreningens båda nuvarande skjutbanor blifvit färdiga och till begagnande upplåtna. 

I början af år 1861 upplåts, på derom gjord framställning, Svenska Jägareförbundets skjutbana i 

Solnaparken för Föreningens medlemmar. Derefter anlades samma år vid Fatburs Tvärgata N:o 6 en skjut-

bana,- under det man samtidigt hyste förhoppning om tillstånd till ytterligare en banas anläggande i Kongl. 

Humlegården. Då emellertid denna förhoppning omintetgjordes, och den vid Fatburs Tvärgata befintliga 

befanns olämplig och föga motsvarande de minsta anspråk, hade Föreningen troligen stått alldeles utan 

skjutbana, om icke dessförinnan Timmermans-Orden å sin egendom, Eriksberg, välvilligt upplåtit plats för 

en sådan. Derstädes anlades i slutet af år 1862 den ännu varande s. k. Norra banan. Efter det man 

länge sökt någon plats å Södermalm till ersättning för den å Fatburs Tvärgata, lyckades det slutligen att 

i slutet af Timmermansgatan, Qvart. Leuhusen, erhålla en lämplig sådan, hvarå 1865 på sommaren den 

nuvarande Södra skjutbanan uppfördes. Först med denna banas färdigblifvande kan skjutöfningen anses 

hafva blifvit ändamålsenligt ordnad. För att uppmuntra hågen för dessa öfningar hafva, alltsedan Norra 

skjutbanan blef färdig, gemensamma allmänna täflingsskjutningar varit anordnade, för rättighet till del

tagande i hvilka varit föreskrifvet, att antingen vid någon af kompaniet gemensamt företagen skjutning 

med 5 skott mot tioringad tafla hafva uppnått 20 points eller ock trenne särskilda gånger med 10 skott 

hunnit 40 points. Dessa täflingsskjutningar ådagalägga bäst, huru skjutskickligheten utbredt sig, i samma 

mån denna öfning genom tillgång till flera skjutbanor blifvit underlättad. Vidstående tabell, Litt. F, 

som, till följd af bristande upplysningar, icke kunnat blifva fullständig, utvisar detta förhållande. 

Dessutom torde böra upplysas, att Föreningens båda skjutbanor från och med April till och med 

Oktober månad hållas för Föreningens medlemmar tillgängliga hvarje dag och från den 1 November till 

den sista Mars 2:ne dagar i veckan. 

Om svårigheterna vid ordnandet af målskjutnings-öfningarne varit stora, så hafva de hinder, som 

mött för åstadkommande af andra öfningar, såsom exercis m. fl., icke varit särdeles mindre! Vid exercis 

Tab. Litt. F. 
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inom hus har olägenheten af små och trånga lokaler varit synnerligen kännbar. Att åstadkomma likhet 

uti öfningame vid de olika afdelningarne har icke heller haft sig så lätt. Att anskaffa lämpliga Instruk

törer har mången gång varit nästan omöjligt. På det att en af de största olägenheterna, den nemligen 

att de särskilda afdelningarne icke samtidigt innehade samma färdighet och fulländning uti de särskilda 

slagen af öfningar, icke skulle göra sig alltför kännbar, har emellertid från och med år 1862 särskild 

plan varit för hvarje år upprättad med afseeride å dessa, efter hvilken de olika Afdelnings-Cheferne haft 

att rätta sig. Ehuru dessa planer för hvarje års öfningar icke helt och hållet varit lika, kan dock den 

för år 1865 uppgjorda, som så utarbetades, att densamma skulle kunna lända i tillämpliga delar till efter

rättelse för kommande år, anses innefatta den fullständigaste redogörelse för de öfningar, som hittills 

blifvit verkställda. Nedanstående tabell Litt. Gr åskådliggör sagde plans föreskrifter härutinnan. 

Hittills hafva, till följd af brist på öfningslokaler, som äro tillräckligt stora för att rymma ett större 

antal personer, inga bestämmelser för Gymnastik- och Fäktöfningarne kunnat uppgöras, utan måste det 

lemnas till de' kompanier, som önska genomgå sådana, att sjelfva sig derför bestämma. 

Då, till följd af Regeringens och Ständernas beslut, person, som tillhör l:sta beväringsklassen och 

som ett år tillhört Skarpskytteförening, kan ifrån första årets bevärings-exercis erhålla befrielse, om han 

besitter, den färdighet, som en första årets beväringskarl efter slutade öfningar anses äga, och om han 

deruti blifver af en utaf Kongl. Maj:t förordnad officer approberad, och då troligt synts, att skarpskyttar, 

som tillhöra denna kategori, komme att begagna sig af denna fördel, så, och på det att den färdighet, de 

vid uppvisningen besitta, må anses något öfverstiga den, som en beväringsskyldig plägar innehafva, hafva 

för dessa beväringspligtige, under April—Maj månader, särskilda öfningar varit anordnade, hvarigenom 

dem beredts tillfälle att röra sig tillsammans i trupp och något öka den färdighet, de vid Föreningens 

öfningar inhemtat. 

Tab. Litt. G. 

Tab. Litt. F. Skjut-skicklighet hos Föreningens medlemmar. 

Tab. Litt. G. Plan för öfningarne. 
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Bland öfningar, som under de förflutna sex åren utförts och som äro af särskildt intresse, torde 

kanske böra omnämnas den år 1862 företagna fältmarschen till Nacka och trakten deromkring; äfvensom 

antecknas bör, ehuru visserligen ej tillhörande egentliga öfningar, att Föreningen den 2 Juli samma år 
o 

bestridde vaktgöringen i hufvudstaden. Ar 1863 afslutades bataljons-öfningarne med en fältmanöver till 

Stocksund. Under år 1864 hade Föreningen, förutom de i öfningsplanen föreskrifna, tvenne extra: den 

l:sta afsåg öfning i bevakningstjenst och utfördes i Stockholms närhet ; den 2:dra afsåg deltagande i ett 

af åtskilliga skarpskytteföreningar anordnadt läger å Sanna hed. Till den sednare öfningen organiserades 

vid midsommartiden och under befäl af Kaptenen vid Kongl. Lifbevärings-Regementet, E. Ekman, 2:ne 

bataljoner, hvilka, efter erhållet tillstånd att företaga denna manöver utom Föreningens verksamhets

område, afsändes till och inryckte i läger å Sanna hed. Till lägret med fram- och återmarsch åtgingo 

endast 3 dagar. Den 23 Juni 1865 inryckte hela korpsen i läger å Ladugårdsgärdet och, efter utförandet 

af 2:dra och 3:dje bataljonsöfningen, utryckte derifrån den 25. Tvenne gånger har Föreningen rört sig 

tillsammans med arméen, den 8 Juli 1862 vid defileringen inför H. M. Konungen och den 16 Juli 1865, 

då, under H. K. H. Hertigens af Östergötland befäl, i samverkan med artilleri och kavalleri, brigad

exercis utfördes. 

Under innevarande år har försök blifvit gjordt till anordnandet af större allmänna national-skytte-

fester, i det att samtliga skarpskytteföreningar i Riket blifvit inbjudna att deltaga i Stockholms Skarp

skytteförenings allmänna prisskjutning, hvilken inbjudning af ganska många mottogs. 

Utredning och Beklädnad. Den första fråga, som med afseende å Föreningens utredning och be

klädnad kom under öfverläggning, var den, huruvida medlemmarne borde lägga sig till uniform. Då man 

med hänsyn till ändamålsenligheten deraf beslutat, att sådan skulle anläggas, uppkom den ännu mera om

tvistade frågan, huru och af hvad beskaffenhet densamma borde vara. Härom diskuterades länge och väl, 

till dess den sunda åsigten gjorde sig allt mer gällande, att uniformen borde vara billig och motsvarande 

ändamålet, då ändtligen den numera begagnade fastställdes såsom modell. Detta har dock icke hindrat, 

att smärre olikheter förekommit, såsom t. ex. stående eller nedfälld krage på rocken, äfvensom att långt 

efter denna öfverenskommelse till hufvudbonad begagnades hatt i stället för mössa; hvilka skiljaktigheter 

dock så småningom försvunnit, allt efter som plaggen blifvit förbrukade. 

Bland utrednings-persedlar, som äro af särdeles gagn, har korpsen under de 2 sednaste åren börjat 

att anskaffa renslar äfvensom ett kompani samt en och annan enskild individ lagt sig till s. k. zouav-tält. 

I afseende å korpsens beväpning torde böra, med hänvisande för öfrigt till hvad härom redan förut 

under rubriken: "Föreningens styrka och organisation" finnes omförmäldt, icke lemnas oanmärkt, att or

saken, hvarför antalet egna gevär icke stigit i samma mån som Föreningens numerär, u tan bibehållit sig 

ungefärligen vid samma summa som från början, varit dels att en afskedstagande vanligen behåller sitt 

gevär, dels ock att flertalet af nyinskrifne medlemmar tillhört arbetsklassen och ej ännu varit i tillfälle, 

att något gevär sig förskaffa. 

Ekonomi. Föreningens medel-tillgångar hafva i allmänhet knappast förmått bestrida hennes utgifter. 

Åtskilliga gånger hafva utomordentliga utvägar måst anlitas. Annorlunda har det icke heller gerna kun

nat vara, då man besinnar, att Föreningen från Staten först under de 3 sednare åren haft att påräkna 

något understöd, men för öfrigt varit lemnad åt sig sjelf, under det att hennes utgifter, betydliga redan 

i början i och för organisations-arbetet, i samma mån Föreningens numerär stigit i icke ringa grad ökats. 

Den summa, hvartill utgifterna i medeltal per år uppgått, oberäknadt omkostnaderna för skjutbanors anläg

gande, är 10,000 R:dr R:mt. De inkomster deremot, hvarpå Föreningen årligen har kunnat räkna, 

utgöras af 
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1:o. Medlemmarnes årsafgifter a 1 R:dr för hvarje 2,528: — 

2:o. Passiva ledamöters inträdes- och årsafgifter, omkring 1,000: — 

3:o. Statens bidrag, omkring 2,000: — 5 528-

Den icke obetydliga skilnad, som här visar sig, har måst genom andra utvägar betäckas. Dervid 

har varit till stor hjelp den storartade gåfva, hufvudstadens damer i slutet af år 1864 förärade, äfvensom 

den summa, hvilken genom försäljning af Bildnings-Cirkelns till Föreningen donerade bibliothek inflöt. 

Derjemte har under trenne års förlopp en Skarpskyttesångförening varit bildad, som till sitt ändamål upp

ställt, att genom konserters gifvande förskaffa medel till förstärkande af Föreningens kassa. Huru myc

ket denna sångkör kan komma att förverkliga sitt ändamål, är dock beroende på det intresse, hvarmed 

dess verksamhet omfattas från allmänhetens sida. Man har äfvenledes icke utan skäl vågat hysa förhopp

ning, att den kommun, till hvars försvar Föreningen uppstått, skulle, i likhet med hvad man erfarit från 

andra kommuner, der Skarpskytteföreningar bildats, i någon mån underlätta de ekonomiska svårigheterna 

— vid hvilken förhoppning man vågat så mycket hellre bygga, som, då en af de mest betungande utgif-

terne varit hyra för exercislokal, man förmodat, att denna tunga något skulle underlättas derigenom, att 

Föreningen medgafs att, för öfningar inom hus, begagna de gymnastik-lokaler, som vederbörande, till 

fyllande af ett i detta afseende redan länge kändt behof, kunde komma att åt hufvudstadens ungdom 

innan kort uppbygga. Stockholm den 6 November 1866." 

3. Näringar. 

Vidkommande de, såsom föremål för femårsberättelserna uppgifne frågor, pä hvilka näringsfång 

hufvudstadens beställd hufvudsahligen grundas, om naturen af dess handel, tillförsel af landets öfverskottspro-

dukter, af sättning sorter och kommunikation med desamma, åberopas dels förut afgifne berättelser och dels 

hvad de i bilagorna intagne tabeller i dessa hänseenden innehålla; börande härvid emellertid tilläggas, att 

kommunikationen både land- och sjöväg emellan hufvudstaden och landsorterna blifvit under de fem år, 

berättelsen omfattar, ytterligare lättad genom Vestra och Södra Stambanornas fulländning, hvarigenom 

liflig trafik med landets vestliga och södra delar framkallats, och genom tillkomst af flere nya ångfartyg. 

På frågan huruvida, under de är berättelsen omfattar, stadens handel och näringar stigit eller fallit, samt 

hvilka gynnande eller ofördelaktiga konjunkturer förorsakat nägotdera af dessa förhållanden, lemna ock förut

nämnde tabeller, jemförde med tillförene meddelade uppgifter härom, i allmänhet upplysande svar. 

Af Tab. N:o 7 A, införd bland bilagorna, angående Fabriker och Manufaktur-Inrättningar 1865, 

inhemtas, utom dessas antal, den vid dessa inrättningar begagnade drifkraft m. m., jemväl myckenheten 

af tillverktfingarne och dessas värde, hvilket sednare redovisas dels särskildt för hvarje fabriksklass och 

dels sammanlagdt för alla i tabellen upptagne fabriker och inrättningar. Jemförelse emellan detta till

verkningsvärde, utgörande 17,589,373 R:dr och det, enligt förra femårsberättelsen, vid 1860 års slut an

tecknade, hvilket utgjorde 12,155,583 R:dr, berättigar till antagandet, att fabriksnäringen i Stockholm un

der ifrågavarande period befunnits i jemn tillväxt. 

Hufvudsakligen enahanda synes ock förhållandet vara med Handtverkerierna, för hvilka närmare re

dogörelse lemnas i Tab. N:o 7 B, som, bland annat, visar, att antalet af de vid handtverkerierna 

anställde personer, hvilket år 1860 utgjorde 7,552, vid slutet af år 1865 uppgått till 7,886. Att handt-

verkarne i hufvudstaden, om än flere af dessa idkare befinna sig i mindre fördelaktiga ekonomiska om

ständigheter, likväl i allmänhet förkofrats, derpå innefatta, bland annat, den smak och konstfärdighet, för 

hvilka åtskilliga af deras tillverkningar numera äro utmärkte, talande bevis. Efter det Kongl. Förord-

Tab. N:o 7 A. 

Tab. N:o 7 B. 
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ningen angående utvidgad näringsfrihet den 18 Juni 1864 trädt i verksamhet, bildades i hufvudstaden en 
Handtverks-Förening, för hvilken stadgar af Öfver-Ståthållare-Embetet fastställdes den 29 Mars 1865 och 
hvilken Förenings ändamål uppgifvits vara att bilda ett nyttigt samband emellan Stockholms Handtverks-
idkare för befrämjande af deras och arbetarnes gemensamma bästa samt att, i sådant afseende, för de 
vid yrkena anställde arbetare, som det åstuhda, utfärda bevis öfver ådagalaggd skicklighet i yrket och 
dervid uppmuntra och belöna den eller dem, som deraf gjort sig förtjente, äfvensom understödja gamle 
afsigkomne idkare och arbetare samt deras fattiga enkor och barn. 

4. Kommunikations-anstalter, sjöfart, varubyten. 

a) Landkommunikationer. Nya vägar hafva icke under perioden blifvit anlagde och till den före-
skrifha Tab. N:o 8 allmänna vägar, gästgifverier och skjutsning förekomma för Stockholms stad, utöfver 
hvad nedan omförmäles, inga särskilda uppgifter att meddela. 

Följande gator hafva under perioden blifvit omlagda dels med tuktad sten, dels med fältsten, 
nemligen: 

år 1861. Myntgatan, Riddarhustorget, Stora Nygatan, Köttorget, Riddarholmshamnen, Sydöstra ar
men af Norrbro, Hamngatan, Mäster Samuelsgatan, Observatoriibacken, Kammakaregatan, Gamla Kungs-
holmsbrogatan, Blasieholmshamnen, Norrmalmsgatan, Jakobsbergsgatan, en del af Kungsholmstorget, en del 
af Pilgatan å Södermalm, Lilla Mariegatan, Björngårdsgatan, Vestra och östra Slussgatorne samt Ham
marbygatan ; 

år 1862. Sydöstra armen af Norrbro (fortsättning), Kornhamnstorg, s. k. Gubbensgård, Riddarholms
hamnen (fortsättning), Trievaldsgränden, Köpmangatan, Källaregränden, Gamla Kungsholmsbrogatan (fort
sättning), planen emellan Adolf Fredriks kyrka och Drottninggatan, Norrlandsgatan, Kaptensgatan, Carl-
bergsalléen (trottoir anlagd), Carl XHLs torg (trottoirer anlagde), Fredsgatan, Drottninggatan, Norr
malmsgatan (fortsättning), Postmästarebacken, Hökensgatan, en del af Carl Johans torg samt öfre Bad-
stugatan; 

år 1863. Sydvestra armen af Norrbro, Mynttorget, Riddarholmshamnen, Tyska Stallplanen, Fyrver-
karegatan, Riddargatan, Gustaf Adolfs torg, Drottninggatan (fortsättning), trottoir omkring Adolf Fredriks 
kyrkogård, Göthgatsbacken, Tavastgatan, Hornsgatan samt gatan mellan qvarteren Dykärret större och 
Nederland från Högbergsgatan till Södra Bangården; 

år 1864. Drottninggatan (fortsättning), Arsenalsgatan, Gustaf Adolfs torg (fortsättning), Fyrverkare-
gatan (fortsättning), Appelbergsgatan, Beridarebansgatan, Luntmakaregatan, Johannis östra Kyrkogata, 
Storgatan, Urvädersgatan, Göthgatan samt Tavastgatan (fortsättning); 

år 1865. Jerntorgsgatan, österlånggatan, Riddarholmshamnen, Riddargatsbacken, Styckjunkaregatan, 
Stora Surbrunnsgatan, Reparebansgatan (makadamiserad), Kammakaregatan, Luntmakaregatan, Arsenals
gatan (fortsättning), Bryggaregatan, Karduansmakaregatan, Blasieholmshamnen, Stora Trädgårdsgatan, Paris-
och Gamla Prestgårdsgatorna, Södra Tullportsgatan, Maria Qvarngata, Pilgatan å Södermalm (fortsättning), 
Krukmakaregatan, Stora Skinnarviksgatan; hvarjemte barriére vid vägen utanför Roslagstull blifvit uppsatt 
och stenmur vid Tavastgatan uppförd. 

Alla gator, hvilkas bredd det medgifvit, hafva blifvit försedda med trottoirer; hvarjemte grusningar 
blifvit verkställda å stadens ej stenlagda gator och vägstycken utom tullarne; en täckt trumma af granit 
i murbruk med 3 rensningsbrunnar anlagd vid Krukmakaregatan å Södermalm till 1,496 fots längd samt 
för öfrigt större och mindre reparationer å de flesta gator fullbordade. 

