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BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny föijd. 

ÅREN 

1866—1870 . 

ÖFVER-STÅTHÅLLARE-EMBETETS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 

FÖR 

STOCKHOLMS STAD. 

1. Om stadens allmänna beskaffenhet. 

S tockholms stad, inom gränserna för jurisdiktionen, sådan den 
var fore de tvenne genom Nådiga JBrefven den 10 Augusti 1866 
och den 23 Mars 1870 skedda förökningar samt med inberäk-
ning af den s. k. Djurgårdsstaden och Blockhustullplatsen, inne
höll, enligt af stadens Ingeniör meddelad uppgift, under nedan-
skrifna år, i antal tomter: 

År 1866 4,994. 
» 1867 5,003. 
» 1868 5,009. 
» 1869 5,015. 
» 1870 5,021, 

hvilka, tillhöriga Kongl. Maj:t och Kronan, staden, allmänna 
bolag, fromma stiftelser och privata personer, äro belägna dels 
a fri och egen, dels å ofri eller stadens grund, samt Kongl. 
Maj.-t och Kronans, Kgl. Amiralitets Krigsmans-kassans, Danviks 
hospitals, Sabbatsbergs och toratens under N:o 5 uti qvarteret 
Hagerberget fria grund. Den upptagna tillökningen i tomternas 
antal är uppkommen genom tomts sönderstyckning i tvenne 
eller flere. 

Arealen af Stockholms stad, inom nyss anförda glänser för 
jurisdiktionen samt med inberäkning af Djurgårdsstaden, i en
lighet med den af v. Stadsingeniören R. Brodin verkställda ut-

°fw-$tâth&Uare-Emhetets femarsterättelse 1866—1870. Stockholms stad. 

räkning å den af Kongl. Topografiska Korpsen upprättade karta 
öfver Stockholm, utgör: 
Tomter, upptagande: 

a) hus med gårdsrum q v.ref 4,615. 
b) trägårdar, åker och äng .. » 7,019. 
c) skogs-, berg- och hagmark » 4,849. 16,483 qv.ref. 

Stadens berg-, grus- och strand-platser 469 » 
Gator, torg och allmänna platser 2,135 » 
Sjö 5,811 » 

Summa 24,898 qv.ref. 

Stockholms stad innehåller således inom dessa gränser 
19,087 qv.ref land och 5,811 qv.ref sjö. 

Någon så kallad stads- eller donations-jord, fördelad på 
stadens tomter eller anslagen till stadens borgerskap, eges icke 
af Stockholms stad. 

Enligt de uti Kongl. Kaminar-Kollegii skrifvelse den 5 No
vember 1816 stadgade grunder för hemmantalsberäkningen, ut
göra jordegorna, hvilka äro belägna inom stadens område, på 
malmarne och å Kungsholmen, tillsammans tretio hemmantal. 

Kongl. Djurgården, omfattande Valdemarsön och Djur
gårdens fastland, hvilken genom Kongl. Maj:ts Nådiga Bref af 

3. 



Stockholms stad. Areal, m. m. Tab. N:o 10. Befolkningsförhållanden Tab. N:o 1. 

den 10 Aug. 1866 blifvit från och med den 1 Januari 1868 med 
Stockholm sammanlagd, är icke i tomteböcker upptagen och 
innehåller, enligt beskrifningen till den år 1824 af Brandenburg 
sammandragna kar ta öfver Djurgården, 
Tomter 494 qv.ref 13 qv.st. 44 qv.f. 
Åker och Äng 4,037 » 38 » 12 » 
Skogs-, berg- och hagmark 11.293 » 95 » 31 » 
Sjö (Ladu-, Husar- och Uggle

viken, men icke Djurgårds
brunnsviken och andelar af 
Djurgården omgifvande vatten) 435 » 22 » 50 » 

Summa 16,260 qv.ref 69 qv.st, 37 qv.f. 

Då från denna areal afdragas de i tvenne serskilda poster, 
under rubriken tomter, med tillsammans 201 qv.ref 25 qv.st., 
upptagna arealerna för Djurgårdsstaden och Galérvarfvet, hvilka 
redan äro inberäknade i den för Stockholms stad ofvan intagna 
uppgiften, blifver summan af Kongl. Djurgårdens areal 16,059 
qv.ref 44 qv.st. 37 qv.f., hvaraf 15,624 qv.ref 21 qv.st. 87 qv.f. 
utgöras af land och 435 qv.ref 22 qv.st. 50 qv.f. af sjö. 

Angående den norr om Kongl. Djurgården belägna mark, 
som sträcker sig norrut till kanalen vid Ålkistan och hvilken, 
bestående af lägenheten Ofra Frescati och Bergshammars hage, 
genom Kongl. Brefvet af den 23 Mars 1870 blifvit förklarad 
vara jemte Kongl. Djurgården med Stockholm sammanlagd, kunna 
icke några upplysningar meddelas, enär i Rikets General-Landt-
mäteri-Kontor ingen karta öfver denna trakt förefinnes. 

För taxeringsvärdet af hus, tomter och jordar m. m. redo-
Tab. N:o 10. göres i bilagde tab. N:o 10. 

För stadens förskönande och allmänna förbättringars infö
rande har under dessa fem år icke obetydligt blifvit åtgjordt. 
Deribland må nämnas ett vid Karolinska Mediko-Kirurgiska 
Insti tutet å Kungsholmen uppfördt bårhus; plank utanför Fa t 
buren å Riddarholmen; provisorisk viktualievåg i Stadsgården; 
förändring af östra Slussgatan och Brunnsbacken å Södermalm; 
skjul å stadens materialgård; planering, grusfyllning och upp
sättande af plank i Allmänna gränden i Djurgårdsstaden; väg 
mellan Karlbergskanalen och Mariedals egor samt Strandvägens 
sammanbindning med Pilgatan å Kungsholmen; utvidgning af 
nämnda kanal samt muddringar i Karlbergs- och Rörstrands-
sjöarne; hamnskoning vid Barnhusviken med tillhörande mudd-
ring; badsump vid Glasbruksgränden å Kungsholmen; ny genom-
fartsöppning under nya Kungsholmsbron; kaj utanför Riddar

huset; nya Riddarholmsbron; kaj vid Riddarholmens östra och 
sydöstra stränder med flere arbeten å derintill liggande delar; 
gångbro af jern öfver Riddarholmskanalen; hamnskoning vid 
Hornstull; nya reservportar till slussen; ny strandgata vid Ladu
gårdslandsviken; ny jernvåg i Djurgårdsstaden samt lastbro vid 
Allmänna gränden derstädes. 

Uti följande tabell redogöres för de af stadens Handels-
och Ekonomi-Kollegium under ifrågavarande tidrymd meddelade 
tiUständsresolutioner för uppförande af nya byggnader, för till-
och påbyggnader samt större och mindre reparationer och för
ändringar inom egendomar, tillhörande enskilde. 

Om antalet af de under hvarje år i verkligheten ut 
förda nybyggnader lemnar tab. N:o 106 bland bilagorna Tab. N-.o 10 
närmare upplysning. Om än större prydlighet icke utmärker 
dessa nybyggnader framför de under förra perioden 1861—1865 
tillkomna, torde de förra, på hvilka nyare tiders förbättrade 
byggnadsmetoder kunnat tillämpas, likväl i allmänhet ega något 
företräde, serdeles hvad beqvämlig inredning vidkommer; men vid 
jemförelse med antalet af de utaf Kollegium åren 1881—1865 
meddelade, lika beskaffade tillståndsresolutioner, hvilket antal 
utgjorde 2,486, synes, att enskildes byggnadsföretag under den 
tidrymd, hvarom nu är fråga, befunnits i s tarkt nedgående, ett 
förhållande, som måste anses hafva orsakats af i allmänhet 
mindre gynnsamma konjunkturer under nämnda tid. 

Att, sedan nya, efter tidsförhållandena afpassade Byggnads-
och Gatuläggnings-Ordningar för Stockholms stad under den 12 
Maj 1870 i Nåder utfärdats, tillämpning af dessa författningar 
skall på stadens yttre beskaffenhet och utseende komma att 
utöfva välgörande inflytande, anser Ofverståthållare-Embetet 
otvifvelaktigt. 

2. Stadens innevånare. 

För stadens folkmängd, dels enligt mantalslängderna och 
dels enligt Presterskapets summariska uppgifter, redogöres i tab. 

Tab. N:o 1. N:o 1 bland bilagorna, hvilken tabell jemväl angifver deras 
antal, som varit frie från mantalspenningar, äfvensom antalet af 
utskrifningsmanskap och approberade beväringspligtige. 

Af tabellen, om den sammanställes med motsvarande bilaga 
till förra femårsberättelsen, inhemtas, att folkmängden, som år 
1865, enligt mantalslängdeu och Presterskapets summariska upp
gifter, utgjorde resp. 126,180 och 133,361, sedan dess befunnits 
i jemn tillväxt. Väl angifva de, enligt nyss nämnda summariska 
uppgifter, för hvartdera af åren 1866 och 1867 antecknade siffror 
högre tal, än för någotdera af åren 1868, 1869 och 1870, hva-

dan det antagandet vore berättigadt, att folkmängden, som för 
år 1867 upptages till 140,251 och för år 1868 till allenast 
131,400, skulle sistnämnda år hafva minskats med 8,851 personer, 
men, enligt hvad Statistiska Central-Byrån upplyst, kunna de 
för åren 1866 och 1867 angifna tal, så vidt de grundats på 
förutnämnda summariska uppgifter, icke anses exakta, hvaremot 
de för åren 1868, 1869 och 1870 antecknade äro att betrakta 
såsom fullt tillförlitliga. 

Antalet af födde och döde samt af utflyttade (emigranter) 
från Stockholm, har, enligt uppgift från Statistiska Central-Byrån, 
utgjort följande: 
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Under aren 1861 —1865 utgjorde lefvande föddes antal 
22,094 och dödes 20,750, vid jemförelse hvaraf med det i ofvan-
stående tabell uppgifna förhållande befinnes, att under nu ifråga
varande fem år de föddes antal varit 346 större och de dödes 
134 mindre än under tidrymden 1861—1865 och att de föddes 
antal med 1,824 öfverstigit de dödes. Till detta förhållande, 
hvilket, enligt hvad förra femårsberättelsen föranleder, fortgått 
sedan 1862, men som dessförinnan icke varit att anse såsom 
konstant för Stockholm, torde flere omständigheter hafva sam
verkat, deribland en på senare tider stegrad håg för sanitära 
förbättringars införande, som yttrat sig genom tillkomst af sun
dare bostäder, rymligare skollokaler för ungdom, m. m., äfvensom 
att, med undantag för kolerasjukdomen, hvilken år 1866, dock 
lindrigt, härstädes uppträdde, epidemiska sjukdomar af svårare 
beskaffenhet icke under perioden inträffat. 

I afseende å inflyttningar från Stockholm till främmande 
land, hufvudsakligen Förenta Staterna i Norra Amerika, visar 
tabellen, att, medan utflyttningarnas antal till och med 1869 år
ligen varit i stigande, detsamma året 1870 icke obetydligt nedgått. 

Någon genomgripande förändring i afseende å folkets lynne, 
bildning, sedlighet, konst- och näringsflit samt välmåga är för 
de år, denna berättelse omfattar, icke att omförmäla. Om än 
hagen att göra besparingar knappast kan anses ligga i folklynnet 
och, i fråga serskildt om de arbetande klasserna, välmågan bland 
dem således icke heller eger mera allmän spridning än förut, 
är dessa klassers berömvärda sträfvan till höjande af deras 
sedliga utveckling och den ekonomiska ställningens förbättrande 
dock omisskänlig. Den osedlighet, som gifver sig tillkänna genom 
gröfre lagbrott, har under de senare åren också varit i aftagande 
och i allmänhet förmärkes hos ungdomen bland alla folkklasser 
stigande håg att förvärfva kunskaper och bättre insigter i de 
yrken, de omfattat. Att' folkskoleväsendets ordnande på ända
målsenligt sätt, i följd hvaraf hufvudstadens folkskolor, för 
hvilka längre fram i denna berättelse närmare redogörelse kominer 
att lemnas, blifvit under ifrågavarande tidrymd af ökadt antal 
lärjungar besökta, ra. fl. af det allmänna beredda odlingstillfällen 
till dessa glädjande företeelser samverkat, är otvifvelaktigt, och 
serskildt böra de allvarliga bemödanden, hufvudstadens kommunal
styrelse, enligt den befogenhet, gällande lagstiftning i detta hän
seende lemnar, ådagalagt för motarbetande af missbruket af 
rusgifcande drycker, villigt erkännas. 

Följande tabell lemnar närmare redogörelse för antalet 
a de hos Polisdomstolen och Poliskammaren under ifråga
varande^ tidrymd handlagda fylleriförseelser och till domstolarne 
tor laghg behandling hänskjutna gröfre brottmål. 

Om de gröfre brottsmålens antal jemföres med det i förra 
femårsberättelsen, pag. 5, antecknade, faller den tillökning, som 
i nu framlagda tab. redovisas, visserligen genast i ögonen, men 
härvid kan icke förbises dels folkmängdens tillväxt under perioden 
och dels den lätthet, hvarmed, genom polisinstitutionens allt 
mera vunna ändamålsenliga utbildning, gröfre brott och förbry
telser numera upptäckas. Någon relativt större benägenhet hos 
befolkningen för lagöfverträdelser, emot livad förut må hafva 
varit händelsen, lärer för den tidrymd, hvarom nu är fråga, så
ledes icke kunna förutsättas. 

Inom stadens fängelse (för ransaknings- och polisfångar) 
hafva under perioden icke några anmärkningsvärda förändringar 
inträffat. Nytt Reglemente för fängelset har den 16 November 
1869 vunnit Nådig fastställelse. Antalet fångar har utgjort, hvad 
följande tabell utvisar eller i medeltal 4,752 personer årligen., 

Aren 1861—1865 utgjorde antalet 15,573 eller i medeltal 
3,114 personer årligen. 

Enär, för att tjena såsom bidrag till kännedom om folk
lynnet, Ofverståthållare-Embetet i senaste två embetsberättelser 
kortligen redogjort för Stockholms frivilliga Skarpskytte-Förenings 
tillkomst och verksamhet samt fortsatt redogörelse för denna 
förenings vidare utveckling således torde vara lämplig, har 
Ofverståthållare-Embetet, efter det föreningens styrelse in
kommit med berättelse härom för åren 1866—1870, ansett sig 
böra derur intaga följande: 

'"Angående föreningens styrka lemnar följande tabell upplysning : 
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Hvad beträffar föreningens organisation, har föreningen 
till slutet af år 1870 fortfarande varit indelad på fyra bataljoner. 
De af den nyare taktiken betingade förändringar i senast ut-
gifna exercisreglemente och den ökade betydelse kompaniet deri-
genom erhållit äfvensom det i förhållande till truppen vida större 
antal befäl, som numera erfordras, hafva emellertid föranledt, 
att föreningen mot slutet af år 1870 beslutat från och med 
innevarande års början organisera sig på en bataljon, sammansatt 
af fyra starka kompanin. Inom hvarje kompani tjenstgöra 
såsom befäl 1 kompanichef, 1 vice kompanichef, 4 plutonchefer, 
6 troppchefer, 1 fankorporal, 6 korporaler och 6 vice korporaler. 
Allt befäl skall genomgå en serskild befälsskola med teoretiska 
och praktiska öfningar samt undergå en för de olika graderna 
afpassad examen. 

Till grund för föreningens nya organisation har vidare lagts 
medlemmarnes indelning i tre klasser, nemligen: första exercis-
klassen, med skyldighet att deltaga i alla föreningens gemen
samma öfningar; andra exercisklassen, med skyldighet att deltaga 
i en kompani- och en bataljonsöfning, hvartill serskild kallelse 
eger rum; och reserven, med rättighet, men icke skyldighet, att 
deltaga i öfningarna. Nedanstående tabell åskådliggör planen för 
öfningarna år 1871 : 

Obs. Skjutbanorna hållas öppna från och med April. I Juli pågå kompa-
niens profskjutningar och föreningens enskilda täflingsskjutning. Den allmänna 
skarpskytte-täflingsskjutningen försiggår under förra hälften af September. 

Den i senaste femårsberättelse omnämnda ingeniörafdelning 
har upphört. Deremot har inom föreningen upprättats en 
ambulanskår, för närvarande bestående af 16 man, som genom 

godkänd examen visat sig hafva förvärfvat insigter för deras 
speciela verksamhet. Afven har en mindre ryttartrupp bildats. 

Föreningens fortfarande flitigt begagnade skjutbanor hafva 
år 1870 erhållit en väl behöflig tillökning i antal derigenom, att 
Kongl. Maj:t behagat uppdraga åt föreningens styrelse att för 
dertill anvisadt statsbidrag uti Karlbergs så kallade Djurgård 
anlägga en större skjutbana med skotthus. Denna bana, afsedd 
för gemensamt begagnande af eleverne vid Krigsskolan samt af 
Skarpskytteföreningens medlemmar, och hvarför kostnaden upp
går till närmare 8,000 r:dr, har 1,200 fots skottvidd samt sex 
rörliga taflor af jern, uppsatta på 800, 1,000 och 1,200 fots af-
stånd från skjutpaviljonen. 

Gemensamma täflingsskjutningar för föreningens medlemmar 
hafva årligen varit anordnade. Derförutom har föreningens 
styrelse från och med år 1868 erhållit Regeringens förtroende
uppdrag att årligen för medlemmar af rikets samtliga skarpskytte
föreningar anordna en allmän täflingsskjutning om af staten an
slagna pris. Skjutskickligheten bland föreningens medlemmar 
synes af följande öfversigt: 

Föreningens utgifter uppgå i medeltal till 9,000 r:dr. 
De inkomster, hvarpå Föreningen årligen kan räkna, utgöras 

deremot af: 
Medlemmarnes årsafgifter, omkring 1,700 r:dr. 
Passiva ledamöters bidrag, omkring 300 » 
Statens bidrag, omkring 4,000 » 

Summa 6,000 r:dr. 
För att betäcka den icke obetydliga brist, som således upp

står, har föreningen måst använda sitt genom gåfvor förut för-
värfvade kapital, hvaraf dock numera allenast en mindre summa 
återstår. Föreningens förhoppning att den kommun, till hvars 
försvar föreningen bildats, skulle, i likhet med hvad man erfarit 
från andra kommuner, der skarpskytteföreningar uppstått, genom 
anskaffande af lämpliga exercislokaler i någon mån underlätta 
de ekonomiska svårigheterna, har tyvärr ej ännu gått i full
bordan." 

3. Näringar. 
Såsom i början af berättelsen erinras, eger icke Stockholm, 

i likhet med en del andra städer, s. k. stads- eller donations
jord, fördelad i lotter till brukning af resp. hus- och tomtegare, 
och ehuru jordbruk, af den omfattning att stadens bestånd kan 
anses hufvudsakligen på dylikt näringsfång grundadt, således icke 
finnes i Stockholm, idkas ändock härstädes, om än i jemförelsevis 
ringa utsträckning, jordbruk och boskapsskötsel. Enligt infordrade 
uppgifter, hvilka, enär de ej kunnat fullständigt kontrolleras, 
torde böra betraktas endast såsom approximativt riktiga, skall 

) För deltagande i täflingsskjutning fordrades, att skarpskytt 3:ne serskilda 
gånger under årets lopp uppnått 40 points i serie af 10 skott, eller ock 20 
points i 5 skott vid den förberedande profskjntningen, allt på 600 fots af-
stånd och 10-ringad tafla med 6 fots diameter. 
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Tab. Litt. A. Jordbruk och Boskapsskötsel. 

Katarina församling 230 tunnland. 
Kungsholms d:o 427' /2 » 
Ladugårdslands d:o 2,780 » 
Adolf Fredriks d:o 250 » 

Tillsammans 3,895 l/4tunnland. 
Deraf: 

Trä-, humle- och kålgård 20074 » 
Åker och annan jord 919 « 
Naturlig äng 55272 » 
Skogbärande mark 2,22372 » 

För egovidd, använd till odling af olika sädesslag och jord
frukter, för utsädet, för skörden utan utsädesafdrag och för 
antalet af underhållna kreatur, allt vid 1870 års slut, redogöres 

Tab. litt. A. summariskt i nedanstående tab. Lit t . A. 

Beträffande de, såsom föremål för femårsberättelserna upp-
gifna frågor, på hvilka näringsfång hufcudstadens bestånd hufvud-
sakligen grundas, om naturen af dess liandel, tillförsel af landets 
öfver skottsprodukter, af sättning sorter och kommunikation med de
samma, åberopas hvad tab. N:is 7a, Ib, 9a och % bland bila
gorna innehålla angående hufvudstadens fabriker och manu
faktur-inrättningar, liandtverkerin, sjöfart och handel. På 
frågan, huruvida under de år, berättelsen omfattar, stadens handel 
och näringar stigit eller fallit samt hvilka gynnande eller oför
delaktiga konjunkturer förorsakat någotdera af dessa förhållanden, 
lenina ock förutnämnda tabeller, jemförda med hvad rörande 
dessa ämnen i förra femårsberättelsen meddelats, i allmänhet 
upplysande svar. 

Tab. N:o 7a. Tab. N:o 7 a angående fabriker och manufaktur-inrätt
ningar 1870 visar, jemte dessas antal, den vid inrättningarna 

begagnade drifkraft, ra. m., tillika myckenheten af tillverkningarna 
och dessas värde, hvilket senare redovisas, dels serskildt för hvarje 
fabriksklass och dels sammanlagdt för alla i tabellen upptagne 
fabriker och inrättningar. Jemförelse mellan detta tillverknings
värde, utgörande 19,064,244 r:dr 2 öre, och det enligt förra 
femårsberättelsen vid 1865 års slut antecknade, hvilket utgjorde 
17,589,373 r:dr, berättigar till antagande, att äfven om fabriks
näringen i Stockholm icke under ifrågavarande period gjort så 
betydande framsteg, som vid 1865 års utgång befanns hafva varit 
fallet, i det då utrönta tillverkningsvärde med nära fem och en 
half millioner r:dr öfversköt det vid 1860 års slut antecknade, 
så har den emellertid icke gått tillbaka, utan visat någon, om 
än ej serdeles betydlig tillväxt. 

Af tab. N:o 7 b angående handtcerkerien 1870 inhemtas Tab. N.o ~h. 
dels antalet bandtverkare eller idkare af annan med handtverk 
jemtörlig näring och deras arbetare, hvardera gruppen redovi
sande, huru många män och qvinnor under året i de serskilda 
yrkena haft anställning, och dels beloppet af den yrkenas inne-
hafvare, hvarje yrke för sig och alla tillsammans, under året 
påförda bevillning för rörelsen. Antalet handtverkare eller id
kare och deras arbetare, hvilket 1865 uppgick till 7,886 personer 
med en för rörelsen påförd bevillning af 29,290 r:dr, befinues, 
såsom tabellen visar, vid slutet af år 1870 utgöra 7,815 personer 
med ett till 27,076 r:dr påfördt bevillningsbelopp. Dessa siffror, 
med hvarandra sammanställda, antyda visserligen, att handt-
verkeriens ekonomiska ställning under den period, hvarom nu 
är fråga, icke varit fördelaktig, och ganska få handtverksidkare 
i Stockholm torde ega den för yrkenas drifvande i tillräckligt 
stort omfång nödiga kapitaltillgång, men om afseende fästes u te-

ar uppgifna antal hastar endast en ganska ringa del begagnas till jordbruksändamål, torde knappast behöfva erinras. 
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4. Kommunikations-anstalter, sjöfart, varubyten. 

slutande på arbetsskickligheten, lärer ej kunna nekas, att denna, 
genom ökade tillfällen för ungdom till erhållande af skolunder

visning, jemväl sådan, som specielt afser yrkenas höjande, nu 
för tiden i allmänhet är större, än förut. 

A) Landkommunikationer. Angående de gator oeh väg
stycken, som under perioden blifvit ny- och omlagda, kostnaden 
derför m. m. hänvisas till det följande, der de utaf stadens 
Drätselnämnds Tredje Afdelning, genom hvilken förvaltnings
myndighet stadens gatuläggning besörjes, meddelade uppgifter 
härom finnas intagna. 

Då landkommunikationens större eller mindre liflighet be
tingas bland annat af trafikledernas mera eller mindre ändamåls
enliga beskaffenhet, torde den, nu för tiden mera än förr, lifliga 
trafiken å hufvudstadens gator i viss mån fä anses orsakad af 
det förbättrade skick, h vari dessa och allmänna platser numera 
befinnas. Att den fullständigt ordnade jernvägstrafiken från och 
till Stockholm jemväl — och det icke i ringa grad — bidragit 
till framkallande af berörda lifliga gatutrafik, derom vinnes stadgad 
öfvertygelse vid granskning af följande tabellariska öfversigt, 
utvisande antalet personer, hvilka under perioden blifvit fort-
skaffade med bantåg från och till Stockholm: 

I hufvudstaden finnas två gästgifvaregårdar eller skjuts-
inrättningar, den ena å Norrmalm i huset N:o 24 vid Klara 
Norra Kyrkogata och den andra å Södermalm i huset N:o 64 
vid Hornsgatan, derifrån skjutshästar, med och utan åkdon, efter 
sex timmar förut skedd beställning, erhållas. Skjutsningsskyldig-
heten är indelad på hufvudstadens åkare, som dessutom från 
serskilda stationer i olika stadsdelar betjena allmänheten med 
körslor af alla slag emot lega enligt fastställd taxa. För kör-
slor, hvilka genom hyrkuskarne ombesörjas, är serskild taxa 
jemväl fastställd. 

