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Underdånig Berättelse om tillståndet i Statistiskt och 
Ekonomiskt hänseende inom Stockholms Län för 
åren 1851, 1852, 1853, 1854 och 1855. 

§ 1. 

Länets allmänna beskaffenhet. 

Stockholms Län, som har en yla af omkring sextiosju qvadraLmil, är till 
naturen oinvexlande. De delar deraf, som ligga närmast Mälaren och intill 
medlersta delen af Upsala Län, äro gamla slättbygder, som hafva foga af 
.skogar och vatten samt sträcka sig östligt till det inre af Länet, Lill dess 
de två till tre mil från hafskusten mötas af mera kuperadt land, der åker
fälten i al lmänhet äro af inskränkt vidd samt skogar och sjöar mera före
komma. Af sistnämnde beskaffenhet är i al lmänhet äfven Länets nordliga
ste del, Frösäkers härad, och en del af Närdingbundra härad, såväl som 
Länets del söder om hufvudsladen, det sä kallade Södertörn, derinom dock 
på några ställen förekomina temligen betydliga och bördiga slätter, såsom i 
Öster- och Westerhauinge, Jerna och Thuringe socknar. Särdeles uppfyldt 
med berg och oländiga maiker är W e r m d ö skeppslag. Ehuru skogs- och 
utmärker upptaga den betydligare delen af Länels yla, har Länet ändock 
icke några särdeles stora sammanhängande skogar. De mest omfattande äro 
de skogar, som höra till jernverken i Länets nordligare del, samt de inom 
Länet befintliga fyra härads-allniätiningar, äfvensom den skogsmark, som till 
stor del bildar gräns emellan Solbolms och Svarllösa härader i Södertörn. 

Länets indelning i judicielt hänseende uli fem lläradshöldingcdötneu 
har under ifrågavarande femårs-period icke undergalt någon förändring. I 
afseende å den administrativa indelningen åter liar den förändring ägt rum, 
att år 1853 Färentuua härad, som förut utgjorde särskildl fögderi, blifvil 
förenad t med Sollentuna och Walleutuna härader samt Danderyds skeppslag 
lill ett fögderi, hvadan fögdcrierne i Länet nu äro till antalet sex, dock att 
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tillika en Expeditions-kronofogde blifvit pä stat anställd för Färentuua hä
rad. Länsmännnens antal ar fortfarande tjugotvå. 

I den ecklesiastika indelningen har ej skett någon rubbning, men fråga 
är på Kongl. Maj:ls nådiga pröfuing beroende om delning af åtskilliga större 
pastorater. 

§ 2. 

Invånare. 
Folknummern i Lånet utgjorde, enligt 1855 års niantalslångder, 117,530, 

deraf 56,781 af mankön och 00,749 af qvinkön. Betalande personella ut-
skylder voro 31,352 mån och 33,580 qvinnor, samt derifrån befriade 25,429 
af mankön och 27,109 af qvinkön. 

Folkökningen har från och med år 1822 fortgått sålunda, att folknum-
menv besteg sig: 

år 1822 till 95,221 personer 
» 1832 » 104,980 » 
» 1842 » 111,793 » 
» 1850 » 114,047 « 

Den ti l lväxt i folknummern, som under ifrågavarande fem år sig visar, 
af 3,483 personer, har sedan är 1822 öfverstigils allenast under två qvin-
qvennier , nämligen Aren 1822—27, då den utgjorde 8,049 personer, ocli 
åren 1 8 3 2 - 3 7 , då den belöpte sig till 4,003. Utom åren 1853, 1854 och 
1855 genom kolerasjukdomen, hvarom vidare anföres Jängre ned i samman
hang med nppgifteriic om helso- och sjukvården, har icke folkmängden lidit 
någon anmärkningsvärd förminskning genom af farsoter förökad dödlighet. 
Frän Länet halva icke heller, såsom från flera andra orter i Riket, förefallit 
några utflyttningar till nya verlden af allmoge, ej heller af arbetande klassen 
mera än af några fä, så att derigenom icke någon folkminskning kan sägas 
halva ägt rum. 