Angående en del af dessa arbetens beskaffenhet, lemnar vidstående tabell Litt. H vidare upplysning. Tab. Litt. H. 
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Från Stockholms stads Drätsel-Nämnds Tredje Afdelning, genom hvilken förvaltnings-myndighet 

hufvudstadens gatuläggning besörjes, hafva, angående inkomster och utgifter för bestridande af dessa ar

beten, lemnats följande sammandrag (se nedanstående Tab. Litt. 1). 

I hufvudstaden finnas tvänne gästgifvaregårdar eller skjutsinrättningar, den ena å Norrmalm i huset 

N:o 24 vid Clara Norra Kyrkogata och den andra å Södermalm i huset N:o 64 vid Hornsgatan, derifrån 

skjutshästar, med och utan åkdon, efter förut skedd beställning, erhållas. Skjutsningsskyldigheten är in

delad på hufvudstadens åkare, som dessutom .från särskilde stationer i olika stadsdelar betjena allmänheten 

med körslor af alla slag, emot lega, enligt fastställd taxa. För körslor, hvilka genom hyrkuskarne ombe

sörjas, är särskild taxa jemväl fastställd. 

b) Sjökommunikationer. Att, i en talrikt befolkad stad, .med sådan belägenhet som Stockholms och 

som tillika är landets hufvudstad, dessa kommunikationer måste vara af jemförelsevis större betydenhet 

än i någon annan ort af Riket är naturligt, och att ångfartygen härvid intaga, såsom kommunikations-

Tab. Litt. H. Verkställd gatuläggning. 

Tab. Litt. I. Inkomster och utgifter till gatuläggning. 

Tab. Litt. I. 
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medel, främsta rummet, är äfven allmänt kändt. Så väl för dessas som seglande fartygs antal m. m., eller i 

allmänhet för sjöfarten, så väl ut- som inrikes, — lemnar Tab. N:o 9 A summarisk redogörelse. Beträf

fande seglande fartyg, tillhörande Stockholms skeppsrederier, hvilka fartygs antal i förra Berättelsen, pag. 

14, uppgafs till 126 st. om 15,961 läster, visar åberopade tabell, att antalet af dessa numera nedgått till 

89 st. om 8,427 läster, men om än sistnämnda från Stockholms sjömanshus lemnade uppgift, derför att 

andra fartyg än de, som å sjömanshuset blifvit anmälde, icke redovisas, torde kunna anses nog låg, 

lärer icke desto mindre vara otvifvelaktigt, — hvilket tid efter annan förnyade försäljningar af fartyg här

ifrån till andra orter nogsamt visa, — att konjunkturen för skeppsrederirörelse i Stockholm, under 

ifrågavarande period, varit ganska ofördelaktig. Erinras bör, att tabellen, i hvad den afser fartyg för-

sedde med ångmachin, redovisar endast sådane, som blifvit å sjömanshuset anmälda. Enligt uppgift från 

Hamnkaptenen i Stockholm utgjorde de år 1865 bolag och enskilde personer i Stockholm tillhörande 

ångfartyg ett antal af 40 st. om 2,320 hästkrafter, oberäknadt ångslupar eller öppna ångfartyg, hvilkas 

antal för samma år uppgifves till 49 st. om 217 hästars kraft. 

Från Kongl. General-Tull-Styrelsens Revisions-Kontor hafva, angående förhållandet med hufvudsta-

dens handel och sjöfart, för öfrigt meddelats de uppgifter, som innehållas i nedanstående Tab. Litt. K. 

Tab. N:o 9 A. 

Tab. Litt. K. 

Tab. Litt. K. Varu-in- och utförsel, tulluppbörd, ankomne och afgångne fartyg. 
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För Handlande och deras betjening samt beloppet af den utaf dem, i och för rörelsen år 1865 er-

lagda bevillning redovisas i Tab. N:o 9 B bland bilagorna. Af tabellen synes, bland annat, att 

antalet handlande med betjening, hvilket, enligt förra Berättelsen, upptogs vid 1860 års slut till 4,357, 

numera utgör allenast 4,155; men enär i vissa delar skiljaktiga beräkningsgrunder för dessa tal blifvit 

följda vid de till Berättelserna lemnade uppgifters meddelande, kan på det minskade antal, som nu redo

visas, tillförlitligt omdöme angående handelns beskaffenhet eller huruvida densamma under perioden må 

Tab. N:o 9 B. 

Fortsättning af Tab. Litt. K. 

Anmärkning. Med afseende å dessa uppgifter är af Kongl. General-Tull-Styrelsen meddeladt, att den i 1862 års utgående tulluppbörd 
upptagna transitoafgift tillkommit för sådan öfverflyttning af varor från kreditupplag till nederlag, som omförmäles i g 17 
mom. 6 af underrättelserna till 1860 års tulltaxa och icke för varuutförsel från kreditupplag, ett förhållande, som jemväl 
framgår af uppgiften, enär i densamma ej finnes upptaget något värde af varor, som under år 1862 utförts från kredit
upplag, samt att, enligt hvad Tullkammaren i Stockholm för Finska och inrikes varutrafiken, som meddelat de i uppgiften 
förekommande sifferbelopp beträffande nämnda trafik, upplyst, orsaken till det mot föregående åren så betydligt minskade 
antal fartyg, som år 1865 från inrikes orter ankommit och till inrikes orter afgått, är att finna i den omständighet, att 
skeppare å förpassningsfria fartyg hufvudsakligen från och med sistnämnda år begagnat sig af rättigheten, enligt § 77 uti 
1860 års Tullstadga, att icke behöfva anmäla sig å Tullkammaren. 
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hafva varit i stigande eller fallande ej grundas. Då emellertid handel och sjöfart äro af hvarandra vä-
sendtligt beroende, oqh konjunkturen för den sednare, enligt hvad ofvan är anmärkt, icke under perioden 
varit fördelaktig, torde hufvudsakligt enahanda omdöme angående den förra finnas berättigadt. 

Angående anstalter i Stockholm, hvilka afse sparsamhetens främjande samt företagsamhetens och 
kreditens underlättande, äfvensom angående åtskilliga här i staden befintliga försäkringsinrättningar med
delas följande: 

Stockholms stads Sparbank, som stiftades år 1821 och hvars ändamål är att af mindre bemedlade 
personer, isynnerhet af den arbetande och tjenande klassen inom hufvudstaden, emottaga och till deras 
nytta, genom ränteberäkning, förkofra smärre summor, har hållits öppen för allmänheten från ofvan-
nämnda år till den 1 November 1862 hvarje helgfri Lördags eftermiddag från kl. 4 till 8, men ifrån och 
med sistnämnde dag hvarje helgfri förmiddag från kl. i 10 till k 1. Delägarne tillgodoberäknad ränta ut
gör för närvarande fem procent. Jemlikt lånereglementet, sker utlåning af Sparbankens medel emot skuld
sedlar, intecknade i hus- och jordegendom inom Stockholms stad samt fast egendom på landet, äfvensom 
Rikets Ständers Banks, Riksgälds-Kontorets och Stockholms stads obligationer samt förbindelser af allmänna 
eller enskilda verk, bolag och inrättningar, städer, församlingar eller andra korporationer, med eller utan 
amortering. I afseende å Sparbankens förvaltning och verksamhet under den tiderymd, hvarom nu är 

fråga, åberopas Tab. N:o 13 bland bilagorna. 
Ränte- och Kapitalförsakringsanstalten i Stockholvi, hvilken har till ändamål att emottaga och göra 

fruktbärande större eller mindre besparingar för att derigenom bereda insättare antingen lifränta eller 
kapital att lyftas på en gång, bildades redan år 1850 sedan af Kongl. Maj:t utsedde komiterade uppgjort 
förslag till reglemente, som af Kongl. Maj:t i nåder utfärdades den 11 Januari samma år. 

Till följd af bristande kännedom hos allmänheten om fördelarne af denna inrättning och äfven af 
obenägenheten hos de mindre bemedlade att för längre tid afsäga sig rättigheten att sjelf disponera öfver 
sina besparingar, blef Anstalten under de första åren icke särdeles mycket anlitad, hvartill möjligen i nå
gon mån bidrog vissa mindre lämpliga stadganden i reglementet. 

Sedan dessa blifvit uti förnyadt reglemente af den 27 Juli 1860 undanröjde och kanske hufvud-
sakligast derigenom att Anstalten lyckats anskaffa sig en för allmänheten lätt tillgänglig kontorslokal vid 
en af hufvudstadens mest trafikerade platser, har insättarnes antal icke obetydligt förökats, så att Anstal
ten numera hunnit samla åt dem en behållning, som vid 1865 års slut utgjorde 878,295 Rdr 20 Öre. 
Då dessa medel till större delen tillhöra barn, för hvilka inträde i Anstalten blifvit beredt och lifräntorna 
icke utgå förrän insättarne uppnått 55 års ålder, bör man af Anstaltens nuvarande behållning kunna sluta 
till de betydliga kapitalbelopp, den kommer att förvalta i en framtid. Redan nu ökar sig Anstaltens ka
pital genom nya insättningar och räntor med öfver 100,000 R:dr årligen, och då i en framtid, i förhål
lande till insättningarnes belopp, högst betydliga lifräntor kunna utbetalas, blir sådant en ytterligare upp
muntran för kommande slägten att begagna sig af de fördelar, Anstalten erbjuder. Anstalten omfattar 
för närvarande utom Stockholms stad och län, Upsala, Westmanlands, Södermanlands, Gefleborgs och Got
lands län, men öfvervägande antalet af Anstaltens delägare, som vid 1865 års slut utgjorde omkring 
2,500, äro Stockholmsboer. 

En viss sorglöshet för framtida behof hos den tjenande klassen är utan tvifvel anledningen till att 
denna klass i allmänhet icke söker inträde i Anstalten. Detta beklagliga förhållande är väl till någon 
grad att tillskrifva bristande kännedom om Anstalten, och denna vinnes kanske först då Anstalten genom 
utbetalande af lifräntor på ett mera praktiskt sätt visar, huru genom små besparingar ekonomiskt obero
ende på ålderdomen kan ernås. Emellertid vore önskligt om korporationer, landtbrukare och fabrikanter, 
som hafva många arbetare i sin tjenst, genom insättningar i Anstalten för sina arbetares barn ville gagna 

Tab. N:o 13. 
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dem och derigenom jemväl befordra Anstaltens mål, att verka en icke oväsendtlig lättnad i kommande 

tiders fattigvård. 

Stockholms Enskilda Bank. För tiden då detta Bankbolag stiftades, de rörelsegrenar, Bankens verk

samhet omfattar, m. in., redogöres i förra Femårsberättelsen pag. 27. Under den 13 September 1864 

täcktes Eders Kongl. Maj:t bevilja samma bolag förlängd oktroj under en tiderymd af 10 år, räknade från 

den 1 September 1866. Bankens grundfond utgöres af 1,000,000 R:dr. Bankens delägare äro solidariskt 

ansvarige för Bankens alla förbindelser. Då Bolaget ingicks utgjorde delägarnes antal 83. Genom arf 

och andra laga. öfverlåtelser, hafva banklotterna erhållit större spridning, så att delägarnes antal numera 

uppgår till 125. Det kostnadsfria tillhandahållandet af postremiss-vexlar, hvilka infrias å de flesta Bank

kontor i Riket, har, enligt Kongl. General-Post-Styrelsens underdåniga Berättelse, väsendtligt minskat för

sändandet af penningar med posten. Stockholms Enskilda Bank har bringat denna för allmänheten gag

nande rörelsegren till ett system, uti hvilket alla enskilda banker i landsorten beredvilligt deltagit. Un

der Bankens tioåriga verksamhet har, oaktadt inträffade svåra rubbningar i penningemarknaden, dess goda 

kredit aldrig varit störd. Ifrån Bankens öppnande den 15 Oktober 1856 till den 15 September 1866 ut

gjorde depositionernas antal 50,700. Den 15 Oktober 1865 öppnade bolaget ett Afdelningskontor vid 

Drottninggatan till besparing af tid för de räkningshafvare, som bebo det folkrika Norrmalm. I förhål

lande till denna Banks omfattande rörelse hafva lagsökningarnes antal varit ytterst ringa, nemligen, under 

loppet af 9 räkenskapsår, 14 st. 

För jemförelse bifogas i nedanstående tabeller Litt. L och M sammanfattade öfversigter af 

Bankens ställning dels vid förra femårsperiodens slut den 31 December 1860 och dels vid 1865 års 

utgång. 

Tab. Litt. L och M. 

Tab. Litt. L. Öfversigt af Stockholms Enskilda Banks ställning den 31 December 1860. 

Tab. Litt. M. Öfversigt af Stockholms Enskilda Banks ställning den 31 December 1865. 
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Skandinaviska Kredit-Aktie-Bolaget. Detta Bolag med Hufvudkontor i Göteborg, der Styrelsen har 

sitt säte, öppnade i Stockholm Afdelningskontor den 1 Juli 1865. Bolaget är grundadt på lagen om 

Aktie-Bolag af den 6 Oktober 1848. Teckningssumman till grundfonden belöper sig till 7^ millioner, 

deraf 3 millioner Riksdaler blifvit kontant inbetaide. Bolagets verksamhet afser: 

1:o. Att medverka till anskaffande af medel, som upptagas i form af statslån eller för kommuner och 

korporationer. 

2:o. Att taga del i sådana lån och att köpa och sälja andelar deri. 

3:o. Att köpa och sälja aktier och obligationer, utgifna af lagligen konstituerade föreningar, för uppta

gande af lån mot säkerhet i fast egendom eller för utförande af större industriela företag. 

4:o. Att, genom penninge-försträckningar, befordra företag af sistnämnde eller dermed likartad beskaf

fenhet, ehvad de utföras af bolag eller af enskilde personer. 

5:o. Att emottaga penningar till förvar eller förräntande. 

6:o. Att köpa och sälja vexlar. 

Bolaget är berättigadt att till drifvande af sin rörelse jemväl anskaffa medel genom utgifvande af 

räntebärande obligationer, i förhållande till hos Bolaget inneliggande värdepapper. 

öfversigt af Bolagets ställning uppgöres vid hvarje qvartals slut i närvaro af ett utaf Eders Kongl. 

Maj:t8 Befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län utsedt ombud, och hvilken öfversig-t till Eders Kongl. 

Maj:ts Finans-Departement insändes samt i allmänna tidningar kungöres. 

Då Bolaget endast under en jemförelsevis kort tid varit i verksamhet, hafva inga siffror angående 

rörelsens omfattning nu kunnat meddelas. 

Industri-Kredit-Aktie-Bolaget i Stockholm. Behofvet af en kredit-anstalt inom hufvudstaden, med 

hufvuds^kligt ändamål att tillhandahålla nödigt rörelsekapital företrädesvis åt s. k. mindre industri-idkare, 

hade länge varit kändt och erkändt af Stockholms industriela klasser, innan några allvarligare bemödan

den gjordes till afhjelpande af detta behof. 

Visserligen hafva på sednare tider åtskilliga anstalter blifvit inom landet och äfven här i hufvud

staden upprättade, för att underlätta transaktioner mellan långifvare och lånebehöfvande eller för att 

befordra kapitalernas hastiga omsättning och tillfredsställa rörelsens behof; men dessa anstalter hafva i 

allmänhet afsett egentligen den större rörelsen. Svenska Slöjdföreningen, hvilken genom så många andra 

åtgärder visat sig vara en lika nitälskande som upplyst målsman för den fosterländska industrien, tillhör 

utmärkelsen att hafva tagit initiativ till bildande af en kredit-anstalt, hvars förnämsta syftemål skulle 

blifva att mot antaglig säkerhet förskaffa hufvudstadens industri-idkare de för deras rörelse nödiga kapi-

taler. Nämnde förenings styrelse nedsatte nemligen i Maj månad 1864 en komité för utarbetande af för

slag till de grunder, hvarpå en dylik anstalt borde hvila. De utsedde komiterade framlade äfven inom 

kort resultaterna af sina arbeten, och ehuru det af dem uppgjorda förslag i flera delar förändrades, tje-

nade det dock till utgångspunkt för det förslag till bolagsordning för Industri-Kredit-Aktie-Bolaget i 

Stockholm, som sedermera, den 11 November 1864, vann Eders Kongl. Maj:ts nådiga stadfästelse. 

Nämnda Bolag är grundadt på lagen om aktiebolag af den 6 Oktober 1848 och delägarnes ansva

righet således inskränkt till det tecknade aktiebeloppet. 

Grundfonden utgjorde, efter afslutad teckning den 10 Juni 1865, 550,000 R:dr R:mt, hvarå 25 proc. 

var inbetaldt, men får uppgå till En million samma mynt. 

Aktierna lyda å 100 R:dr R:mt hvardera. 

Bolagets verksamhet, som tog sin början den 23 Maj 1865, har under tiden intill den 31 December 

samma år omfattat: dels mottagande till förräntande af penningar antingen å deposition på viss uppsäg

ningstid eller å löpande räkning; dels att lemna penningeförsträckningar mot godkänd säkerhet, hvarvid 
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såsom sådan antagits äfven accepterade räkningar och färdiggjorda arbeten. Denna sednare lånegren har 

dock ej synnerligen flitigt anlitats, i följd af svårigheten att betrygga långifvarens säkerhet utan att denne 

sjelf förvarar panten. Nedanstående tab. Litt. N lemnar öfversigt af Bolagets ställning den 31 De

cember 1865. 

Stockholms stads Allmänna Pantlåne-Inrättning. För denna, under inseende af Stockholms Drätsel-

Nämnds Första Afdelning ställda, Inrättning, hvars ändamål är att, mot pant, med penningelån betjena 

en hvar, som sig derom anmäler, men isynnerhet personer af den fattigare klassen, har Eders Kongl. Maj:t 

den 5 Maj 1863 utfärdat förnyadt reglemente. Vid 1861 års början voro de utestående lånens antal 

76,668 st. med ett kapital af 669,511 R:dr och vid 1865 års slut voro de utestående lånens antal 89,529 

st. med ett kapital af 825,982 R:dr 50 öre. Hvarje utgifvet lån har per medium utgjort 8f R:dr. Genom 

befolkningens tillväxt, som måhända gått i raskare progression än det allmänna välståndet, har, oaktadt 

Allmänna Pantlåne-Inrättningens tillvaro och oaktadt icke någon lånsökande med lånbar vara gått derifrån 

ohulpen, en mängd enskilde pantlånare framträdt, som genom högt uppdrifven ränta — ända till 75 proc. 

för år — ockra på den behöfvande allmänheten. Fråga har derföre varit väckt om Afdelnings-kontors 

inrättande i de aflägsna stadsdelarne, men då kommunen hvarken är eller anser sig vara pligtig att an

skaffa medel till obegränsadt belopp för pantlånerörelsens bedrifvande, helst kringliggande och äfven af

lägsna landsorter i ej ringa grad lära anlita Inrättningen för låns erhållande, har frågan om dylika Afdel

nings-kontors inrättande tills vidare undanskjutits. Under ifrågavarande femårsperiod har lånerörelsen 

bedrifvits på sätt af nedanstående tabell Litt. O närmare inhemtas. 
o 

Stockholms stads Brandförsäkrings-Kontor. Åberopande, angående denna Inrättnings tillkomst, sty

relse m. m., förra Femårsberättelsen, pag. 26, får Öfver-Ståthållare-Embetet, i afseende å Kontorets verk

samhet för åren 1861—1865, meddela efterstående summariska sammandrag, tab. Litt. P . 