Under serskild kontroll af polismyndigheten finnas jemväl 
fem bäraregillen eller stadsbudsexpeditioner inrättade, som med 
effekters transporterande och hvarjehanda uppdrags uträttande 
tillhandagå mot viss, genom taxa bestämd, afgift. 

Till den föreskrifna Tab. N:o 8: allmänna vågar, gåstgifverin 
och skjiitsning, förekomma för Stockholms stad, utöfver hvad 
nämndt är och den af Drätselnämndens Tredje Afdelning afgifna 
redogörelsen innehåller, icke några serskilda uppgifter att meddela. 

B) Sjökommunikationer. Såsom i senast afgifna femårsberät
telse blifvit anmärkt, intaga dessa kommunikationer, i följd af 
stadens belägenhet och talrikheten af dess befolkning, ett serdeles 
vigtigt rum. För antalet dels seglande, dels med ångmaskin för
sedda, rederin i Stockholm tillhörande, fartyg, deras drägtighet 

samt å dem använde skeppares och sjöfolks antal m. m. eller i 
allmänhet för sjöfarten, så väl ut- som inrikes, lemnar tab. 
N:o 9 a bland bilagorna summarisk redogörelse. Som deraf Tab. N:o9<7. 
framgår, att antalet seglande fartyg, hvilket vid 1865 års utgång 
upptogs till 89 st. om 8,427 nyläster, år 1870 minskats till 57 st. 
om 4,237 nyläster, torde omdömet, att konjunkturen för skepps
rederi i Stockholm, så vidt seglande fartyg angår, under perioden 
varit mindre fördelaktig, icke sakna befogenhet. I fråga om 
ångfartyg, hvilkas antal år 1865 i då meddelade tabell upptogs till 
22 st. om 632 nyläster, skulle, enligt nu framlagda tabell, antalet 
hafva år 1870 nedgått till 21 st. om 908 nyläster, men dessa 
siffror, hvilka lätt kunde framkalla förmodan, att äfven trafiken med 
ångfartyg under perioden minskats, angifva påtagligen endast 
sådana, hufvudsakligen till utrikes sjöfart begagnade ångfartyg, 
som, till följd deraf att besättningarne på- eller afmönstrat vid 
stadens sjömanshus, blifvit derstädes anmälda, ty enligt af stadens 
hamnkapten lemnad uppgift, utgjorde år 1870, rederin i Stockholm 
tillhörande ångfartyg — oberäknadt 67 öppna, mindre ångslupar, 
medelst hvilka kommunikationen inom stadens område och när
mast belägna trakter varit besörjd — 49 st. om 1,215 nyläster, 
hvaraf åter framgår, att ångfartygstrafiken under perioden be
tydligt ökats. 

Vid bedömande af frågan om och i hvad mån Stockholms 
sjöfart i det hela under perioden till- eller aftagit, får ock 
tagas i betraktande det större eller mindre antal fartyg, hvilka 
med hitförda laster, såsom fraktsökande eller af andra anled
ningar, hit inlupit och i vissa fall, så vidt de utgöras af ång
fartyg, uppehållit regelbunden kommunikation mellan hufvud
staden och andra orter, och då, enligt hvad af Kongl. General-
Tullstyrelsen, på sätt nedan visas, blifvit meddeladt, antalet af 
de år 1870 dels från ut- och inrikes orter hit ankomna och dels 
härifrån staden af gångna fartyg utgjort resp. 11,397 och 12,209 
stycken, i stället för resp. 6,211 och 5,569 stycken, hvartill an
talet år J865 upptogs, och, enligt hvad stadens hamnkapten 
meddelat, 59 inhemska, andra orter än Stockholm tillhörande 
och 10 utländska eller tillsammans 69 ångfartyg om 2,084 ny
läster, sistlidet år gjorde reguliera resor på Stockholm, vill deraf 
synas, att sjöfarten under ifrågavarande period befunnits i jemn 
tillväxt. 

Angående förhållandet med hufvudstadens handel och sjöfart 
i öfrigt hafva af Kongl. General-Tullstyrelsen de uppgifter 
meddelats, som innefattas i efterföljande tab. Litt. B. Tab. Lin. i; 

I den af Kronouppbördsverkets Kontrollkontor angående 
handlande och deras betjening uppgjorda tab. N:o 9b, Tab. No9 
hvilken igenfinnes bland bilagorna, redovisas antalet af dem — 
män och qvimior — som år 1870 i Stockholm idkat gross
handel och handel i bod eller från annat upplagsställe, jemte 
deras betjening, antalet utländingar, som undfått tillstånd att 
här idka handel, och beloppet af den samtlige handlande, i och 
för rörelsen, påförda bevillning. Om tabellen sammanställes 
med den i förra femårsberättelsen meddelade af samma slag, 
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Tab. Litt . B . Varu-in- och utförsel, tulluppbörd, ankomna och af gångna fartyg. 

synes, att de handlandes antal — betjening ej inräknad — 
hvilket år 1865 utgjorde 2,298 med en för rörelsen påförd be
villning af 72,228 r:dr 31 öre, år 1870 ökats till 3,595 personer, 
livilka fått sig påförd bevillning för rörelsen med 78,825 r:dr 
60 öre; antydande berörda jemförelse en för handeln under nu 
ifrågavarande period fördelaktig konjunktur. 

Beträffande anstalter i Stockholm, hvilka afse sparsamhetens 
främjande samt kreditens och företagsamhetens underlättande, 
äfvensom angående åtskilliga försäkringsanstalter meddelas: 

Stockholms stads Sparbank, stiftad 1821 och hvars ändamål 
är att af mindre bemedlade personer, i synnerhet af den arbe

tande och tjenande klassen inom hufvudstaden, emottaga och 
genom räntegodtgörelse till delegarnes nytta förkofra smärre 
summor, har under perioden hållits öppen för insättning, upp
sägning och uttagning af penningar alla söcknedagar från kl. 9 
f. m.—1 e. m. och kl. 5—7 e. m., hvilka tider dock endast vid 
hufvudkontoret iakttagas. I folkskolelokalerna finnas jemväl 
afdelningskontor inrättade, som för insättning m. m. hållas öppna 
alla söcknedagar kl. 4—6 e. m. Afven â Djurgården är ett 
afdelningskontor inrättadt, hvilket för insättning och uppsägning 
af penningemedel hålles tillgängligt under Maj—Oktober hvarje 
helgfri Onsdags och Lördags e. m. kl. 6—8. Uti det den 20 
April 1867 fastställda, förnyade reglemente för sparbanken 
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Forts. af Tab. Litt. B. 

bestämmes, bland annat, att ingen får derstädes insätta mera än 
500 r:dr om året och att ingen må ega större summa insatt än 
5,000 r:dr r:mt. I afseende å utlåningen är samma låneregle
mente gällande, som förut. Värdet af sparbanken tillhörande 
fastigheter i Stockholm utgör 430,600 r:dr. Kapitalbehållning 
vid 1870 års slut: 537,298 r:dr 6 öre. Inkomster 1870, bestå
ende af räntemedel och hyror: 455,445 r:dr 33 öre. Utgifter 
samma år: 425,945 r:dr 66 öre. Angående sparbankens rörelse och 

Tab. N:o 13. ställning under perioden lemnar för öfrigt tab. N:o 13 
bland bilagorna närmare redogörelse. 

Ränte- och Kapitcdförsäkringsanstalten i Stockholm, bildad 
1850, livars ändamål är att emottaga och göra fruktbärande 
större eller mindre besparingar för att derigenom bereda in-
sättare antingen lifränta eller kapital att lyftas på en gång och 
som den 22 December 1869 erhöll nytt reglemente, har under 
ifrågavarande femårsperiod betydligt utvecklat sig och mottager 
numera insättningar från hela riket. Serdeles genom bemödanden 
af den i hufvudstaden år 1869 bildade s. k. Fosterländska 
Föreningen har icke obetydligt antal af den arbetande klassen 
förmåtts insätta sina besparingar i Ränte- och Kapitalförsäkrings-
anstalten till stor båtnad för kommande tiders fattigvård. In
sättningarna utgjorde: 

år 1866 92,527 r:dr 
» 1867 120,311 » 
» 1868 175,929 » 

år 1869 374,529 r:dr 
» 1870 644,961 » 

Ofver anstaltens ställning och verksamhet i öfrigt under 
perioden meddelar å följ. sid. stående tab. Litt. C. sum- Tab. Litt. 
marisk öfversigt. 

Fosterländska Föreningen, hvars ändamål är att, till min
skande af fattigdomens fortgående tillväxt och dess menliga 
följder, företrädesvis hos de talrika klasser, hvilka för sitt uppe
hälle och sin utkomst äro hänvisade till sin arbetsförmåga allena, 
genom upplysning, råd och uppmuntringar framkalla sjelfverk-
samhet och bemödanden att medelst sparsamhet under yngre 
dagar söka förbättra sina lefnadsvilkor och betrygga sin och de 
sinas framtid, blef, efter uppmaning af H. M. Drottning Lo
visa och efter inbjudning af ett större antal riksdagsmän och 
andra allmänt aktade personer, vid sammanträde den 18 Juni 
1869 grundlagd. 

Föreningen har sökt verka för sitt mål ej blott genom skrifter 
om betydelsen af egna bemödanden för framtidens betryggande 
samt upplysning om det gagn, lif-ränteanstalten i sådant af
seende lemnar, utan ock genom betalning af förvaltningsbidraget 
till Stockholms Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalt vid insätt
ningar af mindre bemedlade personer inom hufvudstaden samt 
genom premier till dem. Intill 1870 års utgång hade före
ningen i berörda afseende utgifvit 2,295 r:dr 26 öre. 



Ränte- och Kapitalförsäkrings-anstalt. Stockholms stad. 9 

Tab. Litt. C. Öfversigt af Ränte- och Kapital-försäkringsanstaltens i Stockholm ställning och verksamhet under åren 1866—1870. 

Inom loppet af de två första åren af sin verksamhet har 
Föreningen till alla delar af landet spridt omkring 32,000 exemplar 
diverse skrifter jemte flere tusen exemplar tabeller till upplys

ning om kapitalinsättningarnas tillväxt genom ränta och arfs-
vinst efter aflidne delegare samt prospekter och insättnings
blanketter. Utgifterne derför hafva utgjort 3,200 r:dr. 
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Forts. af Tab. Litt. C. Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm. 

Medel härtill har Föreningen erhållit genom sammanskott 
och årsafgifter af sina ledamöter. Behållningen vid 1870 års 
utgång utgjorde 15,363 r:dr 11 öre. 

Inom landsorterna hafva bildats dels filialföreningar och 
dels inom många socknar husbondeföreningar, hvilka alla arbeta 
i Föreningens syfte. Kommunalstyrelser, såsom Landsting och 
Hushållningssällskap, hafva på olika sätt sökt upplifva till sjelf-
verksamhet och insättningar i lifränteanstalt. 

Under Föreningen är ställd en till minlie af H. K. H. 
Prinsessan Lovisas förmälning stiftad fond, som har till föremål 
att hvarje år å dagen af Prinsessans förmälning, den 28 Juli, 
utdela premier till de för obemedlade minderåriga barn inom 
hufvudstaden i lifränteanstalt gjorda insättningar. 

I sådant afseende utdelades den 28 Juli 1870 till 52 yngre 
barn såsom tillskott till deras lifränteinsatser 206 r:dr. Fonden 
utgjorde enligt senaste bokslut 5,450 r:dr. 

Verkan af Föreningens bemödanden visar sig bland annat 
deraf, att, då Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm 
under dess nittonåriga tillvaro, intill 1869, utfärdat föga mer 
än 4,000 insättningsböcker, detta antal efter Föreningens tillkomst 
ökats till mera än 10,000. 

Stockholms Enskilda Bank. Denna den första genom en
skild företagsamhet uti hufvudstaflfen inrättade bank stiftades 
år 1850 och har sedermera under en jemn utveckling fortgått. 

Denna bankinrättning är grundad på samtlige bankdelegarnes 
solidariska ansvarighet för bankens alla förbindelser. Då bolaget 
ingicks, utgjorde delegarnes antal 83 stycken. Genom arf och 
andra laga öfverlåtelser af banklotter har delegarnes antal vid 
1870 års utgång uppgått till 140 st. Bankens grundfond är 
1 miiiion r:dr r:mt, till fullo inbetald. Utöfver denna grundfond, 
och oaktadt hankrörelsen lemnat goda årliga vinstutdelningar på 
lotterne, har banken samlat en reservfond och "till bolagets 
framtida disposition" 1,241,938 r:dr 4 öre. 

Under dess femtonåriga verksamhet har, oaktadt de under 
åren 1857, 1864 och 1866 inträffade svåra rubbningar i penning
marknaden, bankens goda kredit aldrig varit störd. Ifrån ban
kens öppnande den 15 Oktober 1856 till 1870 års slut utgjorde 
depositionernas antal 68,087 stycken och det insatta beloppet 
141,992,300 r:dr. I förhållande till bankens omfattande rörelse 
hafva lagsökningarnes antal alltid varit ytterst ringa. Under 
de fem senaste åren hafva lagsökningarnes antal varit 4 st. 

För jemförelse bifogas motstående tabb. Litt. D. Tabb. Litt. D. o. E. 
och E, innefattande öfversigter af bankens ställning vid slutet 
af första och femte året af den femårsperiod, som utgör föremål 
för denna underdåniga berättelse. 

Skandinaviska Kredit-Aktiebolaget, som erhöll bolagsordning 
fastställd den 6 November 1863, och hvars styrelse fortfarande har 
sitt säte i Göteborg, var ursprungligen grundadt på ett antal af 



Tab. Litt. D. Öfversigt af Stockholms Enskilda Banks ställning den 31 December 1866. 

Tab. Litt. E. Öfversigt af Stockholms Enskilda Banks ställning den 31 December 1870. 

Tab. Litt. F. Öfversigt af det, utaf Skandinaviska Kredit-Aktiebolag et, i Stockholm inrättade Afdelnings-
Kontors ställning och verksamhet 1866—1870. 
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21,113 aktier, lydande å 355 r:dr r:mt hvardera, dera dock endast 
142 r:dr voro inbetalda. Häruti skedde år 1867 den förändring, 
att aktiens nominela belopp nedsattes till den summa, som för 
densamma var kontant inbetald, eller 142 r:dr, hvaremot aktiernas 
antal ökades med 14,099 st. och således för närvarande utgör 
35,212 st. à 142 r:dr, motsvarande ett till fullo inbetaldt grund
fonds-kapital af 5,000,104 r:dr r:mt. Dels genom premier vid 
den nya emissionen af aktier och dels till följd af årliga af-
sättningar af vinsten har en reservfond uppkommit, som för 
närvarande utgör 1,175,000 r:dr; hvadan totalsumman af bolagets 
eget kapital numera uppgår till 6,175,104 r:dr r:mt. 

Ar 1865 inrättades serskild afdelning af bolaget i Stockholm 

och denna afdelnings verksamhet började i Juli månad nämnde år. 
Afdelningens styrelse utgöres af 6 personer, hvilka tillika 

äro medlemmar af bolagsstyrelsen. 
Vården af afdelningens angelägenheter handhafves närmast 

af en verkställande direktör. Vid afdelningskontoret hafva 
sammanlagdt 24 personer fast anställning. 

Angående arten och omfånget af afdelningens verksamhet, 
hvilken omfattat alla grenar af bank- och förlags-rörelse, utom 
sedelutgifning, och serskildt har för ändamål att förmedla li-
qviden med utlandet, hänvisas till nedanstående tab. Litt. Tab. Litt. F. 
F., innefattande öfversigt öfver rörelsen under ifrågavarande 
period. 
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Forts. af Tab. Litt. F. Skandinaviska Kredit-Aktiebolagets afdelningskontor. 

Tab. Litt. G. Öfversigt af Industri-Kredit-Aktie-Bolagets i Stockholm ställning vid 1870 års slut. 

Tab. Litt. H. Öfversigt af följande 3:ne räkningars ställning vid hvarje års slut af femårsperioden 1866—1870. 

Industri-Kredit-Aktiebolaget, för hvilket bolagsordning den 
11 November 1864 fastställdes och som den 23 Maj året derpå 
trädde i verksamhet, har till uppgift att mot godkänd säkerhet 
lemna synnerligast handtverkare och mindre industri-idkare 

penningeförsträckningar på skäliga vilkor, för att såmedelst bereda 
dem tillfälle att påbörja, fortsätta eller utvidga en gagnande 
verksamhet, samt befordra kapitalbildning genom mottagande och 
förräntande af äfven mindre penningebelopp, dels i löpande räk-
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Tab. Litt. I. Sammandrag af Stockholms stads Allmänna Pantlåneinrättnings lånerörelse under åren 1866—70. 

Tab. Litt. K. Öfversigt af Stockholms stads Brandförsäkringskontors ställning åren 1866—1870. 

Anm. Vid 1866 års början voro de utestående lånens antal 89,529 stycken med ett kapital af 825,982 K:dr 50 öre och vid 1870 års slut voro de utestående lånens antal 96,674 
stycken med ett kapital af 931,962 R:dr 50 öre. Hvarje lån har pr medium utgjort 9,24 K:dr. 

ning, dels ock såsom deposition. För bolagets ställning och 
verksamhet under perioden redogöres summariskt i de å föregående 

Tab. Litt. G. och H. sida stående tabb. Litt. G. och H. 
Stockhohns stads Allmänna Pantlåneinrättning. Angående 

denna, under Stockholms stads Drätselnämnds inseende ställda, 

inrättnings verksamhet under perioden meddelas nedanstående 
sammandrag, tab. Litt. I. Tab. Litt. I. 

Stockholms stads Brandförsäkringskontor, stiftadt 1746, har 
genom dess direktion meddelat i nedanstående tab. Litt. K. Tab. Litt. K. 
sammanfattade öfversigt af kontorets ställning åren 1866—1870. 
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Tal). Litt. L. Öfversigt af Stockholms stads Brandstodsbolags till försäkring af lösegendom ställning åren 1866—1870. 

Tab. Litt. M. Försäkrings-Aktiebolaget Skandias Lifförsåkringsrörelse. 

Tal). Litt. N. Försäkrings-Aktiebolaget Skandias Brandförsäkringsrörelse. 

Stockholms stads Brandstodsbolag till försäkring af lös
egendom. För detta mot slutet af år 1844 inrättade bolags 
verksamhet under perioden redogöres summariskt i nedan in-

Tab. Litt. L. tagna tab. Litt. L. 
Försäkrings-Aktiebolaget Skandia. Redogörelse för detta, år 

1855 inrättade, lif- och brandförsäkringsrörelse omfattande bo
lags verksamhet under perioden lemnas i nedanintague tabb. Litt. 

Tabb. Litt. M. och N. M. och N . 

Återförsäkrings-Aktiebolaget Freja. På sätt vederbörande 
styrelse meddelat, är bolagets tillkomst närmast föranledd af 
vunnen kännedom om dels betydligheten af de summor, som de 

inhemska försäkringsbolagen årligen till utländska försäkrings
bolag utbetala för återförsäkringar och dels de gynnsamma resul
taten af de utländska återförsäkringsbolagens verksamhet. Enligt 
§ 3 i den genom Nådig Resolution den 23 Mars 1870 fastställda 
bolagsordningen afser bolagets verksamhet återförsäkringar å 
försäkringar mot brandskada och framdeles, efter bolagsstämmas 
derom fattade beslut, äfven andra grenar af försäkringsrörelsen. 
Bolagets inkomster från den 1 Maj 1870 till årets slut hafva varit: 

för Premier 45,311: 11. 
» Räntor 3,376: 72. 

R:mt r:dr 48,687: 83. 
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Utgifter under samma tid: 
för Omkostnader 6,623: 86. 

» Provisioner 8,602: 74. 
» Retrocessionspremier 1,957: 32. 
» Brandskador 11,791: 96. 
» Kursdifferens 38. 
» Brandförsäkringsfonden ... . 19,711: 57. 

R:mt r.dr 48,687: 83. 
Sjöförsäkrings-Aktiebolaget Neptunus. Under femårsperioden 

1866—1870 har detta år 1862 tillkomna bolag tecknat försäk
ringar mot sjöfara i tillsammans 40,676 poster för 199,742,836 
r:dr r:mt, nemligen: 

år 1866 i 4,603 poster för 24,106,305 r:dr. 
» 1867 » 5,683 » » 28,766,212 » 
» 1868 » 5,101 » » 22,608,410 » 
» 1869 » 6,755 » » 32,925,203 » 
» 1870 » 18,534 » v 91,336,706 » 

och hafva de derför erhållna premier utgjort tillsammans r:mt 
3,332,339 r:dr 12 öre, nemligen: 

år 1866 r.drr.mt 449,616: 23. 
» 1867 » » 545,120: 26. 
» 1868 » » 423,848: 26. 
» 1869 » » 562,093: 15. 
» 1870 » » 1,351,661: 22. 

Bolagets ställning vid 1870 års slut visade sig som följer: 
Aktiekapitalet: 

Kontant inbetaldt r:drr:mt 300,000: — 
Af aktieegarne aflemnade grundfonds

förbindelser....: » » 700,000: — 

Tillsammans r.dr r.mt 1,000,000: — 
Reservfonden » » 363,767: 30. 

Stockholms Sjöförsäkrings-Aktiebolag. Dess aktiekapital be
står af 1,000,000 r:dr r:mt, fördelade å 1,000 st. till viss man 
ställde aktier, hvardera lydande å 1,000 r:dr r:mt. 

Af aktiekapitalet äro 30 proc. kontant inbetaide. Aktie-
egarnes antal vid 1870 års slut utgjorde 156. Bolaget började 
sin verksamhet den 16 Maj 1867 och har resultatet för åren 
1867—1870 varit följande: 

1867. 1868. 1869. 1870. 
Antal försäkringar 3,355. 5,151. 5,182. 14,208. 
Försäkringssumma r:dr 20,937,918. 30,779,136. 30,310,486. 60,970,360. 
Återförsäkradt belopp » 1,389,508. 4,658,960. 8,973,544.11,351,671. 
Premie-snmma » 314,903. 432,304. 445,339. 770,745. 
Betaide premier för återför-

säkringar » 33,981. 74,578. 131,517. 167,164. 

Skadeersättningar » 30,151. 201,212. 249,622. 316,986. 

Afsattbelopptillreservfondea » 2,439. 15,972. 12,550. 69,741. 

Ränta och vinstutdelning till 

aktieegarne » 10,000. 30,000. 25,000. 75,000. 

Stockholms Intecknings-Garanti-Aktiebolag trädde i verksamhet 
den 1 Oktober 1869. Bolagets grundfond utgör 1 million r:dr, 
fördelad i 1,000 aktier, hvardera lydande å 1,000 r:dr. Af detta 
aktiekapital äro 250,000 r:dr kontant inbetaide. För återstående 
750,000 r.dr hafva aktieegarne aflemnat förbindelser, förfallna 
till betalning en månad efter å bolagsstämma derom fattadt be
slut. Den aktieegare, som icke fullgör på nyssberörda sätt be
slutad ytterligare inbetalning, har enligt stadgarne förverkat sin 

aktierätt, som bolagets styrelse i så fall eger att på annan 
person öfverflytta. I afseende å grundfondens minimibelopp 
finnes i stadgarne föreskrifvet, att om 100,000 r.dr af grund
fonden gå förlorade, så skall inom tre månader derefter antingen 
grundfonden genom ytterligare aktieinbetalning återställas till 
sitt rätta belopp eller ock bolaget upplösas. 

Bolagets hufvudsakliga ändamål är att, till underlättande 
af belåning utaf skuldebref, intecknade i fast egendom inom 
Stockholms stad, försäkra innehafvaren af dylikt skuldebref icke 
allenast att efter verkställd uppsägning eller å stadgad förfallo
dag utbekomma det i skuldebrefvet förskrifna kapitalbelopp utan 
äfven att ordentligen utfå de deri förskrifna räntor. Bolaget 
lemnar derjemte biträde för belånande af intecknade -skuldebref 
samt placerande af penningar mot dylik säkerhet. 

Från den 1 Oktober 1869 till 1870 års slut hade bolaget 
på ofvannämnda vilkor meddelat försäkring för 848 skuldebref, 
gällande för ett sammanräknadt kapitalbelopp af 3,629,765 r.dr 
44 öre och med förmånsrätt, om premielånen inberäknas, inom 
ett sammanräknadt belopp af 3,815,502 r:dr 94 öre, intecknade 
i 133 fastigheter, hvilkas brandförsäkringsvärden uppgå till en 
summa af 7,702,506 r:dr 33 öre. 