Utkomsten för Länets invånare har under dessa år icke varit störd af 
någon al lmännare missväxt, hvaretnot icke heller skördarne något år varit 
ymnigare eller öfver medelmåttan. Något al lmänt understöd har icke be-
hoft anlitas, utom vintern år 1854. då, för att bereda arbetsför! jenst för 
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(den fattigare befolkningen inom Färeiituna härad, deriiiom en svag .skörd 
då förminskade arbetarnes försörjningsntvägar, Kongl. Maj:t täcktes anslå af 

allmänna medel Ettusen Riksdaler banko, som, i enlighet med deras be
stämmelse, användes till förbättrande af kommunikationsleder inom häradet, 
såsom längre ned vidare anföres. Men eljest har under ifrågavarande lid
rymd den arbetssökande merändels icke haft brist på tjenster och arbets
tillfällen, utan har det deremot, särdeles på sednaste två åren, för många 
landtbrukare varit svårighet att sommartiden erhålla tillräcklig arbetshjelp, 
Ii vilket väl till största delen härrör t deraf, at t de många allmänna arbeten, 
som i Riket, förehafvas, dragit till sig en mängd arbetsfolk. Såsom en na
turlig följd häraf, hafva dagsverkspriserne stigit betydligt, så att, då de in
till år 1850 varit under sommartid på egen kost för en duglig karl högst 
40 sk. och for qviuna allmännast i6 sk. banko, hafva sommardagsverken nu 
seduast stundom betalts för karl med En R:dr 46 sk. och för ijvinna med 
32 sk. samma mynt i orten närmast omkring hufvudstaden, men annor
städes något lägre, hvilken förhöjning i arbetslönerna dock föga mer än mot
svarar den stora stegringen i priser å lefnadsförnödenheter. Tjenstehjoneus 
löner hafva äfven måst förhöjas, om än icke i samma förhållande som dags
verkspriserna. 

Förhöjningen i arbetskostnaden har dock af jordbrukaren ulan svårighet 
kunnat dragas, enär han futt sina produkter väl betalda. Såsom följd af 
sistnämnde omständighet har ock jordbrukaren i al lmänhet befunnit sig i 
en ganska fördelaktig ställning och många äfven bland allmogen vunnit för-
kofran. Bevis härpå är, bland annat, den på de två sistförflutna åren fort
gående betydliga minskning af lagsökningar och utmätningar, såsom längre 
ned vidare anföres. 

På sedligheten synas de nya grundsatser, som antagits i lagstiftningen 
angående bränvins t i l lverkning och försäljning, komma att blifva af godt in
flytande. I följd af de nya förfaltningarne härom har å landet tillgång å 
bränvin och å sådane ställen, der bränvin utskänkes, betydligt minskats. 
Härigenom och då numera bränvin icke heller får vid auktioner t i l lhanda
hållas, hafva många tillfällen till frestelsen för de på fyllerilasten begifne 
blifvit borttagna, såsom följd hvaraf är att hoppas, det nämnde last samt 
det onda, som deraf i många hänseenden härflyter, skall fortare aftaga. Det 
liar ock redan förnummits, att på landsbygden hränvinets bruk minskats, 
hvartill detsammas fördyrande visserligen äfven bidragit. 
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§ 3. 

Hufvudnäringar. 
Jordbruket är den näringsgren, som förnämligast bereder Länets invå