Tab. Litt. N. 

Tab. Litt. O. 

Tab. Litt. P. 

Tab. Litt. N. Öfversigt af Industri-Kredit-Aktie-Bolagets i Stockholm ställning vid 1865 års slut. 

Tab. Litt. O. Allmänna Pantlåne-Inrättningens rörelse. 
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Stockholms stads Brandsto ds-Bolag till försäkring af lösegendom. För detta, såsom af benämningen 

inhemtas, endast till försäkring af inom Stockholms stad befintlig lösegendom afsedda brandstodsbolag 

stadfästades Nådigt Reglemente den 25 Oktober 1843. 

Dess angelägenheter förvaltas dels af Principalerne eller samtlige försäkringstagare, dels af sextio 

bland dem utsedde Deputerade, hvilka utgöra'anstaltens öfver-styrelse, och dels af en utaf nämnde De

puterade utsedd Direktion, bestående af fem ledamöter. 

Inrättningens försäkringstagare sammanträda till bolagsstämma den 15 Januari hvarje år eller första 

näst derefter inträffande söcknedag, då val till Deputerade och Revisorer verkställas, öfver-styrelsen 

samlas deremot då göromålens behandling sådant fordrar och alltid den 1 April eller näst derpå följande 

söcknedag, vid hvilket tillfälle revisions-berättelsen skall aflemnas och décharge för förvaltningen åt Di

rektionen meddelas. För de sednast tilländalupna fem räkenskapsåren, hvilka hos bolaget räknas från och 

med den 1 Oktober ena året till och med den 30 September påföljande år, hafva räkenskaperna utvisat 

de förhållanden, som upptagas i vidstående tab. Litt. Q. 

Försäkrings-Aktie-Bolaget Skandia. Angående detta bolags brand- och lif-försäkringsrörelse under 

ifrågavarande fem år lemnar vidstående tabell Litt. R närmare upplysning. Bolagets fonder upp-

gingo vid 1865 års slut till följande belopp: 

Tab. Litt. Q. 

Tab. Litt. R. 

Grundfonden 14,999,550: — 

Lifförsäkringsfonden 1,203,891: 94. 

Tab. Litt. P. Öfversigt af Stockholms stads Brandförsäkrings-Kontors ställning 1861—1865. 

Anm. Vid 1865 års slut voro brandförsäkrade 3,614 fasta egendomar. 
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Brandförsäkringsfonden 409,572: 15. 

Reservfonden 270,262: 11. 

tillhopa 16,883,276: 20. 

Sjöförsäkrings-Aktie-Bolag et Neptunus. Detta Bolag stiftades år 1862 och började den 1 Juli samma 

år sin verksamhet med ett kapital af 1,000,000 R:dr, hvaraf 300,000 R:dr betaides kontant och för 700,000 

R:dr aktieägarnes skuldförbindelser aflemnades. 

Ifrån sagde dag till 1865 års slut, har detta Bolag tecknat försäkringar mot sjöfara för tillsammans 

R:mt R:dr 81,477,826; nemligen: 

år 1862 för R:dr 11,825,157: — 

» 1863 » » 23,278,136: — 

» 1864 » » 22,933,224: — 

» 1865 » » 23,441,309: — 

och hafva de derför erhållna premier utgjort tillsammans R:mt R:dr 1,499,329; nemligen: 

år 1862 R:dr 208,343: — 

» 1863 .» 403,317: — 

» 1864 » 450,796: — 

» 1865 » 436,873: — 

Bolagets ställning vid 1865 års slut visade sig som följer: 

Aktie-kapitalet R:mt R:dr 1,000,000: — 

Reserv-fonden » » 124,692: 87, 

Tab. Litt. Q. Öfversigt af Stockholms stads Brandstods-Bolags till försäkring af lösegendom 

ställning 1861—1865. 

Tab. Litt. R. Öfversigt af Försäkrings-Aktie-Bolaget Skandias rörelse 1861—1865. 
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och hafva aktieägarne under de respektive åren erhållit i vinst och ränteutdelning å kontant inbetaide 

medel af aktiekapitalet: 

år 1862 20 procent. 

» 1863 10 » 

» 1864 10 » 

» 1865 11 » 

Enligt den af Eders Kongl. Maj:t stadfästade Bolagsordningen får högst hälften af årets vinst till 

aktieägarne utdelas. Af andra hälften bildas en reservfond för att, i händelse af behof, användas, hvar-

igenom, under förutsättning att ej allt för stora olyckor inträffa, Bolagets ställning allt mer konsolideras. 

Af de stora summor, som försäkrats, synes, att Bolagets stiftande var högst behöfligt och att dess verk

samhet är ganska betydlig, samt att det, på samma gång det lemnat skälig vinst åt aktieägarne, äfven 

gagnat landet, emedan en stor del af de tecknade försäkringarne eljest gått till utlandet *). 

Då omsättningen af obligationer, aktier med flera dylika värdepapper, under ifrågavarande period, i 

allmänhet varit lifligare än tillförene, och man, under sådana förhållanden, ansett mindre lämpligt att of

fentlig försäljning af dylika värdepapper, när sådan kunde ifrågakomma, skulle å stadens auktionskam

mare verkställas, hafva särskilda auktioner å Stockholms börs, sedan år 1862, varit ordnade till försäljning 

af obligationer, lottbref, aktier och dylika värdepapper samt Nådigt Reglemente för dessa auktioner den 

20 December samma år utfärdats. Samtidigt har ock 5 § i Nådiga Reglementet för Auktionsverket i 

Stockholm den 13 April 1858 erhållit sådan förändrad lydelse, hvarigenom jemte böcker, kartor och mu-

sikalier, äfven konstsaker och myntsamlingar få, när sådant af säljare åstundas och Auktionsdirektörerne 

dertill lemna bifall, försäljas å särskildt dertill bestämdt ställe. 

5. Kameralförhållanden. 

Tab. N:o 12. De hithörande uppgifterna, hvilka röra hronouppbörden i Stockholm, innefattas i Tab. N:o 12 bland 
bilagorna. Utöfver hvad dessa uppgifter innehålla har Öfver-Ståthållare-Embetet intet att meddela. 

6. Politi. 

Genom nådiga Brefvet den 5 Oktober 1858, åberopadt i sednaste Femårsberättelsen, förordnades, att 

nattbevakningen i hufvudstaden skulle intill den 1 September 1861 ombesörjas på enahanda sätt som ge

nom Nådiga Brefvet den 9 Mars 1850, angående förändrad organisation af polisväsendet härstådes, blifvit 

stadgadt, eller att berörda bevakning, hvilken förut var anförtrodd åt stadens Militär-korps, skulle, till en 

början dock endast för bestämd tiderymd, under Öfver-Ståthållare-Embetets för polisärenden omedelbara 

uppsigt, genom stadens polis, med biträde af posteringar och patruller af garnisonen, bestridas; varande 

enligt förstberörde nådiga Bref den årliga utgiftsstaten för Poliskammaren samt polis- och nattbevaknin

gen upptagen till 232,200 R:dr, motsvarande den årliga inkomststaten, hvilken bestod af följande titlar, 

nemligen: 

Anslag från statsverket Rmt Rdr 28,100: — 

» från Stockholms stads då varande Drätselkommis

sion, af stadskassan » » 15,000: — 

*) Jemte ornförmälda Bolag, hafva två andra Sjöförsäkrings-Bolag utöfvat verksamhet här i staden, nemligen »Sjö-Assurans-Kompaniet i 
Stockholm^, stiftadt den 4 Juli 1739 men upplöst vid 1865 års utgång, och »Sjöförsäkrings-Bolaget i Stockholm», för hvilket, under denna 
benämning, nådig oktroj sednast meddelats på tio år från den 1 Oktober 1856 och som vid oktrojtidens slut den 1 Oktober 1866 
jemväl upphört att meddela nya försäkringar. 
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Anslag af den till bemälda kassa ingående afgift för rätt ig

het att i hufvudstaden idka handel med och ut-

skänkning af bränvin och andra spirituösa drycker R:mt R:dr 117,500: — 

» från Brandvaktskasse-administrationen » » 68,000: — 

En tredjedel af polispersonalens andel i de till Poliskam

maren inflytande bötesmedel, förslagsvis » » 3,600: — 

Summa R:mt R:dr 232,200: — 

hvarförutom Öfver-Ståthållare-Embetet uppbar såsom bidrag till nattbevakningens besörjande en af Stock

holms stads Brandförsäkrings-Kontors öfverstyrelse beviljad, utöfver den gällande, efter 73 öre för 1,000 

R:dr af i 12 år försäkrade egendomsvärden beräknade och från Brandförsäkrings-Kontoret till Brandvakts

kasse-administrationen utgående brandvaktsafgiften, särskildt tillökt brandvaktsafgift af 27 öre för hvarje 

1,000 R:dr af nyssberörde i 12 års tid försäkrade egendomsvärden; men som vid detta anslag blifvit fä-

stadt det förbehåll, att någon förändring icke finge äga rum i de tre af Stadsmilitärkorpsen före den ifrå

gavarande polis- och nattbevakningens uppsättning serverade distriktsprutornas verksamhet, och det be

stående Stadsmilitär-kompaniet kunnat öfvertaga serveringen af endast en sådan spruta, hade Öfver-Ståt

hållare-Embetet varit föranlåtet att, för fullgörande af berörda vilkor, uppsätta och underhålla en särskild 

brandsläckningskorps, för hvilken den årliga kostnaden hade öfverstigit den särskildt tillökta af Öfver-

Ståthållare-Embetet uppburna brandvaktsafgiften, hvadan samma vilkor medfört en årlig förlust, som måst 

med poliskassans öfriga tillgångar betäckas. 

Sedan Öfver-Ståthållare-Embetet, uti underdånig skrifvelse den 4 Juni 1861, hos Eders Kongl. Maj:t 

i underdånighet anmält, det Öfver-Ståthållare-Embetet saknade anledning att beträffande frågan om natt

bevakningens bestridande och Poliskammarens inkomst- och utgiftsstat för tiden från den 1 September 

berörde år föreslå väsendtliga förändringar, men likväl, af uppgifna skäl, ansett sig böra tillstyrka ett 

ökadt årligt anslag af 7,000 R:dr, att af stadens husägare anvisas och från Brandvaktskasse-administratio

nen utgå, för att användas dels till polisöfverkonstaplarnes förseende med fullständig uniform, dels för 

tillökning af polispersonalen i 3:ne polisdistrikter, dels ock till bestridande af kostnad för kassörsgöromål 

och vård om rustkammaren samt läkarevård åt polispersonalen; i öfverensstämmelse hvarmed Öfver-Ståt

hållare-Embetet uppgjort förslag till utgifts- och inkomststat, slutande på en summa af 239,200 R:dr, om 

fastställelse å hvilken stat för en tid af 2:ne år från sistberörda dag Öfver-Ståthållare-Embetet i under

dånighet hemställt; så och efter det vederbörande blifvit hörde, har Eders Kongl. Maj:t, enligt nådigt 

Bref den 13 September 1861, vid det förhållande att Sockenstämmo-Nämnden funnit sig icke kunna till 

förslaget om ett ytterligare tillskott af 7,000 R:dr från Brandvaktskasse-administrationen lemna bifall, och 

enär sålunda den med förutsättning af ett sådant ökadt tillskott uppgjorda utgiftsstat för Poliskammaren 

icke kunde bringas till verkställighet, funnit godt att, jemte nådigt förklarande att de 5,000 R:dr, som 

utöfver det äldre anslaget af 112,500 R:dr under nyssförflutne tre år af bränvinsförsäljnings-afgifterna ut-

betaldts från stadskassan, skulle tills vidare och i mån af tillgång fortfarande för polisbevakningen utgå, 

äfvensom att nattbevakningen finge, — under iakttagande af det utaf Brandförsäkrings-Kontorets öfversty

relse fortfarande yrkade förbehåll i afseende å de tre distriktsprutorna — på enahanda sätt som förut intill 

den 1 September 1863 bestridas, i nåder förordna att den genom nådiga Brefvet den 5 Oktober 1858 för 

Poliskammaren fastställda stat skulle förblifva gällande till den 1 September 1863. 

I sammanhang med sedermera afgifvet förslag till nattbevakningens bestridande på enahanda sätt 

och ordnande af Poliskammarens inkomst- och utgiftsstat från och med sistberörda dag, hade Öfver-Ståt

hållare-Embetet anmält behofvet att uti det årliga anslaget erhålla en nödig tillökning af 20,000 R:dr, att 
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från Brandvaktskasse-administrationen utgå för tillökning i polis- och nattbevakningspersonalen, förbättring 

uti en del af denna personals aflöning samt till bestridande af vissa andra nödiga utgifter; men sedan 

hufvudstadens fastighetsägare afslagit framställningen om den begärda anslagstillökningen samt öfver-

Ståthållare-Embetet i anledning deraf jeinväl funnit sig föranlåtet för närvarande frånträda förslaget om 

sådan tillökning, blef, genom nådiga Brefvet den 25 September 1864, i öfverensstämmelse med Öfver-Ståt-

hållare-Embetets tillika gjorda underdåniga hemställan, i nåder förklaradt, att nattbevakningen finge intill 

den 1 September 1864 på samma sätt och under enahanda vilkor som förut bestridas Samt intill samma 

dag den genom nådiga Brefvet den 5 Oktober 1858 för Poliskammaren fastställda stat fortfarande förblifva 

gällande, med rättighet för Öfver-Ståthållare-Embetet att, derest sådant funnes af omständigheterna på-

kalladt, använda de besparingar, som genom inträffande ledigheter bland polisbetjeningen uppkommo, till 

förbättring af den öfriga polisbetjeningens aflöning. 

Uti underdånig skrifvelse den 27 Juni 1864 blef förslag angående ordnandet af polis- och natt

bevakningen från och med den 1 September samma år af Öfver-Ståthållare-Embetet underställdt Eders 

Kongl. Majrts nådiga pröfning, hvarvid Öfver-Ståthållare-Embetet redogjorde för de förändringar, hvilka 

Öfver-Ståthållare-Embetet, med ledning af erfarenheten under den längre tid, som förflutit sedan den ge

nom nådiga Brefvet den 9 Mars 1850 förordnade organisationen af polisväsendet och nattbevakningen 

trädde i verkställighet, ansåg vara af behofvet och omständigheterna påkallade; — i hvilket afseende Öf

ver-Ståthållare-Embetet — efter underdånig hemställan, att, då den såsom bidrag till nattbevakningens be

sörjande från Stockholms Brandförsäkrings-Kontor beviljade särskilda tillskottsafgift af 27 öre för hvarje 

1,000 R:dr af värdet för egendomar, som i tolf år varit försäkrade, med vilkor att nödig servis under-

hölles vid de tre större distriktsprutor, som före den nuvarande polis- och nattbevakningens uppsättning 

serverades af stadens Militärkorps, under sistförflutna tre år i medeltal uppgått till 14,618 R:dr, men kost

naden för underhållet af den för berörde ändamål erforderliga särskilda brandsläckningskorps med hvad 

dertill hörde årligen utgjort 14,289 R:dr 63 Öre, så att ett årligt öfverskott uppstått af allenast 328 R:dr 

37 öre, anordningen härutinnan, hvilken följaktligen icke stode i något oskiljaktigt sammanhang med reg

leringen af polisen och dess utgiftsstat, måtte tills vidare få fortfara; — äfvensom med förklarande att, 

under förutsättning att det belopp, 68,000 R:dr, som hitintills från Brandvaktskasse-administrationen årli

gen utgått för nattbevakningens ombesörjande af poliskorpsen, fortfarande tillhandahölles, Öfver-Ståthål

lare-Embetet ansåge ändring i hufvudgrunderna för nattbevakningens bestridande från den T- September icke 

erfordras, — hufvudsakligen i underdånighet anförde: att, enär Polismästaren, hvilken utöfningen af öfver-

Ståthållare-Embetets för polisärenden åligganden närmast tillkomme, icke allenast hade att betrygga ord

ningen och säkerheten inom hufvudstaden genom åtgärder till förekommande och upptäckande af lag

överträdelser och brott, samt att låta tillse efterlefnaden af författningarne angående ordning och sund

het m. m., utan honom äfven, enligt särskilda författningar, ålåge att handlägga och afdöma allehanda 

slags polisförbrytelser och fierfaldiga af polisbetjeningen anställda åtal för mindre lagöfverträdelser, Polis

mästaren således under ditintills varande förhållanden kunde i viss mån anses i sin person hafva förenat 

egenskapen af både åklagare och domare; att, då en sådan förening vore olämplig, samt i andra länder, 

der enahanda förhållande tillförene ägt rum, dessa olikartade befattningar under sednare tider blifvit 

skiljda, och skyldigheten att handlägga de mål, uti hvilka polismyndigheten haft domsrätt, blifvit från 

Polischefen öfverflyttad på särskild domare eller polisdomstol, en sådan till principen -riktig fördelning af 

Polismästareembetets dåvarande åligganden syntes äfven här böra och kunna åstadkommas; att Polischefen, 

hvilkens verksamhet till ej ringa del upptoges af den för hans embete, såsom af mera verkställande art, 

egentligen främmande skyldigheten att såsom domare handlägga och pröfva en mängd inför Poliskamma

ren väckta åtal, skulle då komma i tillfälle att mera uteslutande egna sig åt de egentliga polisgöromålen, 
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hvilka ock vore af den mångfaldiga och omfattande beskaffenhet, att de upptoge en mans t id; hvaremot 

handläggningen och pröfningen af åtal för sådana förbrytelser, som enligt gällande författningar böra af 