Större delen af de sålunda försäkrade skuldebrefven hade 
genom bolagets försorg blifvit dels i offentliga kassor och dels 
hos enskilde kapitalister placerade mot fem och en half procent 
årlig ränta. 

Vid 1870 års slut var bolagets ställning följande: 
Tillgångar: 

Aktieegarnes grundfondsförbindelser r.mt 
Obligationer, räntebärande, upptagna efter in

köpspriset till » 
Reverser, intecknade i fast egendom i Stock

holms stad » 
Dito dito » 
Inventarier : » 
Organisationskostnader » 
A bankoräkning innestående » 19,109: 67. 
Obetalda, upplupna räntor » 9,228: 55. 
Kassabehållning » 1,304: 70. 

750,000 

254,585: 

146,960 
15,000 
2,250 
2,400: 

19,109 
9,228; 
1,304: 

R:mt r:dr 1,200,837: 
Skulder: 

Grundfonden r:mt 1,000,000 

92. 

73. Försäkringsfonden » 24,489 
Reservfonden » 100: 
Från 1869 reserverad behållning » 2,682: 10. 
A kreditiv i Riksbanken » 50,000: 
Tillfälliga depositioner och lån » 98,021: 34. 
Räntor å garanterade inteckningar, af fastig-

hetsegare till bolaget inbetalda, men af in-
teckningshafvarne ej uttagna » 2,962: 33. 

Afgifter för inskrifningar, besigtningar, m. m., 
hörande till år 1871, tillsammans » 263: 89. 

Obetalda, upplupna räntor » 326: 20. 
Behållning, till 1871 års bolagsstämmas dispo

sition » 21,992: 33. 

R:mt r:dr 1,200,837: 92: 

Stockholms Hypotekskassa, som grundades år 1861 och erhöll 
Eders Kongl. Maj:ts fastställelse å sitt reglemente d. 15 Junisamma 
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år, har till ändamål att åt égare af fast egendom, belägen inom 
Stockholms Rådstufvu-Rätts domsområde, bereda tillfälle att er
hålla lån, hvilka, så framt bestämda inbetalningar, innefattande 
ränte- och kapitalafbetalning, ordentligen erläggas och öfriga i 
reglementet stadgade vilkor fullgöras, inom viss tid amorteras, 
utan att kunna å någondera sidan uppsägas till betalning före 
amorteringstidens slut. 

För anskaffande af tillgångar till denna lånerörelse har 
Hypotekskassan erhållit Eders Kongl. Maj:ts tillstånd att upptaga 
amorteringslån å tillhopa 10 millioner r:dr mot obligationer å 
svenskt mynt, hvilka löpa med il/2 procent ränta och skola 
enligt fastställd plan amorteras å 45 år. 

De lån, Hypotekskassan utlemnar åt fastighetsegare, äro be
stämda att amorteras på 42 år. Låntagarne erlägga för sådant 
ändamål under denna tid hvarje halfår 3 proc. å lånebeloppet 
eller 6 proc. om året, deraf 5V4 proc. användas till ränta och 
låneomkostnader och % proc. årligen afsättes för kapitalets 
amorterande. 

Af lånebeloppen utfå låntagarne 95 proc. kontant och åter
stående 5 proc. i Hypotekskassans grundfondsobligaXioner, hvilkas 
kapitalsumma innehåller och bildar Hypotekskassans grundfond. 
A dessa grundfondsobligationer erhålles utdelning, dock ej öfver 
5 proc. årligen, så länge reservfonden icke uppgår till en fjer-
dedel af grundfondens belopp. Denna reservfond bildas på det 
sätt, att utdelningen å grundfondsobligationer sker endast i hela 
proc. och att det belopp, som derefter återstår af den årliga 
vinsten, afsättes till reservfond. Utdelningen å grundfondsobliga
tionerna har hittills utgjort det tills vidare bestämda maximum, 
fem proc. 

Då Hypotekskassans obligationer amorteras först på 45 år, 
men lånen hos Hypotekskassan redan på 42 år, afsättes årligen 
ett belopp till en amorteringsfond för fullgörande af amorte
ringen å obligationerna under de sista åren. 

lnnehafvandet af grundfondsobligationer berättigar till röst
rätt å bolagsstämma, så att innehafvarne af dessa obligationer 
utgöra Hypotekskassans bolagsmän. Hypotekskassan förvaltas 
af en direktion bestående af fem personer. 

Hypotekskassans ställning vid 1870 års slut var enligt ut-
gifven revisionsberättelse följande: 

Skulder: 
Mot amorteringsobligationer r:mt 2,043,600: — 

Dessa obligationer utgjorde vid årets 
början 1,950,000: — 

Under året är såldt för 116,800: — 
T,Ö&6\8Ö0T^ 

Hvilket belopp minskats genom åter-
köp af obligationer för 23,200: — 

Återstår 2,043,600: — 
Mot grundfondsobligationer 104,600: — 

Vid årets början var utlemnadt 98,900: — 
Under året äro utgifna 5,700: — 

104,600: — 

Amorteringsfond, afsatt för liqviden af annuiteter 
åren 1904, 1905 och 1906 27,797:54. 
Fonden utgjorde vid årets början 24,072: 93 
och har tillväxt med 5 proc. ränta 1,203: 65 
samt med afsättning för året af 2,520:96 

27,797:"54. 
Ränta å amorteringsobligationer, förfallen, men ej 

af obligationsinnehavare lyftad 1,908: — 
Dito å utelöpande amorteringsobligationer, 2,043,600 

rdr, beräknad för 2 månader, från 31 Oktober 
till 31 December 1870 à 4V2 proc 15,327: — 

Dito, tillkommande låntagare för verkställd amorte
ring, men hvilken ränta först vid andra halfårs-
liqviden ingår i amorteringen 2,313:62. 

Utdelning å grundfondsobligationer, förfallen, men 
ej uttagen 215: 

Afsatt till utdelning för 1870 5,135 
Reservfonden 3,125: 31. 

Denna fond var vid årets början... 1,926:48 
och har år 1870 ökats med 1,198:83 

3,125: 31 

R:mt 2,204,021: 47. 
Tillgångar : 

Fordran för amorteringslån 1,935,400:90. 
A dessa lån utestod vid årets början 1,841,791: 17 
År 1870 är lån beviljadt för 114,500: — 

1,956,291:17. 
Under året är amorteradt 20,890: 27. 
Återstår 1,935,400:90. 

Utlånta grundfondsmedel och halfårsafgifter 125,000: — 
Ränta å amorteringslån, beräknad till årets slut, 

men ej till betalning förfallen 
Dito å utlånta grundfondsmedel 
Förvaltningsafgifter, beräknade till årets slut, men 

ej till betalning förfallne 
Inventarier 
I Mälare-Provinsernas Bank innestående 
Kassabehållning 
Kapitalrabatt å försålda obligationer 116,996: 

Denna utgjorde vid årets början... 112,300: — 
Rabatt å under året sålda obliga
tioner 8,176: — 

22,355: 21. 
312:50. 

1,197; 27. 
100: — 
500: — 

2,159 59. 

Deremot afgår rabatt på under året 
återköpta obligationer 

120,476: — 

3,480: _ 

116,996: 
R:mt 2,204,021:47. 

Förhållandet emellan utestående amorteringslån, 1,935,400:90 
r:mt, och de pantförskrifna fastigheternas brandförsäkringsvärde, 
4,410,750 r:dr, är 43,85 proc. 

Kapitalrabatten för försålda amorteringsobligationer mot
svarade vid årets slut 5,72 proc. 
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6. Politi. 
Efter den tid, senast afgifna femårsberättelse omfattar, har 

nattbevakningen i hufvudstaden fortfarande under Öfverståthållare-
Embetets för polisärenden omedelbara uppsigt genom stadens 
polis, med biträde af posteringar och patruller af garnisonen, 
blifvit bestridd i hufvudsaklig öfverensstämmelse med de genom 
Nådiga Brefvet den 9 Mars 1850 angående förändrad organisa
tion af polisväsendet härstädes stadgade grunder. Som likväl 
den genom Nådiga Brefvet den 30 Augusti 1864 för poliskam
maren samt polis- och nattbevakningen fastställda stat förkla
rats gällande allenast till den 1 September 1867, hade Ofver-
ståthållare-Embetet i underdånig skrifvelse den 1 Juni sist
nämnda år, — efter anförande såväl hurusom, för upprätthål
lande af allmänna ordningen inom hufvudstaden samt för erfor
derlig tillsyn öfver straffade och för brott misstänkta personer, 
dels vissa jemkningar borde ega rum i afseende på polisperso
nalens fördelning och dels ökad polispersonal vore af nöden, 
som ock att serskild tillökning i personalen vore behöflig i följd 
af Nådiga Brefvet den 10 Augusti 1866, hvarigenom blifvit i 
Nåder förordnadt, att Djurgården till hela dess utsträckning 
skulle från och med den 1 Januari 1868 förenas med Stock
holm i juridiskt och administrativt hänseende, då det sålunda 
ålåge Ofverståthållare-Embetet att från nämnda tid draga för
sorg om nödig polisuppsigt å densamma, — afgifvit förslag till ut
giftsstat att gälla från och med den 1 September 1867 och på 
anförda skäl i förut varande anslag 284,750 r:dr äskat en till
ökning af 34,722 r:dr. Efter det Eders Kongl. Maj:t öfver 
samma förslag infordrat Stadsfullmägtiges samt öfriga vederbö-
randes underdåniga yttranden och bemälde fullmägtige förklarat 
sig icke kunna bevilja större anslag ur stadskassan än 196,000 
r:dr om året eller 12,950 r:dr mera än under närmast föregå
ende år samt Stockholms fastighetsegare medgifvit, att för natt
bevakningens fortsatta bestridande efter dittills följda grunder 
ett anslag af 68,000 r:dr, eller detsamma som tillförene, finge 
från brandvaktskassan under bestämd tid på vissa vilkor ut
betalas, så förordnade Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt Bref den 
17 September 1867, att de från stads- och brandvaktskassorna 
anvisade anslag finge jemte öfriga för ändamålet anvisade me
del i och för polisens behof och nattbevakningens uppehållande 
tills vidare af Ofverståthållare-Embetet användas i hufvudsaklig 
öfverensstämmelse med förut gällande stat, med iakttagande af 
de förändringar i enlighet med förslaget till ny stat, hvilka till 
följd af Nådigt bemyndigande redan blifvit införda, med rättig
het för Ofverståthållare-Embetet att under tiden vidtaga de yt
terligare jemkningar uti utgiftsstaten, hvilka visade sig blifva 
nödvändiga, och att, såsom förut egt rum, få använda öfverskott 
a en titel till fyllnad i utgifterna å en annan. Genom den så
lunda beviljade tillökning af 12,950 r:dr i förutvarande anslag 
kunde hvarken någon förstärkning i polispersonalen ega rum 
eller de önskade förbättringarna införas, enär beräknade årliga 
kostnaden för den Ofverståthållare-Embetet åliggande polisupp-
sigten å Djurgården uppgick till 12,000 r:dr, förutom utgiften 
för en gång till möblering och aptering i öfrigt af vaktkontoret 
derstädes samt för inköp af telegrafapparat och polistelegrafens 
utsträckning till Djurgården, uppgående till omkring 1,500 r:dr; 
men på grund af förberörda vid utgiftsstatens fastställande 
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Ofverståthållare-Embetet lemnade rättighet att vidtaga jemk
ningar i staten m. m. skedde inom polispersonalen några för
ändringar och omflyttningar, hvilka flere års erfarenhet visat 
vara af högsta behof påkallade, deribland tillökning i detektiv-
afdelningens personal från 2 öfverkonstaplar och 8 konstaplar 
till 1 kommissarie, 5 öfverkonstaplar och 21 konstaplar, m. m. 
Uppå Ofverståthållare-Embetets den 15 Juni 1868 hos Eders 
Kongl. Maj:t gjorda underdåniga hemställan och sedan fastighets-
egarne medgifvit att, för nattbevakningens bestridande från den 
1 September berörda år till samma års slut, från brandvakts
kassan fortfarande finge utgå det dittills beviljade anslaget af 
68,000 r:dr, efter år räknadt, samt Stadsfullmägtige, till hvilka 
fastighetsegarnes beslutanderätt i frågan under tiden öfvergått, 
tillkännagifvit sig anse nattbevakningen böra under 1869 fortgå 
efter dittills följda grunder och i öfverensstämmelse dermed för 
sagda tid ur stadens kassa för ändamålet anvisat 68,000 r:dr, 
täcktes Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt Bref den 16 Oktober 
1868 bifalla, att nattbevakningen efter berörda grunder finge 
fortfarande bestridas till 1869 års slut. Då Ofverståthållare-
Embetet sedermera uti underdånig skrifvelse den 9 November 
sistberörda år afgaf förslag till sättet för polis- och nattbevak
ningens bestridande samt ordnandet af polisens inkomst- och 
utgiftsstat från 1870 års ingång, tillkännagaf Ofverståthållare-
Embetet sig anse någon rubbning i hufvudgrunderna för polis
organisationen och nattbevakningen icke böra ega rum, men att 
deremot hufvudsakligen borde åsyftas institutionens ytterligare 
utbildning och förbättrande. I detta afseende fann Ofverståt
hållare-Embetet hufvudsakligen nödigt: att ordningspolisens per
sonal ökades med 15 poliskonstaplar för erhållande af dels 2 
nya bevakningslinier, en i Adolf Fredriks och en i Ladugårds
landets distrikt, och dels nödig bevakning å torg, hamnar och 
jernbanstationer; att någon förändring i öfverkonstaplarnes löne
förmåner egde rum; samt att tillökning skedde i beklädnads
anslaget samt i det uti gällande staten underrubrik: omkostna
der för polisvaktkontoren, skjuts- och transportkostnader, m. m. 
uppförda anslag; äfvensom ett årligt tillskott af 1,600 r:dr 
äskades till förhöjning af lönerna för 5 kanslister och magasins-
förvaltaren; och ehuru för upprätthållande af ordningen, före
trädesvis bland åkande, vid tillfällen då en större folkmängd 
varit å allmänna platser församlad, den af Ofverståthållare-
Embetet vidtagna åtgärd, att några i ridning kunnige konstaplar 
blifvit beordrade att tjenstgöra till häst, dervid aftal skett med 
enskild person om tillhandahållande af hästar, hvilket, då för 
ordningens bibehållande ett mindre antal poliskonstaplar tagits 
i anspråk, än eljest skulle varit behöfligt, och dymedelst mot
svarande besparingar kunnat åstadkommas, icke ådragit polis
kassan några ökade utgifter, visat sig högst ändamålsenlig och 
önskligt var, om man i den dagliga tjenstgöringen hade att tillgå 
ett, om ock ringa, antal beridna konstaplar, hvarigenom såväl 
större kontroll och snabbare] handräckning kunde erhållas, som 
ock polisbevakningen kunde utsträckas något utom stadens tul
lar för afhjelpande af ofta hörda och mycket befogade klago
mål, ansåg likväl Ofverståthållare-Embetet, då detta skulle åstad
komma betydliga kostnader och behofvet icke var oafvisligt, an
ledning för närvarande saknas att för detta ändamål äska ser-
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skildt anslag. På grund af vunnen erfarenhet, att ett inskränk
tare antal för tjensten intresserade och i densamma inöfvade, 
med lokala och personela förhållanden i distriktet närmare be
kanta ordinarie konstaplar voro till mera gagn, äfven vid natt
bevakningen, än ett vida större antal, vanligen blott tillfälligt
vis anställde extra konstaplar, fann Ofverståthållare-Embetet, 
för den händelse äskade tillökningen å öfriga titlarne beviljades, 
att indragning af 75 extra konstaplar kunde ega rum, hvarige-
nom skulle besparas aflöning för dessa extra konstaplar à 240 
r:dr eller tillsammans 18,000 r:dr, hvilket belopp blefve en till
gång för tillökningen i anslaget för den ordinarie personalen och 
till bestridande af utgifterna för polisvaktkontoren, in. m. De 
på anförda grunder erforderliga utgifterna för polisen och natt
bevakningen skulle sålunda komma att uppgå till 314,590 r:dr 
eller 20,215 r:dr utöfver den gällande staten, hvilket senare be
lopp afsågs att från stadskassan utgå. Häröfver hörde, förkla
rade sig Stadsfullmägtige icke kunna för år 1870 utöfver det 
i stat redan uppförda anslaget bevilja högre belopp än de af 
Ofverståthållare-Embetet till löneförhöjning för 5 kanslister och 
1 magasinsförvaltare äskade 1,600 r:dr, men utbådo sig att, 
efter pröfning af Stockholms stads inkomst- och utgiftsstat för 
år 1871, få inkomma med underdånigt utlåtande, om ochihvil-
ken mån de funno sig böra tillstyrka, att Öfverståthållare-Embe-
tets afgifna förslag till förhöjd stat måtte från och med sist
nämnda år i Nåder fastställas; och behagade Eders Kongl. 
Maj:t genom Nådigt Bref den 22 December 1869 tillåta att, i 
öfverensstämmelse med hvad Ofverståthållare-Embetet på grund 
af Stadsfullmägtiges yttrande hemställt, den förut gällande sta
ten för polisen och nattbevakningen finge jemväl för 1870 tjena 
till efterrättelse, med den förändring endast att till följd af för
berörda för samma år beviljade anslagstillökning af 1,600 r:dr 
föreslagna löneförhöjningar komme att under året ega rum för 
2 kanslister från 1,000 r:dr till 1,500 r:dr för hvardera, för 3 
kanslister från 900 r:dr till 1,000 r:dr för hvardera samt för 
magasinsförvaltaren från 900 r:dr till 1,200 r:dr; hvarjemte i Nå
der förklarades, att med pröfningen af Ofverståthållare-Embetets 
framställning i fråga om stat från och med år 1871 skulle an
stå, till dess Stadsfullmägtige med nytt utlåtande inkommit. 
Sedan Stadsfullmägtige derpå under den 11 Juli 1870 till Ofver
ståthållare-Embetet aflemnat förnyadt utlåtande, enligt hvilket 
de dels bifallit de af Ofverståthållare-Embetet äskade tillöknin
gar i anslag, utom ifrågasatt löneförhöjning för en öfverkonsta-
pel vid ordningspolisen, hvadan i den af Ofverståthållare-Embetet 
föreslagna stat för berörda afdelning af polisen den ändring an
setts böra ske, att i stället för 7 öfverkonstaplar med 800 r:drs 
samt 14 öfverkonstaplar med 600 ndrs lön uppfördes 6 öfver
konstaplar med 800 r:drs och 15 öfverkonstaplar med 600 r:drs 
lön hvardera, dels ock funnit det sist uti Ofverståthållare-Em
betets förslag till utgiftsstat uppförda belopp af 24,000 r:dr 
böra, på sätt för motsvarande å stadens stat upptagna anslag 
egt rum, fördelas efter utgifternas beskaffenhet, blef Stadsfull
mägtiges berörda utlåtande med skrifvelse den 14 samma månad 
af Ofverståthållare-Embetet till Eders Kongl. Maj:t i underdå
nighet insändt, åtföljdt af ett med iakttagande af de förändrin
gar, som af Stadsfullmägtiges beslut påkallades, ånyo utskrifvet 
förslag till inkomst- och utgiftsstat för polisen och nattbevak
ningen, i enlighet med hvilket nya förslag Eders Kongl. Maj:t, 
såsom Nådiga skrifvelsen den 16 Augusti 1870 utvisar, be

hagade i Nåder fastställa här nedan intagna stat att tjena till 
efterrättelse för år 1871 och tills vidare, med rättighet för Ofver
ståthållare-Embetet att, på sätt dittills egt rum, använda öfver-
skott å en utgiftstitel till fyllnad i utgifterna å en annan. Se 
vidstående tab. Litt. O. Tab. Litt. o. 

Utöfver det i inkomststaten upptagna belopp uppbär Öfver- • 
ståthållare-Embetet från stadens Brandförsäkringskontor, såsom 
bidrag till nattbevakningens bestridande, ett årligt anslag af 
14,500 r:dr, afsedt, jemlikt det af kontorets öfverstyrelse vid 
reorganisationen af nattbevakningen år 1850 gjorda förbehåll, för 
underhållande af servisen vid 2 större distriktssprutor, hvilken 
servis intill 1870 utgjorts af en på militärisk fot bildad korps, 
ursprungligen utgången från stadens f. d. nattbevakningskompani, 
men numera, efter det Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt Bref 
den 30 November 1869 behagat till denna förändring lemna bi
fall, består af en utaf Ofverståthållare-Embetet uppsatt civil 
korps. Förberörda anslag, som varit beroende på införandet af 
ett ändamålsenligt brandväsende, har senast eller den 5 Novem
ber 1870 blifvit af Brandförsäkringskontorets öfverstyrelse be-
viljadt att för det afsedda ändamålet utgå under 3 år, räk
nade från och med den 1 Januari 1871, dock under förbehåll 
att, i händelse hufvudstadens brandväsende skulle före nämnda 
tids utgång hinna slutligen ordnas, bidraget icke komme att ut
betalas längre än till slutet af den månad, hvarunder det defini
tivt ordnade brandväsendet trädt i verksamhet. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t under den 30 December 1864 
behagat i Nåder fastställa Instruktion för Polisintendenten i 
Stockholm, så hafva den 20 Maj 1868 Nådiga Instruktioner 
blifvit utfärdade jemväl för Polismästaren och Polisdomaren i 
hufvudstaden. De förändringar, polisinstitutionen undergått der-
igenom, att handläggningen af de mål, i hvilka Ofverståthållare-
Embetet för polisärenden har domsrätt, blifvit öfverlemnad till 
serskild polisdomare, och genom inrättandet af Polisintendents
befattningen, hafva fortfarande uppfyllt de med dem afsedda 
fordringar och visat sig vara fullkomligt ändamålsenliga. 

För polispersonalens Pensionsinrättning blef den 2 Februari 
1854 af Eders Kongl. Maj:t i Nåder faststäldt reglemente. Vid 
1870 års slut utgingo en ordinarie pension å 200 r:dr enligt 
reglementets 11 § samt tio extra pensioner å tillsammans 1,575 
r:dr enligt 12 §. Pensionsinrättningens behållning, som vid 
1865 års slut var 218,613 r:dr 56 öre, uppgick vid 1870 års 
slut till 347,961 r:dr 51 öre. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t uti Dess den 24 Mars 1868 i 
Nåder utfärdade Ordningsstadga för Rikets städer, med förkla
rande, att så väl alla sådana i de af Kongl. Maj:t för serskilda 
städer fastställda ordningar och reglementen intagna stadganden, 
som med nämnda Ordningsstadga stredo, som ock alla utaf 
Ofverståthållare-Embetet med flere myndigheter i polis- och ord
ningsmål för städerna utfärdade kungörelser och påbud skulle 
från och med den 1 Januari 1869 upphöra att vara gällande, 
tillika förordnat, hvad hufvudstaden angår, att Ofverståthållare-
Embetet egde uti stadgad ordning meddela de nya och ytterli
gare föreskrifter, som, utöfver hvad Nådiga Ordningsstadgan 
innehölle eller lemnade åt Ofverståthållare-Embetet att närmare 
bestämma, kunde för hufvudstaden i afseende å allmänna ord
ningen derstädes finnas erforderliga; så och efter det Stadsfull
mägtige dels jemlikt § 1 i Kongl. Ordningsstadgan bestämt, 
hvilka torg och hamnar skola vara till allmänna försäljnings-
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platser upplåtna, dels öfver ett af Öfverståthållare-Embetet, 
hufvudsakligen i öfverensstämmelse med hvad förut varit för 

hufvudstaden gällande, upprättadt förslag till de serskilda före
skrifter, som, utöfver hvad Kongl. Ordningsstadgan innehåller, 
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funnits i afseende å allmänna ordningen härstädes erforderliga, 
afgifvit yttrande i de delar, Stadsfullmägtige enligt § 20 af 
Kongl. Ordningsstadgan bort höras, dels ock till Öfverståthållare-
Embetet inkommit med förslag till sådana serskilda föreskrifter, 
har Öfverståthållare-Embetet, som ansåg för allmänheten fördel
aktigt, att de närmare bestämmelser, Kongl. Ordningsstadgan 
lemnade åt Öfverståthållare-Embetet att utan Stadsfullmägtiges 
hörande meddela och Öfverståthållare-Embetet funnit af behof-
vet påkallade, utfärdades i ett sammanhang med omförmälda 
serskilda föreskrifter, med hvilka de i flere afseenden egde oskilj
aktig gemenskap, blef under d. 11 Jan. 1869 af Öfverståthållare-
Embetet utfärdad kungörelse angående serskilda ordningsföreskrif
ter för Stockholm utöfver hvad Nådiga Ordningsstadgan för Rikets 
städer innehåller, uti hvilken kungörelse en mindre förändring se
dermera genom kungörelse af den 14 April 1870 egde rum. Dess
utom hafva, efter vederbörandes hörande i de fall då sådant bort 
iakttagas, sedan tillkomsten af Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Ord
ningsstadga och under tiden intill 1870 års slut, serskilda ord-
ningsreglor och stadganden i nedannämnda ämnen blifvit af Öfver
ståthållare-Embetet utfärdade, nemligen: Reglementen angående 
de körslor, som af hufvudstadens hyrkuskar och åkare till all
mänhetens betjenande förrättas, jemte taxor för dessa körslor, 
Reglemente angående körslor med omnibusvagnar till allmänhe
tens betjenande, Reglemente för skorstensfejningen i hufvudsta
den, Kungörelse angående dels vilkoren för rättighet att i Stock
holm till förtäring på stället försälja vin, öl, kaffe eller andra 
icke spirituösa drycker, dels ock de ordningsstadganden, hvilka 
vid rörelse af nämnda beskaffenhet böra iakttagas, Kungörelse 
angående brandsyners förrättande i hufvudstaden, Reglemente 
för gästgifvarne vid stadens gästgifvaregårdar, Reglemente an
gående stadsbudsväsendet i hufvudstaden jemte taxa för stads
buden samt Kungörelse angående beskaffenheten af hjulringar 
och skenor å de last- och arbetsåkdon eller å med mer än en 
häst förspända omnibusvagnar, som till körslor å stadens gator 
begagnas, hvilken sistnämnda kungörelse dock icke förr än från 
och med 1876 års början kommer att blifva gällande. 