nare utkomst och förkofran. Länets Hushållnings-Sällskap söker i livad på 
detsamma ankommer, att kraftigt befordra denna närings fortgående utveck
ling, ej mindre genom hållande af flera Ärliga sammankomster, hvilka flitigt 
bevistas och dervid nyttiga underrättelser meddelas samt flera slags nyare 
Åkerbruksredskap vanligen finnas för al lmänheten att beskåda, än äfven ge
nom utdelande af belöningar och spridande i tryck af godkända och lärorika 
uppsatser rörande jordbrukets särskilda delar. Länets landtbruk har derför-
utan erhålli t ett väsendtligt hjelpmedel för ett, på grundlig sakkännedom 
fotad t framåtskridande, sedan, jemlikt Kongl. Maj:Ls nådiga beslut den 8 
Maj 18f>2, ett anslag af Tvåtusen Riksdaler banko, till en början under två 
Ar. beviljats för anordnande af en lägre landtbruksskola, hvilken ock vid 
slutet af nämnde år öppnades vid Kdeby i Lofö socken och allt sedermera 
fortgått, eller det vidare Hikets Ständer \ id sisLliällna Riksdag anvisat ett 
ärligt anslag for denna skola till enahanda belopp, som för andra dylika 
läroanstalter i Riket. Denna skola besökes ej allenast af yngre personer, 
som vilja förvärfva skicklighet att såsom rättare förestå arbetsstyrkan vid 
större jordbruk, utan ock af förmögnare bondesöner, hvilka således i sinom 
lid, såsom brukare af egen jord, utan Ivifvel komma alt mögligt bidraga 
till införande af ett mera rationelt landtbruk ibland smärre jordbrukare, 
hvilket eljest sker ganska långsamt. Så bar ock under de sednare åren icke 
allmännare' visat sig någon betydligare förändring uti indelning och bruk-
ningssäl.t af allmogens jord, utan är del gamla tvåskiftes-bruket af åkern 
ännu vanligt, ehuru föredöme till ett bättre gifves mera al lmänt af herre-
gärdarne, vid hvilka ett tidsenligt vexelbruk af jorden allt mera gjort sig 
gällande. Utan inflytande bland allmogen har detta dock icke varit, hvilket 
visat sig, bland annat, deruti , dels att foderväxters odling med hvarje år 
blir allmännare, dels ock alt, sedan åkerfältens förläggande i tegar och för
seende med täckta diken börjat ärligen vinna allt mera förtroende vid bättre 
skötta egendomar, några exempel gifvas, att äfven ägare af små hemmans
delar och torpare tillegnat sig denna, synnerligen för vissa jordarter så vig
tiga förbättring i jordbruket; äfvensom att begagnande af plogar utaf liera 
slag alltjeml äfven hos allmogen vinner mera insteg vid åkerns bruk, der
vid till jordens ömvändning första gången förut uteslutande nyttjats och 
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mera allmänt fortfarande begagnas trädesslock eller årder, hvilkeu redskap 
dook icke vid allt bruk af åkern är fördelaktig. Men eljest år icke någon 
anmärkningsvärd förändring i allmänt begagnade åkerbruksredskap att om-
förmäla. Vigten att föröka antalet af förut här kända nyttiga redskap med 
en redskap eller sats af redskap, tjenlig att från ett djup af sexton till ader-
ton tum uppföra till ytan underliggande, ofta värderika jordlager, bar för-
anledt Länets Hushållnings-Sällskap att utfästa ett premium af tjugo dukater 
för den, som förevisar en redskap eller redskaps sats, som för berörde än
damål pröfvas lämplig; men hittills bar denna åtgärd icke haft önskad följd. 

För odling af allahanda slags derlill duglig mark är bågen så allmän, 
att den fortgår tned mycken flit, äfven bland innehafvare af de minsta lä
genheter, och det torde vara fruktlöst att med någon noggranhet uppgifva 
omfånget af den jord, som under de sednaste fem åren blifvit inom Länet 
upplagen samt nu bär sades- eller grässkördar; men tvifvelsulan utgör den 
tlera tusende tunnland, oberäknad den mark, som för odling vunnits genom 
de betydligare sjösänkningar och aftappningar, hvilka äro i synnerhet för-
tjenta att särskildt omförmälas, nämligen, a) sänkning af den stora sjön Er-
ken inom Estuna, Söderby Carls och Lohärads socknar af Lyhundra fögderi 
i Norra Roslagen, till hvilket förelag beviljats af statsmedel ett anslag af 
Ettusen sexhundra R:dr banko såsom lan och Fyrahundra R:dr samma mynt 
utan återbetalningsskyldighet och hvaiigenom betydlig vattendränkt mark 
förvandlats till odlingsbar; b) sänkning af sjöarne JNorrvikcn och Edssjön 
inom Eds, Sollentuna och Fresta socknar af Sollentuna fögderi, derlill staten 
bidragit med lån af Fyratusen R:dr banko; c) en utan statens understöd 
företagen sänkning af Ångarns sjö i sistnämnde fögderi, hvaiigenom betyd
liga fördelar påräknas för omkringliggande hemman inom Vallentuna, Vada, 
Ångarns och Össeby socknar; d) en af Bona säteriägare å Munsön i Färeu-
tuna härad påbörjad aftappniug af sjön Snorman, beräknad att gifva omkring 
Trehundra tunnland odlingsbar jord; samt e) genom årensningar och gräf-
ningar verkställd reglering af de inom Brännkyrka och Huddinge socknar 
af Södertörn befintliga sjöarne Orlångens, Ågeslasjöns, Magelungens och Tre-
hörningens vattenhöjd, hvarigenom betydliga jordvidder blifvit dels fullt 
odlingsbara, dels väsendlligt förbättrade. 

