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Underdånig Berättelse till Kongl. Maj:t, angående Stockholms Län 

i statistiskt och ekonomiskt hänseende under åren 1848, 

1849 och 1850. 

§ 1. 

Länets allmänna beskaffenhet, 
Ett upprepande af hvad härom i förut afgifna: Femårsberättelser blifvit upp-
gifvet skulle sannolikt vara utan intresse och nytta, då något nytt icke är att 
meddela om Lånets allmänna beskaffenhet, som vanligen icke heller på en kor
tare tidrymd undergår någon förändring. Länets indelning har under ifråga
varande tre Av ej heller blifvit förändrad, hvarken i administrativt, judicielt el
ler ecklesiastikt hänseende. 

§ 2. 

Invånare. 
Folknummern i länet utgjorde, enligt 1850 års mantalslängder, 114,047, 

deraf 54,825 af mankön och 59,222 af qvinkön. Betalande personella utskyl-
der voro 30,602 män och 33,062 qvinnor, och derifrån befriade 24,223 af 
mankön och 26,160 af qvinkön. 

Progressionen af folkökningen sedan år 1822 visar sig af följande samman
ställning, grundad på fornt atgifne Femårsberättélser, enligt hvilka folknum-
mern uppgick: 

Âr 1822 till 95,221 personer 
« 1827 » 103,270 » 
» 1832 » 104,986 » 
» 1837 « 108,989 » 
» 1842 » 111,793 » 
» 1847 » 112,700 » 
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hvadan folkökningen utgjort: 
från 1822 till 1827 . . . . 8,049 personer 

» 1827 » 1832 . . . . 1,710 » 
» 1832 » 1837 . . . . 4,003 » 
» 1837 » 1842 . . . . 2,804 » 
» 1842 » 1847 . . . . 907 » 
» 1847 » 1850 . . . . 1,347 » 

Folkökningen, som under qvinqvenniet 1842—47 så betydligt inom Länet 
aftog, sannolikt i följd af 1844 och 1845 årens felslagna skördar och deraf 
uppkommande nöd, har således under ifrågavarande tre år återgått att närma 
sig till det vanligare förhållandet, och har derifrån icke varit hämmad af nå
gon missväxt eller allmännare gängse sjukdom. 

Inom de särskilda fögderier och städerne har folkmängdens tillökning 
eller förminskning förhållit sig sålunda: 
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Det är anmärkningsvärdt, att Färentuna fögderi, som dock är en af na
turen bättre lottad och bördigare del af Länet, är den enda ort af landsbyg
den, der folkminskning ägt rum. Detta lärer likväl härröra af större antal 
derifrån skedda utflyttningar till andra orter. 

Välståndet bland Länets invånare har under den tidrymd, som denna 
berättelse omfattar, i allmänhet varit i stigande. Detta är ock naturligt, då 
Länet varit välsignad t med skördar, som varit dels goda, dels åtminstone icke 
under medelmåttan. Verkningarne af nödåren 1844 och 1845 hafva dock 
sträckt sig ända till ifrågavarande tid, och den enda af dessa har väl icke 
varit, att under denna tid återbetalning måst till största delen göras af de 
undsättningslån, som i följd af förenämnde nödår blifvit Länets invånare af 
Staten meddelade till belopp af 305,130 R:dr 36 sk. 1 r.st, hvarå från år 1847 
voro oguldne 206,029 R:dr 41 sk. 10 r:st banko, som uu äro återbetalde, med 
undantag af afkorlade omkring 8,000 R:dr. Till välståndets stigande har bi
dragit, att priserna å landlmaunaprodukter varit i allmänhet högre än vanligt 
under lika goda år. 

Flertalet af allmogen saknar dock förmåga att uppbringa sig till mera 
stadgadt välstånd. Dertill fordras större omtanka, som utvecklar slöjdskicklig
het och husflit. Dessa finnas i ganska ringa grad bland allmogen i Länet; 
och de lära icke vara fä bland männen, som till och med sakna färdighet att 
tillverka sina egna redskap. Qvinnornas husflit står äfven ganska lågt och har 
i sednare lid väl snarare af- än tilltagit, hvilket visar sig deraf, att allmogen, 
som förut allmänt klädt sig med de tyger, de sjelfva tillverkat, numera till 
stor del köper dessa sina förnödenheter. Att detta icke länder till att öka 
förmögenheten är uppenbart. Deremot alstras häraf lyx, som icke medför 
allmänt gagn. 