Öfver-Ståthållare-Embetet afdömas, äfvensom för öfverträdelser af polisförfattningarne och vitesförbud, 

skulle uppdragas åt särskild, för sådant ändamål inom Öfver-Ståthållare-Embetet anställd domare; att hos 

den lägre polispersonalen först genom öfning och utbildning efter antagandet i tjensten kunde i erforder

lig grad påräknas de egenskaper, hvilka utgjorde vilkor för en duglig polisbevakning, hvarvid likväl er

fordrades ledning och undervisning af insigtsfull och bildad person; att, som Polismästarens tid vore fullt 

upptagen af andra och vigtiga tjensteåligganden, nyantagne konstaplars inöfvande i polistjensten ditintills 

varit lemnad beroende af den större eller mindre handledning, som kunnat meddelas af äldre kamrater 

och Poliskommissarierne, hvilka sednare, i allmänhet fullt upptagne af befälet och tillsynen öfver den dem 

inom hvarderas distrikt underlydande personal, kunde för denna deras egentliga tjenstgöring vara ganska 

lämpliga, utan att tillika äga de egenskaper, som fordrades för att instruera och för tjensten bilda en hel 

korps, så att hos denna må väekas lif och intresse för tjensten samt månhet om noggrannt uppfyllande af 

de med densamma förenade pligter; att behofvet af särskilda biträden i ofvan antydda hänseenden från 

längre tid tillbaka varit erkändt, i följd hvaraf också, efter det Öfver-Ståthållare-Embetet gjort underdånig 

framställning om löneanslag för en kontrollerande polistjensteman, som, icke bunden vid någon viss trakt, 

kunde sträcka sin verksamhet öfver hela staden och kontrollera den uppsigt, som af distriktpolisen utöf-

vades, för en sådan tjensteman, som skulle benämnas Polis-adjutant, aflöning blifvit genom nådigt Bref 

den 28 Maj 1856 fastställd till 1,500 R:dr; att, ehuru, i fall handläggningen af mål, i hvilka poliskamma

ren hade att utöfva domsrätt, komme att uppdragas åt särskild Polisdomare, en särskild biträdande Polis

mästare, hvilken alltsedan år 1838 varit förordnad, ej vidare erfordrades, det icke destomindre vore af 

vigt att, vid inträffande förfall för Polismästaren, någon i hufvudstadens polisväsende erfaren person fun

nes att tillgå, hvadan och då Stadsfiskalerne, till hvilkas åligganden jemväl hörde att biträda vid polis-

uppsigten, hade alltför ringa tid öfrig för att åt polismyndigheten lemna något verksammare biträde, och 

aflöningsbeloppet för Polisadjutanten varit alltför otillräckligt, att lämplig person särskildt för denna be

fattning kunnat erhållas, Öfver-Ståthållare-Embetet funne nödigt, att, för vinnande af erforderligt biträde 

i flera afseenden, vid polisen blefve anställd en bildad och lämplig person, som inhemtat kännedom af 

polisväsendet, så väl inom andra hufvudstäder, som härstädes, och hvilken, jemte förbindelse att vid för

fall för Polismästaren förvalta hans embete, det borde åligga att biträda så väl vid tillsyn öfver konstap-

larnes patrullering och polispersonalens tjensteutöfning i allmänhet, som ock vid densammas praktiska un

dervisning i tjensten, samt vid efterspaningar i brottmål, m. m.; att, då denne tjensteman, hvilken syntes 

kunna benämnas Polis-löjtnant eller Polis-öfverkommissarie, och böra blott tills vidare till tjensten kon

stitueras, skulle bland annat hafva till uppgift att i vissa delar leda efterspaningarne efter brottslingar 

samt att öfverse rapporterne angående timade förbrytelser, så kunde förhör inför poliskammaren i mål, 

som skola till handläggning af domstol hänvisas, i väsendtlig mån inskränkas och, till besparing i tid och 

omgångar, sådana förhör i många fall af Polislöjtnanten verkställas på stället, der förbrytelsen föröfvats 

och der målsägande samt vittnen sig uppehålla; att derigenom borde, med undantag för större och vid

lyftigare ransakningar, remisser angående häktade personer kunna hinna att aflemnas till domstolen inom 

tjugufyra timmar efter det den för brottet angifne blifvit i häkte inmanad, hvarefter de i vissa fall erfor

derliga vidare efterforskningar kunde fortgå oberoende af den till domstolen aflåtne remissen, samt rap

porter derom genom åklagarens försorg till domstolen öfverlemnas, genom hvilken förändring ransakningen 

och fängelsetiden skulle för den anklagade förkortas och besparing i följd deraf för stadskassan uppkomma, 

lätvensom i de egentliga brottmålen, som till domstol hänskjötos, målsägande och vittnen befriades från 

besvaret att tillstädeskomma jemväl i poliskammaren; att, på det lämplig person till nu ifrågavarande be-
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fattning måtte kunna påräknas, Öfver-Ståthållare-Embetet trodde aflöningen för densamma icke böra be

stämmas lägre än till 4,000 R:dr, hvarigenom en tillökning i utgiftsstaten visserligen uppstode, dock af 

endast 2,500 R:dr, enär i stället det för Polis-adjutanten å stat uppförda ofvanberörda anslag af 1,500 

R:dr komme att upphöra; att, beträffande vidare Poliskommissarier och öfverkonstaplar, Öfver-Ståthållare-

Embetet ansåge antalet böra bibehållas såsom dittills, de förre vid 8 och de sednare vid 30, af hvilka 

sistnämnde 27 beräknades för traktpolisen, 2 för efterspanings- eller detektivpolisen och en för tillsyn 

öfver de prostituerade samt biträde vid besigtningsbyrån; att deremot, då det vore af nöden, att antalet 

polispatruller så väl dag som natt ökades inom de tre distrikt, hvilka utgöras af Jakobs och Johannis, 

Ladugårdslands och Kungsholms församlingar, för hvartdera af de två förstnämnda distrikten erfordrades 

tillökning af två ordinarie och två extra konstaplar samt för Kungsholmens distrikt af en ordinarie och en 

extra konstapel, så att antalet af så väl ordinarie som extra konstaplar vid ordningspolisen skulle, — med 

bibehållande af samma reglering utaf patrulleringen, som sednare åren varit iakttagen och visat sig ända

målsenlig, — på det hela förökas från 160 till 165, hvarförutom, såsom dittills, erfordrades vid detektiv

polisen åtta och för tillsyn öfver de prostituerade två konstaplar, för hvilka sednare lön i nu gällande 

stat ej funnes upptagen, utan blifvit af besparingar bestridd; att, hvad anginge lönebeloppen, Öfver-Ståt

hållare-Embetet, som ansåge, att, med de den lägre polispersonalen hittills bestådda, låga aflöningsförmåner, 

icke kunde erhållas en poliskorps med erforderlig bildning och duglighet, och att sådan förbättring i 

aflöningen ovilkorligen påkallades, att äfven de lägre befattningarne eftersträfvades af dugligt och redbart 

folk, som genom utsigt till än bättre vilkor i framtiden hade intresse att i tjensten qvarstanna, på grund 

häraf samt med afseende å polispersonalens trägna tjensteåligganden och andra anförda omständigheter 

ansåge sig böra hemställa, att för poliskonstaplarne måtte bestämmas en aflöning af 700 R:dr i medeltal 

för år, jemte viss beklädnad, motsvarande 60 R:dr för hvarje man, dock så, at t de för ordningspolisen 

föreslagna 165 ordinarie konstapelslönerna fördelades på tre olika lönegrader med 600, 700 och 800 R:dr, 

i stället för dåvarande lönebelopp i olika grader af 504, 540 och 600 R:dr, samt de vid säkerhetspolisen 

och för tillsyn öfver de prostituerade anställde konstaplar aflönades med 800 R:dr; hvarvid Öfver-Ståt

hållare-Embetet likväl anfört, att, om poliskonstaplarne erhölle den af Öfver-Ståthållare-Embetet föreslagna 

förhöjda aflöning, den i vissa fall dem hittills tillagda särskilda ersättning för inställelse i poliskammaren 

i och för vittnesmåls afläggande komme att hädanefter försvinna; att för öfverkonstaplarne, hvilkas löner 

utgjorde, i olika grader, 750, 810 och 900 R:dr jemte kappa, hufvudbonad och beväring, årliga aflöningen 

finge i medeltal utgå efter 1,000 R:dr för hvarje, jemte beklädnad och beväring, lönerna likväl äfven för 

dessa fördelade i tre grader efter 900, 1,000 och 1,200 R:dr, — och att lönerna för Poliskommissarierne 

måtte förhöjas, för de fyra äldre från 1,620 R:dr till 2,000 R:dr och för de fyra yngre från 1,500 R:dr 

till 1,800 Rdr; samt att för öfrigt i utgiftsstaten för poliskammaren erfordrades följande tillägg: till aflö

ning för en behöflig ytterligare Notarie med lika belopp som för de tre redan varande eller 1,800 R:dr, 

till förhöjning i beklädnadsanslaget för öfverkonstaplar med 1,950 R:dr och för 5 ordinarie och 5 extra 

konstaplar med 518 R:dr samt till förhöjning af arfvodet för läkarevård åt polispersonalen 300 R:dr; hvar-

jemte Öfver-Ståthållare-Embetet, med anmälan att det i då gällande stat utförda belopp för pensionering 

af befälet vid förra nattbevakningskorpsen, 1,500 R:dr, hvilket utgjorde en för polisens stat egentligen 

främmande utgift, synts Öfver-Ståthållare-Embetet, då tillgång till denna pensionering för den tid, u tbe

talning deraf ytterligare ifrågakomme, kunna beredas genom uppkommande besparingar å öfrige utgifts

titlar, och derföre ej böra vidare än inom kolumn i staten upptagas, i underdånighet hemställt, att, så

som dittills varit i nåder medgifvet, besparingar, som genom inträffande ledigheter å löneanslagen kunde 

uppkomma, finge för berörde och oförutsedda utgifter i öfrigt af Öfver-Ståthållare-Embetet användas. 
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I öfverensstämmelse med hvad sålunda blifvit af Öfver-Ståthållare-Embetet i underdånighet anfördt 

och hemställt, afgaf Öfver-Ståthållare-Embetet följande underdåniga förslag till utgiftsstat för Poliskam

maren samt polis- och nattbevakningen från den 1 September 1864. Se nedanstående tab. Litt. S. 

Öfver-Ståthållare-Embetet hemställde tillika, att, på det hinder icke måtte möta mot möjlig öfver-

flyttning framdeles på polispersonalen af vissa allmänna bestyr, för hvilka särskild personal underhölles, 

eller för andra förändringar, som kunde finnas lämplige, ofvanberörde förslag till utgiftsstat måtte faststäl

las för endast tre år eller till den 1 September 1867, hvarförinnan det borde åligga Öfver-Ståthållare-

Embetet att, efter Stadsfullmägtiges hörande, inkomma med förnyadt underdånigt förslag i ämnet. 

Hos Eders Kongl. Maj:t hade derjemte dels Rikets Ständers Justitie-Ombudsman och dels Justit ie-

Kanslers-Embetet gjort underdåniga framställningar om förändring i organisationen af hufvudstadens polis

väsende, för afhjelpande af de brister, hvilka ansetts vidlåda nämnde inrättning, dervid i synnerhet fästats 

uppmärksamhet på vigten dels deraf, att chefskapet för polispersonalen komme att helt och hållet skiljas 

Tab. Litt. S. 

Tab. Litt. S. Utgiftsstat för Poliskammaren samt polis- och nattbevakningen. 
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från domarebefattningen i mål, som till polisdomstol höra, dels att å polisbetjeningen utöfvades en mera 

ständig och omedelbar tillsyn, än hittills; i sammanhang hvarmed Justitie-Kanslers-Embetet hemställt, om 

icke åt sakkunnige män borde uppdragas at t uppgöra förslag till de förändringar, som i afseende å huf-

vudstadens polisväsende vore erforderliga; öfver hvilka underdåniga framställningar Öfver-Ståthållare-

Embetet afgifvit infordradt underdånigt utlåtande, och deruti, bland annat, förklarat, att, — ehuru, då 

fråga för närvarande vore å bane om förändrad anordning af vissa allmänna bestyr, som dels ägde ge

menskap med polisens verksamhet, dels ock till en viss del nu af polispersonalen handhades, omfattningen 

af polisens framtida verksamhet icke kunde till fullo bestämmas, innan reglering i berörda hänseenden 

föregått, samt i öfrigt svårighet för slutligt ordnande af polis- och nattbevakningen mötte, så länge de 

penningeanslag, som för densamma voro afsedda, berodde af flera korporationer eller myndigheter, hvilka 

ägde att efter godtfinnande antingen för viss kort tid bevilja eller helt och hållet afslå ett erforderligt 

anslagsbelopp, — Öfver-Ståthållare-Embetet likväl ansåge mellantiden, intilldess ofvanantydda förhållanden 

hunne af den nya kommunalstyrelsen ordnas, lämpligen böra begagnas för utarbetande af förslag till den 

afsedda slutliga regleringen af hufvudstadens polis. Sedan vederbörande blifvit öfver Öfver-Ståthållare-

Embetets förslag hörde, förklarades genom nådigt Bref den 30 Augusti 1864, att, beträffande de af Öfver-

Ståthållare-Embetet föreslagna ändringar i den dåvarande, genom nådiga Brefvet den 9 Mars 1850 gillade 

organisationen af polisväsendet i hufvudstaden, Eders Kongl. Maj:t, med afseende ej mindre å hvad Öfver-

Ståthållare-Embetet härutinnan anfört, än ock å de härmed i hufvudsakliga delar öfverensstämmande un

derdåniga framställningar, som blifvit af Rikets Ständers Justitie-Ombudsman och Justitie-Kanslers-Embe

tet gjorda, funnit godt i nåder gilla Öfver-Ståthållare-Embetets förslag i ämnet; och enär hufvudstadens 

fastighetsägare medgifvit, att, för nattbevakningens besörjande af poliskorpsen, efter dittills följda grunder, 

under ytterligare ett år från den 1 September 1864 till den 1 September 1865 finge från Brandvaktskasse-

administrationen under samma tid utbetalas det i sådant afseende påräknade belopp 68,000 R:dr, samt 

Stadsfullmägtige för nästföljande tre år, från den 1 September 1864, från stadskassan beviljat det för ge

nomförande af de föreslagna förändringarne beträffande polisväsendet och Poliskammarens stat, utöfver 

nämnda summa och öfriga tillgängliga inkomster, erforderliga, af Öfver-Ståthållare-Embetet äskade årliga 

anslag af 183,050 R:dr, hade Eders Kongl. Maj:t funnit godt, att för ett år, räknadt från den 1 Septem

ber 1864, i nåder fastställa ofvanberörde af Öfver-Ståthållare-Embetet föreslagna nya stat för Poliskamma

ren samt polis- och nattbevakningen i hufvudstaden, med iakttagande att den deri med en aflöning af 

4,000 R:dr uppförde biträdande polistjensteman skulle benämnas Polis-Intendent; och skulle, på sätt Öf

ver-Ståthållare-Embetet, vid insändande af vederbörandes yttranden i ämnet, hemställt, samma stat äfven 

få blifva gällande ytterligare för två år, eller från den 1 September 1865 till samma tid år 1867, så vida 

ofvanberörda i staten beräknade anslagsbelopp af 68,000 R:dr blef för denna t idrymd af vederbörande 

beviljadt; hvarjemte, enär de Etthundrade män, hvilka utgöra Brandförsäkrings-Kontorets öfverstyrelse, 

medgifvit att för enahanda ändamål, hvartill den tillökta brandvaktsafgiften dittills utgått, och under ena

handa vilkor, som vid anslaget förut varit fästadt, ett belopp af 14,500 R:dr finge från Brandförsäkrings-

Kontoret utgå under ett år intill den 1 September 1865, Eders Kongl. Maj:t bifallit, att anordningen här

utinnan finge under nämnda tid fortfara. Slutligen och då Öfver-Ståthållare-Embetet, som ansett förslag 

till definitiv reglering af hufvudstadens polisväsende böra utarbetas, vore oförhindradt att, till biträde der-

vid, tillkalla för saken nitälskande, insigtsfulle män, hade Eders Kongl. Maj:t funnit det af Justit ie-

Kanslers-Embetet väckta förslag om tillsättande för sådant ändamål af en särskild Komité för närva

rande icke påkalla någon Eders Kongl. Maj:ts åtgärd. 

Sedan Öfver-Ståthållare-Embetet, jemlikt tillika erhållen nådig befallning, till Eders Kongl. Maj:t i 

underdånighet öfverlemnat förslag ej mindre till instruktioner för Polismästaren, Polisdomaren och Polis-
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Intendenten, än ock till besättande af sistnämnda 2 befattningar, har Eders Kongl. Maj:t, enligt nådigt 

Bref till Öfver-Ståthållare-Embetet den 30 December 1864, funnit godt att, jemte meddelande af nådig 

fastställelse å det öfverlemnade förslaget till instruktion för Polis-Intendenten, förklara att intill dess in

struktioner för förstbemälde två embetsmän, öfver förslagen till hvilka instruktioner Eders Kongl. Maj:t 

infordrat Dess Svea Hof-Rätts underdåniga utlåtande, blefvo fastställde, de till Öfver-Ståthållare-Embetet 

för polisärenden hörande mål skulle i öfverensstämmelse med Öfver-Ståthållare-Embetets förslag sålunda 

fördelas, att Polisdomaren skulle äga utöfva den Öfver-Ståthållare-Embetet för polisärenden, enligt instruk

tion och särskilda författningar, tillkommande rätt att handlägga de mål och ärenden angående vissa för

brytelser och lagöfverträdelser, som Öfver-Ståthållare-Embetet egde att med slut afhjelpa, hvaremot Polis

mästaren skulle, i likhet med hvad dittills ägt rum, utöfva den Öfver-Ståthållare-Embetet för polisären

den tillhörande myndighet i alla öfriga frågor, der Öfver-Ståthållaren sjelf ej omedelbarligen beslutar; 

hvarjemte Eders Kongl. Maj:t täcktes förordna af Öfver-Ståthållare-Embetet föreslagne personer att tills 

vidare bestrida Polisdomare- och Polis-Intendents-befattningarne; varande ofvanberörde förslag till instruk

tioner för Polismästaren och Polis-Intendenten, sedan Hof-Rätten deröfver afgifvit utlåtande och Öfver-

Ståthållare-Embetet lemnats tillfälle att i anledning deraf afgifva yttrande, för närvarande på Eders Kongl. 

Maj:ts nådiga pröfning beroende. 