Uti senaste femårsberättelsen omförmäles, huruledes, sedan 
genom Nådiga Brefvet den 5 Oktober 1858 Öfverståthållare-
Embetet blifvit anbefaldt att till Eders Kongl. Maj:t inkomma 
med utlåtande och förslag till åstadkommande af förbättring i 
brandsläckning sanstaltema här i staden, samt Öfverståthållare-
Embetet, som uppdragit åt en person att begifva sig till upp-
gifna hufvudstäder i utlandet för att förskaffa sig underrättelse 
om der befintliga brandsläckningsanstalter och berättelse seder
mera afgifva, till Stadsfullmägtige öfverlemnat ett af denne per
son uppgjordt förslag till förbättrade dylika anstalter härstädes 
medelst uppsättning af en värfvad och på militärisk fot ordnad 
brandkorps, Stadsfullmägtige nedsatt en komitté, som afgifvit 
förslag i ämnet. Detta senare förslag åsyftade upprättandet af 
en serskild, ständig, disciplinerad och öfvad brandkorps; och efter 
det Stadsfullmägtiges beredningsutskott infordrat åtskilliga upp
lysningar samt komittén, från hvilken serskildt yttrande blifvit 
begärdt, huruvida och på hvad sätt förändring i det afgifna för
slaget kunde med hänsigt till åsyftad minskning i kostnaderna 
ega rum, ett modifieradt förslag afgifvit, uppdrog berednings
utskottet åt tre af sina ledamöter att företaga granskning af 
komitténs organisationsförslag för att tillse, huruvida icke så
dana modifikationer kunde vidtagas, att en omorganisation af 

brandväsendet kunde åstadkommas utan större årliga kostnader, 
än som kunde bestridas af för ändamålet disponibla medel. Re
sultatet af berörda granskning framlades af denna senare ko
mitté uti ett till beredningsutskottet afgifvet utlåtande, och denna 
komittés förslag blef vid ärendets föredragning hos Stadsfull
mägtige af utskottet förordadt i alla väsentliga punkter. Efter 
att hafva förehaft ärendet till pröfning, tillkännagåfvo Stads
fullmägtige uti skrifvelse till Öfverståthållare-Embetet den 1 
Juni 1870, att Stadsfullmägtige, på uti skrifvelsen närmare an
förda skäl och då de nuvarande släckningsanstalterna i hufvud
staden, om än behäftade med icke obetydliga brister, torde kunna 
tills vidare bibehållas, möjligen med partiela förbättringar, fun
nit sig icke böra underkasta kommunens invånare de uppoffrin
gar, som skulle blifva förenade med genomförande af det utaf 
beredningsutskottet förordade förslag till ordnande af brandvä
sendet i hufvudstaden. Om utgången hos Stadsfullmägtige af 
de uti ifrågavarande hänseende uppgjorda förslag gjorde Öfver
ståthållare-Embetet underdånig anmälan hos Eders Kongl. Maj:t 
genom skrifvelse den 10 Oktober 1870, hvarvid bifogades såväl 
bestyrkt afskrift af Stadsfullmägtiges skrifvelse i ämnet som de 
vid originalskrifvelsen fogade tryckta förslagen; och tillkännagaf 
Öfverståthållare-Embetet tillika, att, efter det frågan sålunda hos 
Stadsfullmägtige till pröfning förevarit, förslag blifvit hos dem 
af en bland deras ledamöter väckt, att stadens nuvarande mili
tärkompani samt den af Öfverståthållare-Embetet i samman
hang med nattbevakningens öfvertagande af polisen för serve
ring af 2 distriktssprutor uppsatta och med årligt bidrag från 
stadens Brandförsäkringskontor underhållna serskilda brandsläck-
ningskorpsen skola sammanslås till en brandkorps, som skulle 
besörja eldsläckningen hufvudsakligen med den nuvarande eld-
släckningsmaterielen; hvilket senare förslag ännu är på Stads
fullmägtiges åtgärd beroende. 

Den uti förra berättelsen omnämnda sedan 1862 års början 
här befintliga serskilda brandredskap, bestående af kärra med 
slang och nödiga verktyg samt afsedd att medelst begagnande 
af vattenledningen släcka utbruten vådeld redan vid dess bör
jan, och hvilken brandredskap är fördelad på 12 serskilda stäl
len samt serveras till större delen af poliskonstaplar från polis
vaktkontoren och i öfrigt dels af stadens militärkompani, dels 
af gasverkets arbetare och dels af enskild arbetspersonal, har 
fortfarande visat sig vara af synnerligt stor nytta. 

De förslag till ordnad hamnpolis och ny hamnordning för 
Stockholm, som blifvit uppgjorda af en utaf Öfverståthållare-
Embetet för sådant ändamål nedsatt komitté, blefvo af Öfver
ståthållare-Embetet insända till stadens Magistrat med anmodan 
att deröfver efter vederbörandes hörande till Öfverståthållare-
Embetet inkomma med utlåtande. Stadens Drätselnämnds för
sta afdelning, till hvilken förslagen blifvit af Magistraten för 
yttrandes afgifvande öfverlemnade, har sedermera genom dele
gerade utarbetat nya förslag till hamnordning samt till instruk
tioner för hamnkaptenen, hamnfogdarne och hamnlotsarne; men 
som dessa ämnen ansetts i flere väsentliga delar sammanhänga 
med de bestämmelser, som komma att intagas i ny taxa för 
hamnumgälderna härstädes, till hvilken taxa Drätselnämnden bör 
under nästa år inkomma med förslag, har Drätselnämnden, en
ligt hvad densamma på Ofverståthållare-Embetets förfrågan uti 
skrifvelse den 18 sistlidne Oktober meddelat, hittills ansett sig 
förhindrad att afgifva det af Magistraten infordrade yttrandet, 



Gaturenhållning. Bränvinsbränning och -försäljning. Undervisningsanstalter. S tockholms stad. 21 

Tab. Litt. P . Utskänkningp- och minuterings ställenas fördelning inom hufvudstaden vid början af försäljningsåren 
den 1 Oktober 1866—den 1 Oktober 1871. 

hvilket dock med all säkerhet kunde påräknas blifva till Magi
straten insändt under loppet af nästinstundande år. Sedan för
slagen återkommit till Ofverståthållare-Embetet med vederbö-
randes yttranden, komma desamma att Eders Kongl. Majrts Nå
diga pröfning i underdånighet underställas. 

Sedan Ofverståthållare-Embetet, såsom i förra berättelsen 
omförmäles, den 14 April 1863 till Stadsfullmägtige öfverlemnat 
ett af utsedd komitté afgifvet förslag angående en afsedd ge
mensam och förbättrad renhållning af gator, allmänna platser 
samt gårdar här i staden, äfvensom rörande sättet för uttaxe
randet af de för en dylik renhållning erforderliga afgifter m. m., 
så har, efter det stadens Drätsel- och Sundhetsnämnder blifvit 
hörda, denna fråga hos Stadsfullmägtige till afgörande förevarit, 
dervid Stadsfullmägtige på skäl, som de uti en den 1 Decem
ber 1869 till Ofverståthållare-Embetet aflåten skrifvelse närmare 
utvecklat, förklarat, det de under närvarande förhållanden icke 
funnit sig kunna bifalla komitterades berörda förslag. 

Beträffande antal bränvinsbrännerin och distiller ing sv erk och 
den qvantitet bränvin, som vid de förra tillverkats, samt af dem 
erlagd tillverkningsafgift lemnas upplysning i nedanstående tab. 

stadens Handels- och Ekonomikollegium grundade, genom kom
munalförvaltningens försorg sammanfattade tab. Litt. P. Tab. Litt. P 

Under försäljningsåret 1870—1871 erlades: 
från 35 minuteringsställen, för 40,091 kannor 10,022:75-
för 326 utskänkningsrättigheter, gällande hela året, för 

806,062 kannor 322,424:80-
och för 94 d:o, gällande endast viss del 

af året, för 28,132 d:o 11,252:80- 333,677: 60-

tillsammans R:mtR:dr 343,700: 35-

Stadens behållning häraf utgjorde 343,498 r:dr 80 öre, 
hvaraf utgått såsom aflöning 6,932 r.dr 21 öre och till ersätt
ning för afstådda utskänkningsrättigheter 24,400 r:dr. 

Angående undervisningsanstalter i Stockholm och dessas till
stånd, sådant detsamma enligt vederbörandes uppgifter befun
nits vid 1870 års utgång, lemnas efterföljande redogörelse (tabb. 
Litt. Q, R och S), hvilken till beredande af lättare Tabb. Litt. a, R, S. 
öfversigt blifvit uppställd i tabellarisk form under serskilda titlar. 

Från Kommunalstyrelsens förvaltningsmyndigheter, Drätsel
nämndens tre afdelningar, Sundhetsnämnden och Fattigvårds
nämnden hafva angående deras verksamhet serskilda redogörel
ser inkommit. 

Drätselnämndens l:sta afdelning, som handhafver det egent
liga drätselväsendet eller alla de bestyr, hvilka icke äro de öf-
riga afdelningarna serskildt uppdragna, har angående inkomster 
och utgifter meddelat de upplysningar, som innefattas i efter-
stående tab. Litt. T. Tab. Litt. T. 

I afseende å den af Drätselnämndens 2:dra afdelning lem-
nade summariska redogörelse för inqvartering, brandvakts- och 
båtsmanshåll samt underhållet af stadens viilitårkompani erinras, 
att dessa bestyr, som intill 1868 års slut utöfvats af serskilda 
förvaltningar, nemligen Inqvarterings- kommissionen, Brandvakts
kasse-administrationen och Båtsmanshålls-kommissionen, först 

I fråga om brånvinsförsäljningen får Ofverståthållare-Em
betet i underdånighet åberopa nedanintagna, på uppgifter från 
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Tab. Litt. Q. Undervisningsanstalter: 

1. Elementarläroverk. 

Tab. Litt. R. Undervisningsanstalter: 

2. Folkskolor. 

') Afgiftema till Byggnadsfonden äro ej upptagna. 
2) I utgiftssumman ingå afgiftema till Byggnadsfonden, hvilka uppgått till 6,657 r:dr 87 öre. 
3) Enskildt läroverk, upprättadt 1839. Planen för undervisningen åsyftar en förmedling af de s. k. gamla och nya skolsystemen, med bibehållande af klassläsning 

samt införande af begge bildningsliniernas sammanslagning, fri flyttning och ämnesläsning. I berörda undervisningsplan hafva af läroverkets nuvarande två före
ståndare andra förändringar ej vidtagits, än som befunnits nödiga för att följa med utvecklingen af Statens läroverk. Genom Nådiga Resolutioner den 23 Oktober 
1863 och den 8 Maj 1868 erhöllo nuvarande föreståndarne personlig rättighet — hvarje gång för fem år i sender — att från Lyceum under vederbörlig kon
troll dimittera lärjungar till Universiteten. 

med 1869 års början på grund af Kongl. Brefvet den 24 April 
1868 af Drätselnämndens 2:dra afdelning öfvertagits, och redo

visas med anledning häraf inkomster och utgifter för inqvar-
tering, brandvakts- och båtsmanshåll serskildt under åren 1866, 
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Tab. Litt. S. Undervisningsanstalter: 

3. Andra läroverk, ställda under inseende af serskilda Direktioner. 

Tabb.Litt.u.Vo.x. 1867 och 1868, i efterstående tabb. Litt. U, V och X, 
hvaremot redogörelse för Drätselnämndens 2:dra afdelnings in

komster och utgifter under åren 1869 och 1870 lemnas i efter
stående tab. Litt. Y. Tab. litt. Y. 

') Af inkomsterna utgöra 73,551 r:dr statsanslag och 274 r:dr 2 öre ränta ä 
den af Apotekaren Bylund, till vårdande och förökande af Institutets sam
lingar och bibliotek, gjorda donation. Statsanslaget för materiela behof öka
des år 1869 med 1,551 r:dr. 

2) Sedan Tårterminen 1867 hafVa Provisors- och Apotekareexamina hållits vid 
Farniaceutiska institutet. Ärliga afkastningen af den utaf Apotekaren m. m. 
J. G. Cavalli 1868 donerade, under Kong]. Sundhets-Kollegii vård och för
valtning ställda, fond utgår enligt föreskrift såsom stipendium till behöfvande, 
flitig elev vid institutet. 

3) Sedan Bergsskolan i Falun med utgången af år 1868 upphört och Värderikaste 
delen af dess bibliotek och samlingar till Teknologiska institutet öfverflyttats, 
blef i September månad 1869 en fullständig fackskola för bergsvetenskap vid 
institutet inrättad. Till följd häraf har institutets årsanslag af statsmedel 
ökats från 55,500 r.dr, som utgick hvartdera af åren 1866 och 1867, till 57,400 
r:dr år 1868, 70,900 r:dr år 1869 och 75,000 r:dr år 1870. Utom ofvan-
nämnda årsanslag hafva bland inkomsterna ingått afgifter af extra elever, sti-
pendiimedel, influtna medel för försålda lärokurser och åtskilliga f. d. Bergs
skolan i Falun tillhöriga effekter. Utgifter "af andra slag" hafva utgjorts af 
aflöning till institutets föreståndare, öfrige tjenstemän utom lärarne och vakt-
betjening, af kostnader för undervisningsmateriel, eldning, belysning m. m. 
samt af tillfälliga kostnader, föranledda af Falu bergsskolas flyttning till Stock
holm och förening med institutet. 

) Skolan erhöll egen byggnad år 1867 och öppnade undervisning i densamma 
den 3 Januari 1868. Uti den såsom inkomst 1870 upptagna summa ingå en
dast de behållningar från föregående år, hvilka blifvit såsom inkomster för 
aret beräknade i den Nådigst fastställda staten. Enligt testamente, upprättadt 
den 3 Juni 1856 af sedermera aflidne Kontraktsprosten N. J . Sjöstedt, erhöll 
skolan under åren 1864—1868 tillsammans 52,757 r:dr 91 öre, hvaraf såsom 
bidrag till skolbyggnaden blifvit utbetalde 45,714 r:dr. 

) Institutet har år 1866 tillträdt ny och fullständigt anordnad lokal och mate
riel. Inkomsterna äro dels statsmedel 29,400 r:dr, dels extra medel 8,814 r:dr 
47 öre, influtna för sjukgymnastik och för åtskilliga offentliga och enskilda 
skolors undervisning i gymnastik. Med dessa senare medel aflönas ett betyd
ligt antal biträden, som i synnerhet för sjukgymnastiken äro behöfliga. Hela 

antalet af dem, som åtnjuta undervisning eller begagna sjukgymnastik, uppgår 
årligen till omkring 1,100 personer. 

6) Värdet 1870 af institutets fasta egendom är upptaget till 252,095 r:dr 10 öre. 
7) Sedan Öfverståthållare-Embetets förra femårsberättelse afgafs, hafva löner an

slagits till en Professor i ambulatorisk klinik och till en l ek to r . Den ränte
bärande fonden är af aflidna mamsell Guillaume testamenterad för anskaffande 
af bättre lokaler i och för vård af smärre husdjur. 

s) Under femårsperioden har lärarnes antal minskats från 5 till 4. Elevantalet 
vid 1870 års slut var det lägsta, som det under en lång följd af år varit. 

9) De uppgifna siffrorna afse icke blott seminariet, utan ock den dermed för
enade Normalskolan för flickor. Genom Kongl. Brefvet den 16 September 
1870 äro — i stället för Studii Direktor, Föreståndarinna och Kamererare — 
en Rektor och två biträdande Föreståndarinnor anställda, i följd hvaraf se
minariets ord. utgiftsstat förändrats. 

10) I sammanhang med Folkskolelärarinne-seminariet är sedan 1866 en serskild 
afdelning för bildandet af Småskolelärarinnor inrättad. Undervisningen der-
städes handhafves under Seminarierektorns tillsyn af två lärarinnor. Denna 
anstalt åtnjuter i statsanslag 1,910 r:dr. Dessutom har Stockholms läns lands
ting årligen lemnat 600 r:dr såsom understöd åt behöfvande elever från länet. 

" ) Antalet af dessa, utaf samfundet "Pro fide et Christianisrno" sedan längre tid 
tillbaka upprättade, skolor utgör åtta, nemligen en inom hvarje terri torial-
församling. I samband med skolorna äro uti de flesta af församlingarna s. k. 
stafvare-klasser inrättade för personer, hvilka ej kunna läsa rent innantill. 

12) I den räntebärande fonden ingår från 1870 års början en beklädnadsfond för 
fattiga skolbarn. 

" ) Utgifterna för denna, af båda regementena gemensamt bekostade skola bestri
das, i hvad de röra Kongl. Andra Lifgardet, af dess fattig- och skolfond, 
Reutersköldska donationsfonden och reservfonden under Kronprinsessan Jose
finas pensionsinrättning vid regementet och, hvad Kongl. Svea Artillerirege
mente angår, af dess soldat-barnhuskassa. Af de under rubrik: "utgifter af 
andra slag" uppgifna 817 r:dr 95 öre åtnjuter skolläraren i Vaxholm 30 r:dr 
r:mt årligen såsom gratifikation för undervisning åt Depôtkompaniens i Vax
holm barn. 
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Forts. af Tab. Litt. S. 

Drätselnämndens 3:dje afdelning, som besörjer gatulåggning, 
lyshållning och vattenledning, har, beträffande ny- och omlägg
ningar af gator och allmänna platser m. m. under femårsperioden, 
meddelat: 

1866. 
Regeringsgatan, emellan Gustaf Adolfs torg ocli Hamngatan, 

nylades med tuktad sten i körbanan och rännstenarne samt med 
asfalt i gångbanorna. Lilla Trädgårdsgatan, emellan Blasiiholms-

") Danviks folkskola är förenad med Siklaö församlings, hvars barn dock icke in
räknats i ofvan uppgifna antal lärjungar. Skolläraren lönas af hospitalet, som 
tillgodonjuter folkskoleafgiften från Siklaö församling. 

") Skilnaden mellan inkomster och utgifter bestrides af härvarande Tyska för
samlings kyrkokassa. Församlingen består dessutom skollokal. Lyceum är 
afsedt hufvudsakligen för gossar, men i lägsta klassen mottagas jemväl flickor. 

,6) Tvenne af församlingens prester äro lärare vid ifrågavarande, endast för gos
sar afsedda, skola, men åtnjuta derför icke serskild aflöning. Frivilliga gåf-
vor fylla hvad till materiel m. m. för skolan erfordras. Någon församlingen 
tillhörig skola för flickor finnes ej, utan lära dessa bevista tvenne af enskilde 
personer inrättade skolor, belägna den ena i huset N:o 1 vid Stora Badstu-
gatan å Norrmalm och den andra i huset N:o 108 vid Drottninggatan. 

'") Beträffande anstaltens tillkomst och förvaltning hänvisas till pag. 39 och 51 
i förra femårsberättelsen och för anstaltens ekonomiska ställning i öfrigt redo-
göres kortligen i tab. Litt. HH, här efteråt pag. 42 införd. 

I5) Under skolinrättningens fonder inbegripes värdet af tvenne fastigheter, den 
ena belägen vid Adolf Fredriks torg med adress N:o 31 vid Hornsgatan samt 
till en del upptagen af skollokalerna och boställsrum för 3 af lärarne, den 
andra landtegendomen Morsta i Stockholms län, hvilken för betäckande af in
rättningens deri egande antecknade fordran är 1868 inköptes och numera är 
på längre tid utarrenderad. 

,9) Värdet af skolans fastighet är för år 1870 upptaget till 23,801 r:dr 85 öre. 
2q) Inkomsterna utgöras af statsanslag. Skyldigheten för Kong], Vetenskapsakademi

ens Astronomie professor att vid skolan hålla föreläsningar har upphört och det 
derför bestådda arvode 300 r:dr årligen har blifvit Statsverket besparadt. År 
1864 ställdes under Navigations-skoldirektionens inseende en af skeppsredarne 
i Stockholm bekostad serskild skola för navigationselevers undervisning i språk 
och räkenskapers förande, hvilken serskilda skola med två lärare, som i aflö
ning uppbära tillsammans 1,200 r:dr, år 1870 besöktes af 16 elever. 

21) Stiftelsens inkomster hafva utgjorts af räntor å de hos Stockholms stads Drät
selnämnd innestående 195,000 r:dr och hos Jernkoutoret insatte 7,000 r:dr, 
äfvensom hyresafkastningen af stiftelsens till 30,000 r.dr uppskattade fasta 
egendom N:o 5 vid Riddaregatan. Utgifterna hafva hufvudsakligen utgått till 
onera och reparationer vid fastigheten, aflöningar och andra omkostnader för 
den af stiftelsen ordnade praktiska sjömansskola m. m. 

22) Uppfostringsinrättningen är numera förlagd till Gålö egendom i Stockholms 

län, men dess styrelse har fortfarande sitt säte i Stockholm. 
23) Anslaget till läroanstalten handhafves af direktionen öfver Allmänna Barn-

bördshuset. 
M ) Skolans ändamål är att i mån af utrymme och tillgångar mot billig årsafgift 

emottaga döfstumma barn och gifva dem jemte kost och beklädnad, der så

dan ej af målsmän kan beredas, kristlig undervisning och uppfostran samt, så 

vidt skolans utveckling det medgifver, genom öfning i lämpliga yrken och 

handaslöjder sätta dem i stånd att kunna med tiden sig sjelfve försörja. Sko

lan, som med ringa tillgångar grundades 1861, har genom enskildes frikostiga 

bidrag efter hand utvidgats och dess gagnande verksamhet har vunnit erkän

nande jemväl å Statens sida genom tid efter annan beviljade anslag. Sedan 

H. M. Drottning Lovisa ställt skolan under sitt beskydd och årligen lemnat 

penningebidrag till densamma, har efter hennes död H. M. Konungen, shom 

en gärd åt minnet af den ädla omsorg, hvarmed Hennes Maj:t i lifstiden om

fattade skolan, till betryggande af dess framtida bestånd förärat skolan 30,000 

r:dr, hvarjemte Hans Maj:t förklarat sig vilja taga skolan under sitt eget Nå

diga beskydd. Skolan är inrymd i den för dess räkning af styrelsen inköpta 

fastigheten med adress N:ris 25 och 27 vid Norrtullsgatan, hvilken fastighet 

är bevillningstaxerad till 27,900 r:dr. 
2S) Institutet öppnades den 1 September 1865. Dess styrelse består af tre leda

möter, hvilka väljas af f. d. Grosshandels-Societetens deputerade. Läsåret 

räknas från den 15 Augusti ena året till den 1 Juli påföljande året och of

van meddelade sifferuppgifter afse förhållandet den 1 Jul i 1871. Institutet 

eger fasta egendomen med adress N:o 23 vid Katarina östra kyrkogata, hvil

ken fastighet, i räkenskaperna upptagen i värde till 46,000 r:dr, är bevill

ningstaxerad till 86,000 r:dr. 