Tillfällen till besutenhet hafva i sednare tid minskats icke obetydligt deri-
genom, alt innehafvare af herregods, hvilkas antal inom länet är stort, icke 
siillan foretagit sig alt lägga ej mindre derunder lydande gårdar, h vilka förut 
brukats af derå besutne landtbönder, än ock dagsverkslorp, i sambruk med 
hufvudgården, som derefler skötes genom stattorpare och statdrängar. Härige
nom har möjligen afkaslningen blifvit förökad och vinsten för godsets inne
hafvare för den närvarande tiden större. Men det kan icke vara annat, än 
till skada för det allmänna, att minska tillfallen till besutenhet och af landt-
bönderne göra statfolk, h vilkas i allmänhet usla ställning är för väl bekant, 
för att närmare behöfva omtalas; och vinsten af detta system lärer väl i fram-
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tiden blifva mindre, dû systemets verkningar visa sig genom ökad faltigvårds-
tunga, oberäknad all annan förlust (or det allmänna. 

För den tjenamle och arbetande klassen har icke varit någon ovanlig brist 
på tjenster och arbete inom Länet under un ifrågavarande år. Dagsverkspri-
serne hafva varit for en duglig person, på egen kost, under sommaren mellan 
3 2 och 40 skillingar for man och allmännast 16 skillingar, allt banko, for 
qvinna, samt vintertiden emellan hälften och tvåtredjedelar af berörde priser. 

Att inom en kortare l id rymd bedöma sedlighetens stigande eller sjun
kande är svårare, än att det sanna kan ined tillförlitlighet trättas. Såvida man 
härv id endast tager i betraktande sedlighetens kränkning genom gröfre lagbrott, 
bä r förhållandet under sednare åren ett ganska fördelaktigt vittnesbörd. An
talet af personer, som för gröfre förbrytelser undergått bestraffningar af alla 
slag å Länets häkle, bar netnligen betydligt nedgått, så alt, då del år 1847 
utgjorde 177 personer, var del 1848 blött 120, 1849 : 127 och 1850: 119 per
soner. Dock torde icke, utan misstag, detta lyckliga resultat till någon stor 
del få tillskrifvas ökad moralitet, om icke i så måtto, a l l fyllerilasten, som 
oftast har brott till följeslagare, är i uttagande, hvilket visserligen i sin mån 
befordrats derigenom, att frestelserna minskals genom i sednare år skedda in
dragningar af många krogar, hvarä Länet förut haft alltför stor tillgäng; utan 
torde minskningen i brottens antal mest härröra af goda år och i följd deraf 
bät tre tillfälle till utkomst och arbete, hvars saknad alltför ofta alstrar de 
vanligast förekommande brott, tjufnader. Dut förljenar härvid väl al t anmär 
kas, hurusom brotten minskats just på en tid, slraxt eller det ny lagstiftning 
borttagit de hårda band, som förut voro lagda på de så kallade försvarslöse, 
samt medgifvit dem större frihet, hvaraf någon fara således icke sig visat. E n 
ovilkorlig följd deraf har deremot varit en betydlig minskning i fångantal, 
som förut till flertalet utgjordes af försvarslöse och Insdrifvare, dä åter antalet 
af sådane till länshäktet inkomna nu för hvarje år nedgått, så att då det ännu 
år 1847 uppgick till 163 personer, det sedermera varit 1848 : 106, 1 8 4 9 : 103 
och 1 8 5 0 : 8 9 personer. 

§ 3. 

Hufvudnäringar. 
Jordbruket är af när ingar inom Länet den förnämsta och derpå grunda 

dess invånare till största delen sin utkomst. Hågen för denna näring tilltager, 
ocb dertill bidraga i sin mån de anstalter, hvilka i sednare år blifvit från 
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det allmännas sida gjorda for näiringens utveckling, och de årliga landlbruks-
inöten, hvilka, genom Hushållnings-Sällskapets föranstaltande, älven i detta Lan 
b1ifvit hållna och äro gagnande ej mindre derigenom, all den uppmärksamhet, 
som sålunda egnas jordbruket och dess id käre, innehar uppmuntran, än ock 
genom den kännedom om olika jordbruksmethoder, fördelaktigare landtbruks-
redskap m. m., som dervid meddelas och såinedelsl allmännare sprides. 

Odlingen af kärr, mässar, sämre ängar och hagar har raskt fortgått, nä
stan allestädes inom Länet, så att, om än vidsträcktare odlingsföretag till större 
antal icke iörehafls under nu ifrågavarande tre år, dock antagas kan, alt der-
under den odlade jorden ökats med åtminstone några tusende tunnland. Bland 
större arbeten i delta afseende må nämnas: en vid Lindö egendom i Wallen-
luna härad företagen odling af en sank äng om 250 tunnlands vidd, dervid, 
jemte sänkning af en mindre sjö, erfordrats dikning af 9,000 alnar; samt vid 
Ekeby och Kohlsta egendomar i Närdinghundra härad, hvarest 100 tunnland 
ängs-, hag- och kärr-mark upptagits, dervid den odlade jorden blifvit till åker 
förvandlad och i tegar förlagd. Såsom särskildt anmärkningsvärd framstår den 
förvånande utveckling, som jordbruk, ladngårdsskölsel och krealursförädling 
redan ernått och vidare synas gå till möte inom Huddinge och Brännkyrka 
socknar. Inom delta pastorat äro under sednast förflutna- 15 år minst 1,400 
tunnland uppodlade och kreaturens antal ökadt med omkring 1000 stycken, 
h vilka födas väl, korna på flera stallen hela året inom hus; och såsom resul
tat kan med skäl antagas, att produktionen af jordbrukets och ladugårdens 
alster inom berörde pastorat, jemlörde med förhållandel före sagde tidpunkt, 
fördubblats. Det förljenar ock all omförmälas, såsom mindre vanligt, alt en 
torpare under Sanda egendom i Öslerhaninge socken, h vilken lillförene i egen
skap af dräng tjenl vid denna gård och der lärt sig inse fördelen af etl vår-
dadt jordbruk, sedan längre tid tillbaka brukat sin åker förlagd i smala tegar. 
Något understöd af allmänna medel till odlingsföretag har under ifrågavarande 
lidrymd icke blifvit någon inom Länet beviljadt. 