För nattbevakningens fortfarande besörjande af poliskorpsen i stadgad ordning samt den fastställda 

statens gällande intill den 1 September 1867 har något hinder icke mött, sedan vederbörande medgifvit 

fortfarande utbetalande intill nämnde dag af anslagen från Brandvaktskasse-administrationen samt från 

Brandförsäkrings-Kontoret; och får Öfver-Ståthållare-Embetet, på grund af den erfarenhet, som vunnits 

sedan 1865 års början, då Eders Kongl. Maj:ts, genom nådigt Bref den 30 Augusti 1864, meddelade beslut 

om fördelningen af Polismästaregöromålen samt om anställandet af Polisdomare och Polis-Intendent, trädde 

i verkställighet, i underdånighet tillkännagifva, att denna vidtagna anordning visat sig uppfylla det med 

densamma åsyftade ändamål. 

Den 2 Februari 1857 blef af Eders Kongl. Maj:t i nåder fastställdt Reglemente för polispersonalens 

pensions-inrättning Vid 1865 års slut utgingo en ordinarie pension å 200 R:dr, enligt Reglementets 11 §, 

samt elfva andra pensioner å tillsammans 1,750 R:dr, enligt 12 §. Pensions-inrättningens behållning, som 

vid 1860 års slut var 136,516 R:dr 74 öre, uppgick vid 1865 års slut till 218,613 R:dr 56 öre. 

Genom nådiga Brefvet den 5 Oktober 1858 anbefalldes Öfver-Ståthållare-Embetet att före 1860 års 

utgång till Eders Kongl. Maj:t inkomma med utlåtande och förslag till åstadkommande af en utaf behof-

vet påkallad förbättring i brandsläcknings-anstalterna här i staden; men genom nådiga Brefvet den 16 No

vember sistnämnde år blef, på Öfver-Ståthållare-Embetets underdåniga hemställan, anstånd dermed lemnadt 

till 1862 års slut. Sedan stadens Handels- och Ekonomi-Kollegium i ämnet inkommit med äskadt yttrande, 

åtföljdt af särskildt memorial från Brand-adjutanten och Kollegii Assistenter, ansåg Öfver-Ståthållare-

Embetet att uti en för hufvudstaden så vigtig angelägenhet som brandsläckningsväsendets ändamålsenliga 

ordnande, och hvaruti olika åsigter om sättet för ett sådant ändamåls uppnående blifvit framlagda, tillfälle 

borde lemnas kommunen att, efter öfvervägande af de olika meningarne, för sin del afgifva det förslag i 

ämnet, som densamma kunde finna lämpligast, destohellre som, hvilkendera af de yttrade åsigterna än 

gjorde sig gällande, dess bringande till verkställighet icke kunde utan beviljade särskilda bidrag från 

kommunens sida åstadkommas. Som Öfver-Ståthållare-Embetet emellertid och i afvaktan derpå, att den 
nya stadgan om stadens kommunalstyrelse trädde i verkställighet, fann det vara af stor vigt att, innan 

slutligt förslag uppgjordes, närmare kännedom erhölls om på sednare tider möjligen vidtagne förbättringar 

uti brandsläckningsväsendet i en eller annan främmande hufvudstad, uppdrog Öfver-Ståthållare-Embetet 

åt Kaptenen m. m. Carl Frans Edvard öhrström att begifva sig till Berlin, Köpenhamn och Christiania, 



30 Stockholms stad. Brandredskap. Hamnordning. Gaturenhållning. Bränvinsförsäljning. 

för att förskaffa sig underrättelse om der befintliga brandsläckningsanstalter, samt sedermera afgifva be

rättelse. Efter att hafva 1863 års sommar besökt nämnde städer aflemnade Kaptenen öhrs t röm till Öf

ver-Ståthållare-Embetet icke allenast rapport öfver de af honom i omförmäldte hänseende gjorda iaktta

gelser, med bifogade ritningar m. m., utan ock ett af honom uppgjordt förslag till förbättrade eldsläck

ningsanstalter härstädes medelst uppsättning af en värfvad och på militärisk fot ordnad Brandkorps, hvil-

ket förslag åtföljdes af kalkyler öfver kostnaderna för detsaminas genomförande. Samtlige handlingar i 

frågan blefvo derpå och sedan Stadsfullmägtiges verksamhet inträdt, genom skrifvelse den 31 December 

1863, af Öfver-Ståthållare-Embetet öfverlemnade till nämnde Fullmägtige med anmodan till dem att utse 

en komité, för att utarbeta och afgifva förslag till ordnande af eldsläckningsanstalterna, hvilket förslag, 

sedan detsamma hos Stadsfullmägtige till granskning och pröfning förevarit, borde, tillika med Stadsfull

mägtiges eget yttrande, så snart . möjligen ske kunde, till Öfver-Ståthållare-Embetet insändas; och biföll 

Eders Kongl. Maj:t, genom nådigt Bref den 15 Januari 1864, Öfver-Ståthållare-Embetets i underdånighet 

gjorda hemställan att, i afvaktan af att frågan vunnit handläggning af berörda kommunalmyndighet, med 

afgifvandet af det utlåtande och förslag i ämnet, hvarmed Öfver-Ståthållare-Embetet borde till Eders Kongl. 

Maj:t inkomma, tills vidare finge anstå. En af Stadsfullmägtige nedsatt komité har sedermera i ämnet 

afgifvit förslag, hvilket ännu är på Stadsfullmägtiges åtgärd beroende, men torde innan kort komma Öf

ver-Ståthållare-Embetet tillhanda, hvarefter ärendet kommer att af Öfver-Ståthållare-Embetet ofördröjligen 

underställas Eders Kongl. Maj:ts nådiga pröfning. 

I sammanhang härmed får Öfver-Ståthållare-Embetet i underdånighet anmäla, att sedan 1862 års 

början härstädes funnits att tillgå en särskild brandredskap, bestående af kärra med slang och nödiga 

verktyg, afsedd att medelst begagnande af vattenledningen släcka utbruten vådeld redan vid dess början, 

och hvilken brandredskap, fördelad på 11 särskilda ställen samt serverad till större delen af Poliskon

staplar från Polisvaktkontoren och i öfrigt dels af stadens Militärkompani och dels af enskild arbets

personal, visat sig vara af synnerligt stor nytta, enär, genom densammas skyndsamma framförande och 

begagnande, utbruten eldsvåda ganska ofta blifvit i sin början dämpad. 

Då erfarenheten visat, att för rörelsen och ordningen i hufvudstadens hamnar nu varande föreskrif

ter icke äro tillfyllestgörande och efter tidsförhållandena lämpade, har Öfver-Ståthållare-Embetet i Sep

tember månad 1864 uppdragit åt en af sakkunnige män bestående komité att utarbeta erforderliga för

slag ej mindre till ordnad hamnpolis än ock till ny hamnordning för Stockholm. Denna komité har se

dermera trädt i verksamhet; och sedan dess förslag hunnit ingå samt vederbörande blifvit deröfver hörde, 

kommer ärendet a t t af Öfver-Ståthållare-Embetet i underdånighet underställas Eders Kongl. Maj:ts nå

diga pröfning. 

Uti berättelsen för åren 1855—1860 blef, i fråga om gaturenhållningen, i underdånighet anmäldt, att 

på Öfver-Ståthållare-Embetets anmodan, en komité blifvit af hufvudstadens församlingar utsedd för att 

afgifva yttrande och förslag angående en afsedd gemensam och förbättrad renhållning af gator, allmänna 

platser samt gårdar här i staden äfvensom rörande sättet för uttaxerandet af de för en dylik renhållning 

erforderliga afgifter m. m. Sedan komiténs utlåtande till Öfver-Ståthållare-Embetet inkommit, blef samma 

utlåtande den 14 April 1863 öfverlemnadt till Stockholms Stadsfullmägtige, på det att de, efter vidtagan

det af de förberedande åtgärder, hvartill sakens beskaffenhet föranledde, måtte i ämnet fatta det beslut, 

som på dem ankomme; och är denna fråga ännu på Stadsfullmägtiges åtgärd beroende. 

I fråga om bränvinsförsäljningen inom hufvudstaden, har Öfver-Ståthållare-Embetet ansett sig böra 

i underdånighet omförmäla följande förhållanden, hvilka hufvudsakligen finnas upptagna ut i det utlåtande, 

som Stadsfullmägtiges den 8 April 1865 utsedde komiterade för berörda försäljnings ordnande, den 12 

April innevarande år vid aflemnandet af en del af sitt betänkande i ämnet, till Stadsfullmägtige afgifvit. 
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Antalet af minuthandelsrättigheter, som under åren 1861 och 1862 bestämdes till 52 st., minskades från 

och med den 1 Oktober 1863 till 45, från och med den 1 Oktober 1864 till 40 samt från och med den 

1 Oktober 1865 till 35 st. Utskänkningsställenas antal, som förut varit 500, blef från och med den 1 

Oktober 1864 minskadt med 30 eller till 470, och från den 1 Oktober 1865 med 56 eller till 414. En

ligt Handels- och Ekonomi-Kollegii i Mars månad år 1866 meddelade uppgift voro minuthandelsrättighe

terna 35 st. och utskänkningsrättigheterna, som förra året voro 470, hade minskats till 406, af hvilka 

72 innehades utaf vinskänkar eller deras enkor; 

15 af sockerbagare eller deras enkor; 

34 af traktörer eller deras enkor; 

7 af kaffeskänkar eller deras enkor; 

3 af enkor efter krögare; 

af alla dessa personer på grund utaf burskap; 

10 af personer på grund af utskänkningsrätt, som upplåtits åt vissa ställen; 

146 af personer, hvilka vid 1850 års ingång, och på grund af dertill erhållet tillstånd, innan ännu 

föreskrift meddelats angående dylika rättigheters förvärfvande genom auktionsinrop på viss tid, 

innehade utskänkningsrättigheter; 

37 af personer, som genom öfverlåtelse ifrån sistnämnda klass erhållit sådan rätt ighet; varande de 

öfverlåtna rättigheternas ursprungliga innehafvare, så vidt Kollegium hade sig bekant, då ännu 

lefvande; 

1 af person, som genom ett Kongl. Maj:ts nådiga beslut återvunnit öfverlåten utskänkningsrättighet 

för den tid, förste innehafvaren lefde; 

inalles 325 äldre utskänkningsrättigheter*); 

7 af personer, som genom auktionsinrop år 1863 förvärfvat utskänkningsrättigheter, hvilka upp

hörde den 1 Oktober 1866; och 

74 af personer, hvilka förvärfvat sådana rättigheter genom auktionsinrop år 1864; 

406. Hvartill dock, enligt Kollegii anförande, vidare borde läggas 

8 äldre utskänkningsrättigheter, som alla utöfvades vid ingången af löpande försäljningsåret, men 

utaf hvilka, efter det innehafvarne aflidit, 1 utskänkningsrättighet, till hvars vidare utöfvande sterbhus-

delägare ej anmält sig, ansågs hafva upphört, 3 skulle enligt erhållet tillstånd fortfara till den 1 April 

1866, 3 voro beroende på pröfning i afseende å sterbhusdelägarnes anspråk att få innehafva rättigheten 

till den 1 Oktober samma år, och 1 utskänkningsrättighet likaledes på pröfning, huruvida den finge af 

sterbhusdelägare öfvertagas. Härförutom innehades, på grund af Öfver-Ståthållare-Embetets särskilda till

stånd, utskänkningsrättigheter vid marketenterierna i Svea Lifgardets, Andra Lifgardets och Lifgardets till 

Häst kaserner, vidare uti Timmermansordens lokal å Eriksberg vid ordens sammankomster, och å stadens 

norra gästgifvaregård. 

I anledning af Stadsfullinägtiges gjorda hemställan, att Öfver-Ståthållare-Embetet, jemte det att uti 

antalet af minuthandels- och utskänkningsrättigheter all den minskning bereddes, som till befrämjande af 

nykterhet och deraf beroende sedlighet kunde och borde äga rum, tillika måtte taga i öfvervägande hvad 

för vinnande af samma ändamål borde ytterligare förordnas beträffande läget och lokalerna för rättighe

ternas utöfvande, blef, med stöd af stadgandet i 7 § af Kongl. Förordningen den 18 December 1863 och 

öied afseende dels å de olägenheter, som uppkomma derigenom att försäljningsställen finnas i närheten af 

*) Om de här nedan upptagna 8 utskänkningsrättigheter tilläggas, uppkommer en summa af 333. Som en person utöfvade, med tillstånd, 
rörelsen på 2:ne ställen, var antalet af taxerade utskänkningsställen på grund af äldre rättighet 334 st. vid försäljningsårets början den 
1 Oktober 1865. 
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kyrkor och vissa allmänna inrättningar, dels ock å svårigheten att utöfva nödig tillsyn å de försäljnings

ställen, som voro belägna i stadens aflägsnare delar eller vid trängre och mörkare gränder i de inre de

larne deraf, genom Öfver-Ståthållare-Embetets kungörelse den 28 Jul i 1864 stadgadt, att dylika försälj

ningsställen finge tills vidare icke utan särskildt af Öfver-Ståthållare-Embetet meddeladt tillstånd inom 

hufvudstaden inrättas l:o i närheten af kyrkor, sjukhus eller allmänna arbetsinrättningar; 2:o vid trängre 

och mörkare gränder i stadens inre delar; och 3:o i stadens yttre delar utanför vissa, i sådant afseende, 

bestämda och i kungörelsen uppgifna gränser. De tillståndsbref å utskänkningsrörelse, som sedermera den 

1 Oktober samma år af Handels- och Ekonomi-Kollegium utfärdades, innefattade dels anvisning derom, 

att näringsidkarne hade att ställa sig till noggrann efterrättelse så väl den i ämnet gällande Kongl. För

ordning, som de författningar och ordningsstadgar, hvilka för yrkets idkande voro eller blefvo af veder

börande gifna, dels ock det hufvudsakligaste af hvad sålunda borde iakttagas, deribland, rörande utskänk-

ningslokalens beskaffenhet, finnes, i öfverensstämmelse med Öfver-Ståthållare-Embetets skrifvelse den 27 

Juni 1864 och Stadsfullmägtiges yttrade åsigt den 29 påföljande Juli, införd den föreskrift, "att för rörel

sens utöfvande ej finge begagnas lokal, som vid besigtning förklarades icke vara sund, ljus och rymlig, 

och hvilken skulle vara försedd med inredning för intagande af måltid." 

Genom Öfver-Ståthållare-Embetets åtgärd har under sista delen af år 1864 och under loppet af år 

1865 besigtning försiggått å alla de utskänkningslokaler, angående hvilka icke var med säkerhet kändt, 

att deras beskaffenhet motsvarade hvad i sanitärt hänseende kunde fordras; dock med undantag af ett 

särskildt slags lokaler, nemligen sådana som voro belägna under markens plan och hade blifvit ordnade 

för utskänkningsrörelse från at t ursprungligen vara källare under husen, och hvilka lokaler, vid berörde 

besigtningar utelemnade, blifvit föremål för särskildt, under innevarande år fattadt beslut, hvarom, likasom 

angående de vidare bestämmelser rörande utskänkningslokalerne i allmänhet, som under detta år tillkom

mit, nästa femårsberättelse kommer att innehålla redogörelse. Vid, ofvannämnda besigtningar antogs, att 

utskänkningsrummet i allmänhet borde innehålla en golfyta af 256 qvadratfot och en höjd af minst 9 fot, 

vara sundt beläget, ljust och försedt med nödig eldstad, hvarförutom ett närbeläget kök borde tillhöra 

lokalen. Derjemte uppställdes icke såsom fordran, utan såsom önskan, att bredvid det yttre eller egent

liga utskänkningsrummet måtte finnas ett annat gästrum. Uppstod något tvifvel rörande lokalens ända

målsenlighet, remitterades frågan till undersökning och utlåtande af Förste Stadsläkaren och Stadsarkitek

ten. Af besigtigade utskänkningslokaler blefvo omkring 80 alldeles utdömda och innehafvarne förelades 

att inom uppgifven tid hafva förskaffat sig andra lägenheter. Omkring 140 lokaler ansågos kunna god

kännas med vilkor af vissa förändringar, hvilka borde fullgöras eller lokalerna utbytas. Tiden för verk

ställigheten utsattes med billigt afseende å hyreskontrakternas stadgan den eller å andra omständigheter. 

På sådant sätt hafva de utskänkningslägenheter, vid hvilka anmärkning gjorts, antingen blifvit utbytta 

emot andra godkända, eller ock hafva de undergått föreskrifven förändring, så att i sistl. April månad 

blott en enda lokal fanns, hvars förbättrande återstod. De å golfyta och höjd antagna bestämningar tje-

nade dock ej till så ovilkorlig efterrättelse, att saknaden af enderas fulla mått hindrat lokalens godkän

nande, derest en sådan brist kunnat anses annorledes vara förmånligt ersatt. Huru samtliga försäljnings

ställen för spirituösa drycker varit fördelade mellan stadens särskilda trakter under innevarande år före 

April månads ingång, visar sig af vidstående tab. Litt. T. 

I sammanhang härmed bör äfven anmärkas, att, med föranledande af Stadsfullmägtiges framställning 

och beslut, Öfver-Ståthållare-Embetet genom kungörelse den 14 September 1864 funnit skäligt förordna, 

att efter den 1 Oktober samma år, å schweitzerier och öfriga ställen här i staden, der utskänkning af 

bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa drycker idkas, musikaliska tillställningar och andra 

dylika förlustelser för besökande icke finge äga rum utan särskildt, uppå anmälan, dertill af Öfver-Ståt-

Tab. Litt. T. 
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hållare-Embetet lemnadt tillstånd, hvilket icke komme att meddelas med mindre de för ändamålet afsedda 

lokalerna befunnos så rymliga och af sådan beskaffenhet i öfrigt, att de lemnade lämpligt tillfälle för 

större antal personer af olika samhällsklasser att der på en gång tillstädesvara. 

Beloppen af inropspriserna, i kannor beräknade, för de utskänkningsrättigheter, som på tre års tid 

blifvit genom inrop å auktion förvärfvade, hafva å de årliga auktionerna från och med år 1856 på föl

jande sätt utfallit (tab. Litt, U). 

De äldre utskänkningsrättigheter, som, tillkomna innan föreskrift meddelats om dylika rättigheters 

förvärfvande genom auktionsinrop på viss tid, utöfvades vid ingången af försäljningsåret från den 1 Ok

tober 1865, hade blifvit sålunda taxerade: 

Tab. Litt. U. 

800 kannor 2 utskänkningsrättigheter; 

1,200 » .... 5 » 

1,400 » 2 » 

1,600 » 256 » 

1,800 » 36 » 

2,000 » 25 » 

2,200 » 1 » 

2,500 » 2 » 

3,000 » 3 » 

4,000 » 2 » 

Summa 334 utskänkningsrättigheter. 

Tab. Litt. T. Utskänkningsställenas fördelning inom hufvudstaden. 