Huru i allmänhet med skördarne sig förhållit är under föregående § i 
korthet anfördt; och bör tilläggas, att den lorr-rota, hvaraf potatesfrukten i 
sednare lider ofta lidit, årligen i mera eller mindre grad sig uppenbarat. 
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Uti bifogad tabell meddelas livad uppgifvet är om utsäde och medel-

afkastning deraf inom Länet. Derutaf visar sig, vid sammanställning med 
uppgifterna uli förut afgifua enahanda tabeller, det approximativa förhål
landet för landet, utan beräkning af städernas jord, under en längre t ids 
följd, så lunda: 

Att under vanliga förhållanden spanrnåls- och potales-produktionen be
tydligt öfversliger Länets invånares eget behof är anfördt i sist afgifua under
dåniga berättelse; och livad deri är sagdt om böförsäljning från Länet samt 
om tobaks- humle- lin- och liampodling jemte trägårdsskötsel gäller fort
farande. 

Kreatursskötseln. Ut i denna vigliga del af landlbruksnäriugen äro icke 
att ouiförmälas några inom Länet mera al lmänt skedda förbättringar, utan 
återstår derul iuuau myckel att önska. Den forbättring af ladugårdarne, som 
småningom alltmera skett vid större egendomar, särdeles närmast omkring 
hufvudstaden, der ladugårdsskötseln är synnerligt gifvaude genom den lätta 
och fördelaktiga afsättuingen af mjölk i staden, har icke sträckt sig till a l l 
mogens fäkreatur, hvilka, af gammal inhemsk race, al lmänt äro små och 
svagt födda. Men hos större jordägare synes den åsigt alltmera vinna in
steg, alt boskapens rikliga utfodring både är förenlig med egen vinst och 
rätta grunden för en förståndig jordbruksplan, en åsigt, utan hvars a l lmän
nare antagande och efterföljd del icke är att hoppas, att ladugårdsskötseln 
skall vinna den utveckling, jordbrukets sanna fördel kräfver. På åtskilliga 
större egendomar, der ladugårdsskötseln föres med omsorg, hafva prydliga 

och 
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och vidsträckta samt väl inredda ladugårdsbyggnader blifvit uppförda, hvar
vid det i Skåne ganska vanligt begagnade, men här förut sällan nyttjade 
byggnadsämnet, gråsten, flereslädes blifvit användt, exempel, som förtjena 
och säkert vinna efterföljd, sedan skogsprodukterne årligen stigit i pris. 

Till hästafvelns förbättring bidraga icke obetydligt de inom Länet be
fintliga sqvadronsbeskälare samt de hingstar frän Strömsholms stuteri, It vilka 
årligen viss tid varit stationerade på några ställen i Länet. 

Angående öfriga slags husdjur inom Länet är intet nytt att om förmälas, 
ulan åberopas derom förut afgifue underdåniga berättelser. 

Sommartiden åren 1854 och 1855 anställdes af sjukdomen mjältbrand 
temligen betydliga härjningar bland hästar, oxar och kor inom åtskilliga 
socknar af det mot Upsala Län gränsande Långhundra fögderi och det sed-
nare året jemväl i några socknar af Länets nordligaste del, Frösåkers fög
deri. Huru många kreatur det förra året störtade har icke blifvit upplyst; 
men enligt uppgifter, som till Länsstyrelsen inkommit å de i berörde sjuk
dora år 1855 omkomna kreatur, skola de hifva utgjort nära 100 hästar, %1 
oxar och 125 kor; dock lärer det verkliga antalet varit större, enär liera 
fall af kreaturs störtuiug icke skola blifvit anmälda. 

Antalet af hvarje slags kreatur inom Länets särskilda delar år 1855 
upptages uti en vid denna berättelse hilagd tabell, hvilkeu dock icke torde 
kunna lemuas full tillförlitlighet, dä densamma till det mesta grundas på 
allmänhetens egna uppgifter. Vid jemforelse af berörde tabells uppgifter 
med de år 1822 och sednare meddelade, befinnas de särskilda slagen af 
kreatur inom Länet hafva förökats eller minskats, såsom sig visar af följande 
sammanställning, deruli städernas kreatur icke ii ro beräknade. 