•") Skolan, som har till ändamål att uppfostra fattiga flickor inom Jakobs och 

Johannis samt Ladugårdslands församlingar till dugliga tjenarinnor, öppnades 

den 24 April 1870 i en för ändamålet af dess styrelse, bestående af sex qvin-

liga ledamöter, förhyrd lokal i huset N:o 7 vid Kaptensgatan. Den är ge

nom välvilliga bidrag af enskilde ordnad hufvudsakligen efter mönstret af en 

år 1865 i Göteborg inrättad lika beskaffad anstalt, och huruvida skolan med 

dess små tillgångar skall kunna fortsätta sin gagnande verksamhet, beror väsent

ligt af det intresse, hvarmed den kan komma att afven framgent omfattas. 
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Tab. Litt. T. Utdrag af Stockholms stads räkenskaper, utvisande Drätselnämndens 1:a afdelnings inkomster och utgifter under 
nedannärnnda fem år. 

hamnen och Näckströmsgatan, nylades med tuktad sten i kör
banan och rännstenarne samt i gångbanorna, inom kantsten. Göt
gatan, emellan Hökensgatan och Sankt Paulsgatan samt emellan 
Mariagatan och Södermalmstorg, nylades med tuktad sten i kör

banan och i gångbanorna, inom huggen kantsten och ränhsten. 
Arsenalsgatan, emellan Blasieholmstorget och Nybron, omlades med 
fältsten i körbanan och med tuktad sten i gångbanorna, inom huggen 
kant- och rännsten. Kungsholmstorg nylades med fältsten och för-' 
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Forts. af Tab. Litt. T. Stockholms stads räkenskaper 

sågs med rännsten och gångbana af tuktad sten inom kantsten, emel
lan Handtverkaregatan och Garfvaregatan. Mäster Samuelsgatan, 
emellan Drottninggatan och Klara Strandgata, omlades med fältsten 

samt försågs med rännstenar och gångbanor af tuktad sten inom 
kantsten. Jakobs Kyrkogata omlades i körbanan med fältsten och 
försågs med rännstenar af tuktad sten samt med gångbanor, dels 
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Forts. af Tab. Litt. T. Stockholms stads räkenskaper. 

ai tuktad sten och dels af asfalt, inom kantsten. Stora Vattu-
gatan, emellan Drottninggatan och Klara Strandgata, omlades 
med fältsten och försågs med rännstenar och gångbanor af tuktad 

sten inom kantsten. Klara Bergsgata, emellan Klara Strand
gata och Drottninggatan, omlades med fältsten och försågs med 
gångbanor af tuktad sten, inom huggen kant- och rännsten, samt 

Stadens af Drätselnämndens ha afdelning förvaltade kassas skuld, som efter 

afdrag af tillgångar, fastigheterna nndantagna, vid 1866 års början utgjorde 2,072,340 

r:dr 35 öre, har under dessa fem år blifvit ökad med 3,487,274 r:dr 87 öre, så 

att den vid 1870 års slut uppgick till 5,559,615 r:dr 22 öre. Den räntebärande 

utgjorde vid 1866 års början: 

Enligt obligationer med 4£ % ränta och utan rätt till 

uppsägning å långifvarens sida . . . . 154,250 — 

D:o med 6 % ränta och ömsesidig upp

sägningsrätt 550,675 — 

D:o med 5 \ % ränta och d:o d:o 120,000 — 

D:o med 5 % ränta och d:o d:o 131,300 — 

D:o med 4 % ränta och d:o d:o 17 ,275— 973,500 — 

D:o amorteringslån å 2,000,000 r:dr à 
5%, hvaraf återstodo 1,929,000 — 

D:o d:o å 450,000 r:dr från 

Kongl. f. d. konvoj-kommissariatet, numera Kongl. 

Statskontoret à 3 %, hvaraf återstodo 322,147,15. 

S. k. extra jernvågsmedel, med ränta 4 | %, som till

kommer j ernbärarne 35,608,01. 

Premielån å fastigheter, försäkrade i stadens brand

försäkringskontor, med 4 % ränta 38,050 — 

Fond för värnlösa flickor, grundad af Giovanni d'Ana-

stasy, kb% 38,027,17. 2,362,832,33. 

Summa K:mt E:dr 3,336,332,33. 
Kassans fordringar deremot voro: 

Hos Smålands m. fl. hypoteksföreningar, enligt obliga
tioner med 5 % ränta 4,500 — 

» Mälareprovinsernas hypoteksförening, mot 4 % ränta 9,100 — 

» Grosshandlanden C. G. Cervin, mot 6 % ränta 50,000 — 

J> Stora Kopparbergs bergslag, mot 5 % ränta 200 — 

Återstod af lån till G. O. Bäckström för inrättande af 

gästgifveri å Södermalm, mot 4^ % ränta 8,181,47. 

Upplysningar. 
Till pantlåne-inrättningens bedrifvande, mot 6 % ränta 

försträckte 800,000 — 

Till inköp af f. d. Geijerska huset mot 5 % ränta för

sträckte 29,708,4 2. 

Hos Stockholms enskilda bank, mot 5 % ränta 4 , 1 0 0 — 905 789 89. 

således återstodo räntelöpande skulder 2,430.542,44. 

Vid 1870 års slut var kassans räntebärande skuld: 

Enligt obligationer med 5 % ränta och utan 

rät t till .uppsägning å långifvarens sida 46,000 — 

D:o med 4 ' r % ränta och d:o d:o 154,250 — 

D-.o med 5 % ränta och ömsesidig uppsäg

ningsrätt 120,500 — 

D:o med 5 % ränta och bestämd förfallotid 548,000 — ggg 750 

D:o amorteringslån å7,000,000 r:dr ab%, hvaraf återstodo 6,588,900 — 

D:o d:o från Kongl. Statskontoret à 3 % ... 254,001,29. 

S. k. extra jernvågsmedel à 5 J % ränta 40,345,57. 

Premielån à 4 °i 37,287,50. 

Giovanni d'Anastasys fond för värnlösa flickor med 6 % 50,612,53. 7 839.896 89. 

Fordringarna åter voro: 

Hos Skånska hypoteksföreningen mot 5 % ränta 180,000 — 

» Stora Kopparbergs bergslag, mot 5 % ränta 200 — 

» Mälareprovinsernas hypoteksförening emot 4 % ränta 9,100 — 

» Jernkontoret mot 5 % ränta 200,000 — 

» Stockholms enskilda bank, mot 5 % ränta 100,000 — 

» Skandinaviska kreditaktiebolaget, mot 5 % ränta . . . . 300,000 — 

» Mälareprovinsernas enskilda bank, mot 5 % ränta 180,000 — 

» Kristinehamns enskilda bank, mot h\ % r ä n t a . . .. 150,000 — 

» Allmänna hypoteksbanken, mot 5 % ränta, 11,400 

r:dr, inköpte för 10,801,50. 

» Grosshandlanden C. G. Cervin, mot dels 5, dels 4£ 
f. ränta 647,000 — 
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Tab. Litt. U. Inqvarteringskommissionens inkomster och utgifter. 

reglerades och sänktes emellan Klara Strandgata och Klara vestra 
Kyrkogata. Klara norra Kyrkogata, emellan Klara Bergsgata 
och Mäster Samuelsgatan, omlades med fältsten och försågs med 
gångbanor af tuktad sten, inom huggen kant- och rännsten. 
Fredsgatan, emellan Drottninggatan och Akademigränden, belades 
med asfalt i körbanan och tuktad sten inom kantsten i gång
banorna. Nya Kungsholmsbrogatan, emellan Malmtorgsgatan och 
f. d. Keyserska husets hörn åt Rödbotorget, omlades med fält
sten, men från nämnda hörn till Klara vestra Kyrkogata med 
tuktad sten i körbanan; gångbanorna och rännstenarna utefter 
hela sträckan belades med tuktad sten inom kantsten. Pilgatan 
å Kungsholmen försågs med gångbanor af fältsten och rännstenar 
af tuktad sten; körbanan dels grusades och dels stensattes med 
fältsten. Luntmakaregatan, emellan Marqvaklsgränd och Stora 
Surbrunnsgatan, nylades med fältsten och reglerades samt omlades 
emellan Oxtorgsgatan och Appelbergsgatan, på hvilken sträcka 
gångbanor af tuktad sten inom huggen kant- och rännsten om
lades. Riddaregatan, emellan Skepparegatan och Grefgatan, 
sänktes och reglerades samt omlades med fältsten i körbanan 
och försågs med rännstenar af tuktad sten. Nya Qvartersgatan, 

emellan Nybrogatan och Jungfrugatan, belades med fältsten och 
försågs med rännstenar af tuktad sten. Stora Barnhusgatan blef 

Forts. af Tab. Litt T. Upplysningar. 

Hvartill komma åtskilliga stadens tjenstemäns innestående begrafningshjelps-
medel, som vid 1870 års slut utgjorde 28,713 r:dr 25 öre, och hvarå erlägges 
ränta à 5 procent. 

Häraf synes alltså, att den räntelöpande sknlden blifvit under dessa fem Sr 
ökad med 2,565,664 r:dr 65 öre. 

Enligt 1870 års räkenskaper uppgå de under Drätselnämndens l:a afdelnings 
förvaltning varande fastigheter till ett värde af 2,846,078 r:dr 87 öre. 

Under ifrågavarande qvinqvennium äro inköpta följande fastigheter, neml. år 
1866 M 10 qvart. Nederland för 86,200 r:dr, ÛW 1 qvart. Lappen för 131,550 
r:dr, M 2 qvart. Lappen for 27,722 r:dr 69 öre, en del af J\S 13 qvart. Mälaren, 
Knngsholms f. d. tullhusbyggnad, för 2,880 r:dr, J\S 1 qvart. Ruddammen, Ros
lags f. d. tnllhnsbyggnader för 3,000 r:dr samt tomtedelar i qvarteren Barnhus
källaren och Vedbäraren för 2,453 r:dr 50 öre; år 1867 tomtedelar i qvar
teren Röda Bodarne och Hedenbacken för 65,195 r:dr 50 öre; år 1868 Haga
lund, Myrbaddet och en del af Storängen i Solna socken för 48,000 r:dr samt 
tomtedelar i qvarteren Sjöhästen, Edelman större och Sparfven för 21,473 r:dr 33 
öre; år 1869 JÊ 4 qvart. Tranhalsen för 5,814 r:dr 92 öre, N:ris 13, 14 och 15 
qvart. Hägerberget och en del af M 9 i samma qvarter för 28,000 r:dr, J\S 1 
qvart. Vintervägen större för 2,400 r:dr, J\S 3 qvart. Tanto mindre för 1,242 r:dr 
89 öre, M 7 qvart. Ormen större för 4,500 r:dr; ar 1870 en lada å Storängen 
för 1,100 r:dr, en del af tomten J6 8 qvart. Hägerberget för 15,057 r:dr 50 öre, 
samt tomter i qvart. Djurgårdsbacken för 9,732 r:dr 64 öre. 

Under samma tidrymd äro ur räkenskaperna afförda: år 1866 för nedrifna 
åbyggnader och tomter utlagda till öppna platser 236,396 r:dr 19 öre; år 1867 
för nedrifna åbyggnader och tomter utlagda till öppna platser 74,195 r:dr 50 öre; 
år 1868 för nedrifna åbyggnader och tomter utlagda till öppna platser 23,513 r:dr 
33 öre; år 1869 för en tomt utlagd till öppen plats 4,500 r:dr; år 1870 för ned
rifna åbyggnader och tomter utlagda till öppen plats för 158,305 r:dr. 

Till Drätselnämndens förvaltning öfverlemnade äro följande fonder, hvilka vid 
1870 års slut uppgingo till: s. k. Decemberfonden 81,982 r:dr 47 öre, Stockholms 
högskolas grundfond 157,481 r:dr 5 öre, Stockholms stads läroverks byggnadsfond 
60,475 r:dr 18 öre, Stockholms stads fastigbetsfond 380,383_r:dr 17 öre samt 
förenämnde Giovanni d'Anastasy-fouden 50,612 r:dr 53 öre. 

Dessutom förvaltar Drätselnämnden den af Konung Carl XIV Johan bildade 
understödsfond åt pauvres-honteux 22,500 r:dr samt Kronprinsessan Lovisas brud-
gåfvofond 15,000 r:dr, mot erläggande af 5 % årlig ränta dera. 

Tab. Litt. X. Kostnader för båtsmanshållet. 

Tab. Litt. V. Brandvaktskasse-administrationens inkomster 
och utgifter. 

Anmärlcniny. Ofvannämnda utgifter hafva blifvit uttaxerade på de M förra 
femårsberättelser såsom båtsmanshållsskyldige uppgifna stadens innevånare. Båts-
mansvakansafgiften har utgått för år 1866 med 15 öre, 1867 med 16 öre och 1868 
med 18 öre på riksdalern efter 2:dra artikelns bevillning. 
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Tab. Litt. Y. Stockholms stads Drätselnämnds andra afdel-
nings inkomster och utgifter. 

försedd med grusade gångbanor inom huggen kantsten, med ränn
stenar af tuktad sten och med makadamiserad farbana. Paris
gränd, vid Observatoriibacken, försågs vid norra sidan med 
gångbana af fältsten och rännsten af tuktad sten. Riddarholms-
hamnen blef till en del å norra sidan nylagd med fältsten. Lilla 
Glasbruksgatan, från Mosebacke trappor österut, blef något regle
rad och omlagd med fältsten. Tavastgatan, emellan Trappgränden 
och Björngårdsbrunnsgatan omlades med fältsten. Falkenbergs
gatan, från Fatburstvärgatan vesterut, försågs med gångbanor af 
fältsten samt rännstenar af tuktad sten och grusad körbana. 
Katarina vestra Kyrkogata omlades med fältsten. Reparebans-
gatan grusades till en del och en stödjemur iståndsattes. Kruk-
makaregatan, emellan Skinnarviksgatau och Timmermansgatan, 
nylades med fältsten. Timmermansgatan, emellan Krukmakare-
gatan och Sankt Paulsgatan, omlades med fältsten i gång- och 
körbanor. Sankt Paulsgatan, emellan Timmermansgatan och 
Adolf Fredriks torg, omlades med fältsten i gång- och körbana. 
A Nya torget i qvarteret Barnhuskällaren utfördes planerings
arbeten. Nya torget vid Götgatan grusades och planerades. 
Roslagstorgets, stensättning reparerades. 

1867. 
Regeringsgatan, emellan Hamngatan och Alandsgatan, och 

Hamngatan, emellan Regeringsgatan och Östra Trädgårdsgatan, 
blefvo om- och nylagda med tuktad sten i kör- och gångbanor 
samt försedda med huggna rännstenar. Malmtorgsgatan och sö
dra delen af Brunkebergstorg blefvo i körbanorna nylagda med 
tuktad sten och makadamiseringsgrus samt Herkulesgatan om

lagd med fältsten. Gångbanorna belades till en del med asfalt 
och omlades föröfrigt med tuktad sten inom kant- och rännsten. 
Storgatan, emellan Lifgardets till häst östra stallflygel och Djur-
gårdsbron, reglerades och försågs med gångbanor af tuktad sten 
inom kantsten samt rännstenar, dels af huggen sten och dels af 
jern; körbanan blef dels omlagd med fältsten och dels makada
miserad. Götgatan, emellan Mariagatan och S:t Paulsgatan, och 
Nybrogatan, emellan Nya Qvartersgatan och Tyskbagarebergen, 
försågos med makadamiserade körbanor, gångbanor af tuktad 
sten inom kantsten och huggna rännstenar. Handtverkaregatan, 
emellan Nya Kungsholmsbron och Kaplansbacken, Holländare-
gatan, emellan Hötorget och Adolf Fredriks södra Kyrkogata, 
Oxtorgsgatan, emellan Hötorget och Malmskilnadsgatan, Söder
malmstorg helt och hållet, Jakobsbergsgatan från trumman öster 
om Norrmalmsgatan till Gref-Turegatan och, denna gata till Stora 
Humlegårdsgatan, Nya Qvartersgatan, emellan Nybrogatan och 
Gref-Turegatan, Styrmansgatan, emellan Riddaregatan och. Stor
gatan, blefvo omlagda med fältsten i körbanorna och försedda 
med huggna sidorännstenar samt gångbanor af tuktad sten inom 
kantsten. Lilla Vattugatan, emellan Klara vestra Kyrkogata och 
Klara Strandgata, och Karduansmakaregatan, äfven emellan 
nämnda gator, försågos med grusade körbanor samt gångbanor 
af tuktad sten inom kant- och rännsten. Katarina östra Kyrko
gata, emellan Renstjernas gränd och Ersta backe, Öfra Badstu-
gatan, emellan Kattgränden och Blecktornsgränden, Kattgränden, 
emellan Ofra Badstugatan och Tavastgatan, Profossgatans norra 
del, de tre förstnämnda efter skedd reglering, försågos med gång
banor af fältsten och rännstenar af tuktad sten. Katarina östra 
Kyrkogata och Profossgatan grusades i körbanorna, de öfriga 
två belades med fältsten. Smala gränden, emellan David Bagares 
gata och Bödelsbacken, omlades med fältsten. 

På grund af ansökan och mot öfverenskommen ersättning 
äro gångbanor af tuktad sten, inom huggen kant- och rännsten, 
anlagda på följande ställen, nemligen uti Klara norra Kyrkogata 
vid N:o 7, Gamla Kungsholmsbrogatan 44 och 46, Regerings
gatan 92, Södra Humlegårdsgatan 13, Gref-Turegatan 7, Skeppare
gatan utmed Inqvarteringskommissionens hus, Sillhofsgränden och 
Blasieholmshamnen vid Norska ministerhotellet och Joachim 
Bryggares gränd vid egendomen med adress 18 Lilla Nygatan. 

1868. 

Vestra Bangränden och Östra Bangränden, emellan Mäster 
Samuelsgatan och Hötorget, Gamla Kungsholmsbrogatan, emellan 
Hötorget och Klara Strandgata, Regeringsgatan, emellan Ålands-
gatan och Lästmakaregatan, Skeppsbron med i allmänhet 20 fots 
gångbana och 30 fots körbana, emellan Östra Slussbron och 
Packhuset, Svartmangatan, emellan Stortorget och Tyska planen, 
Stora Gråmunkegränden, emellan Vesterlånggatan och. Stora Ny
gatan, Hötorgsgränden, emellan Drottninggatan och Hötorget, ny-
och omlades med tuktad sten i kör- och gångbanor, undantagan
des Östra och Vestra Bangränderna, h vilkas gångbanor vid 
Slöjdskolans hus, likasom gångbanan utanför samma hus åt 
Mäster Samuelsgatan belades med asfalt. Samtliga gångbanor 
blefvo lagda inom huggen kant- och rännsten. Klockgjutare-
gränden belades helt och hållet med asfalt. Skepparegatan, från 
Storgatan norrut på en sträcka af 275 fot, Tyska brinken, emellan 
Vesterlånggatan och Stora Nygatan, Götgatan, emellan vägen till 
Södra bangården och Stora Bondegatan, Norrmalmstorg, Riddar-
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holmen framför Riksdagens hus och Riddarholmskyrkan samt 
Nya Kungsholmsbron omlades i körbanorna med fältsten och 
försågos med huggna rännstenar samt gångbanor af tuktad sten 
inom kantsten. Stora Bondegatan, emellan Götgatan och Södra 
Tullportsgatan, Nya gatan, emellan Nytorget och Södermanlands
gatan, Björngårdsgatan, emellan S:t Paulsgatan och Maria Hög
bergsgata samt Maria Högbergsgata, emellan Fatburstvärgränden 
och Timmermansgatan, omlades alla med fältsten i kör- och 
gångbanor, de senare inom kantsten och huggen rännsten. Må
laregatan och Klara norra Kyrkogata, delvis, Rörstrandsgatan, 
emellan Drottninggatan och Kammakaregatan, Södra Banko
gränden på hela norra sidan, Uttermarksgrånden, emellan Lilla 
Nygatan och Munkbron, Riddaregatan framför artillerigården och 
Klara Strandgata, emellan Bryggaregatan och Gamla Kuugsholms-
brogatan, blefvo alla försedda med gångbanor af tuktad sten, 
inom huggen kant- och rännsten. Johannis gränd, i Johannis 
församling, omlades till en del med fältsten. S:t Paulsgatan, på 
södra sidan, försågs med gångbanor af fältsten, inom huggen 
kant- och rännsten. Norra Tullportsgatan, från Kungsstensgatan 
till Rensgränden, och Rensgränden, till en del, försågos med 
gångbanor af fältsten. Kocksgatan, Tjärhofsgatan, Katarina 
östra Kyrkogränd och Nytorget försågos alla till en del med 
rännsten af tuktad sten. Tegelviksgränden, utefter östra sidan, 
försågs med gångbana af fältsten och rännsten af tuktad sten. 
Vid Träskvägen anlades en gångbana af stenskärf. Vestra Humle
gårdsgatan, på en betydligare del, reglerades och försågs med 
rännsten. I Norra Humlegårdsgatan anlades, på norra sidan, 
gångbana och rännsten af fältsten. Saltmåtaregatan, emellan 
Kungstensgatan och Trebackarlånggatan, blef reglerad med mur 
och försedd med gångbana af fältsten samt grusad farbana. 
I Björngårdsbrunnsgatan, Kaplansbacken, Bergsgränden å Kungs
holmen och Breda gränden å Djurgården anlades rännstenar af 
fältsten. Vid hörnet af Holländaregatan och Kungsstensgatan 
uppfördes en ny mur med stängsel. Akarestationen å Ladu
gårdslandstorg, Brunkebergstorg och Jerntorget samt uti Mynt
gränden, denna senare helt och hållet, belades med tuktad sten 
i cementbruk. 

På grund af ansökningar och mot öfverenskommen ersätt
ning äro gångbanor af huggen sten inom kant- och rännsten 
anlagda på följande ställen, nemligen: Vid ena sidan af Salvii-
gränd, vid Norra Smedjegatan N.-is 2, 4, 6, 3 och 5, Besvärs-
gatan 26, Björngårdsgatan 6, åt gamla Prestgårdsgatan, Jakobs
bergsgatan 2, Qvarngatan 27, Bryggaregatan 12, 14 och 17, Klara 
södra Kyrkogata 8, Klara östra Kyrkogata, framför 1, 3 och 5 
samt utmed kyrkogården, vid Mindre teatern åt Blasieholms-
hamnen, Garfvaregatan 7 och Lästmakaregatan 9. 

1869. 
Hornsgatan, emellan Söderraalmstorg och Adolf Fredriks 

torg, har blifvit reglerad och försedd med körbana af tuktad sten 
och makadamiseringsgrus samt med gångbanor af tuktad sten, 
om- och nylagda, inom kantsten och rännsten. I sammanhang 
härmed är muren vid Ragvaldsgatan ombygd och en stentrappa 
anlagd. Brunnsbacken och en del af Stadsgården reglerades i 
sammanhang med de arbeten, som utförts för sammanbindnings
banans framdragande i trakten, körbanorna dels nylades med 
tuktad sten och makadamiserades, dels omlades med fältsten; 
gångbanorna belades med tuktad sten inom kant- och rännsten. 
Kindstugatan, emellan Tyska Brinken och Skärgårdsgatan, ny

lades med tuktad sten och huggen rännsten. Kolmätaregränden 
blef helt och hållet belagd med asfalt. Fredsgatan, der den 
skares af Drottninggatan, nylades med serskild dertill huggen 
sten, i stället för der förut varande asfalt. »Stora Badstugatav, 
emellan Stora Surbrunnsgatan och Kungstensgatan, blef omlagd 
med fältsten i körbanan och försedd med gångbanor af tuktad 
sten inom kant och rännsten. Lästmakaregatan, emellan Rege
ringsgatan och Oxtorget, försågs med makadamisérad körbana 
och gångbanor af tuktad sten inom kant- och rännsten, hvar-
jemte gatan till en del reglerades. Storgatans körbana emellan 
Grefgatan och Lifgardets till häst östra stallflygel, har till en 
del omlagts med fältsten, till en del makadamiserats, gångbanorna 
försetts med tuktad sten inom kant- och rännsten, hvarjemte en 
del af sträckan blifvit reglerad. Lutternsgatan, från Regerings
gatan österut, har undergått reglering i öfverensstämmelse med 
Eders Kongl. Maj:ts dom af den 9 Juli 1869, samt blifvit ny-
och omlagd med fältsten i körbana och gångbanor, de senare in
om kant- och rännsten. Norra Bankogränden, på södra sidan, 
Funkens gränd, en del af ena sidan, hafva försetts med gång
banor af tuktad sten inom kant- och rännsten. Gref-Magnigatan, 
på östra sidan vid Andra gardets kasern, Trådgårdsgatan, emellan 
Reparebansgatan och Stora Kungsholmsgatan, och Reparebans-
gatan, vid Grubbens trägård, hafva fått gångbanor, de två först
nämnda af fältsten, den sistnämnda af grus, inom huggen kant-
och rännsten. Carl XV:s Port har på ena sidan blifvit försedd 
med gångbana af stenskärf. Holländarevägen blef till en del för
sedd med gångbana af fältsten. Stora Gråbergsgatan, emellan 
Rådmansgatan och Parisgränden, Norra Humlegårdsgatan och 
en del af Gref-Turegatan, försågos med gångbanor, af fältsten 
och rännstenar af tuktad sten. Regeringsgatans nordligaste del 
har reglerats och' försetts med grusad gångbana inom huggen 
kant- och rännsten. Träskvågen och Vestra Humlegårdsgatan 
blefvo till större delen försedda med gångbanor af stenskärf och 
grus. Stora Bondegatan, Besvärsgatan och Nya Qvartersgatan 
reglerades delvis medelst sprängning, hvilket arbete egde rum 
under vintertid för att sysselsätta arbetssökande. I Sibyllegatan 
börjades reglering medelst uppförande af murar och påförande 
af fyllning. Vestra och Östra Qvarngränderna samt Kaplans
backen blefvo på mindre sträckor förseddamed rännstenar af fältsten. 