Ännu äro de gamla åkerbruksredskapen, trädessloek eller årder, pinnharf, 
sladd och vält mest i bruk hos allmogen, hvaremol vid herrgårdarne flera 
slags nya redskap fått insteg, särdeles plogar och harfvar af lämpligare beskaf
fenhet. Efterdömet följes småningom af allmogen, som till en del lillegnal sig 
förbättrade redskap, isynnerhet plogar. 

Åkerjorden brukas af allmogen fortfarande på förut öfligt salt, så att hälften 
deraf hvarje år ligger i träde; dock alt i allmänhet någon, del af trädesjorden 
af allmogen användes till besädande med ärter, potates och bönor. Vexelbruk är 
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gängse vid en del herrgårdar, vanligast med sju årsskiften, hvaraf besås 2-7 med 
höstsäde af hvele och räg, 2-7 med vårsäde, korn, bafru, ärter och vicker samt 
1-7 med klöfver och rotfrukter, Uvaremot de öfriga 2-7:delarne ligga vexelvis 
i trade. 

Den odlingsbara jorden användes hos allmogen förnämligast till sädespro-
duktion. Ängsskötseln har likväl äfven gjort framsteg, och ganska allmänt har 
allmogen företagit sig att förvandla sina gamla naturliga ängar, som voro min
dre gifvande, till artiiiciela, mest för att bära timolej. Dessa, som fordra 
mycken gödning, kunna dock svårligen i längden hållas bärande med den 
ringa tillgång på gödningsämnen, allmogen äger efter sina vanligen inskränkta 
och dåliga ladugårdar. 

Följande tabell, uppgjord enligt de vid förut afgifna Femårsberällelser 
meddelade uppgifter och dem, som nu inkommit, visar, huru utsäde och me-
delafkastning deraf inom Länet under längre tid tillhaka sig förhållit. 

Utsädet å, och afkastningen af städernas jord äro dock icke beräknade i 
ofvanstående belopp för år 1850. 

Den torröla och annan sjuklighet, hvaraf potatesen hotades med förstö
ring, har under dessa tre år varit i aftagande och 1850 föga försports. 

Under vanliga förhållanden öfverstiger spanmåls- och potatesproduktionen 
betydligt Länets invånares eget behof. Öfverskottet afsättes till största delen i 
hufvudstaden. Från Länet försäljes äfven hö till större mängd, mest från 
herrgårdar närmare Stockholm samt omkring Mälaren och Saltsjön. Andra 
jordbruksprodukter framalstras till ringa belopp. Linodlingen är obetydlig och 

fyller 
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fyller icke alleslädes invånarnes egna behof. Hampa produceras ännu mindre. 
Humlegårdar blifva mera sällsynta och inskränkta, och den humla, som förbru
kas i Länet , köpes till stor del frän andra orter. Trädgårdsskötsel förekommer 
högst sällan vid allmogens gårdar, utom inom Färentuna härad, derifrån t räd-
gårdsalsler icke obetydligt förytlras i hufvudstaden äfven af allmogen. Vid 
herrgårdarne åter finnas i allmänhet vårdade trädgårdar, och a t t hägen fördes-
sas utvidgning och förbättrande är tillig, kan slutas, bland annat , deraf, att, 
sedan genom Hushållnings-Sällskapet tillfälle blifvit beredl att från utrikes ort 
erhålla fruktträd, 1,500 stycken sådana af flera slag år 1850 införskrefvos 
för åtskillige större jordägares räkning. Tobak planteras numera alls icke in
om Länet. 

Kreatursskötseln. Några åtgärder för förbättrande af kreatursracerne hafva 
under den tid, som utgör föremål-för denna berättelse, icke blifvit gjorda, 
utom att en och annan ägare af större egendom förskaffat sig stam till ädlare 
kreatursracer. I öfrigt far Kongl. Maj:ts Befallningshafvande åberopa livad 
sednast aigifne Femårsberättelse i denna del innehåller. Allmogens ladugår
dar, som minskades i följd af de missgynnande åren 1844 och 1845, 
hafva åter till det närmaste blifvit uppbringade till det stånd, bvari de förut 
befunnos. 