Berättelse öfver Stockholms Län för åren 1851—1855. 2 
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Skogsskötseln. Om denna del af landtmannahushållningen gäller ännu 
livad Länsstyrelsen i sednasl afgifna underdåniga treårsberattelse anfört, .så 
alt föga eller nästan icke någon omtanka för skogens framtida bestånd, än 
mindre för förkofran för det kommande är att förmärka, utom vid jern-
verken och åtskillige större jordegendomar. De på sista åren ytterligt upp
stegrade priserna i hufvudstadeu på skogsprodukter, särdeles på ved, hvaraf 
under krigsoroligheterua tillförsel från Finland uteblifvit, liafva varit en stor 
lockelse alt strängt anlita skogarne för afsalu. Med en planmässigt ordnad 
afverkning och på återväxt beräknad skogsvård vore säkerligen de befintliga 
skogsmarkerna inom Länet tillräckliga att för en framtid fylla egna behof 
och medgifva icke ringa afsalu. Men för en bät tre skogsvård fordras led
ning af personer, som deroui halva sakkunskap. Derföre hafva ock åtskillige 
jordägare inom Södertörn förenat sig och med en kunnig forstman öfver-
enskommit derom, att denne, mot visst arfvode, två gånger om året öfverser 
deras skogar och föreslår de åtgärder, som för ändamålsenlig afverkning och 
skötsel äro erforderlige. Tvifvelsutan skulle ock mera al lmänt för skogsvård 
antagas särskildt deruti undervisade personer af arbetande klassen, om så-
dane f un nos att tillgå. För att bereda tillgång på sådane för enskildes Ijeust, 
ej mindre än för anställning såsom underjägare och skogvaktare vid al lmän-
ningar, synes fördenskull vara nödigt och lämpligt, att på åtskilliga ställen 
i Biket undervisningsanstalter for detta ämne på allmän bekostnad inrät ta
des, efter samma method, som de lägre landtbruksskolorna och, der så ske 
kunde, i sammanhang med dessa. 

Af den uppmuntran , som, enligt nådiga Cirkuläret den 30 Oktober 
1850, till skogsplantering och handel med gran- och tallfrö sökt åstadkom
mas genom ulfästa premier, har någon verkan inom Länet icke vidare för
sports, än att allenast en större jordägare aumäl l sig till erhållande af pre
mier för barr t räds uppdragande genom frösådd. 

År 1851 anställde-; af Kongl. Maj:ts Befalluingshafvande skogsransakning 
ä Länets fyra häradsallmänningar, livarom berättelse afgifvits Lill Kammar-
Kollegium. De dervid föranledda mångfaldiga ärender angående reglering af 
dessa allmänningars vård, skattläggning af dera befintliga lägenheter m. m. 
liafva sedermera varit bland föremålen töv Länsstyrelsens handläggning och 
äro ännu icke afslutade. I sammanhang med berörde skogsransakning, hö I los 
med allmänniugs-intressenterne sammanträden för deras hörande i de a l lmän-
ningarnes nytt jaude och vård rörande frågor, uti hvilka nådiga Cirkulär-
brefvet den 30 November 1819 anbefallt Länsstyrelserne vidare åtgärder. 
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En del af dessa frågor hoppas Länsstyrelsen snart få, såsom samma nädiga 
b ref föreskrifver, hemställa till Kongl. Maj:ts vidare bepröfvande. 

Det virke, som från de fyra häradsallmänniugarne utsynats åt härads
boer, har utgjort årligen emellan 6 och 700 famnar och för alla fem åren 
tillhopa 3,191 famnar. 

Bergs- och Bruksrörelsen. Uti jerngrufvorna inom Länet, nämligen de 
å Utön i Sotholms härad, Jerna grufvor i Jerna socken, Herrängs grufvefält 
i Häfverö socken, Vigelsbo grufvefält i Vahlö socken samt åtskilliga smärre 
grufvor i Hargs, Forssmarks, Börstils, Vahlö och Väddö socknar, har malm
brytningen fortgått; och har, enligt tillgängliga uppgifter, malm uppfordringen 
ur alla dessa grufvor utgjort: 

år 1851 Skeppund tackjernsvigt 114,428. 
» 1852 » » 103,939. 
» 1853 » » 85,650. 
» 1854 » » 79,446. 

För 1855 hafva fullständiga uppgifter hittills icke erhållits. 
Grufvor för npphemtning af annan slags malm, än jern, äro icke inom 

Länet bearbetade. 
För tackjernsblåsningen finnas inom Länet masugnar vid Bennebol i 

Bladåkers socken, Läuua i Allmunge socken, Edsbro i socknen af samma 
namn, Vällnora i Knutby socken och liei kinge i Vahlö socken, Tackjerns-
tillverkningen har utgjort: 

år 1851 Skeppund tackjernsvigt 10,198. 
» 1852 » » 10,756. 
» 1853 » » 8,399. 
» 1854 » » 5,214. 