Tab. Litt. U. Inropspriser för utskänkningsrättigheter i kanntal. 
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Af ofvanstående visar sig, att af de vid 1865 års slut qvarvarande, å auktion inropade utskänknings-

rättio-heter, erlades det lägsta inropsbeloppet efter beräkning af 3,200 kannor och det högsta efter 4,125. 

Äfven förstnämnda lägsta kannetal visar sig i de flesta fall vara ända till dubbelt högre än de, enligt hvad 

ofvan införda uppgift utmärker, för äldre utskänkningsrättigheter taxerade beloppen; och detta oaktadt 

afyttringen utaf spirituösa drycker å de särskilda utskänkningsställena inom staden destomindre kan för

modas hafva i allmänhet på de sista åren aftagit, som utskänkningsrättigheternas antal genom indragning 

eller uppkomna ledigheter blifvit på det hela förminskadt från den 1 Oktober 1864 med 30 och från den 

1 Oktober 1865, under hvilket år ingen ny sådan rättighet tillkom, med 56, eller tillhopa under åren 

1864 och 1865 med 86 utskänkningsrättigheter. Detta anmärkningsvärda förhållande har varit föremål 

för Stadsfullmägtiges och dess komiterades uppmärksamhet; och de åtgärder, hvartill detsamma föranledt, 

komma att i nästa femårsberättelse vidare omförmälas. 

I fråga om gatubelysningen, hvilken numera besörjes af Stockholms stads Drätsel-Nämnds Tredje 

Afdelning, är, i fortsättning af hvad förra Berättelsen härom innehåller, endast att anteckna, at t denna 

belysning, under de sednare fem åren, blifvit utsträckt till stadens alla tullar, att en större del gator 

blifvit försedda med gaslysning i stället för oljebelysning, samt att kandelabrar för gaslysning blifvit ut

ställda å Gustaf Adolfs torg, Norrmalmstorg, Hötorget, Carl Johans torg och Nya torget å Mosebacke. 

Angående inkomster och utgifter för gatubelysningen under ifrågavarande fem år lemnar nedan

stående tabell Litt. V närmare underrättelse. 

Beträffande den i hufvudstaden varande vattenledning, hvilken jemväl förvaltas af Drätsel-Nämndens 

Tredje Afdelning, lemnas följande redogörelse: Ar 1861 afslutades arbetena för vattenledningsanläggnin

gen, hvilken öppnades för sig anmälande vattenförbrukare den 1 Juli samma år. Enligt planen för rör-

Tab. Litt. V. 

Tab. Litt. V. Inkomster och utgifter för gatubelysningen 1861—1865. 
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nätets första utsträckning, voro då rör nedlagda uti hufvudgatorna, med jemförelsevis få utgreningar i 

mindre gator, inom sex af hufvudstadens territorial-församlingar, och rörnätet inom Storkyrkoförsamlingen 

var i det närmaste fullständigt. Deremot saknades rörledning alldeles inom Kungsholms församling, som 

afsagt sig vattenledningens begagnande. 

Det för anläggningens tillvägabringande af Vattenlednings-Direktionen, enligt bemyndigande, mot 

Stockholms stads obligationer upptagna lån, 1,150,000 R:dr, jemte i öfrigt influtne medel visade sig vara 

tillräckliga för kostnadernas betäckande samt lemnade till och med öfverskott, bestående dels af utestå

ende fordringar och kontant behållning, tillsammans omkring 29,000 R:dr, och dels af diverse materialier. 

Under första' tiden efter vattenledningens öppnande, syntes allmänheten mindre benägen för dess 

begagnande; men detta förhållande ändrade sig snart, sedan man hunnit öfvertyga sig om vattenlednings

vattnets goda beskaffenhet. 

.Redan under 1861 framställdes från flera håll önskan att få vattenledningsvatten inledt uti åtskil

liga utom vattenledningens område belägna egendomar. Vattenlednings-Direktionen, som då saknade me

del till utsträckningar af rörnätet, men deremot hade en del för ändamålet erforderliga materialier i för

råd, medgaf, att dessa finge användas, om den blifvande vattenafnämaren iklädde sig all kostnad för ut

sträckningsarbetet. På sådant vilkor verkställdes samma år flera utsträckningar. 

För att emellertid under kommande år kunna gå allmänhetens önskan i dylikt fall bättre till- mötes 

och för att derigenom tillika bereda vattenledningen fördel, ansåg sig Vattenlednings-Direktionen redan 

då föranlåten ingå till vederbörande myndighet med hemställan om bemyndigande för Direktionen, att 

upptaga ett lån af 250,000 R:dr, deraf 150,000 R:dr till vattenledningens utvidgning på begäran och 

100,000 R:dr till verkets drift. Denna framställning bifölls af Sockenstämmo-Nämnden den 18 December 

1861, hvarefter medel till utsträckningar, i mån af behof, anskaffades och användes under åren 1862, 

1863 och 1864. Deremot behöfde medel till verkets drift ej upplånas. 

Den 16 Oktober 1863 upplöstes Vattenlednings-Öfverstyrelsen, hvars åligganden då öfyértogos af 

Stadsfullmägtige. Men Vattenlednings-Direktionens verksamhet upphörde först i början af 1864, då den 

fortsattes af Drätsel-Nämndens Tredje Afdelning. På denna Afdelnings framställan anslogo Stadsfullmäg

tige, till vattenledningens utvidgande i allmänhet under 1865, 75,000 R:dr och för Kungsholmens för

seende med vattenledning 103,000 R:dr, af hvilket sednare belopp dock endast 60,000 R:dr under samma 

år lyftades. 

I efterstående tab. Litt. X redogöres summariskt för beloppen af influtne och använde medel 

från och med 1857, och af tab. Litt. Y inhemtas vattenledningens anläggningskostnad samt kostna

derna för rörnätets utsträckning m. m. under åren 1862—1865. 

De årligen betydligt växande vattenafgiftsbeloppen och de tilltagande utsträckningarne af rörnätet 

samt \len betydliga vattenåtgången ådagalägga vattenledningens behöflighet för hufvudstaden och innevå-

narnes stigande benägenhet för anstaltens begagnande; om dess välgörande inflytande på allmänna sund-

hetstillståndet och dess nytta vid eldsläckning torde meningarne icke heller vara delade. 

Angående hufvudstadens Undervisningsanstalter och dessas tillstånd, sådant detsamma, enligt veder-

börandes uppgifter, befunnits vid 1865 års utgång, lemnas följande redogörelse, hvilken, till beredande af 

lättad öfversigt, blifvit uppställd i tabellarisk form under särskilda titlar (tabb. Litt. Z, A, Ä). 

Sedan grunderna för kommunens styrelse och förvaltning, genom den af Eders Kongl. Maj:t den 

24 Maj 1862 i nåder utfärdade förordning om Kommunalstyrelse i Stockholm, under ifrågavarande period 

Mifvit bestämda och, enligt denna författning, hvarigenom kommunens beslutanderätt utöfvas af 100 

Stadsfullmägtige, alla af dem beslutade verkställighetsåtgärder, med hvilka Fullmägtige sjelfve icke 

få befatta sig, 1 stället ankomma på särskilda Förvaltnings-Nämnder, nemligen Drätsel-Nämnden, Sundhets-

Tab. Litt. X. 

Tab. Litt. Y. 

Tabb. Litt. Z, Å, Ä. 
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Nämnden och Fattigvårds-Nämnden, hvilka, hvar inom sitt område, enligt för dem den 4 Mars 1864 i 

nåder utfärdade instruktioner, äro för göromålen ansvarige, torde hvad dessa Förvaltningsmyndigheter om 

sin verksamhet meddelat böra under denna afdelning af Öfver-Ståthållare-Embetets Berättelse intagas. 

Sålunda har Drätsel-Nämndens Första Afdelning, som handhafver det egentliga Drätselväsendet, 

angående stadens inkomster och utgifter, meddelat de upplysningar, som innefattas i efterstående tab. Litt . ö . 

Tab. Litt. Ö. 

Tab. Litt. X. Öfversigt öfver Stockholms Vattenlednings ekonomiska ställning. 

Tab. Litt. Y. Sammandrag öfver kostnaderna för Vattenledningens anläggande m. m. 
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Som Drätsel-Nämndens Andra Afdelning, hvilken skall handlägga frågor rörande inqvartering, brand

vakts- och båtsmanshåll m. m., icke kommer att träda i verksamhet förrän ändring skett i gällande be-

Tab. Litt. Z. Undervisnings-anstalter: 
1. Läroverk, lydande under Direktionen för stadens undervisningsverk, samt Nya Elementar-Skolan. 

Tab. Litt. Å. Undervisnings-anstalter: 
2. Läroverk, ställde under inseende af Öfver-Styrelsen för Stockholms stads folkskolor.*) 
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stämmelser, dels för det burskapsägande borgerskapets, andre idkares af borgerlig rörelse samt fastighets
ägares besvär och utskylder för de stadens allmänna behof, med afseende å hvilka förvaltningen är Be-
medlings-, Inqvarterings- och Båtsmanshålls-kommissionerna samt Brandvaktskasse-administrationen upp-

Tab. Litt. Ä Undervisnings-anstalter: 
3. Läroverk, ställde under inseende af särskilda Direktioner. 



Stockholms stad. Undervisnings-anstalter. 39 

dragen, dels ock i afseende å nämnde klassers rättighet till den egendom, som, för utgörande af omför-

mälda besvär, är behöflig; så och med tillkännagifvande, att de borgerskapet förut åliggande utskylder, 

Fortsättning af Tab. Lift. Ä. Undervisnings-anstalter. 
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med hvilkas indrifvande Bemedlings-Kommissionen haft befattning, numera uppbäras och redovisas i sam

manhang med öfriga kommunalutskylder, samt att Bemedlings-Kommissionens verksamhet således är in

skränkt till förvaltning af de särskilda, till pensionering af fattiga borgare, deras enkor och barn ställda 

fonder, hvadan summarisk redogörelse för dessa sednare igenfinnes här nedan i tab. Litt. HH angående 

Tab. Litt. Ö. Utdrag af Stockholms stads räkenskaper, utvisande Drätsel-förvaltningens inkomster 

och utgifter under nedannämnde fem år. 
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pensions-inrättningar, får Öfver-Ståthållare-Embetet, enär ofvanbemälde frågor om inqvartering, brand
vakts- och båtsmanshåll fortfarande handläggas af särskilda Styrelser, nemligen Inqvarterings-Kommissio-
nen, Brandvaktskassa-Administrationen och Båtsmanshålls-Kommissionen, angående dessa till Kommunal-

Fortsättning af Tab. Litt. Ö. Drätsel-förvaltningens inkomster och utgifter. 
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styrelsen hörande Förvaltningsmyndigheters verksamhet, lemna de upplysningar, som innefattas i efter-
stående tabeller Litt. A A, BB, CC. Tabb. Litt. AA, BB, CC. 

Fortsättning af Tab. Litt. Ö. Upplysningar. 
Drätsel-kassans skuld, som, efter afdrag af tillgångar, fastigheterna undantagna, vid 1861 ars början utgjorde 1,202,425 R:dr 51 öre, har under dessa fem 

år blifvit ökad med 855,914 R:dr 84 öre, så att den vid 1865 års slut uppgick till 2,058,340 K:dr 85 öre, hvaraf den räntebärande vid 1861 års början utgjorde: 
Enligt obligationer med 4£ proc. ränta och utan rätt till uppsägning å långifvarens sida R:mt R:dr 154,250: — 

D:o med 5 proc. ränta och uppsägningsrätt » » 914,450: — 
D:o med 4£ proc. ränta och d:o » » 193,400: — 
D:o med 4 proc. ränta och d:o » » 151,500: — 1413600: 

Deponerade extra jernvågsmedel eller besparade arbetspenningar, med ränta 4\ proc, som tillkommer jernbärarne » » 23,510: 88. 
Premielån från stadens Brandförsäkringskontor med 4 proc. ränta » » 26,625: — 
Återstående amorteringslån af konvoj-medlen å 3 proc » » 380,930: 87. 
Vinstmedel från Pantlåne-Inrättningen ä 4^ proc » » 58,724:44. 489790: 69. 

Snmma R:mt R-.dr 1,903,390: 69. 
Kassans fordringar deremot voro: 

Hos Pantlåne-Inrättningen mot dels 4, dels 6 proc. ränta 320,000: — 
» Stockholms Enskilda Bank emot dels 4, dels 4 | proc. ränta 100,000: — 
» Mälareprovinsernas Hypoteksförening mot 4 proc. ränta 9,100: — 

Återstod af lån till 6. O. Bäckström för inrättande af gästgifveri å Södermalm mot 4^ proc. ränta 10,915: 9. 
För inköp af f. d. Geijerska huset mot 5 proc. ränta, förskjutne 47,795: 4. 
Förskjutne riksdagsomkostnader emot 5 proc. ränta 14,802: 93. 502613: 6. 

således återstodo räntelöpande skulder 1,400,777: 63. 
Vid 1865 års slut var kassans räntebärande skuld: 

Enligt obligationer med 4 | proc. ränta och utan rätt till uppsägning å långifvarens sida 154,250: — 
D:o med 6 proc. ränta och uppsägningsrätt 550,675: — 
D:o med b\ proc. ränta och d:o 120,000: — 
D:o med 5 proc. ränta och d:o 131,300: — 
D:o med 4 proc. ränta och d:o 17,275: — 973500' 

D:o amorteringslån å 2,000,000 R:dr a 5 proc, hvarå återstod 1,929,000: — 
D:o till Kongl. Konvoj-kommissariatet d:o å 3 proc 322,147: 15. 

Extra jernvågsmedel i. 4J proc 35,608: l . 
Premielån å 4 proc 38,050: — 
Fond för värnlösa flickor, grundad af Giovanni d'Anastasy å 5 proc 38,027: 17. 3336332. 83 

Fordringarne åter voro: 
Hos Smålands m. fl. Hypoteksföreningar, enligt obligationer med 5 proc. ränta 4,500: — 

» Mälareprovinsernas Hypoteksförening emot 4 ;proc. ränta 9,100: — 
» Grosshandlaren C. G. Cervin emot 6 proc. ränta 50,000: — 
» Stora Kopparbergs bergslag emot 5 proc. ränta 200: — 

Återstod af till G. O. Bäckström för inrättande af gästgifveri å Södermalm emot 4 | proc. ränta försträckte 8,181: 47. 
Till Pantlåne-Inrättningens bedrifvande emot 6 proc. ränta, försträckte 800,000: — 

» inköp af f. d. Geijerska huset emot 5 proc. ränta, d:o återstående 29,708: 42. 
Hos Stockholms Enskilda Bank emot 5 proc 4,100: — 905789- 89 

hvaraf återstodo räntelöpande skulder 2,430,542: 44. 

Hvartill komma tjenstemännens innestående begrafningshjelpsmedel, som vid 1865 års slut utgjorde 104,264 R:dr 75 öre R:mt, och hvarå erlägges ränta 
k 5 procent. 

Häraf synes alltså, att den räntelöpande skulden blifvit under dessa fem år ökad med 1,029,764 R:dr 81 öre. 
Enligt 1865 års räkenskaper eger stadens Drätselverk fastigheter till ett bokfördt värde af 2,592,322 R:dr 23 öre. 
Afdrages ofvannämnde skuldsumma, 2,430,542 R:dr 44 öre, uppkommer en behållning af R:dr 161,779: 79 öre. Genom realisering af stadens fastighets

tillgångar kan dock ej skulden först blifva betald och derefter ett öfverskott uppstå staden eller dess Drätselverk till godo, emedan af stadens fastigheter och tom
ter omkring jj:delar ansetts vara oumbärliga för allmänna municipala behof, så att endast ^:del utgör kapitaltillgång användbar till gäldande af skuld. 

Under ifrågavarande qvinqvennium äro af Drätsel-förvaltningen inköpte följande fastigheter, neml.: år 1861 egendomen N:o 5 qv. Bodar och tomter för 
10,117 R:dr 67 öre, tomt i qv. Fyrkanten 13,000 R:dr; år 1862 s. k. Djurgårdsvarfvet 400,000 R:dr; 1863 en del >f tomten N:o 3 qv. Hammaren för 20,000 
R:dr; 1864 en del af tomten N:o 4 qv. Thorviggen för 15,000 R:dr, en del af tomten N:o 2 qv. Edelman större för 9,000 R:dr; år 1865 egendomen N:o 1 qv. 
Uggleskans för 125,000 R:dr, N-.o 4 qv. Fyrfotan mindre 40,000 R:dr, N:o 1 qv. Blekholmen norra 120,000 R:dr, N:ris 7 & 8 qv. Bodarne 47,021 R:dr 77 öre, 
N:o 2 qv. Masten 38,500 R:dr, N:o 8 qv. Nederland 45,000 R:dr, N:o 9 sistnämnde qvarter 80,000 R:dr, Norr- f. d. tullhusbyggnader 4,160 R:dr, Ladugårdslands-
d:o 2,820 R:dr, Sk»ns- d:o 2,050 R:dr och Horns- d:o 6,000 R:dr. 

Under samma tidrymd äro ur räkenskaperna afförda: år 1862 för Köttorgets och Slussgatans utvidgning nedrifna byggnader för ett värde af 105,400 Rdr; 
år 1863 nedrifna f. d. Sundhets-Collegii hus å Riddarholmen och Norra fiskarehuset tillsammans värda 39,000 R:dr; år 1864 egendomen N:o 2 qv. Jungfrun, som, 
bokförd till ett värde af 3,000 R:dr, öfverlemnades till Fattigvårds-Nämnden, samt år 1865 en tomt å Stadshagen såld för 6,000 R:dr och stadens ]:del i åtskilliga 
tullhusbyggnader försålda för 4,850 R:dr. 

Till Drätsel-Nämnden äro under loppet af åren 1861—1865 följande fonder öfverlemnade, neml. den af Konung Carl XIV Johan bildade nnderstödsfond 
åt pauvre honteux 22,500 R:dr samt Kronprinsessan lovisäs brudgåfvofond 15,000 R:dr med skyldighet för staden att dera erlägga 5 proc. årlig ränta. 

Dessutom förvaltar Drätsel-Nämnden den af Giovanni d'Anastasy grundade fond för värnlösa flickor, hvilken vid 1865 års slut uppgick till 38,027 
R:dr 17 öre. 
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Beträffande den af Drätsel-Nämndens Tredje Afdelning under perioden utöfvade verksamhet åbero
pas hvad här ofvan, sid. 12 och följande, angående gatuläggning, lyshållning och vattenledning, redan 
blifvit meddeladt. 

Tab. Litt. AA. Stockholms stads Inqvarterings-Kommissions inkomster och utgifter. 