På grund af ansökan och mot öfverenskommen ersättning 
hafva gångbanor af såväl tuktad sten som fältsten, inom huggen 
kant och rännsten, blifvit anlagda på följande ställen, neml.: 
Stortorget vid N:o 9, Fyrverkaregatan 13, Artillerigatan 12, Rosen
bad vid Bondeska huset, Appelbergsgatan 44 och 46, Drottning
gatan vid Bergsskolan, Odensgatan 3, Klara norra Kyrkogata 27, 
»Stora Gråbergsgatan, emellan Rörstrands- och Kammakaregatorna, 
Repslagaregatan 2, »Stora Badstugatan 46, Malmskilnadsgatan 33, 
Appelbergsgatan 34 och Luntmakaregatan 10 samt Blasieholms-
torget, utanför Sällskapets hus, Drakensgränd, Allmänna Gränden 
å Djurgården och Vestra Slussgatan. 

1870. 
Klara Bergsgata, emellan Drottninggatan och Beridarebans-

gatan, och Hamngatan, emellan Beridarebansgatan och Malm
skilnadsgatan, hafva nylagts med tuktad sten i körbanan, men 
fortsättningen till Regeringsgatan har makadamiserats. Å hela 
sträckningen äro gångbanor af tuktad sten inom huggen kantsten 
och rännsten om- och nylagda. Malmskilnadsgatan, emellan 
Brunkebergstorg öch Hamngatan, Östra Trädgårdsgatan, från 
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Tab. Litt. Z. Inkomster och utgifter till gatuläggning 1866—1870. 

Näckströmsgatan till Hamngatan, Hamngatan, från Östra Träd
gårdsgatan till Nybron, Skeppsbron, från södra ändan af Pack
huset till Lejonbacken, om- och nylades med tuktad sten i kör-
och gångbanor, de senare inom huggen kant- och rännsten. 
Skeppsbrons nya körbana är 30 fot och gångbanan 20 fot bred. 
Norr malmstorg s åkarestation nylades med tuktad sten i bruk. 
Urvädersgr änden emellan Vesterlånggatan och Myntgatan försågs 
med asfaltbeläggning. Nybrogatan, emellan Nybrotorget och Ladu
gårdslandstorg, försågs med gångbanor af tuktad sten inom huggen 
kant- och rännsten, hvarjemte körbanan med undantag af Nybro
backen, som makadamiserades, omlades med fältsten. Stora Bad
stugatan» körbana, emellan Kammakaregatan och Kungstensgatan 
omlades med fältsten och försågs med gångbanor af tuktad sten 
inom huggen kant- och rännsten. Nybroplanen, utanför det s. k. 
Brunska huset, och Brunnsgränden, emellan Österlånggatan och 
Skeppsbron, på södra sidan, försågos med gångbanor af tuktad 
sten inom huggen kant- och rännsten. Barnhusträdgårdsgatan, 
från Klara norra Kyrkogata till jernvägens tomtgräns, försågs 
med grusad farbana samt grusade gångbanor, inom huggen kant-
och rännsten. Rörstrandsgatan, från Kammakaregatan till Sab
batsbergsvägen, grusades och försågs med en grusad gångbana 
inom huggen kant- och rännsten. Stora Träskgatan, som på 
stadens bekostnad, medelst inköp af egendomar vid gatans ena 

sida, blifvit utvidgad, reglerades genom afskaktning samt försågs 
tills vidare med grusad gångbana inom huggen kant- och ränn
sten. Detta arbete skulle 1871 fortsättas och afslutas. Vid 
Nya Sandbergsgatan uppfördes en ny stenmur i stället för en 
som rasat, hvarefter gatan till en del belades med fältsten. Nya 
Qvartersgatans reglering vid dess norra ända fortsattes och af-
slutades, hvarefter gatan försågs med fältstens gångbana och 
grusad körbana. Arvid Davidsgata reglerades medelst berg
sprängning och försågs med gångbanor af fältsten. I Bygg
mästaregränden, emellan Kammakaregatan och Rörstrandsgatan, 
anlades en fältstens gångbana. Kammakaregatan, Trebackarlång-
gatan, Rådmansgatan och Lilla Badstugatan blefvo i samman
hang med omläggning af Stora Badstugatan delvis försedda med 
gångbanor af fältsten. I Observatoriigränden anlades en fältstens 
rännsten. 

På grund af ansökningar samt emot lemnade bidrag anlades 
gångbanor af tuktad sten inom huggen kant- och rännsten på 
följande ställen, neml. vid Ofra Stadsgården N:o 2, 4 och 10, 
Skeppsbron 2 åt Slottsbacken, Bergsgränden 6, Pilgatan 3, Kardu-
ansmakaregatan 1, 2, och 8, Norra Smedjegatan 3 i, Ofra Hö
torgsgränd 4, Blasieholmstorg 12 och Riddaregatan 30. 

Under hvartdera af de fem åren hafva verkställts repara
tioner af gator och allmänna platser samt af äldre afloppstrummor, 
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Tab. Litt. Å. Öfversigt af verkställda gatuläggningsarbeten 1866—1870. 

Tab. Litt. Ä. Öfversigt af använda materialier vid gatuläggningen. 

hvarförutan grusning af vägar, till icke obetydlig del med maka-
damiseringsgrus, egt rum. 

Trumbyggnader och Afloppsledningar. 

1866. 
Uti Timmermansgutan och S:t Paulsgatan byggdes såsom 

fortsättning af den under 1864 och 1865 anlagda afloppstrumman 
i Krukmakaregatan en murad, hvälfd trumma af 1,448 fots längd. 

1868. 
I enlighet med uppgjordt förslag till afloppstrummor för hela 

Norrmalm, har under detta år en 5 fots dubbel tunnel-trumma 
blifvit anlagd i Carl XlILs torg, från strömmen till Hamngatan 
utgörande 1,390 fots längd och så nära fullbordad, att endast 
sjelfva utloppet återstod till utförande följande år. / Bellevue 
anlades en 3 fot 3 tums ovaltrumma af omkring 500 fots längd 
för afledande af vatten från Ormträsket till Brunnsviken. Vidare 
har, i enlighet med Eders Kongl. Maj:ts dom, en mindre trumma 
eller afledning blifvit lagd uti Rådmansgatan från Handlanden 
Burmesters tomt i qvarteret Paris. 

I sammanhang med förstnämnda trummas anläggning hafva 
afloppsledningar af lerrör blifvit lagda uti Carl XIILs torg, från 
Östra och Vestra Trädgårdsgatorna till trumman. Uti Mynt
gränden från Myntgatan till strömmen, samt uti Skeppsbron, i 
sammanhang med gatuläggningsarbetena på dessa ställen, äro 
dylika ledningar anbringade för beredande af bättre aflopp och 
för att möjliggöra borttagandet af tvärrännstenar. 

1869. 
Under detta år afslutades trumbyggnaden i Carl XIILs 

torg, närmast strömmen. Såsom fortsättning af detta arbete 

byggdes uti Norrlandsgatan, från Hamngatan till Älandsgatan, 
en 4 fot 7 tums dubbel tunneltrumma, af 500 fots längd, samt 
uti Hamngatan, Norrmalmstorg och Norrmalmsgatan till midt 
för Lästmakaregatan, en 4 fots enkel tunneltrumma af 1,340 fots 
längd, hvilken ingår uti qvart. Språkmästaren. I sammanhang 
med detta arbete fylldes den s. k. träskrännilen samt gamla 
trumman uti Hamngatan utmed Berzelii park, och i stället an
lades, der rännsten framgått, rännsten uti Berzeliipark längs samma 
gata, en 18 tums ledning af lerrör och såsom fortsättning deraf 
en 2 fots ovaltrumma från parken till trumman i Hamngatan. 
Uti Stora Badstugatan emellan Stora Surbrunnsgatan och Ceders-
dal anlades en 3 fots språng stenstrumma af 1,256 fots längd, täckt 
med bräder och å trumman i Bellevue verkställdes kompletterings
arbeten. 

Afloppsledningar af lerrör anbringades i Brunnsbacken och 
Stadsgården samt i Hamngatan allt i sammanhang med gatu
läggningsarbeten. 

1870. 
Uti Norrlandsgatan fortsattes trumbyggnadsarbetet från före

gående år med anläggande af 437 fot 4 fot och 7 tums dubbel 
tunneltrumma, emellan Älandsgatan och Lästmakaregatan. 

För beredande af bättre aflopp och för borttagande af tvär
rännstenar lades dels på kommunal-bekostnad och dels med bi
drag af enskilde afloppsledningar af lerrör i Skeppsbron, i Brunns
gränden och Skeppsbron, i Riddaregatan och Nybrogatan samt i 
Gymnasii-grånden. 

För inkomster och utgifter till gatuläggningen, hithörande 
arbetens beskaffenhet och dervid begagnade materialier redogöres 
summariskt i Tabb. Litt. Z., A. och A. Tabb. Litt. z„ Å. och A. 

Anm. Tuktad sten l:ma eller Jtä 1 användes i körbanor, 2:da eller J\S 2 
nufvudsakligen i gångbanor, men äfven i mindre trafikerade gators körbanor. 

Fältsten har begagnats nnder alla de år, tabellen omfattar, men sedan Afdel-
ningen nnder de senare åren låtit utföra arbeten på entreprenad och dervid utfäst 
det vilkor, att entreprenörerna borde anskaffa behöflig fältsten, har ingen mängd

summa derför kunnat uppföras. Användandet af fältsten har emellertid blifvit allt 
mera inskränkt, nnder det att användandet af tuktad sten tilltagit. 

Enkarms rännsten är sådan, som användes längs efter gatorna. Stor tvåkarmi 
eller tvärrännsten är sådan, som lägges tvärs öfver gators körbana, och mindre 
tvåkarms rännsten sådan, som lägges tvärs öfver gångbanor. 
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Tab. Litt. Ö. Inkomster och utgifter för gatubelysningen 1666—1870. 

I fråga om gatuhjsliållningen och vattenledningen åberopas 
Tabb. Litt.ö.,AA. och BB. innehållet af efterstående Tabb. Litt. O., A A. 

och BB. 
För den kommunala sjukvården, som af stadens Sundhets-

Nämnd besörjes, har bemälda förvaltningsmyndighet lemnat föl
jande redogörelse: 

Fattigsjukvården i hemmen har varit bestridd af 10 Fattig
läkare, en livar inom sitt distrikt enligt den af Sundhets-Nämnden 
år 1865 uppgjorda distriktsfördelning *). I likhet med hvad förut 
egt rum, hafva fattiga sjuka erhållit fria medikamenter på kom
munens bekostnad, hvilken utgiftspost år 1870 uppgått till 
13,592 r:dr 19 öre. 

Af distriktsläkarne hafva under år 1870 vårdats 16,562 
fattiga sjuka, af hvilka 13,030 tillfrisknat, 1510 remitterats till 
sjukhus, 457 förbättrats, 66 befunnits obotliga, 913 aflidit och 
586 vid årets slut qvarlegat under behandling. 

Två sjukdomar hafva under året uppträdt epidemiskt, nem-
ligen smittkoppor och exanthematisk tyfus, den förstnämnda 
sjukdomen inom alla läkaredistrikteu, den senare nästan ute-

*) Desse läkare, för hvilka Nämnden den 30 Januari 1871 utfärdat ny instruk
tion, erhöllo dervid benämning distriktsläkare. 

slutande å Södermalm och förnämligast inom Katarina försam
ling, begge af lindrig karakter och med ringa mortalitet. För 
öfvigt har öfvervägande antalet sjukdomar utgjorts af akuta och 
kroniska bronkiter, diarrheer, lunginflammationer, mag- och tarm-
katarrher, akuta och kroniska rheumatismer, frossfebrar, tyfoid-
febrar, halsinflammationer och skarlakansfebrar. För sjukligheten 
och dödligheten bland de fattige under år 1870 i förhållande till sta
dens folkmängd enligt mantalslängderna redogöres i följande tabell : 
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Tab. Litt. AA. Inkomster och utgifter för vattenledningen 1866—1870. 

Fattiga sjuka, som af en eller annan orsak icke kunnat 
vårdas i sina hem, hafva på kommunens bekostnad erhållit 
vård å 

1. Serajirner-lasarettet, till hvilken sjukinrättning för sådant 
ändamål sedan 1867 års början af kommunens medel 15,000 
r:dr årligen utgå. Antalet af dem, som år 1870 derstädes vår
dats å frinummer, har utgjort 744. 

2. Sjukhuset vid Sandbergsgatan, som lem nar utrymme för 
200 patienter och är fördeladt i två afdelningar, nemligen: för 
invärtes sjukdomar, med en mindre afdelning för smittkoppor, 
och för utvärtes åkommor. Under år 1870 vårdades å detta 
sjukhus 1,885 personer, 1,101 män och 784 qvinnor. Af dessa 
voro invärtes sjuka: 710 män och 588 qvinnor; utvärtes sjuka: 
391 män och 196 qvinnor. Utaf de vårdade affördes: friska 
1521, döda 176 (mortalitetsproc. 9,3) och voro 188 qvarliggande 
till år 1871. Underhållsdagarnes antal uppgick till 51,140 eller 
27,1 per patient, utspisningskostnaden till 13,727 r:dr 88 öre 
eller 26,8 öre för hvarje underhållsdag, medikamentskostnaden till 
2,117 r:dr 62 öre eller i medeltal 1 r:dr 12 öre för hvarje 
sjuk. Hela kostnaden för sjukhuset utgjorde 45,639 r:dr 37 
öre, allt för år 1870. 

3. Provisoriska sjukhuset vid Sabbatsberg, som rymmer 76 
sängplatser och under hela den tidsperiod, denna berättelse om
fattar, oafbrutet hållits öppet för sjukas mottagande. Hela an
talet å detta sjukhus år 1870 vårdade uppgick till 624, deraf 
488 invärtes och 136 utvärtes sjuka. Af dessa utskrefvos friska 
482, dogo 71 (mortalitetsproc. 11,3) och voro 7l qvarliggande 
under behandling till år 1871. Underhållsdagarnes antal uppgick 
till 22,382 eller omkring 35 per patient, utspisningskostnaden 
till 8,053 r:dr 26 öre eller 35,7 öre för hvarje underhållsdag, 
medikamentskostnaden till 1,555 r:dr 83 öre eller i medeltal 2 
r:dr 49 öre för hvarje sjuk. Hela kostnaden för sjukhuset ut
gjorde 19,949 r:dr 1 öre. 

4. Provisoriska sjukhuset vid Hornsgatan med vid pass 100 
sängplatser. Detta sjukhus, som vid tillfällen af ökad sjuklighet 
i hufvudstaden anlitas, öppnades år 1870 den 10 Februari och 
stängdes den 16 September. Antalet intagne och vårdade ut
gjorde 491, nemligen 441 invärtes sjuka, deraf 265 med exan-
thematisk tyfus eller s. k. fläckfeber, och 50 utvärtes sjuka. 
448 utskrefvos friska eller förbättrade och 43 afledo (mortalitets
proc. 8,7). Af de 265 exanthematiskt tyfösa afledo 28 (morta
litetsproc. 10,5). Underhållsdagarnes antal uppgick till 14,071 
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Tab. Litt. BB. Öfversigt af utgifterna för vattenledningens anläggande och utvidgande. 

eller 28,6 per patient, utspisningskostnaden till 4,327 r:dr 55 
öre eller 30,7 öre för hvarje underhållsdag, medikamentskost-
naden till 626 r:dr 92 öre eller i medeltal 1 r:dr 27 öre 
för hvarje sjuk. Hela kostnaden för sjukhuset utgjorde 11,933 
r:dr 60 öre. 

Till beredande af lättad ofversigt af freqvensen å sistnämnda 
tre sjukhus under år 1870 hänvisas till följande tabell: 

6. Provisoriska barnbördshuset å Södermalm med 20 säng
platser. Under år 1870 hafva 419 barnaföderskor derstädes vårdats, 
af hvilka 13 voro qvarliggande från 1869 och öfriga 406 under 
år 1870 inkommit. Bland dessa voro 68 gifta, 326 ogifta och 
12 enkor. 352 tillfrisknade, 32 afFördes till sjukhus, 27 afledo 
(mortalitetsproc. 6,4) och 8 voro vid årets slut qvarliggande. 
Antalet lefvande födda barn utgjorde 385, deraf 40 aflidit 
(mortalitetsproc. omkr. 10). Underhållsdagarnes antal uppgick 
till 4,663, utspisningskostnaden till 1,913 r:dr 76 öre och me-
dikamentskostnaden till 189 r:dr. Vid större tillopp af barna
föderskor, än som kunnat å allmänna barnbördshuset och pro
visoriska barnbördshuset emottagas, har genom Sundhets-Nämn
dens försorg vård blifvit fattiga barnaföderskor beredd medelst 
inackordering hos barnmorskor. Till denna kategori hörande 
barnaföderskors antal har 1870 utgjort 72. Af adjunkten vid 
allmänna barnbördshuset, som derför af kommunen åtnjuter ett 
mindre arvode årligen, hafva dessutom 42 fattiga barnaföderskor 
blifvit utom inrättningen förlösta. Hela kostnaden för provisoriska 
barnbördshuset år 1870 har uppgått till 11,017 r:dr 80 öre. 

Jemväl böra amförmälas de genom Sundhets-Nämndens 
medverkan inrättade, hufvudsakligen för de mindre bemedlade 
afsedda 2 polikliniker, som mot slutet af år 1870 öppnats å 
Södermalm, den ena för fruntimmers-, den andra för barnsjuk-

5. Allmänna försörjningsinrättningens sjukrum, lydande lik
som inrättningen i sin helhet under Fattigvårds-Nämndens 
inseende och förvaltning, dit dels bensårssjuka och från sjukhusen 
utskrifna obotliga, dels äfven vid bristande utrymme å sjukhusen 
åtskilliga andra sjuka blifvit remitterade. 
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domar, hvilka polikliniker, som förestås af livar sin läkare, 
torde komma att för fattigsjukvården medföra serdeles gagn. 

Den poliklinik för tandsjukdomar, hvilken öppnades 1865 af 
Tandläkare-Sällskapet, har, sedan nämnda sällskap frånsagt sig 
densamma, från den 1 Oktober 1870 öfvertagits af serskild tand
läkare utan annan ersättning än ett af Sundhets-Nämnden an-
visadt årligt bidrag, 300 r:dr, till förhyrande af lokal. Enligt 
den af föreståndaren afgifna berättelse om denna polikliniks 
verksamhet år 1870 har de hjelpsökandes antal nämnda år upp
gått till 1,004 och tandsjukdomarnas till 1,176. 

I stället för den sedan längre tid tillbaka af kommunen be
kostade anstalt för förbindning af bensår hafva år 1870 två så
dana förbindningsanstalter, en för Norrmalm och en för staden 
inom broarna och för Södermalm, blifvit af Sundhets-Nämnden 
inrättade, hvarest fattiga bensårssjuka kostnadsfritt erhålla skötsel 
och förbandspersedlar. Vid dessa anstalter, som förestås af fält
skärsmästare, hafva sistlidet år 131 personer behandlats, af 
hvilka 50 tillhörde 1869 års sista qvartal och 81 under år 1870 
tillkommo. 120 hafva blifvit läkta eller förbättrade och 11 voro 
vid årets slut under behandling. Kostnaden för dessa anstalter 
har under året uppgått till 404 r:dr 89 öre. 

Undersökning af svinkött har under år 1870 fortgått vid 
de af Sundhets-Nämnden inrättade tvenne köttbesigtningsbyråer, 
hvarest nämnda år blifvit undersökta 4,325 hela, 558 halfva och 
4,586 mindre stycken fläsk, deraf 9 hela fläsk och 6 mindre 
stycken, vägande tillsammans 16 centner 42 skalp., befunnits 
trichinhaltiga och derföre blifvit inlösta. Kostnaden under året 
för dessa byråer har uppgått till 1,101 r:dr 1 öre. 

För vård och behandling af sinnessjuka, som i fattigvårds
hänseende befunnits tillhöra Stockholm, hafva år 1870 af kom
munens medel till Stockholms hospital för sinnessjuka utgått 
6,443 r:dr 85 öre. 

Enligt 1870 års räkenskaper hafva Sundhets-Nämndens 
inkomster för året uppgått till 168,409 r:dr 27 öre och utgif
terna till 174,294 r:dr 1 öre r:mt. 

Angående öfriga i Stockholm befintliga sjukvårdsinrättningar, 
som förvaltas af serskilda styrelser lem nar efterstående Tab. 

Tab. Litt. CC. Litt. CC. närmare upplysning. 
Beträffande hufvudstadens allmänna Fattigvård, som af sta

dens Fattigvårds-Nämnd besörjes, har af bemälda förvaltnings
myndighet blifvit anfördt: "Hvad först angår vården om fattiga 
och värnlösa barn, har med stöd af det uti Nådiga Reglementet 
för styrelsen och förvaltningen af Allmänna Barnhuset i Stock
holm intagna stadgande, att Stockholms stads allmänna fattig
vardsstyrelse må, såvidt barnhusets tillgångar och utrymme det 
medgifva, mot nedsatt och för hvarje år af direktionen bestämd 
summa, å barnhuset inlösa barn tillhörande Stockholms stads 
fattigvårdssamhälle, nämnden genom sina delegerade låtit under 
1866—1870 å barnhuset inlösa tillsammans 654 barn, deribland 
dock inberäknade sådana oäkta barn, hvilkas mödrar sjelfva 
kunnat godtgöra någon del af den stadgade afgiften. Under de 
fyra förstberörda åren var omförmälda nedsatta afgift bestämd 
till 150 r:dr för hvarje barn eller hälften af det allmänna in
lösningspriset; men för år 1870 har direktionen i anseende till 
den försämring, barnhusets ekonomiska ställning under de näst-
förflutna åren undergått, funnit sig nödsakad höja meranämnda 
afgift till 200 r:dr. Under de senaste åren har endast ett högst 
obetydligt antal fattiga barn mellan 3—8 års ålder kunnat genom 

barnhusets försorg mot ersättning af fattigvårdsmedlen å lands
bygden utackorderas. 

Stockholms stads uppfostringsanstalt för värnlöse gossar, förut 
afsedd för 75 barn, har blifvit utvidgad, så att inalles 90 gossar 
kunnat samtidigt der vårdas. Under år 1870 afgingo från denna 
anstalt 18, utackorderades 7, öfverlemnades till vederbörande 
fattigvårdsstyrelse 3, afveko 3 och afled 1, hvaremot i mån af 
inträffad ledighet derstädes intogos 31 gossar. Efter afdrag af 
den anstalten tillfallna inkomst genom gossarnes skrädderi- och 
och skomakeri-arbeten utöfver anstaltens eget behof uppgick 
anstaltens underhållskostnad nämnda år till 38,434 r:dr 56 öre; 
men om härifrån afdrages tillökningen i värdet af inventarierna 
4,961 r:dr 54 öre, kostnaden för utackorderade barn 1,389 r:dr 
78 öre samt utgiften för de under året verkställda, större repa
rationsarbeten 9,976 r:dr 50 öre, så blifver verkliga underhålls
kostnaden för de å anstalten vårdade gossar 22,106 r:dr 74 öre, 
deruti inberäknad fem procent ränta å värdet af fastigheter och 
inventarier med 2,549 r:dr 98 öre, och kostnaden för hvarje der 
intagen gosse i medeltal 247 r:dr 47 Öre eller per dag 67,8 öre. 

I anseende till det serdeles känbara behofvet af ett rädd
ningshem för flickor uppgjorde Fattigvårds-Nämnden i slutet af 
år 1869 med styrelsen för den i Stockholm befintliga diakoniss
anstalt kontrakt om inrättande af en vårdanstalt för 25 värnlösa 
flickor under förvaltning af nämnda styrelse, hvilken åtog sig att 
under en tid af fem år för en summa af 4,500 r:dr om året 
förse de uti anstalten intagna barn med kläder, föda, undervis
ning och i öfrigt all nödig vård, hvarjemte Nämnden till första 
uppsättningen af inventarier skulle utbetala ett belopp af högst 
2,000 r:dr. Denna anstalt blef under benämning Stockholms 
stads vårdanstalt för fattiga, värnlösa flickor, öppnad i April 
månad år 1870, dervid likväl den öfverenskomna årliga under-
hållssuniman minskades med 500 r:dr, enär den egendom N:o 
2 qvarteret Barnängen, hvaruti lokal för anstalten skolat mot 
nämnda belopp förhyras, under början af året blifvit genom gåfva 
af en person, som önskat vara okänd, för ifrågavarande ändamål 
till Stockholms stad öfverlåten. 