Ifrån all kreaturssjuka har Länet under ifrågavarande år varit skyddadt , 
ehuru man haft at t befara spridandet af den i rikets sydligaste Län gängse 
såkallade elakartade Inngsjukan bland fäkreaturen, hvarföre ock försök varit 
gjordt att inom detta Län, såsom i flera andra skett, bilda ett bolag till för
säkring mot skada af nämnde sjuka, hvilket bolag, derför Kongl. Maj:t den 
20 April 1849 i nåder fastställt reglemente, dock icke kommit till s tånd, 
emedan teckning till delaktighet deri icke blifvit gjord till fastställd summa. 
För att till någon del afhjelpa denna brist hafva, på Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes uppmaning, Länets invånare till ett betydligt antal tecknat sig å 
utfärdade subskriptionslistor att för hvarje fäkreatur erlägga högst 8 skillingar 
banko till sammanskott för ersättande af kreatur, som kunde komma att inom 
Länet nedslagtas, i händelse den elakartade lungsjukan bär skulle sig yppa. 

I livad mån de särskilda slagen husdjur inom Länet sedan år 1822 ökats 
eller minskats visar sig af följande jemförelse: 

Berättelse öfver Stockholms Län för åren 1848—1850. 2 
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Städernas kreatur äro icke beräknade i antalet för år 1850. 
Skogsskötseln har vid alla bruk och flera större egendomar börjat hand-

hafvas mera ralionelt efter ordentlig indelning. Flera bruk hafva kunniga 
skogsförvaltare. För öfrigt egnas i allmänhet alltför ringa omsorg åt skogs
vården. På åtskilliga trakter är brist på skogsprodukter, synnerligen i Fären-
tuna och Erlinghundra härader samt delar af Långhundra och Seminghundra 
härader Sistnämnde tre häraders invånare undsättas till någon del med virke 
från samma häraders allmänningar, hvilka jemte Sollentuna härads allmän
ning äro de enda allmänna skogar i Länet, hvaröfver vården tillhör Kongl. 
IVlaj:ts Befallningshafvande. Dessa fyra allniänningar äro indelade till trakt-
huggning och planer för skötseln fastställde af Kaminar-Collegium. Trakt
huggning har ock i flera år ägt rum å allmänningarne, utom å Sollentuna 
härads, hvilken dock äfven beredes till enahanda brukningsmethod, som efter 
stadgad tid, 19 år härefter, skall vidtaga. Från alla fyra allmänningarne 
hafva blifvit utsynade ål häradsboerne årligen omkring 600 famnar virke af 
alla slag, eller alla tre åren tillhopa 1,787 famnar, således något mindre än 
under förutgångne qvinqvennium, då utsyningarne uppgingo tillsammans till 
3,287 famnar. 

Bergs- och Bruksrörelsen. Grufvor för upphemlning af annan slags malm, 
än jern, äro icke i Länet bearbetade. Af jerngrufvorna äro de å Utön i Sot
holms härad de förnämsta, hvilka dock under ifrågavarande tre år varit med 
mindre framgång bearbetade, så alt då de år 1847 gåfvo 82,163 Skeppund 
tackjernsvigt, erhöllos 1848 endast 68,156 Skeppund; och som under nästföljde 
två år arbetet förhindrats och skada orsakats af ett större bergras, hafva upp-
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hemlats 1849 allenast 39,145 Skeppund och 1850: 40,488. Deremot hafva 
Jerna grufvor i Öknebo härad visat ett gynsammare resultat och malmuppfor
dringen årligen stigit, så att der erhållits 1848: 8,991 Skeppund, 1849: 9,720 
och 1850: 40,165. De öfriga grufvorna i Länet, alla befintliga i dess nordli
gaste del, nemligen Herrängs grufvefäll i Häfverö socken, Wiggelsbo grufvor 
i Wahlö socken samt åtskilliga smärre grufvor i Hargs, Forssmarks, Börstils, 
Wablö och Waddö Socknar hafva gifvit tillsammans 1848: 29,348 Skeppund, 
1849: 29,250 och 1850: 38,940 Skeppund malm. 

Tackjernstillverkning har inom Länet ägt rum vid fyra masugnar, nem ligen 
Bennebol i Bladåkers socken, Länna i Almunge socken, Edsbro i socknen af 
samma namn och Wällnora i Knutby socken, vid hvilka tillverkats 1848: 
5,929 och 1849: 12,636 Skeppund tackjern, inbcriiknadt gjutgod.s. 1850 års 
tillverkning kan af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande icke meddelas, i saknad 
af uppgift derå. 