Anm. -Kassans kapitalfond var vid slutet af år 1861 352,579: 78. 
» 1862 432,072: 40. 
» 1863 452,280: 39. 
» 1864 473,588: 82. 
» 1865 469,231: 25. 

Som, genom Stadsfullmägtiges beslut den 11 Januari 1865, den borgerliga inqvarteringsbördan skulle öfvertagas af kommunens samtliga med
lemmar, har Inqvarterings-Kommissionen ansett nägon inqvarteringsafgift icke för år 1865 böra uttaxeras, utan ett deremot svarande belopp tagas af nn-
der föregående år gjorda besparingar. Då således icke någon uppbörd af dylik afgift ägt rum, hafva uppbördskostnaderna blifvit minskade med omkring 
850 K:dr. Värdet af Kasernservisen har bokförts i ett särskildt inventarium, men är sedan år 1862 synligt i räkenskapen och inbegripes sedermera un
der inqvarteringsutgifter^ då, genom kassering, värdet blifvit till smärre belopp affördt, men är särskildt upptaget år 1865, då persedelförrådet blifvit 
något ökadt. Inqvarteringskostnaderna för år 1863 och framgent hafva i anledning af ilen genom Kongl. Brefven den 19 Juli 1862 och den 16 Juni 1864 
garnisonstrupperna tillagda förhöjda inqvarteringsersättning blifvit med omkring 7,000 K:dr ökade. — Som det blifvit föreslaget att ombygga stadens Ka
sern å Norrmalm och genom inköp af den nästderintill belägna egendomen, N:o 3 i qvarteret Vildsvinet, göra gårdsutrymmet större, så har Inqvarterings-
Kommissionen för en summa af 13,500 K:dr slutat köp om nämnde egendom. 

Tab. Litt. BB. Utdrag ur Brandvakts-Kassa-Administrationens räkenskaper. 
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För den kommunala sjukvärden, som af Sundhets-Nämnden besörjes, har bemälda Förvaltnings

myndighet lemnat följande redogörelse: 
"Fattigsjukvården har, på samma sätt som under föregående femårsperiod, varit tillsammans med 

fattigvården handhafd af Stads-Nämnden, intilldess den, genom Kongl. Majrts nådiga Förordning om Kom-
munal-Styrelse i Stockholm den 23 Maj 1862, fick sin särskilda Styrelse i Stockholms stads Sundhets-Nämnd. 

Denna myndighet öfvertog genast öfverstyrelsen öfver sjukvården i sjukhus, då deremot den i hem
men icke blef fullt ordnad emellan Sundhets- och Fattigvårds-Nämnden förr än med 1865 års utgjång. 

Sedan Kongl. Maj:t den 4 Mars 1864 utfärdat nådig Instruktion, för Sundhets-Nämnden, afgaf samma 
myndighet förslag till ny Instruktion för förste och andre Stadsläkaren, och utfärdades en sådan af Kongl. 
Maj:t den 22 Juli 1864. 

Då förut varande Fattigläkare inom Ladugårdslands och Katarina församlingar icke kunde med
hinna att bestrida sjukvården inom dessa folkrika församlingar, begärde Sundhets-Nämnden hos Stadsfull-
mägtige anslag för ytterligare 2 Fattigläkare, så att deras antal skulle från 8 ökas till 10. 

Sedan Stadsfullmägtige härtill lemnat bifall, utfärdade Nämnden ny Instruktion för dessa Tjenste-
män, hvilken Instruktion tillämpades från den 1 April 1865. Fattigsjukvården i hemmen har sålunda 
varit bestridd af 8 Fattigläkare, en för hvarje territorialförsamling, till den 1 April 1865, och efter denna 
tid af 10, af hvilka 2 för hvardera af Ladugårdslands och Katarina församlingar och en för hvardera af 
de öfriga. I likhet med förut hafva fattiga sjuka erhållit fria medikamenter på kommunens, bekostnad. 

Fattiga sjuka, som af en eller annan orsak icke kunnat vårdas i sina hem, hafva på kommunens 
bekostnad blifvit vårdade å: 

l:o Serafimer-Lazarettet, till hvilken sjuk-inrättning för sådant ändamål årligen utgått af kommunens 
medel 8,250 R:dr R:mt. 

2:o Provisoriska Sjukhuset i egendomen N:o 1 vid nya Sandbergsgatan ä Södermalm; som lemnar ut
rymme för omkring 200 patienter och är fördeladt i 2 afdelningar: för invärtes sjuka, med särskild af-
delning för koppsjuka, och för yttre åkommor. 

Under år 1865 vårdades å detta Sjukhus 2,734 patienter, af hvilka 1,773 män och 961 qvinnor. Af 
dessa voro invärtes sjuka: 1,350 män och 789 qvinnor; utvärtes sjuka: 423 män och 172 qvinnor. 

Af de vårdade affördes: friska 2,250, döda 292, och voro 192 qvarliggande till 1866. 
Underhållsdagarnes antal har uppgått till 66,699. 
Utspisningskostnaden har uppgått till 21,389 R:dr 4 öre R:mt och 
Medikamentskostnaden till 3,849 R:dr 34 öre R:mt, allt för år 1865. 
3:o Norra Försörjningshuset, der plats lemnades för de sjuka, hvilka, i brist på utrymme, afvisades 

från Serafimer-Lazarettet och Provisoriska Sjukhuset å Södermalm. 

Tab. Litt. CC. Kostnader för Båtsmanshållet. 
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Då denna Inrättning, genom Kommunal-lagen af 1862, öfvertogs af Fattigvårds-Nämnden och samma 

myndighet i skrifvelse till Sundhets-Nämnden den 4 April 1864 tillkännagaf, att icke andra sjuka längre 

der vårdades, än intagna försörjningshjon, inrättade Sundhets-Nämnden 

4:o Provisoriska Sjukhuset vid Sabbatsberg i den af Fattigvårds-Nämnden öfverlåtna s. k. Värdshus

byggnaden, hvilken sjukvårds-inrättning öppnades den 1 Mars 1865 med 60 sängar. Dels för att reparera 

de högst bristfälliga lokalerna, och dels för att genom inredning af flera rum bereda större utrymme, 

stängdes Sjukhuset i medlet af Augusti. Under denna tid, från den 1 Mars till medlet af Augusti, vår

dades å detta Sjukhus 267 patienter, hvaraf 154 män och 113 qvinnor. Af dessa voro invärtes sjuka: 

106 män och 98 qvinnor; utvärtes sjuka: 48 män och 15 qvinnor. 

Sjukhuset öppnades åter den 1 November med plats för 80 sjuka. Från denna dag till årets slut 

vårdades 173, hvaraf 102 män och 71 qvinnor. Af dessa voro invärtes sjuka: 72 män och 50 qvinnor; 

utvärtes sjuka: 30 män och 21 qvinnor. 

Hela antalet vid Sabbatsbergs Provisoriska Sjukhus under 1865 vårdade uppgår sålunda till 440. 

Af dessa utskrefvos såsom friska 316, dogo 52 och voro 72 qvarliggande till 1866. 

Underhållsdagarnes antal har uppgått till 11,838, som gör i medeltal 26 på hvar och en vårdad. 

Utspisningskostnaden har uppgått till 3,506 R:dr 12 öre R:mt, som gör 7 R:dr 96 öre på hvarje 

sjuk, Och omkring 30,6 öre för dagen. 

Medikamentskostnaden har uppgått till 557 R:dr 65 öre~R:mt, som utgör i medeltal för hvar och 

en 1 R:dr 26' öre R:mt. 

5:o Provisoriska Sjukhuset i egendomen N:o 74 Hornsgatan, der stora huset åt gatan af Drätsel-

Nämnden ställdes till Sundhets-Nämndens disposition, reparerades samtidigt med det vid Sabbatsberg. Då 

detta Sjukhus icke under året behöft anlitas, har det stått såsom ett reservsjukhus. 

6:o Provisoriska JBarnbördshuset vid Wollmar-Yxkullsgatan inom Maria församling. Sedan öfver-

Ståthållare-Embetet till Sundhets-Nämnden remitterat Direktionens öfver Allmänna Barnbördshuset skrif

velse den 27 Januari 1865 med tillkännagifvande, att en svår puerperalfeber inom Inrättningen utbrutit , 

och att densamma således måste stängas, lät Sundhets-Nämnden i ofvannämnda lokal inrätta ett Provi

soriskt Barnbördshus, som öppnades den 1 Juli 1864 och stängdes den 24 derpåföljande September. 

Under denna tid vårdades 113 barnaföderskor, af hvilka- gifta 19, ogifta 93 och enka 1. Intet döds

fall bland qvinnorna inträffade. 

Underhållsdagarne uppgingo till 1,100, medikamentskostnaden till 36 R:dr 16 öre, som gör 32 öre 

på hvarje patient. 13 barnsängsqvinnor blefvo för vid Inrättningen bristande plats vårdade hos Barnmorskor. 

Inrättningen öppnades åter i samma lokal den 21 Februari 1865, sedan Direktionen öfver Allmänna 

Barnbördshuset för Nämnden tillkännagifvit, att samma Inrättning, till följd af förekomna fall af puer

peralfeber, icke lemnade plats för alla hjelpsökande. 

Under tiden från ofvannämnde dag till årets slut vårdades 272 qvinnor, af hvilka gifta 36, ogifta 

230 och enkor 6. Af dessa hafva 243 blifvit, såsom återställda, fråri Inrättningen utskrifna och 29 aflidit. 

Underhållsdagarne utgjorde 2,119. 

Med anledning deraf, att det då inskränkta antalet af platser vid sjukhus skulle blifva ännu otill

räckligare, om de upptogos af patienter, lidande af sådana kroniska sjukdomar, som icke erfordrade vård 

å sjukhus, beslöto Stadsfullmägtige den 10 Februari 1865, att de, hvilka icke äro i behof af vård å sjuk

hus, få intagas dels å församlingarnes Fattighus, och dels såsom försörjningshjon å Allmänna Försörjnings-

Inrättningen. 

Genom detta beslut befordrades omsättningen vid sjukhusen, som derigenom lemnade tillfälle till inträde 

för större antal sjuka, än som, utan denna inskränkning, skulle hafva kunnat derstädes till vård intagas." 
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Angående öfriga i Stockholm befintliga sjukvårdsinrättningar, som förvaltas af särskilda Styrelser, 
lemnar nedanstående tab. Litt. DD närmare upplysning. 
Beträffande hufvudstadens allmänna Fattigvård, för hvilken summarisk redogörelse, enligt fastställdt 

formulär, lemnas i tab. N:o 14 bland bilagorna, har Fattigvårds-Nämnden anfört följande: 
"Jemlikt föreskriften i Kongl. Maj:ts nådiga Förordning om Kommunal-Styrelse i Stockholm den 23 

Maj 1862 tillkommer öfverstyrelsen för hufvudstadens allmänna fattigvård numera Fattigvårds-Nämnden, 
för hvilken nådig Instruktion blifvit den 4 Mars 1864 utfärdad; hvaremot Sundhets-Nämnden har inseende 
öfver hufvudstadens allmänna helso- och sjukvård, med undantag af sådan, som vid de Fattigvården till
hörande inrättningar kan erfordras; dock har, till följd af särskilda omständigheter, bestyret med sjukvård 
i de fattigas egna hem blifvit ända till slutet af nästlidne år i förut vanlig ordning genom Fattigvårds-
Styrelserna ombesörjd. 

I anledning af Stads-Nämndens derom gjorda framställning och sedan, uppå Barnhus-Direktionens 
underdåniga förslag, Kongl. Maj:t genom nådigt Bref den 8 Mars 1861 bifallit den ändring i Barnhusets 
Reglemente, att det måtte vara Stockholms stads allmänna Fattigvårds-Styrelse tillåtet att, såvidt Barn
husets tillgångar och utrymme det medgåfve, emot nedsatt och för hvarje år af Direktionen bestämd 
summa, å Barnhuset inlösa barn under 6 års ålder, tillhörande hufvudstadens fattigvårdssamhälle, har 
inlösningspriset för hvart och ett sådant barn varit för åren 1861—64 af Barnhus-Direktionen "bestämdt 
till 100 R:dr, eller en tredjedel af det allmänna inlösningspriset, men från och med år 1865 har Direk
tionen funnit sig föranlåten höja berörde afgift till 150 R:dr, eller samma belopp, som före år 1861 i 
enahanda hänseende utgått. För inlösen å Barnhuset af sådana oäkta barn, hvilkas mödrar kunnat er
lägga någon del af den stadgade inlösningsafgiften, har Fattigvårds-Nämnden fortfarande lemnat bidrag, 

Tab. Litt. DD. 

Tab. N:o 14. 

Tab. Litt DD. Sjukvårds-Inrättningar, förvaltade af särskilda Styrelser. 

Anmärkning. Genom bidrag af enskilda har, under ifrågavarande period, åtgärder vidtagits för inrättande af en vårdanstalt för obotliga sjuka eller ett 8. k. Sjuk
hem, hvartill byggnadsplats, belägen i qvarteret Mälaren, blifvit inköpt. De för sjukhemmet erforderliga byggnader äro i det närmaste fulländade, 
och torde Inrättningen redan under loppet af år 1867 komma att börja sin verksamhet. — Under perioden har jemväl bildats en »Förening för 
frivillig vård af sårade och sjuke i fält». 
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hvarjemte fattiga barn mellan 3—8 års ålder blifvit, genom Barnhusets försorg, å landsbygden utackor

derade mot ersättning af fattigvårdsmedlen. 

A Stockholms stads Upjpf'ostrings-Inrättning för vanvårdade barn, förut inrymmande endast 66 gos

sar, bereddes under år 1861, efter Stads-Nämndens medgifvande, tillfälle till intagande samtidigt af in

alles 75 gossar. Under år 1865 blefvo från denna Inrättning utlemnade i enskild tjenst 16 och utackor

derade 12, hvaremot i mån af lediga platser derstädes intogos 30 gossar. Efter af drag af den Inrättnin

gen tillflutna inkomst utaf gossarnes skrädderi-, skomakeri- och korgmakeri-arbeten, uppgick Inrättningens 

underhållskostnad nämnde år till 20,924: 30, hvaraf belöpte sig å de på Inrättningen vårdade barn 

16,588: 82, hvilken summa fördelad på medeltalet af derstädes intagna gossar, 74, alltså visar en kostnad 

af 224: 17 för hvarje. Sammanräknade kostnaden för den tillfälliga vård, som genom allmänna fattig

vården blifvit inom församlingarne beredd åt de barn, hvilka deraf varit i behof, uppgick enligt försam

lingarnes räkenskaper nästlidne år till 46,385: 55; och då högsta antalet af sålunda vårdade barn utgjorde 

1,619, hade alltså allmänna fattigvården för hvart och ett sådant barn en utgift af 28 R:dr 65 öre. För 

enahanda ändamål utbetaltes år 1860 tillsammans 21,810: 70 eller, fördeladt på högsta antalet då vårdade 

barn, 967, i medeltal 22 R:dr 56 öre för hvarje barn. 

Sedan Fattigvårds-Nämnden i April månad år 1864 trädt i verksamhet, fastställde Nämnden Instruk

tioner för församlingarnes Fattigvårds-Styrelser och för församlingarnes Ordningsmän samt särskilda Regle

menten för Stockholms stads Allmänna Försörjnings-Inrättning och Militär-Försörjnings-Inrättning, äfven-

som föreskrifter angående förvaltningen af Stockholms stads Uppfostrings-Inrättning för värnlösa barn, alla 

dessa stadganden att tjena till efterrättelse från den 1 Oktober samma år; —hvarjemte ett af Fattigvårds-

Nämnden uppgjordt förslag till Reglemente för Stockholms stads Arbets-Inrättning blef under den 4 i 

sistnämnde månad af Kongl. Maj:t i nåder fastställdt. 

I sammanhang med utfärdandet af nämnda Reglementen förändrades äfven organisationen af huf-

vudstadens Arbets- och Försörjnings-Inrättningar. På sätt Öfver-Ståthållare-Embetets senaste femårs

berättelse utvisar, var Södra Arbets- och Försörjnings-Inrättningen afsedd att emottaga 450 arbetshjon 

samt 150 försörjningshjon från Maria och Katarina församlingar, hvaremot Norra Försörjnings- och Ar-

bets-Inrättningen å Kungsholmen blifvit anordnad för Storkyrko- och de fem norra församlingarnes för

sörjningshjon, till ett beraknadt antal af 450, samt för omkring 150 arbetshjon. Numera åter intagas å 

den förra, benämnd Stockholms stads Arbets-Inrättning, endast arbetshjon och å den sednare, under namn 

af Stockholms stads Allmänna Försörjnings-Inrättning, försörjningshjonen från hufvudstadens samtliga för

samlingar och allenast ett så stort antal arbetshjon af qvinkön, som för arbetenas bestridande inom In

rättningen finnes nödigt. 

Stockholms stads Arbets-Inrättning har till ändamål att dels bereda hufvudstadens i behof varande 

arbetsföra och arbetsvilliga innevånare tillfälle till arbete antingen i deras egna hemvist eller å Inrättnin

gen, dels ock emottaga, med arbete sysselsätta och dymedelst till ordentliga och gagneliga samhälls

medlemmar söka ombilda sådana kringstrykande" och bettlande personer, som ega förmåga, men sakna håg

till arbete; hvarförutom å Inrättningen intagas sådana mindre arbetsföra manspersoner samt sådana qvin

nor, hvilka, jemlikt gällande stadganden, varda af Öfver-Ståthållare-Embetet för polisärenden till arbete 

vid arbetsanstalt i orten dömda. Förstnämnda af delning har under år 1865 varit i medeltal anlitad af 

239 personer i månaden och för fattigvården medfört en förlust af 1,504 R:dr 69 öre. Antalet af de å 

Inrättningen intagna, dels qvarvarande från föregående år och dels under året inskrifna, har utgjort 1,442 

män och 210 qvinnor (hvaraf 12 män och 42 qvinnor varit till arbete dömda) eller tillsammans 1,652 

hjon, af hvilka 604 åter utgått i tjenst eller arbete hos enskilda personer eller med pass och efter anmä

lan i Kongl. Poliskammaren, 76 öfverlemnats till Allmänna Försörjnings-Inrättningen och 1 till Upp-
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fostrings-Anstalten, 55 remitterats till sjukhus, 176 afvikit och 28 aflidit, så att hela antalet hjon, som 
vid årets början utgjorde 622, vid dess slut uppgick till 712. Inkomsten för de af hjonen nastlidne år 
verkställda arbeten belöpte sig till 80,553 R:dr 77 öre och fattigvårdens tillskott för denna afdelning af 
Inrättningen till 14,983: 61 eller, efter fördelning på hjonens medeltal, 490 om dagen, till 30 R:dr 58 öre 
för hvarje hjon. 