Enligt församlingarnas fattigvårds räkenskaper uppgick kost
naden för den vård, som genom allmänna fattigvården blifvit 
inom församlingarna beredd åt barn, hvilka deraf funnits i behof, 
nästlidna år till 60,243 r:dr 69 öre. Då hela antalet sålunda 
vårdade barn samma år utgjorde 1,783, hade alltså allmänna 
fattigvården för hvart och ett sådant barn i medeltal en utgift 
af 33 r:dr 79 öre. Under 1865 utbetalades för enahanda ända
mål tillsammans 46,385 r:dr 55 öre och i medeltal för hvarje 
då vårdadt barn 28 r:dr 65 öre. 

Till understödjande af sådana enskilda uppfostringsanstalter 
inom hufvudstaden, hvilka genom ändamålsenlig vård och upp
fostran af fattiga barn lemna fattigvården ett verksamt och 
gagnande biträde, har under ifrågavarande år ett belopp af 5,000 
r:dr varit stäldt till Fattigvårds-Nämndens disposition. Af dessa 
medel hafva årligen utbetalts såsom bidrag till småbarnsskolorna 
inom hufvudstaden 900 r:dr, till den s. k. Malmqvistska upp
fostringsinrättningen 1,000 r:dr samt till s. k. räddningshemmet 
vid Lilla Ersta 1,000 r:dr. 

Andamålet med Stockholms studs allmänna försörjnbtgs-
inrättning är att emottaga och vårda fattiga, som i följd af ser
skilda olycksfall, anhörigas frånfälle eller andra omständigheter, 
tillfälligtvis för någon tid äro i behof af hjelp; hvarjemte hufvud-
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Tab. Litt. CC. Sjukvårdsinrättningar, förvaltade af serskilda styrelser. 

stadens fattiga, arbetsföra och arbetsvilliga innevånare genom 
inrättningens försorg beredas tillfälle till arbete i deras egna 

hemvist. A denna inrättning skulle således ursprungligen intagas 
hufvudstadens samtliga försörjningshjon samt allenast ett så stort 

') Förutom ofvanupptagua kapitaltillgång, eger lasarettet inventarier till värde 

af 45,000 r:dr. Uti kapitaltillgången inbegripes jemväl det kapital af 242,750 

r:dr, hvaraf afkastningen utgår i lifräntor å donerade medel. Utaf den npp-

tagna utgiftssumman, 102,429 r:dr 67 öre, belöpa sig å sjukvården, jemte 

aflöningar till embets- och tjenstemän m. ti., 85,274 r:dr 70 öre samt å fa

stigheternas underhåll, räntor å donerade medel m. m. 17,154 r:dr 97 öre. 

På de vårdades antal belöpa sig 81,893 underhållsdagar. De under åren 

1855—1857 för sjukvårdens uppehållande från donationsfonden lånade 39,1 SO 

r:dr 16 öre, hvarå vid 1865 års slut 2,026 r:dr 97 öre återstodo oguldna, 

hafva sedermera blifvit donationsfonden till fullo godtgjorda, hvarförutan det 

belopp af 26,287 r:dr 73 öre, som vid 1865 års slut från nämnda fond för

skjutits för under åren 1861—1865 företagna ombyggnadsarbeten under de 

sista fem åren 1866—1870 till fonden återguldits. Till lasarettets kassa har 

under ifrågavarande period af donerade medel influtit 6,670 r:dr 64 öre, 

deraf dock å 3,000 r:dr lifränta skall från lasarettet utbetalas. 

2) Under år 1870 har hospitalet haft rättighet att vårda 24 patienter af första 

klassen samt 160 af andra och tredje klasserna. 
3) Af patienterna för året hafva 64 aflidit. 
4) Institutet är en enskild stiftelse för vårdande af kroppsligt missbildade personer 

samt för behandling af sådana lidanden, som genom medikalgymuastik kunna 

botas eller förmildras. Stiftelsen understödes af staten genom ett anslag af 

8,250 r:dr årligen samt disponerar öfver en genom enskilda personers bidrag 

bildad fond af omkring 10,000 r:dr, livars ränta användes till bekostande af 

ortopediska apparater och bandagev åt obemedlade patienter. En direktion af 

fem ledamöter har tillsyn öfver nämnda fonds förvaltning och öfver full

görandet af de vilkor, som äro fastade vid det åt institutet gifna statsanslaget. 

') Sjukhemmet har för ändamål att till vård mottaga af obotlig eller långvarig 

sjukdom lidande personer, företrädesvis från hufvudstaden och endast då ut

rymmet medgifver från andra orter, och åsyfta auorduingarna derstädes att 

så vidt möjligt bereda mottagna patienter ett hem. Patienter mottagas dels 

mot full afgift, för närvarande bestämd till 450 r:dr årligen, dels mot ned

satt betalning, dels helt och hållet å friplats. Byggnaden är afsedd att kunna 

inrymma ända till 150 patienter. Sjukhemmet öppnades för patienters mot

tagande den 31 Januari 1868. 

) Föreningens ändamål är att hos svenska folket väcka deltagande för vården 

af särade och sjuke i fält, samt att medelst insamling och förvaltning af fri

villiga understöd verka för denna sjukvårds ordnande och utvidgning. För

eningens verksamhet afser: i fredstid, att genom utgifna skrifter och på annat 

lämpligt sätt sprida kännedom om behofvet af en förbättrad sjukvård i fält, 

om otillräckligheten af de medel, som under vanliga förhållanden stå arméens 

förvaltning till buds, samt om de åtgärder och förbättringar, livilka i andra 

länder för ändamålet blifvit vidtagna eller befunna önskvärda, att befordra 

bildandet af filialafdelningar i landsorten och träda i närmare förbindelse med 

dessa, att af allmänheten utverka bidrag dels af penningar för iuköp af sjuk-

vårdsmateriel och transportmedel samt till bestridande af andra nödiga om

kostnader, dels ock, då behofvet påkallar, af sådana förbandspersedlar, som för 

sjukvården i fält erfordras och som utan svårighet kunna förvaras, såsom 

linne, charpie, m. m., att antaga personer, som äro hågade att kortare eller 

längre tid biträda vid sjukvården i fält och att åt dessa personer skaffa till

fälle att dessförinnan vinna den för sådant ändamål nödiga undervisning och 

öfning, att träda i förbindelse med dylika föreningar i andra länder; — och 

i krigstid, att med den högsta militära myndighetens tillåtelse eller på dess 

kallelse till krigsteatern afsända ej mindre sjukvårdsmateriel än ock inöfvad 

frivillig sjukvårdspersonal, hvilken i afseende på sin tjenstntöfning skall vara 

skyldig att ställa sig under de militära chefernas lydnad och att efter för

måga tillhandagå vederbörande vid ordnandet af sjuktransporter och sjuk-

vårdslokaler. 
7) I kapitalbehållningen inbegripes icke värdet af gymnastik-appareljen, upptaget 

till 33,457 r-.dr 31 öre. Enär institutets arbets- och räkenskapsår börjar den 1 

Juni ena året och slutar den 31 Maj andra året, afse de uppgifna siffrorna för

hållandet den 3 1 Maj 1870. Institutet öppnades den 2 Januari 1865 och 

antalet af dem, som önskat tillgodogöra sig den derstädes tillämpade, af före

ståndaren, som tillika är läkare, uppfuuna metod för de gymnastiska rörel

sernas bibringande, har årligen ökats. Institutet eges sedan 1868 af ett bolag, 

för hvilket bolagsordning blifvit af Kongl. Maj:t fastställd, och hålles öppet 

6 à 7 t immar dagligen från den 15 September till deu 1 Juni . Hos denna 

för helsans vårdande afsedda inrättning ligger, såsom föreståndaren meddelat, 

— likasom förhållandet är vid de gymnastiska inst i tuten— den helsobringande 

principen dels i musklernas öfvande, dels i vissa mekaniska inverkningar på 

serskilda kroppsdelar eller organer; men emellan mediko-mekaniska institutet 

och de gymnastiska instituten råder väseudtlig olikhet i sättet, på hvilket 

musklerna" öfvas och den passande graden af ansträngning åstadkomnies, så 

väl som i medlen för de mekaniska verkningarnas framkallande och modifie

rande. Vid de seuare är det vissa dertill iuöfvade personer, gymnasterna, 

hvilka dels, under det rörelsetagaren gör motstånd, sträcka, böja eller vrida 

ledgångarne eller tvärtom sjelfva göra motstånd, under det rörelsetagaren utför 

samma rörelser, dels under det rörelsetagaren förhåller sig passiv, med sina 

händer stryka, hacka, knåda etc. olika kroppsdelar. Vid mediko-mekaniska 

institutet åter ersättas gymnasterna af mekaniska apparater, så inrättade att 

rörelsetagaren måste använda en viss mnskelgrupp för att sätta hvar och en 

af dem i rörelse; der finnas således apparater för sträckning, böjning, vrid-

uing. rullning m. m. af hvarje led, som medgifver dessa rörelser. Afven de 

s. k. passiva rörelserna åstadkommas genom olika mekaniska apparater, hvilka 

hållas i verksamhet genom ångkraft. Patienterna, af alla åldrar emellan 4 

och 80 år, hafva utgjorts dels af representanter af alla de sjukdomar och 

åkommor, som tillförene behandlats med sjukgymnastik, dels af personer, som 

utan några egentliga krämpor begagnat gymnastiken för dess allmänt stär

kande verkan och såsom preservativ mot följderna af ett stillasittande eller 

ensidigt rörligt lefuadssätt. 
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antal arbetshjon af qvinkön, som för arbetenas bestridande inom 
inrättningen funnes nödigt; men sedan till följd af förändrade 
anordningar utrymmet för de qvinliga hjonen å Stockholms stads 
arbetsinrättning blifvit något minskadt, förordnade Fattigvårds-
Nämnden, att å försörjningsinrättningen vissa inrednings-arbeten 
skulle verkställas för beredande af utrymme derstädes till emot-
tagande af ytterligare 50 qvinliga hjon, åt hvilka lämplig syssel
sättning ansågs kunna anskaffas. 

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 till
fällen, då de i anseende till bristande utrymme ej erhålla plats 
å Kongl. Serafimerlasarettet eller de provisoriska sjukhusen, 
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 tills vidare må till vård emottagas sjuka, som 
af direktör för allmänna barnbördshuset dit remitteras. Dess
utom har för fattiga husvilla personers herbergerande nattetid 
barack hållits å inrättningen tillgänglig. 

Under år 1870 var hjonens antal å inrättningen följande: qvar-
varande från föregående år 471 män och 514 qvinnor samt in
komna under året 561 män och 506 qvinnor eller tillsammans 
2,052 hjon, af hvilka 823 utgingo, 250 afledo samt 979 vid årets 
slut funnos qvar. Efter afdrag af den beräknade tillökningen i 
fastighetsvärde, inventarier, rudimaterier och effekter utgjorde 
fattigvårdens utgift, hvarför någon motsvarighet i tillgångar icke 
förefanns, nästlidna år 86,352 r:dr 20 öre; och då samtlige 
underliållsdagarne under året utgjort 328,027, deraf 111,725 
dagar för hjon, som varit sängliggande sjuka eller eljest till allt 
arbete oförmögna, har med beräkning af samtliga sjukvårdskost
naderna, som belöpt sig till 7,182 öre för hvarje sjukunderhålls-
dag, befunnits att, då till ofvanomförmälda utgift 86,352 r:dr 
20 öre lägges fem procent ränta å värdet af byggnader och in
ventarier 21,200r:dr 9 öre,hvarigenom totalutgiften för inrättningen 
uppgått till 107,552 r:dr 29 öre, dagliga underhållskostnaden ut
gjort för hvarje sjuk 37,52 öre och för hvarje mer eller mindre 
arbetsför 30,34 öre eller i medeltal för hvarje hjon 32,79 öre. 

Ar 1865 utgjorde medelkostnaden utan beräkning af ränta 
å värdet af byggnader och inventarier 39 öre. Detta fördel
aktiga resultat har hufvudsakligen ernåtts genom den från början 
af år 1866 vidtagna förändringen i mathållningen, hvilken numera 
ombesörjes omedelbart genom styz-elsens försorg, i stället att 
efter infordrade anbud på beting upplåtas, äfvensom genom an
bringande af ångkök och bageri vid inrättningen. Om man tager 
till jemförelsegrund det pris, som enligt 1865 års mathållnings-
entreprenadkontrakt skulle utbetalts för enahanda portionsantal, 
som under åren 1866—1870 vid inrättningen utspisats, har enligt 
styrelsens beräkningar under nämnde fem år den minskade utgiften 
för mathållningen uppgått till åtminstone 97,708 r:dr 92 öre; och 
den utgift till sammanlagdt belopp af 26,005 r:dr 73 öre, som kom
munen under åren 1865—1867 fått vidkännas för uppförande af 
ångköket med dithörande uthus samt bageribyggnaden, synes alltså 
hafva medfört åsyftad nytta och varit lednnde till besparing i fram
tida utgifter. Enligt nyssnämnda beräkningsgrund uppgick bespa
ringen endast för år 1870 till 35,582 r:dr 15 öre, deruti likväl inbc-
räknade 10,622 r:dr 42 öre, som utgjort kommunens vinst på hela 
bagerirörelsen, äfven den del deraf, hvilken icke afsett fyllandet af in

rättningens eget behof. För vinnande af nedsättning i fattigvårds
utgifterna liar nemligen Fattigvårds-Nämnden beslutat, att från 
och med 1870 års början och tillsvidare vid de å ifrågavarande 
inrättning samt arbetsinrättningen befintliga bagerin skulle för
bakas allt det bröd, som erfordrades ej mindre för dessa inrätt
ningar jemte uppfostringsanstalten för värnlöse gossar, än äfven 
för Sabbatsbergs fattighusinrättning samt allmänna fattigvården 
inom hufvudstadcns serskilda församlingar så inom som utom 
fattighusen. Till följd häraf levererades allt erforderligt mjukt 
rågbröd till Sabbatsbergs fattighusinrättning samt Kungsholms 
församlings fattigvård från allmänna försörjningsinrättningen och 
till fattigvården inom hufvudstadens öfriga församlingar jemte 
uppfostringsanstalten för gossar från arbetsinrättningen; hvar-
jemte på grund af serskilde aftal från förstnämnda inrättning 
levererades bröd jemväl till Stockholms stads och läns kurhus 
samt från den sistnämnda jemväl till provisoriska sjukhuset vid 
Sandbergsgatan och till Danviks hospital. 

Stockholms städa arbetsinrättning åter har till ändamål dels 
att bereda hufvudstadens i behof varande arbetsföra och arbets-
villiga innevånare tillfälle till arbete antingen i deras egna hem
vist eller å inrättningen, dels ock att 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; hvarför-
utan å inrättningen intagas sådana mindre arbetsföra manspersoner 
och sådana qvinnor, hvilka enligt gällande stadganden varda af 
Ofverståthållare-Embetet för polisärenden till arbete vid arbets-
anstalt i orten dömda. Levereringsmagasinet, afsedt för utlem-
nande af arbete åt fattiga i deras egna hem, har under år 1870 
varit i medeltal anlitadt af 270 personer i månaden samt för 
fattigvården medfört en förlust af 388 r:dr 97 öre, hvaremot de 
utbetalda arbetslönerna uppgått till 5,300 r:dr 33 öre. Antalet 
af de samma år å inrättningen intagna, dels från föregående år 
qvarvarande och dels under året inskrifna hjon har utgjort 1,495 
män och 217 qvinnor (hvaraf 10 män och 37 qvinnor varit till 
arbete dömda) eller tillsammans 1,712 hjon, af hvilka 238 er
hållit tjenst eller arbete hos enskilda personer, 131 afgått efter 
anmälan i Kongl. poliskammaren, 2 till diakonissanstalten, 115 
blifvit på egen begäran utskrifna, 281-från inrättningen bort
visade, 37 efter slutad arbetstid i Kongl. poliskammaren inställda, 
29 till vederbörande fattigvårdsstyrelse öfverlemnade, 28 till sjuk
hus och 7 till uppfostringsanstalten för gossar öfverflyttade, 126 
af vikit samt 49 aflidit, så att hela antalet hjon, som vid årets 
början utgjorde 593, vid dess slut uppgick till 669. Inkomsten 
för de af hjonen nästlidna år verkställda arbeten belöpte sig till 
127,725 r:dr 66 öre och fattigvårdens utgift, hvarför någon mot
svarighet i tillgångar icke finnes, för denna afdelning af inrätt
ningen till 38,587 r:dr 18 öre. Om härtill lägges fem procent 
ränta å värdet af byggnader och inventarier 17,632 r:dr 30 öre, 
blifver hela kostnaden för inrättningen 56,219 r:dr 48 öre och 
kommunens dagliga underhållskostnad för hvarje hjon i medeltal 
nära 26 öre. 

Sedan med bifall till Fattigvårds-Nämndens hemställan Stock
holms herrar Stadsfullmägtige den 1 April 1869 anslagit 34,000 
r:dr till uppförande af ny- och tillbyggnad vid inrättningen, blef 
detta byggnadsföretag under samma år hufvudsakligen fullbor-
dadt. I närmaste sammanhang dermed och såsom en oundviklig 
följd deraf verkställdes åtskilliga ändringar och omflyttningar, 
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hvilka afsågo dels större beqvämlighet för vissa arbetens utfö
rande, dels befordrande af renlighet, ordning och sundhet. En 
bland de väsentligaste fördelar, som genom detta byggnadsföre
tag tillskyndades anstalten, var inrättandet af bageri och ång
kök; och då Fattigvårdsnämnden med ledning af den vid All
männa försörjningsinrättningen vunna erfarenhet ansåg, att det 
skulle bidraga till betydlig besparing för kommunen, om mathåll
ningen vid arbetsinrättningen kunde utan entreprenör ombesörjas 
genom styrelsen samt om allt för inrättningen erforderligt bröd 
kunde derstädes förbakas, bief en i detta hänseende förändrad 
anordning vid inrättningen genomförd, hvarjemte, på sätt här 
ofvan är omförmäldt, från början af år 1870 bröd från inrätt
ningens bageri levererades till åtskilliga andra inrättningar. En
dast denna leverans uppgick för året till 418,192,5 kakor mjukt 
rågbröd af 80 — 82 orts vigt och betalningen derför utgjorde 
etter ett pris af 4,5 öre för hvarje kaka 18,818 r:dr 66 öre. 
Lägges härtill det bröd, som inom inrättningen utspisades, så 
utgjorde enligt styrelsens beräkningar kommunens besparing i 
löljd af denna bagerirörelse i det hela under året 16,188 r:dr 
47 öre. Afven mathållningen i öfrigt visade ett för inrättningen 
fördelaktigt resultat. 

Jemte berörda, af kommunen ordnade arbetsinrättning fin
nes en serskild arbetsinrättning, benämnd Nor'ra frivilliga ar
betshuset, hvilken inrättning förvaltas af en direktion, bestående 
af åtta utaf Jakobs och Johannis församling valda ledamöter 
med kyrkoherden till ordförande. Oberäknadt fastighetsvärde, 
upptaget till 18,000 r:dr, utgjorde inrättningens kapitalbehållning 
vid 1870 års slut 23,910 r:dr. Inkomsterna för samma år hafva 
uppgifvits till 4,223 r:dr 26 öre och utgifterna till 3,405 r:dr 
64 öre. Antalet af dem, hvilka under året erhållit arbete, har 
utgjort 180. 

A Stockholms stads Militärförsövjning s-inrättning intagas 
till vård och underhåll sådane välfrejdade, afskedade militärer, 
som tillhört manskapet af värfvade arméen och flottan. Perso
nalen uppgick vid 1870 års början till 148, och under året af-
gingo 52 samt tillkommo 49 hjon, så att deras antal vid samma 
års slut var 145. Kostnaden för denna inrättning utgjorde 
under året, inberäknad 6 procent ränta å värdet af fastigheter 
och inventarier, 20,146 r:dr 95 öre, deraf med beräkning af 
dagkostnaden för hvarje hjon till 48,8 7 öre en summa af 10,085 
r:dr 67 öre belöpte på sådana Stockholms kommun tillhörande 
hjon, för hvilkas fattigvård ersättning bör af Kronan utgå, samt 
944 r:dr 23 öre på hjon tillhörande främmande kommuner. Ta
ges derjemte i betraktande den inrättningen tillkommande andel 
i hjonens pensioner, 1,909 r:dr 96 öre, så visar sig, att kommu
nens verkliga kostnad för denna inrättning år 1870 utgjort en
dast 7,207 r:dr 9 öre. 

Da förut gällande bestämmelser angående högsta antalet 
fattighushjon inom de serskilda församlingarna befunnits icke 
motsvara församlingarnas olika behof i detta hänseende, bestämde 
Fattigvårdsnämnden i början af år 1868, att jemte vidtagandet 
af någon förändring i fördelningen af förut varande platser för 
fattighushjons inrymmande ytterligare 76 platser skulle för så
dant ändamål upplåtas, nemligen 26 å Sabbatsberg befintliga, 
förut ej åt viss församling upplåtna platser, samt 50 nya plat
ser, hvilka blifyit inrättade å de fattighus, der sådant med min
sta kostnad låtit sig göra, hvarjemte meddelades erforderliga 

föreskrifter för förändringens genomförande samt hjonens fördel
ning å de serskilda fattighusen. 

En jemförelse mellan förut varande antalet platser för de 
serskilda församlingarnas fattighushjon och det år 1868 bestämda 
antalet utvisar följande förhällande: 

Förut varande Det år 1868 be-
antal platser stämda antalet 

för fattighmhjon. platser for 
fattighushjon. 

af Storkyrko församling 190. 175. 
>, Klara d:o 170. 160. 
>; Jakobs och Johannis d:o 200. 200. 
» Maria Magdalena d:o 158. 168. 
» Katarina d:o 170. 200. 
;> Kungsholms d:o 55. 51. 
>.• Ladugårdslands d:o 130. 166. 
« Adolf Fredriks d:o 90. 119. 

Summa 1,163. 1,239. 

Sedan Klara församlings f. d. fattighus, egendomen N:o 1 
qvarteret Sjöråen, hvilken efter hjonens förflyttning till Sabbats
berg varit under åren 1868 och 1869 serskilda gånger till för
säljning utbjuden, utan att likväl antagligt anbud dera erhållits, 
ändtligen i slutet af år 1869 emot en köpeskilling af 80,000 r:dr 
blifvit till Kongl. postverket öfverlåten, upptog Fattigvårds
nämnden åter till behandling en redan år 1867 uppgjord plan 
till sådana anordningar å Sabbatsberg, att icke blott Storkyrko 
och Klara, utan äfven Jakobs och Johannis, Kungsholms, Ladu
gårdslands och Adolf Fredriks församlingars fattighushjon kunde 
derstädes erhålla lämpliga bostäder. Efter det Stockholms herrar 
Stadsfullmägtige år 1870 godkänt uppgjorda ritningar och kost-
nadsförslag till uppförande för sådant ändamål af tvenne nya 
byggnader med tillhörande uthus å Sabbatsberg för en samman
lagd kostnad af 155,349 r:dr, blef detta byggnadsföretag samma 
år påbörjadt och har så långt fortskridit, att inflyttningen anses 
kunna ega rum inom midsommaren år 1872. Till bestridande af 
kostnaden härför anvisades ofvanomförmälda 80,000 r:dr; det 
deröfver erforderliga beloppet skulle förskjutas ur Fattigvårds-
nämndens s. k. donationsfond, med vilkor att nämnda fond fram
deles skulle erhålla godtgörelse i främsta rummet af de medel, 
som komme att inflyta vid skeende försäljning af de fattighus, 
som nu inrymma de hjon, hvilka skola öfverflyttas till de nya 
byggnaderna vid Sabbatsberg. 

Efter dertill af herrar Stadsfullmägtige för hvarje år lem-
nadt serskildt bemyndigande har Fattigvårdsnämnden från och 
med år 1867 under vissa vilkor till Stoekltolms Allmänna Skydds
förening årligen auvisat ett belopp af 4,000 r:dr, att af förenin
gen fördelas mellan församlingarnas arbetsföreningar, för att af 
dem användas till beredande af arhetsförtjenst åt behöfvande 
qvinuor inom hufvudstaden, hvilka saknade sysselsättning. 

Vid 1870 års slut uppgingo Fattigvårdsnämndens tillgån
gar i kontanta medel, fordringar, fastigheter, inventarier m. m. 
till R:dr 1,974,328: 25. 
samt skulder till » 449,259: 79. 

hvadau behållningen utgjorde R:dr 1,525,068: 46. 
häruti inbegripen den hos de serskilda församlingarnas Fattig
vårdsstyrelser befintliga tillgång i kontanta medel och inventa
rier till belopp af R:dr 42,522: 72 
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Tab. Litt. DD. Sammandrag af Allmänna Skyddsföreningens räkenskaper 1866—1870. 

Tab. Litt. EE. Af församlingarnas Skyddsföreningar utdeladt understöd 1866—1870. 

Tab. Litt. FF. Sammandraq af Arbetsföreningarnas redogörelser 1866—1870. 

Fattigvårdsutgifterna inom församlingarna hafva enligt räken
skaperna uppgått till R:dr 227,650: 92. 

Dessa utgifter hafva blifvit betäckta med dels 
egna tillgångar och serskilt influtna me
del R:dr 803: 15. 

dels bidrag från Fattigvårds
nämnden » 226,847: 77. B 227 650: 92. 