Berkinge masugn i Wahlo socken har icke varit i gång. 
Stång- och Ämnesjerns-tillverkningen, som bedrifvits vid Forssmarks bruk i 

Forssmarks socken, Hargs bruk i Hargs socken, Schebo i Ununge socken, Rå
näs i Fasterna socken, Ortala i Wäddö socken och Nyqvarn i Thuringe soc
ken, af hvilka de fyra förstnämnde hafva till en del Vallonsmide, är upp-
gifven: 

för år 1848 till 19,377 Skepp, bergsvigt 
» 1849 » 12,461 » » 
» 1850 » 12,147 » » 

Vid Schebo bruk finnes äfven ett valsverk för tillverkning af jernplatar, 
samt vid Nyqvarns och Forssmarks bruk stålugnar jemte hammare för stål-
räckning. I öfrigt idkas manufaktursmideu vid Johannisforss i Forssmarks 
socken, hvarest tillverkas vagnsfjedrar, axlar och såkallade svanhalsar, hvilka 
äro kända för godhet och mycket efterfrågade; vid Bränninge i Tveta socken, 
för tillverkning af plogar, billar, spadar och flera slags redskap; samt vid 
Wira i Kulla socken, hvarest förfärdigas liar och andra eggjern. 

Jernmanufakturtillverkningen har, enligt uppgifter, uppgått vid alla verk 
inom Länet: 

Är 1848 till 607 Skepp, bergsvigt 
» 1849 » 1,192 » » 
» 1850 » 2,468 » » 

Icke något nytt jernverk har under dessa år inom Länet tillkommit. 
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Ett betydligare kalkstensbrott finnes vid Karta i Sorunda socken, hvarifrån 
afyttras kalk i större qvanti tet , som dock icke är uppgifven. I Wårdinge 
socken och på några andra ställen i Länet erhålles älven kalk, som till största 
delen förbrukas i kringliggande orter. 

Qvarnsten brytes på flera stallen i Rådmansö sucken. 
Andra bruk, fabriker och inrättningar. 
Vid samtlige Fabriksinrätlningarne å Länets landsbygd, hvilkas särskilda 

slag äro i bifogade tabell upptagne, utgjorde, så vidt uppgilvet blifvit, lillverk-
ninearnes värde och dervid sysselsatte arbetare: 

Ar 1848 värde R:dr 197,680; arbetare 526. 
» 1849 » » 319,258; » 654. 
» 1850 » » 345,390; » 651. 

De uti sista Femårsberältelsen uppgifne fabriksinrättningar halva fortfa
rande bedrifvits, samt de deri, såsom varande under anläggning, omförmäJde, 
Pappersbruket vid Nyqvarn och Klädesfabriken vid Åhlö eller Åhleström, äro nu 
komne i gång. Dock är nämnde pappersbruks tillverkningsvärde, såsom ännu 
ej uppgilvet, icke inberäknadt i olvanstående för ofriga fabrikerna sammanräk-
nade värde. 

Bland anläggningar, som under nu ifrågavarande t id rymd, efter behörigt 
tillstånd, skett, är isynnerhet förtjent at t nämnas det å on Lilla Essingen i 
Bromma socken inrättade, ett bolag tillhöriga, Skeppsvarf för byggande och 
reparation af fartyg och båtar, hvarvid år 1850 varit sysselsatte 51 arbetare 
och tillverkningsvärdet uppgifvits till 37,100 R:dr. 

Utom detta skeppsvarf samt pappersbruket vid Nyqvarn och klädesfa
briken vid Ahlö hafva under dessa tre år endast 3 nya fabriksanläggningar, 
enligt nådiga Fabriks- och Handtverks-Ordningen den 22 December 1846, 
blifvit hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande anmälde och med tillståndsbref 
försedde, nemligen två garfverier och en fabrik för tillverkning af cigarrer, 
rulltobak och snus, hvilken sistnämnde dock sedermera icke kommit till an
läggning. 

De förut i Länet befintliga inånga tegelslagerier hafva tillökats med flera 
nya sådane. I ofvan uppgifne tillverkningsvärden och arbetare vid fabrikerna 
äro icke inberäknade tegelbrukens tillverkningar eller vid desamma anställde 
arbetare. 

Till idkande af handtverksverkstad å landet, enligt livad i ofvanberörde 
nådiga Fabr iks- och Handtverks-Ordning är medgifvet, har ingen sig anmält. 
Endast gerningsmän äro å landet antagne. 
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På mjol- och sågqvarnar har Länet god tillgång, och, utom de förut be
fintliga tu l lmjölqvanar , hafva under ifråga varande t id rymd åtta nya sådana 
blifvit af Kongl. Majris Befallningshafvande tillåtna. 

Handlande å landet, som i öppna bodar med behörigt tillstånd idkade 
handel, utgjorde, år 1848 : 24, 1849 : 21 och 1850 : 28 . 

§ 4. 