Stockholms stads Allmänna Försörjnings-Inrättning åter har till ändamål att emottaga och vårda fat
tiga, som, i följd af särskilda olycksfall, anhörigas frånfälle eller andra omständigheter, tillfälligtvis för 
någon tid äro i behof af hjelp; hvarjemte hufvudstadens fattiga arbetsföra oeh arbetsvilliga innevånare, 
genom Inrättningens försorg, beredas tillfälle till arbete i deras egna hemvist. Beträffande förvaltningen 
af denna Inrättning har Fattigvårds-Nämnden föreskrifvit, bland annat, att hjonen ovilkorligen skola, i 
mån deras förmåga det medgifver, inom Inrättningen med tjenligt arbete sysselsättas; att det hjon, som 
icke, efter högst ett års oafbrutet vistande å Inrättningen, återvunnit sin arbetsförmåga i den mån, att 
det pröfvas böra till Arbets-Inrättning öfverflyttas, eller anses kunna på egen hand sig försörja, må an
mälas till intagning å vederbörligt fattighus, såvidt utrymme för hjonets emottagande der finnes att tillgå, 
samt att hjon, som pröfvas hafva vilja och förmåga att på lofligt sätt sig försörja, så att antagligt är, att 
det ej kommer att med bettlande besvära, bör från Inrättningen utskrifvas. 

Till följd af den fortfarande bristen på sjukvårdsanstalter länder tillsvidare till efterrättelse förut 
gällande föreskrift, att fattiga sjuka, hvilka icke kunna i sina hem vårdas, må, vid tillfällen då de, i an
seende till bristande utrymme ej erhålla plats å Kongl. Serafimer-Lazarettet eller Provisoriska Sjukhuset, 
efter remiss från vederbörande Fattigvårds-Styrelse eller dess verkställande Direktör, å Inrättningen såsom 
försörjningshjon till vård emottagas; hvarjemte Fattigvårds-Nämnden medgifvit, att å denna Inrättning 
tillsvidare må till vård intagas sjuka, som af Direktor för Allmänna Barnbördshuset dit remitteras. Dess
utom har för fattiga husvilla personers härbergerande nattetid barack hållits å Inrättningen tillgänglig. 

Under år 1865 var hjonens antal å Inrättningen följande: qvarvarande från föregående år 364 män 
och 378 qvinnor samt inkomna under året 672 män och 457 qvinnor, eller tillsammans 1,871 hjon, af 
hvilka utgingo 926, afledo 235 samt funnos qvar vid årets slut 710. Efter afdrag af den beräknade till
ökningen i fastighetsvärde, inventarier, rudimaterier och effekter utgjorde fattigvårdens utgift för hjonens 
underhåll nastlidne år 90,697: 65, och då samtliga underhållsdagarne uppgått till 232,604, och af dessa 
102,308 ifrågakommit för hjon, som varit sängliggande sjuka eller eljest till allt arbete oförmögna, 
har, med beräkning af sjukvårdskostnaderna, befunnits, att kostnaden utgjort för hvarje sjuk 50 öre och 
för hvarje mer eller mindre arbetsfört hjon 30 öre eller i medeltal för hvarje hjon 39 öre om dagen. 
Vid Inrättningen är anordnad särskild kyrksal, hvilken, inredd för 350 sittplatser, är upplåten jemväl till 
allmänhetens begagnande. 

o 

A Militär-Försörjnings-Inrättningen var hjonens antal vid 1865 års början 140, under året intogos 31 
och afgingo 45, så att personalen vid årets slut utgjordes af 126. Utgifterna för året uppgingo till 
15,198: 91, deraf, med beräkning af dagkostnaden för hvarje hjon till 44 öre, en summa af 9,965: 86 
belöpte på sådana Stockholms kommun tillhörande hjon, för hvilka ersättning bör af Kronan utgå. 

Den redan för flera år tillbaka ifrågasatta förflyttningen till Sabbatsberg af Clara församlings fattig
hushjon har först i Juli månad innevarande år blifvit bragt till verkställighet, sedan Stadsfullmägtige till 
förändrad inredning af den ena stenhusbyggnaden vid Sabbatsberg jemte tillbyggnad af läkarebostället 
derstädes anvisat 34,866: 50. 

I öfverensstämmelse med den för Fattigvårds-Nämnden gällande Instruktion emottog Fattigvårds-
Nämnden år 1864 till omedelbar förvaltning alla de fastigheter, fordringsbevis, säkerhetshandlingar och 
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andra tillgångar, hvilka voro anslagna för den allmänna fattigvården inom församlingarna eller för huf-

vudstadens gemensamma fattigvårds behof. Dessa tillgångar uppgingo till följande belopp: 
Kapital. Fastighet. Summa. 

Från Storkyrkoförsamlingen R:mt R:dr 91,504: 56. 59,539: 73. 151,044: 29. 

» Clara församling » 24,000: — 30,000: — 54,000: — 

» Jakobs och Johannis d:o » 37,500: — 12,586: 57. 50,086: 57. 

» Maria d:o » 35,266: 36. 13,975: — 49,241: 36. 

» Katarina d:o » 79,050: — 18,251: 62. 97,301: 62. 

» Kungsholms d:o » — 27,745: 28. 27,745: 28. 

» Ladugårdslands d:o » 23,900: — 70,000: — 93,900: — 

» Adolf Fredriks d:o » 11,500: — 22,500: — 34,000: — 

Summa R:mt R:dr 302,720: 92. 254,598: 20. 557,319: 12. 

Efter emottagandet af nämnde kapitaltillgångar har Fattigvårds-Nämnden beslutat, att 300,000 R:dr 

skall utgöra ett ständigt grundfondskapital, som icke får förminskas. 

De testaments- och gåfvomedel, som, på grund af särskilda föreskrifter, ansetts böra fortfarande 

förvaltas af de 8 territorialförsämlingarnes Fattigvårds-Styrelser, och hvilkas årliga afkastning användes 

till pensioner och andra föreskrifna välgörande ändamål, uppgingo vid slutet af år 1864 till följande belopp: 

Hos Storkyrkoförsamlingens Fattigvårds-Styrelse R:mt R:dr 22,944: 79. 

» Clara församlings d:o » » 48,519: 12., 

» Jakobs och Johannis d:o d:o » » 63,625: 3. 

» Maria d:o d:o ,.. » » 23,575: 91. 

» Katarina d:o d:o » » 49,996: 39. 

» Kungsholms d:o d:o » » 23,975: 91. 

» Ladugårdslands d:o d:o » » 15,207: 77. 

» Adolf Fredriks d:o d:o » » 46,588: 14. 

Summa R:mt R:dr 294,433: 6. 

För understödjande af sådana enskilda uppfostringsanstalter inom hufvudstaden, hvilka genom ända

målsenlig vård och uppfostran af fattiga barn lemna fattigvården ett verksamt och gagnande biträde, har 

uti Fattigvårds-Nämndens utgiftsstat för de senaste åren varit uppfördt ett belopp af högst 5,000 R:dr. 

Utom det vanliga bidraget till Småbarnsskolorna, 900 R:dr om året, hafva af dessa medel utgått till den 

s. k. Malmqvistska uppfostrings-inrättningen, från och med år 1863, årligen 1,000 R:dr, samt till det s. k. 

Räddningshemmet vid Lilla Ersta för nästlidne år 800 R:dr. 

Vid 1865 års slut uppgingo Fattigvårds-Nämndens tillgångar i kontanta medel, 

fordringar, fastigheter, inventarier m. m. till R:dr 1,647,904: 3. 

Skulder » 467,944: 75. 

Hvadan behållningen utgjorde R:dr 1,179,959: 28. 

De särskilda församlingarnes fattigvårdsräkenskaper utvisa, att hos församlingarne fun-

nos tillgångar af kontanta medel och inventarier till belopp af R;dr 32,066: 74, 

att fattigvårdsutgifterna'inom församlingarne uppgått till » 228,725: 11, 

att dessa utgifter blifvit betäckta med dels egna tillgångar och särskildt influtna 

medel R:dr 7,808: 67, 

dels bidrag från Fattigvårds-Nämnden » 220,916: 44, 228,725: 11, 

samt att underhållstagarnes antal utgjort högst 1,118, minst 1,063 fattighushjon, 

» 2,118, » 490 utom hus boende fattiga." 
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Sedan Fattigvårds-Nämnden, uti skrifvelse den 20 Mars 1865, hos Öfver-Ståthållare-Embetet anhållit, 
att åtgärder måtte vidtagas för åstadkommande af samverkan mellan den offentliga och enskilda välgören-i 
heten i hufvudstaden, har Öfver-Ståthallare-Einbetet, för att i sin mån befordra detta önskvärda ändamål, 
låtit till tryck befordra och bland de inom särskilda församlingar i hufvudstaden förut bildade Skydds
föreningar och andra för saken nitälskande utdela ett större antal exemplar af Fattigvårds-Nämndens ut
förligt motiverade framställning i ämnet*). 

I fråga om öfriga i Stockholm befintliga, af den kommunala förvaltningen icke beroende, Fromma 
Stiftelsers, Understöds- och Pensions-Inrättningars tillstånd, sådant detta, enligt vederbörandes uppgifter, 
befunnits vid 1865 års slut, lemnas följande redogörelse, hvilken, till vinnande af lättad öfversigt, blifvit» 
der sådant lämpligen kunnat ske, uppställd i tabellarisk form under vissa titlar, på sätt af nedan införda 

tabeller (tabb. Litt. EE, FF, GG, HH och II) närmare inhemtas. 

En välgörenhetsinrättning, som med afseende å föremålen för dess verksamhet, kan anses på en gång 
utgöra undervisnings-, sjukvårds- och fattigvårdsanstalt är Svenska Diakonissanstalten i Stockholm, med 
syftemål att utbilda kristligt sinnade qvinnor för sjuka, nödlidande eller eljest hjelpbehöfvande likars vård 
och undervisning. Denna anstalt innehåller sex olika afdelningar, nemligen: l:o Diakonisshuset, såsom 
bildningsanstalt och hem för Diakonissorna. Vid sista räkenskapsårets slut utgjorde antalet af på förbe
redande prof intagne 13, profsystrar 52, Diakonissor 48, tillsammans 113. Utaf dessa arbetade utom an
stalten 61 systrar på 54 olika stationer, nemligen vid skolor 33, vid barnhem 12, vid fattig- och sjukhus 12-
2:o Sjukhuset. A detta hafva, under årets lopp, vårdats 216 patienter; af de under året intagna 193 
hafva 168 varit från Stockholm. I hufvudstaden hafva Diakonissor tjenstgjort i privata hus såsom sjuk
sköterskor, så långt de personliga krafterna det medgifvit. ' 3:o I Skolan hafva 80 barn, till största del 
från Katarina församling, åtnjutit undervisning under Diakonissors ledning. 4:o Barnhemmet för föräldra-

Tabb. Litt. EE—II. 

*) Under loppet af år 1866 ta r ock en förening, under benämning: »Allmänna Skyddsföreningen i Stockholm» kommit till stånd, hvilken 
för sig antagit stadgar och, under ledning af en gemensam Oentralkomité, utöfvar sin verksamhet genom särskilda Skydskomitéer 
inom hvar och en af stadens territoriela församlingar samt till dessas biträde utsedda deputerade; varande af Allmänna Skyddsförenin
gen särskild byrå inrättad i huset N:o 30 vid Boda Bodarnes torg, hvilken sedan den 4 December s. å. hålles öppen hvarje söckendag 
från kl. 11 f.m. till kl. 2 e.m. 

Tab. Litt. EE. Särskilda understödsfonder och fattigvårdsanstalter. 
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lösa barn. De i denna anstalt intagna barns antal har uppgifvits för året utgöra 22, hvaraf 3 blifvit 
konfirmerade. Inkomsterna för året hafva uppgått till 32,106 R:dr, hvaraf 14,522 R:dr influtit i frivilliga 

Tab. Litt. FF. Barnhus, Barnbördshus och Uppfostringsanstalter. 

Tab. Litt. GG. Barmhertighets-inrättningar, som ät fattiga, egentligen ålderstigna, 
lemna bostad, jemte underhållsbidrag, uti inrättningens fastigheter. 
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gåfvor. Utgifterna hafva uppgått till 36,074 R:dr: skilnaden 3,968 R:dr är balanserad till innevarande år 
1866. Anstaltens fastighet Stora Ersta ar värderad till 135,000 R:dr. Den skuld, för hvilken fastigheten 
häftar, är uppgifven till 42,469 R:dr. I sammanhang med Anstalten stå 5:o Magdalenahemmet och för 

Tab. Litt. HH. Pensions-inrättningar och andra fromma Stiftelser, till hvilka 
delägarerätt i allmänhet icke är beredd genom erlagda afgifter. 
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6:0 Räddningshemmet för minderåriga flickor, det förra beläget å Stora Ersta och det senare å Lilla Ersta. 
I Magdalenahemmet, som åsyftar fallna qvinnors räddning, hafva från den 1 Juli 1864 till och med 1865 
års utgång (den tid, som senast afgifna årsberättelse omfattar) 61 qvinnor blifvit intagna. Af dessa 61 
hafva 5 kommit till Magdalenahemmet från polisen, korrektionshus eller häkte och de öfriga 56 hafva, 

Fortsättning af Tab. Litt. HH. Pensions-inrättningar och andra fromma stiftelser. 
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åtminstone näst före deras intagning, vistats på fri fot och i allmänhet fört en oordentlig lefnad; 26 hafva 
o 

varit från Stockholm, de öfriga från landsorten. At 22 af dessa qvinnor har man skaffat tjenst,. men 2 

Fortsättning af Tab. Lid. HH. Pensions-inrättningar och andra fromma stiftelser. 
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hafva ej förblifvit i tjensten, 10 hafva rymt, 1 måst skickas till kurhus, 8 hafva lemnat hemmet utan att 

afvakta någon plats, 1 har blifvit förpassad till hemorten, men afvikit, 1 intagits på försörjningshus, och 

1 aflidit. Den 31 December 1865 voro 17 qvar i Magdalenahemmet. I Räddningshemmet hafva 4 upp

tagits, 1 aflidit, 1, på Styrelsens begäran, blifvit återförd till sin hemort, 4 hafva erhållit tjenst. Antalet 

af minderåriga flickor den 31 December 1865 var 24; Magdalenahemmets inkomster hafva under ofvan-

nämnde tid utgjort 7,014 R:dr 44 öre; utgifterna 6,767 R:dr 28 öre. Behållningen således 247 R:dr 16 

öre. Räddningshemmets inkomster hafva uppgått till 3,409 R:dr 72 öre; utgifterna till 4,984 R:dr 1 öre. 

Bristen 1,574 R:dr 29 öre har tillskjutits från Magdalenahemmet. 

Jemte den af kommunen ordnade arbets-inrättning, för hvilken här ofvan pag. 47 redogörelse lem-

nats, finnes en särskild arbets-inrättning, benämnd Norra frivilliga Arbetshuset, hvilken Inrättning förval

tas af en Direktion, bestående af 8 af Jakobs och Johannis församling valda ledamöter med kyrkoherden 

till ordförande. Oberäknadt fastighetsvärde, upptaget till 18,000 R:dr, utgjorde Inrättningens kapital

behållning vid 1865 års slut 21,056 R:dr 51 öre. Inkomsterna för samma år hafva uppgifvits till 2,831 

Fortsättning af Tab. Litt. HH. Pensions-inrättningar och andra fromma stiftelser. 
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R:dr 5 öre och utgifterna till 2,043 R:dr 87 öre. Antalet af dem, som under året erhållit arbete, 

har utgjort 150. 

Tab. Litt. H. Öfriga Pensions-Inrättningar i hufvudstaden, till hvilka delägarerätt i 
allmänhet beredes genom afgifter, i de flesta fall årliga sådana. 

Anmärkning. För Banko-Statens Enke- och Pupillkassa samt Diskonternas och Tumba Bruks Enke- och Pnpillkassa, hvilka jemväl kunnat hitföras, lemnar näst 
förutstående Tab. Litt. HH redogörelse. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärdar 

S t o r m ä g t i g s t e , Al le rnåd igs te Konung! 
E d e r s Kongl. Maj:ts 

underdånigste och tropligtigste 
tjenare och undersåte: 

GILLIS BILDT. 
J. F. Bratt. 

Stockholm i Öfver-Ståthållare-Embetets Kansli den 10 December 1866. 
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Tab. N:o 1. 

F O L K M Ä N G D . 

Till Tab. N:o 2 om JORDBRUK och N:o 3 om BOSKAPSSKÖTSEL hafva, lika litet nu som till-
förene, uppgifter kunnat anskaffas, och till Tab. N:o 4 om SKOGSHUSHÅLLNING, N:o 5 om DÖDADE 
ROFDJUR och N:o 6 om HUSDJUR, DÖDADE AF ROFDJUR förekommer för Stockholms stad intet 
att meddela. 
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Tab. N:o 7 A. 

FABRIKER OCH MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR ÅR 1865. 
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Fortsättning af Tab. N:o 7 A. 

FABRIKER OCH MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR AR 1865. 



60 Tab. N:o 7 A. Stockholms stad. 

Fortsättning af Tab. N:o 7 A. 
FABRIKER OCH MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR ÅR 1865. 



Stockholms stad. Tab. N:o 7 B. 61 

Tab. N:o 7 B. 

HANDTVERKERIER ÅR 1865. 

Till Tab. N:o 8 ALLMÄNNA VÄGAR, GÄSTGIFVERIER OCH SKJUTS förekomma för Stockholms 
stad icke några uppgifter att särskildt meddela utöfver, hvad i hithörande ämnen redan i den underdåniga 
Berättelsens text finnes anfördt. 



62 Tab. N:o 9. Stockholms stad. 

Tab. N:o 9 A. 

S J Ö F A R T E N ÅR 1865. 

Tab. N:o 9 B. 

HANDLANDE OCH DERAS BETJENING ÅR 1865. 



Stockholms stad. Tab. N:o 10. 63 

Tab. N:o 10 B. 

JORDOMRÅDE OCH EGENDOMAR. 

Till Tab. N:o 11 om LAGA SKIFTEN förekomma inga uppgifter att från Öfver-Ståthållare-Em-

betet meddela. 



64 Tab. N:o 12. Stockholms stad. 

Tab. 

K R O N O -



Stockholms stad. Tab. N:o 12. 65 

N:o 12. 

U P P B Ö R D E N . 



66 Tabb. N:ris 13 ocb 14. Stockholms stad. 

Tab. N:o 13. 

S P A R B A N K E N . 

Tab. N:o 14. 

F A T T I G V Å R D E N . 

Stockholm, 1867. P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare. 
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