Underhållstagarnes antal har utgjort: 
Fattighushjon högst 1,235, lägst 1,215. 
Utom fattighus boende fattiga » 3,369, » 1,633. 
Barn enligt delegerades remisser » 1,127, » 903." 

För antal fattighus och fattighjon samt fattigvårdens in
komster och utgifter under perioden lemnas i öfrigt summarisk 
redogörelse uti den enligt faststäldt formulär upprättade tab. 

Tab. N:o 14. N:o 14 bland bilagorna. 

I fortsättning af livad Ofverståthållare-Embetet uti dess 
senaste femårsberättelse meddelat om de för åstadkommande af 

samverkan mellan den offentliga och enskilda välgörenheten i 
hufvudstaden vidtagna åtgärder, hvilka föranledt tillkomsten af 
Allmänna Skyddsföreningen i Stockholm, har följande af den utaf 
föreningens centralkomité afgifna redogörelse ansetts böra här 
inflyta: 

"Hufvudsakliga ändamålet med denna mot slutet af år 1866 
bildade förening är, enligt de antagna stadgarne: 

att vaka deröfver, att det uppväxande slägtet af den fat
tiga befolkningen i hufvudstaden ej må sakna nödig och kär
leksfull vård och uppfostran, samt att de understöd, som i så
dant afseende för fattiga barn utgå, verkligen komma dessa 
tillgodo; 

att genom noggranna undersökningar vinna tillförlitlig känne
dom om hjelpsökandes omständigheter och behof, samt derom 
på begäran meddela såväl allmänna som enskilda barmhertighets-
stiftelser samt privata personer erforderliga upplysningar, så att 
de, utan fruktan att genom oriktiga uppgifter blifva vilseledda, 
må kunna på ett tillfredsställande sätt utöfva sin välgörenhet; 

') Redogörelse frän Nikolai arbetsförening för detta ar saknas. 2) BehiUlningen bestar af arbetsmatcrialier, färdiga persedlar ooh kassa. 



Understödsfonder. Pensionsanstalter m. m. Stockholms stad. 41 

Tab. Litt. GG. Serskilda understödsfonder och fattigvårdsanstalter. 

att emottaga, samvetsgrant använda och redovisa de under
stöd i penningar eller annat, som till lindring i nödlidandes be
lägenhet kunna blifva åt föreningen anförtrodda; och 

att genom råd och anvisningar samt, såvidt ske kan, genom 
beredande af tillfällen till arbetsförtjenst upplifva och underlätta 
de fattiges bemödanden till sjelfförsörjning samt, der utväg för 
dem saknas att genom eget arbete eller anhörigas biträde er
hålla nödtorftigt uppehälle, söka genom befintliga välgörenhets
stiftelsers välvilliga bemedling eller genom anlitande af de bi
drag, som från den enskilda barmhertigheten erhållas, förskaffa 
den hjelp, som af de mest tryckande behofven oundgängligen 
påkallas. 

Denna förenings verksamhet omfattar hela hufvudstaden och 
utöfvas, under ledning af en gemensam centralkomité, genom 
serskilda skyddskomitéer inom hvar och en af hufvudstadens 
territoriela församlingar samt till dessas biträde distriktsvis ut
sedde deputerade; hvarjemte under vintermånaderna en serskild 
byrå hålles öppen hvarje söcknedag från kl. 11 f. m. till kl. 2 
e. m. för emottagande af bidrag samt meddelande af erforder
liga upplysningar. 

Genom frikostiga bidrag i främsta rummet från den Kongl. 
familjens höga medlemmar, men äfven från såväl offentliga myn
digheter som en stor mängd enskilda välgörande personer har 
Skyddsföreningen, synnerligast under de första åren af sin verk
samhet, varit i tillfälle bereda lindring i många nödlidandes be
kymmer. Bland föreningen tilldelade gåfvor må serskilt omför-
malas det storartade bidrag af 24,722 r:dr 25 öre, som Fru 
Emelie Flygare-Carlén til centralkomiténs disposition öfverlem-

nat, utgörande behållningen af en genom Fru Carléns nitiska 
bemödanden under början af år 1868 föranstaltad "bazar", hvar-
till välgörenheten lemnat bidrag i varor och effekter af många
handa slag, hvilka sedermera blifvit dels i bazaren dels å offent
lig auktion försålda. Dessutom har centralkomitén fått emot
taga: från Ofverståthållare-Embetet årligen 750 r:dr, räntemedel 
å en till fattiges understödjande anslagen fond, benämnd "Carl 
XIV Johans-fonden", från Stockholms stads sparbank år 1867 
5,000 r:dr samt från Stockholms stads Fattigvårdsnämnd, enligt 
bemyndigande af Herrar Stadsfullmägtige, för hvarje år 4,000 
r:dr, sistberörde belopp afsedt att af centralkomitén fördelas 
emellan de serskilda församlingarnas arbetsföreningar, för att af 
dem användas till beredande af arbetsförtjenst åt obemedlade 
qvinnor inom hufvudstaden, hvilka saknade sysselsättning". 

Beloppet af de Skyddsföreningen tillhandakomna bidrag 
samt det sätt, hvarpå dessa medel blifvit använda, inhem- Tabb.Litt.DD, 
tas af vidstående tabb. Litt. DD, EE och FF. ®E och FF. 

I fråga om öfriga i Stockholm befintliga, af den kommunala 
förvaltningen icke beroende Fromma Stiftelsers, Understöds- och 
Pensionsinrättningars tillstånd vid 1870 års slut, enligt veder-
börandes uppgifter, åberopas innehållet af efterföljande till vin
nande af lättad öfversigt sammanfattade tabb. Litt. GG, T™'i'i"'.G5 
HH, II, KK ochLL. 0ch LL! 

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. Enligt den af sällskapets förvaltningsutskott 

) I den för de serskilda fonderna upptagna kapitalbehållning ingår icke värdet 
af de till hvardera fonden hörande fastigheter, hvilket värde utgör: för fon
den till fattiga skolbarns och studerandes understödjande 60,000 r:dr och för 
fonden till fattigas understödjande 18,000 r:dr. 

2) Fonden är stiftad af H. M. Drottning Lovisa den 10 November 1864 och upp
kallad efter aflidna Mamsell Lotten Wennberg, som under sin lifstid ådagalagt 
uppoffrande nit och omtanka för att, der verkligt behof kunde utrönas vara 

för hand, på lämpligt sätt understödja hjelpbehöfvande. Styrelsens medlem
mar hafva enligt stadgarna bland annat sig ålagdt att verka i samma anda 
som ail. Lotten Wennberg och att i sådant afseende sjelfve pröfva behofvet i 
den fattiges boning. Fonden har hugnats med årliga bidrag dels af den höga 
Stiftarinnan under hennes lifstid, dels af enskilde ; och Kammarherren AV. Bene
dicks i lifstiden har genom testamente ställt till styrelsens disposition ett ka
pital af 75,000 r:dr, hvars afkastning enligt föreskrift användes "för vård och 
uppfostran af värnlösa eller vanvårdade barn". 
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Tab. Litt. HH. Barnhus, Barnbördshus och Uppfostringsanstalter. 

Tab. Litt. II . Barmhertighets-inrättningar, som åt fattiga, egentligen ålderstigna, lemna bostad, jemte 
underhållsbidrag uti inrättningens fastigheter. 

afgifna "Tjugondeandra årets berättelse och redovisning", om
fattande Maj 1870—April 1871, finnas de olika grenarne af an

staltens verksamhet närmare angifna under följande hufvud-
rubriker, nemligen : 

') Den i senaste femårsberättelse såsom förestående omnämnda förflyttning af 

barnhuset till den af Frimurare-Orden inköpta fastigheten Kristineberg, belä

gen nnder N:ris 7 och 16 i qvarteret Mälaren, Kungsholms församling, före

togs år 1867. 
2) Medeltalet af förlösta qvinnor, hvilket åren 1861—1865 uppgick till 154, har 

under perioden 1866—1870 utgjort 129. 

3) I beloppet "utgifter af andra slag" inbegripas 2,150 r:dr, utgörande Iifstids-

räntor å donerade kapital. 
4) Föreningen, hvars ändamål är att inom fäderneslandet verka för sinnesslöa 

barns uppfostran till medvetna och nyttiga medlemmar af samhället, stiftades 

den 26 Maj 1869. Styrelsen, bestående af 7 ledamöter, 4 manliga och 3 qvin-

liga, har för vården af eleverna förhyr! en miudre lokal, belägen i Tysta sko-

Jans egendom N:ris 25 och 27 vid Norrtnllsgatan. 

') Det nppgifna värdet å fastigheter utom Stockholm utgöres af värde å skatte

räntor 110,254 r:dr, värde å utarrenderade fastigheter 371,000 r:dr och värde 

å fastigheter, upplåtna under besittningsrätt 423,930 r:dr. I "utgifter af an

dra slag" äro inbegripna 24,000 r:dr, till och med år 1870 utbetaldt årligt 

underhållsbidrag från Danviks hospital till Stockholms hospital för sinnessjuka. 
2) Under förvaltning af direktionen öfver Drottninghuset eller såsom inrättningen 

jemväl benämnes: "Ulrika Eleonoras eller Drottningens Hospital", äro ställda 

tre pensionsfonder, Kniggeska, Liebrathsia och Brandelska fonderna, för hvil-

kas ekonomiska ställning summariskt redogöres i tab. l i t t . KK, här efteråt, 

pag. 43 införd. 
3) Direktionen öfver Borgerskapets Enkehus förvaltar jemväl serskilda pensions

fonder, i afseende å hvilka ställningen vid 1870 års slut nppgifvits hafva va

rit följande: kapitalbehållning 496,852 r:dr 17 öre, inkomster 17,600 r:dr, ut

gifter 17,500 r:dr och underhållstagares antal 90. 

4) I kapitalbehållningen är inräknad Asylets byggnadsfond, npptagen till 81,211 

r:dr 93 öre. 

5) Denna inrättning, hvars ändamål, såsom af benämningen antydes, är att emot-

laga från fängelset frigifna qvinnor, för a t t bereda dem tillfälle att genoro 

kristlig undervisning, vänjandet vid ett kristligt hemlif och lämplig sysselsätt

ning blifva återupprättade och såsom sådana återgifna till samhället, öppnades 

hösten 1860. Inrättningen står under H. K. H. Hertiginnans af Ö tergötland 

beskydd och dess angelägenheter vårdas af en styrelse, bestående af en ordfö

rande, vice ordförande och sex ledamöter. Den uppgifna fastigheten är belä

gen i qvarteret Bondesonen mindre med adress N:ris 26 och 28 vid Nya ga

tan inom Katarina församling. Från inrättningens tillkomst till 1869 års ut

gång hafva 72 qvinnor derstädes vårdats. 
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Tab. Litt. KK. Pensionsinrättningar och andra fromma stiftelser, till hvilka delegarerätt i allmänhet 
icke är beredd genom erlagda afgifter. 

) I tom ofvanuppgifna belopp i pensioner hafva år 1870 frän Kongl. Statskon

toret 1)67,534 r:dr 46 öre blifvit till Välgörenhets-, Understöds- och Pensions-

inrättningar i Stockholm utanordnadc. 

) Vadstena Krigsmans» uskassa och Invalidhusfonden sta under förvaltning af 

Kongl. Armé-förvaltningens Civil-departement. 

') Enligt hvad fullmiigtige i Riksbanken upplyst, hafva af dem blifvit utgifne: 

1) af anslaget till smärre julgåfcor åt fattiga såräl i hufi-iuhtacleii som or

terna, hvilket anslag årcu 1866—1869 utgjort 3,000 r-.dr, men för år 1870 

allenast 2,891 r:dr, understödsbelopp från och med 3 r:dr till och med 15 

i':dr åt ett antal personer, som sistnämnda år uppgått till 687 st. och således 

med 63 understigit antalet för år 1865; 2) af fullmägliges s. k. disposi

tionsräkning, pensioner och understöd till 23 personer å ett sammanräknadt 

belopp för år 1870 af 3,608 r:dr 48 öre, hvilket med 146 r:dr öfverskjuter 

hvad som för enahanda ändamål under år 1865 utbctaldes till 21 personer; 

samt 3) af räkningen "bvtesmedel till disposition iit de futtiga", anslag åt 2 

personer för år 1870, å tillhopa 105 r:dr. 

) Kapitalbehållning, inkomster m. m. äro här för båda fonderna sammanräknade, 

men de utgöra för Mcdaljfonden, som aflemnar till Militär-hospitalsfonden det 

öfvcrskolt å sina räntemedel, som icke läges i anspråk för understöd åt de 

nu fåtaliga lncdaljpensioniircrna, följande belopp, neinligcn: kapitalbehållning 

1-;0,000 r:dr, inkomster 6,000 r:dr, utgifter 533 r:dr 70 öre, deraf 288 r:dr 

till pensioner och 245 r;dr 70 öre till utgifter af andra slag, samt nnderhålls-

tagares antal 46. Militär-hospitalsfonden eger dessutom fastighet å landet, 

värderad till 1,500 r:dr. 
5) Båda dessa fonder förvaltas af Kongl. direktionen öfver Civilstatens Pensions-

inrättning. 
6) Dessa två testamentsfonder äro ställda under inseende af Stockholms Ilaudels-

och Ekonomi-kollegium. A Skepparen Ahlströms testamentsfond möjligen 

uppkommande öfverskott levereras vid hvarje års slut till Stockholms stads 

Vattigvärdsnämnd. 
7) Under år l h 6 9 har f. d. Siden- och Klädcskramhandels-Societetens Pensions

kassa, 23,000 r:dr, blifvit ställd under Bemcdlinga-koniinissionens förvaltning. 

Från nämnda kassa utgingo år 1870 tretton pensioner à 100 r:dr till enkor 

och döttrar efter Kramhaudlande. 
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2) Sjukvården. Antalet sjuke, som å diakoniss-sjukhuset 
under året vårdats är upptaget till 236, hvaraf voro: 

Under året hafva 

Forts. af Tab. Litt. KK. 

8) Af de uppgifna två kassorna tillhör den ena, nemligen Nationalkassan, Stock
holms skeppsrederin. 

9) Pensioneringen från denna anstalt, som omfattar sjöfolk från hela riket, tog 
sin början den 1 Januari 18G9. Endast ett jemförelsevis ringa belopp, upp
gående vid 1870 års slut till 8,940 r:dr, har anvisats att direkte uppbäras i 
Stockholm af 78 personer. 

''') Denna förening stiftades d.30Junil8G9och egde vid 1870 års utgång485ledamöter. 
") Denna af svenska sjöfarande utan afseende på grad, d. v. s. befäl, underbefäl 

och manskap, den 19 Januari 1863 stiftade förenings ändamål är att genom 
dertill bildad fond understödja sådana föreningens ledamöter, som genom ålder
dom, sjukdom eller annan olycka blifvit oförmögna att sig ordentligen för
sörja; söka bereda platser åt ledamöter, som deraf äro i saknad och att lemna 
begrafningshjelp åt aflidcn ledamots sterbhus. Föreningens styrelse består af 
fem ledamöter. Styrelsen väljes så, att alla grader af sjömanskap äro inom 
densamma representerade. För sammanhållning och i ändamål att ledamö
terna på utrikes ort skola lättare kunna sammanträffa och vid behof bistå 

hvarandra, har föreningen, i hrars matrikel hvarje ledamot är under viss ord
ningsnummer antecknad, sin egen flagga, och föreningsledamot, som tillika är 
skeppsbefälhafvare, förer i flaggan det nummer, under hvilket han i matrikeln 
antecknats, äfvensom hvarje underbefäl och matros för samma ändamål be
gagnar en å bröstet buren mindre dekoration. 

12) Fonden förvaltas af direktionen öfver Strandbergska Läkare-inrättningen. 
") Under år 1870 har kassan erhållit en disposition af 24,540 r:dr. 
") Under perioden 186G—1870 har tillkommit en af Grefve C. A. D. Gylleuborg 

i lifstiden donerad fond å 7,500 r:dr. 
") I dessa uppgifter äro hvarken Riddarhuskasöans tillgångar eller värdet af sjclfva 

riddarhuset, såsom endast omfattande Ridderskapets och Adelns enskilda stånds-
angelägenheter, upptagna. Under perioden 1866—1870 hafva fyra nya testa
mentsfonder tillkommit med ett sammanlagdt kapital af 38,000 r:dr. Fler
talet af underhållstagare äro icke boende i Stockholm. 

|,J) Under femårsperioden hafva två donationer, nemligen Mamsell U. R- Salil-
stedts å 500 r:dr och Mamsell O. N. Häggnians å 3,000 r:dr tillkommit 
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3) Fattigvården. Antalet diakonissor, med uppdrag att be
söka och vårda fattige, dervid utgörande personlig mellanlänk 
mellan de gifvande och de tagande, har under året utgjort T. 

4) Barnavården. Denna har under året utöfvats af 34 

diakonissor och profsystrar, anställda i skolor, i barnhem, barn-
krubbor och barnhus. 

5) Vården om fallna qvinnor och barn har under året varit 
besörjd af 4 diakonissor och profsystrar. — Diakonissanstaltens 

Forts. af Tab. Litt. KK. 

') Kyrkorådet har under femårsperioden till förvaltning mottagit följande dona
tioner, nemligen: "1853 års kolerafond", 1,500 r:dr, insamlade år 1853 till 
understöd för barn, som genom då gängse kolerafarsot förlorat sina föräldrar; 
af f. d. Landtbrukaren Körner 3,000 r:dr, hvaraf räntan årligen utdelas till 
sex blinda personer; af Jungfru Norberg 1,500 r:dr, livars ränta årligen ut
betalas till "hederliga, i hehof stadda fruntimmer", och af Enkefru Albertiua 
Cabanis 2,000 r:dr, af hvilket kapital, sedan en reservfond af 400 r:dr bildats, 
livars ränteafkastning tillfaller kyrkokassan, räntan i öfrigt användes till un
derhåll af testamentsgifverskans graf och till utdeluing bland behöfvaude mcil-
lemmar af församlingen. 

') Den nppgifna kapitalbehållningen utgöres af följande fonder: Bryggaren Hart
mans testamentsfond 1,500 r-.dr, Vickholms d:o 6,500 r:dr, Handlanden A. 
Stenbergs d:0 2,000 r:dr, Enkan Lindbergs donationsfond 200 r:dr och Mam
sell Euckmans d:o 500 r:dr. Räntorna af dessa fonder användas till under-
stod i kläder åt fattiga skolbarn inom församlingen, med undantag af 100 
r:dr af räntan å Vickholms testamentsfond, hvilken ränta genom församlingens 
pastor vid jultiden kontant utdelas åt fattiga. 

) Den utaf Sejlareåldermannen J. F. Liberdt och hans hustru i lifstideu till 
förmån för de å Sabbatsbergs fattighus intagna Tyskar medelst testamente den 
18 December 1832 gjorda donation å 1,500 r:dr, hvilken genom räntans läg

gande till kapitalet ökats till 2,010 r:dr 10 öre, blef med Fattigvårdsnämn-
dens tillstånd vid 18G9 års utgång öfverlemnad till direktioneu öfver Sab
batsbergs fattighusinriiftning att af direktionen förvaltas. I afseeude å Sfor-
kyrkoförsamlingens enskilda Fattigvårdsstyrelses ekonomiska ställning vid 1870 
års slut liafva följande sifferuppgifter lemnats: kapitalbehållning 70,980 r:dr 
25 öre, inkomster 1,926 r:dr 11 öre, utgifter 1,793 r:dr 97 öre, underhålls-
t ägares antal 12;). 

21) Ar 1868 inropades å exekutiv auktion fastigheten N-o 7 qvarteret Bergsklip
pan större till betäckande af Klara församlings enskilda Fattigvårds i fastig
heten egande intecknade fordran. 

21) En af okänd person gjord donation S 500 r:dr har under perioden tillkommit. 
22) Kapitaltillgångarne hafva ökats medelst serskilda under perioden tillkomna do

nationer å tillsammans 6,100 r:dr. 
23J Tillgångarne äro genom testamenterade medel, kollekter och gåfvor ökade: år 

1866 med 14,861 r:dr 9 öre, år 1868 med 9,767 r:dr 4 öre, Sr 1869 med 

25,978 r:dr 77 öre och år 1870 med 231 r:dr 87 öre. 
a4) Den uppgifna kapitalbehållningen utgöres af Axel Arvid Raabs pensionsfond å 

1 500 r:dr och L. J . Warodells peusiousfond å 2,000 r:dr. 
25) Förvaltas af direktionen öfver Drottninghuset. 
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ekonomiska ställning vid 1870 års slut har uppgifvits vara föl
jande: inkomster 34,565 r:dr 22 öre, utgifter 34,672 r:dr 68 öre 
och skuld 40,521 r:dr 19 öre. Värdet af den anstalten till

hörande fastighet, helägen under N:ris 1 och 5 vid Ersta backe 
inom Katarina församling, är upptaget till 135,000 r:dr. 

Tab. Litt. LL. Öfriga Pensionsinrättningar i hufvudstaden, till hvilka delegarerätt i allmänhet beredes 
genom afgifter, i de flesta fall årliga sådana. 

') För de af kassans direktion jemväl förvaltade serskilda testamentsfonder redo-
göres i tat. Litt. KK pag. 48. 

2) Enär, enligt hvad direktionen öfver Arméens Pensionskassa gifvit tillkänna, så
väl nämnda kassas som ock Arméens Enke- och Pupillkassas räkenskaper för 
år 1870 vid uppgifternas meddelande ännu icke varit afslntade, afse uppgif
terna, i hvad de röra dessa kassor, förhållandet 1869. 

3) I afseende å nnderhållstagare erinras, att de för deras antal uppgifna siffror 
afse förhållandet 1869 och att, enär bland det serskildt för Enskilda Enke-

och Pupillfonden och serskildt för Allmänna Enke- och Pupillfonden upp
gifna antal underhållstagare de finnas, som från båda fonderna samtidigt åt
njuta pensioner, en del underhållstagare, hvad dessa två fonder angår, utgöras 
af samma personer. 

4) Begrafningshjelpen, som förut utgjort 75 r:dr, har blifvit förhöjd till 100 r:dr. 
5) Denna stiftades år 1855 och dess grundfond har bildats dels genom delega-

rinnornas årsafgifter, dels genom bidrag, insamlade vid anställda expositioner 
m. m. och dels genom donationer. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärdar 

S t o n n ä g t i g s t e , A l l e r nådig s te Konung! 

Eders Kongl. Maj: ts 

undcrdåuigste och tropligtigste 
tjenare och undersåte: 

G I L L I S B I L D T . 

./. F. Bratt. 
Stockholm i Öfverstatiiallare-Einbetets Kansli den 12 December 1871. 
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Tab. N:o 1. 

F O L K M Ä N G D . 

Utöfver livad berättelsens text sid. 4 innehåller angående hufvudstadens jordbruk och boskapsskötsel, 

hafva icke tillräckligt fullständiga uppgifter härom till Öfverståthållarc-Embetet ingått, att dessas återgifvande 

i föreskrifne Tab. N:o 2 om JORDBRUK och N:o 3 om BOSKAPSKÖTSEL ansetts kunna ega rum och till 

Tab. N:o 4 om SKOGSHUSHÅLLNING, N:o 5 DÖDADE ROFDJUR och N:o 6 HUSDJUR, DÖDADE AF 

ROFDJUR, förekommer för Stockholms stad intet att meddela. 



48 Stockholms stad. Tab N:o 7 .A. 

Tab. N:o 7 A. 

FABRIKER OCH MANUFAKTURINRÄTTNINGAR ÅR 1870. 



Tab. N:o 7 A. Stockholms stad. 49 

Fortsättning af Tab. N:o 7 a. 

FABRIKER OCH MANUFAKTURINRÄTTNINGAR ÅR 1870. 



50 Stockholms stad. Tab. N:o 7 b. 

Tab. N:o 7 b. 

HANDTVERKERIN ÅR 1870. 

Till Tab. N:o 8 ALLMÄNNA VÄGAR, GÄSTGIFVERIN OCH SKJUTS förekomma för Stockholms 
stad icke några uppgifter att serskildt meddela utöfver hvad i hithörande ämnen redan i den underdåniga 
berättelsens text finnes anfördt. 



Tabb. N:is 9 a, 9 b och 10. Stockholms stad. 51 

Tab. N:o 9 a. 

SJÖFARTEN ÅREN 1866—1870. 

Tab. N:o 9 b. 

HANDLANDE OCH DERAS BETJENING ÅR 1870. 

Tab. N:o 10. 

JORDOMRÅDE OCH EGENDOMAR. 

Till Tab. N:o 11 om LAGA SKIFTEN förekomma inga uppgifter att från Öfverståthållare-Embetet 
meddela. 



52 Stockholms stad. Tab. N:o 12. 

Tab. 

K R O N O -



Tab. N:o 12. Stockholms stad. 53 

N:o 12. 

U P P B Ö R D E N . 



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 . 
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:is 13 och 14. 
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