Binäringar. 
Fisket år fur skärgårdens invånare af stor vigt och kan till och med an

ses för hufvudnäring, åtminstone i Borst ils och Gräsö socknars skärgård, h var-
est fångsten af s trömming, som utgör förnämligaste föremålet för fisket, upp-
gifves halva fortfarande, ulan förminskning, lemiiat till saitning årligen omkring 
1,2()0 tunnor, som vid försäljning helalls med 11 R:dr 16 sk. à 12 R:dr 
banko tunnan och således gifvit en betydlig inkomst. Uti den återstående 
större delen af Länets skärgård har strömmingsfisket, som redan under förra 
är varit i allagande, icke heller under nu ifrågavarande t idrymd gifvit lyckli
gare resultat, utan snarare aflagit, med undantag af år 1850 i Åkers och 
Wermdö Skeppslagers skärgård, der del då skall varit fördelaktigare än åren 
forut. Fångsten af andra fisksorter är ej af någon betydenhet ocli lemnar 
ringa till handeln. 

1 anledning af fiskels förfall har, uppå underdånig framställning af Lä
nets Hushållnings-Sällskap, Kongl. Maj:t år 1850 anvisat åt Sällskapet 2,000 
Krdr banko, a l l ulgä med hälften berörde år och hälften det påföljde, för at t 
bekosta anställande al undersökningar i Länets skärgård i alseende å fiskets 
upphjelpande till hvilkel ändamål Kongl. Majrt äfven läckts tillåta, a l l en 
Kronan tillhörig mindre ångbåt eller annat för ändamålet tjenligt fartyg finge 
begagnas; och har år 1850 sådan undersökning i skärgården påbörjats under 
ledning af Professoren och Riddaren af Kongl. Maj:ts Nordstjerne-Orden C. J. 
Sundevall. 

Skjälfångst idkas af få och lemnar ringa afkastning. 

Sjöfarten med landtmän tillhöriga fartyg och bålar utöfver 5 läster har 
hvarje år varit i stigande. Sådana fartyg och båtar utgjorde: 

År 1848 . . . . 237 st. om 5,685 läster 
» 1849 . . . . 271 » » 6,473 » 
» 1850 . . . . 298 » » 7,315 » 
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Sjöfart är en vigtig och indrägtig näringsgren för Roslagens skärgård och 
idkas mest för fraktfart inrikes orter emellan. Till utrikes sjöfart voro år 1850 
begagnade 7 landtmanna-fartyg om tillhopa 4 9 8 1-4 läster. 

Skeppsbyggeri bedrifves flitigt i nämnde skargård, hvarest nybyggdes: 

År 1848 . . . . 24 st. fartyg och båtar om 572 läster 
» 1849 . . . . 24 » » » » » 743i » 
» 1850 . . . . 20 » » » » » 727i » 

Jagten lemnar någon behållning endast i skärgården, der sträck- och sjö-
fogel äro föremål derför. På annat villebråd är tillgängen inom Länet ringa. 

Kolning idkas hufvudsakligast i Länets norra del för der varande jern-
verks behof samt mindre betydligt äfven i skärgården för afsalu i hufvudsladen. 

Tjärubränning bedrifves ganska obetydligt och lemnar icke något till handeln. 
Salpetertillverkningen har varit i aflagande. 
Forsling lemnar inkomst för allmogen egentligen endast i de trakter, der 

jernverk finnas. 
Bränvinsbränningen har mer och mer öfvergifvits af allmogen, hvartill väl 

bidragit den förhöjda beskattningen, som gör tillverkningskostnaden drygare. 
Hufvudsakligast utöfvas denna näring vid större egendomar, af hvilka dock 
flera i sednare år nedlagt densamma. Antalet af behörigen anmälda pannor 
af särskilda slag har utgjort: 

§ 5. 

Förvaltning och Politisk författning. 
U n d e r ifrågavarande tre år har något hemman hvarken fallit i ödesmål 

eller blifvit derifrån upptaget, icke heller är något nyt t hemman eller nybygge 
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vordel skattlagdt. Från Krono har blifvit till Skalle löst 1 2-8 mantal . Antalet 
af särskilda slags hemman, lägenheter, qvarnar m. m. inhemtas af bifogade tabell. 

Hemmansklyfningen har icke blifvit utsträckt längre än under nästför-
flutna tid. Klyfning utöfver 1-8 rnanlal är sällsynt inom de delar af Länet, 
der allmogen hemtar sin hufvudsakliga utkomst af jorden; och då hemmanen 
i Länet mest äro af ringa jordvidd och svag beskaffenhet, torde på ganska få 
ställen besutenhel äga rum pä mindre än 1-9 mantal och flerstädes icke ens på 
detla hemmantal . I skärgården, i synnerhet på längre ut belägna öar, äro 
dock hemmanen klufna i mindre delar, ända till 1-52:dels mantal ; men derstä-
des är jordbruket mera binäring, samt sjöfart, fiske och lolsning de egentliga 
inkomstkällorna. 

Genom laga skiften hafva under dessa tre år blifvit delade 158 1-4 mantal 
med en ägorymd af 5,657 tunnland åker, 7,678 tunnland äng och 32,080 
lunnland skog och betesmark; hvarjemte blifvit uppgångue rålinier samt verk
ställde stängsel- och vägdelniugar m. m. till en längd af 2,388,282 alnar. För 
utflyttningar i följd af laga skiften hafva under alla tre åren blifvit beviljade 
understöd af statsmedel till belopp af 4 ,810 R:dr 14 sk. banko. 

Statsbidrag. Utskylder och allmänna besvär å landet hafva, såsom tabel
len närmare utvisar, blifvit för år 1850 beräknade till följande belopp och 
värden: 

Bevillningen 111,144: 5. 8. 
Ständiga räntan 205,555: 34. 4. 
Arrendemedel 33,003: 23. 1. 
Kostnad för rustning och rotering 117,974: 11. 8. 
Klerecislatens underhåll 106,521: 27. 5. 
Faltigförsörjning 19,172: 24. — 
Skjuls 42,646: 34. 7. 
Väghållning 91,752: 3. -
Diverse afgifter, onera och besvär 48,087: 16. — 

Summa Banko R:dr 775,857: 35. 9. 

Kostnaden för väghållningen har dock under 1850 otvifvelaktigt betydligt 
öfverstigit, om icke uppgått till flera gånger det beräknade beloppet 91,752 
R:dr 3 sk., i anseende till det myckna arbete Länets invånare på de flesta 
trakter nedlagt å vägarnes utläggning till större bredd och försättande i 
bättre skick. 
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Till bestridande af kungs- och krono- samt gästgifveriskjutsen har inom 
Länet årligen utgått följande antal hästar: 

Utom vid de gästgifvaregårdar, som i förra Femårsberättelsen uppgifvas 
och der entreprenader, enligt förnyade kontrakter, fortfara, är skjutsningen på 
entreprenad numera upplåten äfven vid Fittja, Rotebro, Brolthy, Asby, Wermdö 
och Berga gästgifvaregårdar. Vid Fittja och Rotebro är entreprenadafgiften dry
gast och erlägges med 33 R:dr 16 sk. banko per mantal för året. 

Omläggning af backig väg har under ifrågavarande år, med understöd af 
statsmedel, blifvit verkställd i Åkers Skeppslag till en längd af 3,180 alnar. 
Ny väg till en längd af 1 5-6 mil är ock under anlägguing inom en del af Bör-
stils socken, hvilket arbete bestrides af nämnde sockens invånare, som sökt 
allmänt understöd dertill, utan att sådant blifvit beviljadt. För öfrigt hafva, 
såsom ofvan är nämndt, Länets invånare på de flesta trakter nedlagt betyd
ligt arbete och kostnad för de gamla vägarnes utvidgning och förbättrande. 
Någon kanalanläggning har icke förekommit. 

Trafiken å Södertelje och Wäddö kanaler har varit större, än under 
nästförutgångna år. Antalet fartyg och båtar, som passerat desamma, samt 
derför uppburna kanalafgifter upplyses af följande: 

Det 
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Det bär uppgifna lästetal motsvarar dock icke fullkomligt antalet fartyg 
och båtar, som passerat kanalerna, emedan en mindre del deraf icke under
gått mätning och deras lästetal således icke kommit med i beräkning. 

De för helsovården inom Länet anställda läkare och befintliga sjukvårds-
anstalter uppgifvas i sista Femårsberättelsen och hafva varit desamma under 
nu ifrågavarande år, med tillägg af ett provisoriskt sjukhus, som, för bristande 
utrymme å Serafimer-Lasarettet, måst i hufvudstaden inrättas för Länets sjuke. 

Vid sjukvårdsanstalterne hafva följande antal personer njutit vård: 

Kostnaderne för de ofvan först upptagna fyra sjukvårdsanstalter hafva ut
gjort år 1848: R:dr 6,099: 30., år 1849: R:dr 5,826: 23. 11, och år 1850: 
R:dr 6,681: 45. 1. banko, hvilka kostnader blifvit bestridda af kurhusmedlen, 
jemte ett årligt tillskott af 2,333 R:dr 16 sk. banko från Serafimer Ordens-
Gillet, utgörande dels enskilda donationsmedel och dels hospitalsmedel. Lö-
wenströmska Lasarettet åter underhålles helt och hållet genom enskild donation. 

I nästan alla socknar af Länet äro ständiga Barnmorskor anställda. 
Af någon allmännare sjuklighet bar Länet under ifrågavarande tre år icke 

varit hemsökt, utom att i några socknar, isynnerhet närmast hufvudstaden, i 
slutet af år 1849 och i början af år 1850 smittkoppor voro gängse, dock utan 
att någon större dödlighet deraf förspordes. 

Fattigförsörjningen är, i öfverensslämmelse med nådiga Förordningen den 
25 Maj 1847, i allmänhet bättre ordnad än tillförene, men kostnaderne der-
för hafva, särdeles i en del socknar närmast omkring hufvudstaden, blifvit 
mera känbara. Tiggeri å landsbygden förekommer mera sällan än förut, 
hvilket väl får tillskrifvas ett noggrannare handhafvande af fattigvården, som 
af berörde nådiga Förordning biifvit en följd. 

Berättelse öfver Stockholms Län för åren 1848—1850. 3 
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Det inom Länet bildade och med nådigt reglemente år 1844 försedda 
bolag till försäkring af byggnader och lösegendom har tillvunnit sig allt. flera 
delägare och större förtroende, så att under ifrågavarande tre år försäkrings
värdet ökats för byggnader med 1,349,260 R:dr och för lösegendom med 
741,630 R:dr. Hela försäkringsvärdet utgjorde, vid slutet af det brandstodsår, 
som tilländagick den 14 Mars 1851 , för byggnader 8,247,590 R:dr och fur 
lösegendom 5,518,360 R:dr, t i l lsammans 13,765,950 R:dr banko. 

Länets Hushållnings-Sällskap, bildadt år 1847, har med nitisk verksamhet 
vändt sin omtanka till befordrande af flera allmänt nyttiga företag och der-
ibland medverkat till inrät tande af en Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalt för 
Stockholms stad och Län, för hvilken reglemente blifvit den 11 Januari 1850 
af Kongl. Maj:t i nåder faststäldt. 

Till Rofdjurens utödande har under dessa tre år vinterskall endast en 
gång, nemligen år 1848, blifvit hållet, dervid dödades 4 vargar. Till rofdju-
rens förminskning bidraga mest de premier, som, enligt af Länets invånare 
träffade och af Kongl. Maj:t stadfästade öfverenskommelser, erhållas till visst 
belopp för h varje rofdjur af olika slag. Sålunda hafva, emot premier, blifvit 
fångade under alla tre åren 12 vargar, 60 lodjur och 45 räfvar, hvilket dock 
är betydligt mindre än under nästförflutna tid, då på fem år emot premier 
fångades 77 vargar och 120 lodjur. Det oaktadt har icke försports någon 
särdeles olägenhet af rofdjur, livaraf kan slutas, att deras antal inom Länet 
betydligt minskats. 

Utmätningar hafva blifvit verkställda för belopp, som för landet och stä
derna til lsammans utgjort: 

För Kronans intrader. För privata fordringar. 

År 1848 .... 39,740 R:dr 65,194 R:dr 
» 1849 .... 19,536 » 88,547 » 
» 1850 .... 19,027 » 78,206 » 

Att utmätningar för Kronans intrader år 1848 skett till så betydligt 
större belopp, än de öfriga åren, lärer härröra af indrifningen utaf sista afbe-
talningen å det Länets invånare förut beviljade undsätlningslån. 

Under ifrågavarande tre år hafva endast 7 fastigheter å landet och 2 i 
städerna inom Länet blifvit ulmätningsvis försålde. 
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§ 6. 

Städerna. 
hvilkas folkmängd är här ofvan uppgifven, bibehålla sig ännu på samma låga 
ståndpunkt, som förut, i industrielt hänseende. Den enda af städerna inom 
Länet, som synes något förkofra sig, är Södertelje. Dertill har bidragit till
komsten af 2:ne fabriker i stadens granskap, nemiigen ofvannänuide klädes
fabrik vid Åhlö och pappersbruk vid Nyqvarn, äfvensom inrättandet i staden 
af en kallvattenkuranslalt, som öppnades sommaren 1849 och sedermera varit 
af temligen talrikt antal patienter besökt. 

Deremot har Norrtelje, sedan gevärsfaktoriet derstädes nedlades, nästan 
ständigt varit sjunkande, hvilket visar sig såväl genom folknummerns förminsk
ning, som af stadens betydliga fattigpersonal, hvilken, på den ringa folkmäng
den 977, utgjorde, vid 1850 års slut, 49 personer. I denna stad bar blifvit 
öppnad en gyttjebadanstalt, hvilken h varje sommar begagnats at badgäster till 
rätt betydligt antal. 

I öfrigt hafva nya anläggningar i städerna icke under dessa år ägt rum. 

Särskilda slags näringsidkare i städerna voro år 1850 följande: 

Af det stora antalet handt verkare i Norrtelje hafva dock flera icke haft 
utkomst af sina handtverk, utan anlitat andra näringsutvägar för sin för
sörjning. 
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Utsädet å, och afkastningen af städernas jord samt antalet af de i stä
derna underhållna kreatur utvisar bilagde tabell, som äfven upptager de sär-
skilda slagen statsbidrag, hvilka för alla städerna blifvit beräknade i medeltal 
tillhopa till 25,876 R:dr 1 sk. 2 r:st banka Stockholm å Landskansliet den 
28 Februari 1852. 

G. F. LILJENCRANTS. 

B. U. P. Normelli. G. P. af Sillen. 
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