1855 års tillverkning kan icke meddelas i saknad af uppgift derom. 
Stång- och Ämnes-jerntillverkningen, som bedrifvits vid Forssmarks bruk 

i Forssmarks socken, Hargs bruk i Hargs socken, Skebo i Ununge socken, 
Hånas i Fasterna socken, Ortala i Väddö socken och JNyqvarn i Tyringe 
socken, af hvilka de fyra förstnämnde hafva till en del Vallousmide, ärupp-
gilven: 

för år 1851 till Skeppund bergsvigt 12,010, 
» » 1852 » » » 12,728. 
» » 1853 » » » 12,610. 
» » 1854 » » » 42,234. 

För 1855 saknas uppgift äfven härom. 
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Vid Skebo bruk linnes jemväl ett valsverk för tillverkning af jernplåtar 
samt vid Nyqvarns och Forssmarks bruk stålugnar jenite hammare för stfil-
riickning. Särskildt idkas manufaktursmiden åfven vid Johannisforss i Forss
marks socken, hvarest tillverkas, bland annat, vagnsfjedrar och axlar samt 
såkallade svanhalsar af erkänd godhet; vid Bränninge i Tveta socken för 
tillverkning af plogar, hillar, spadar och (lera slags redskap; samt vid Vira 
i Kulla socken för förfärdigande af liar och andra eggjeru. 

Jernmanufaktur-tillverkningen har, enligt uppgifter, uppgått inom Länet: 
är 1851 till Skeppund bergsvigt 1,414. 
» 1852 » » » 1,956. 
» 1853 » » » 2,839. 
» 1854 » » » 1,314. 

Om 1855 Ars tillverkning har uppgift hittills icke erhållits. 
Vid förenämnde Bränniiige är ock under anläggning ett jerngjuteri jernte 

mekanisk verkstad. Men eljest har icke något nytt jeriiveik inom Länet 
under ifrågavarande tidrymd tillkommit. 

Bland de flera inom Länet befintliga kalkstensbrott fortfar det vid Karta 
i Sorunda socken att lemna betydligt till afsalu, såsom uppgifvet är, omkring 
1,500 läster årligen. 

Qvarnsten brytes på flera ställen i Rådmansö socken. 
Andra bruk, fabriker och inrättningar samt landthandlare. 
Vid samtliga fabriksinrätlningarne å Länets landsbygd, hvilkas sär

skilda slag och antal äro i bifogade tabell upptagna, utgjorde tillverkningar
nes värden och dervid sysselsatte arbetare: 

år 1851 värde R:dr banko 479,862; arbetare 753. 
» 1852 » » B 520,185; » 807. 
» 1853 » » « 555,537; » 810. 
» 1854 » B » 506,577; » 1,050. 
B 1855 B B » 607,700; » 834. 

De mest betydande af fabriksinrättningarne äro: porslinsfabriken vid Gustafs-
berg å Vermdön, hvars tillverkningars värde hvarje af ifrågavarande år varit 
i stigande samt för år 1855 uppgifvits till icke mindre än 201,622 H:dr 
och hvilken fabrik ensam sistnämnde Ar sysselsatt 606 arbetare; Åhlö eller 
Åhleströms klädesfabrik, der tillverkningsvärdet sagde år uppgått till 106,960 
R:dr och 39 arbetare begagnats; Nyqvarns pappersbruk, som dock under inne
varande år afbrunnil; Finnboda beckbruk samt skeppsvarfvet å Lilla Essingen, 
vid hvilket sistnämnde likväl mindre verksamhet de sistförflutna åren ut-
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vecklat sig, än i början af denna anläggnings lillvaro, Ii vadan ock tillverk
ningsvärdet, som år 1850 uppgåfs till 37,100 R:dr, nedgått är 1855 till 
10,000 R:dr och arbetarnes antal från 51, som de utgjorde förstnämnde Ar, 
minskats till 22 det sednuste fl re t. 

Tegelslagerierna, hvilkas tillverkningsvärden och sysselsatte arbetares antal 
icke äro inberäknade i de för fabrikerna ofvan uppgifua summor, hafva un
der ifrågavarande år ökats till anlal genom flera nyanlagda och bedrifvits 
med mycken verksamhet samt lära varit ganska vinstgifvande i anseende 
till den stora åtgången af tegel för nybyggnader i hufvudstaden, och deraf 
orsakad betydligare stegring i priset å denna vara. 

Till idkande af handtverksverkstad å landet har ingen sig anmält. 
Landthandlande, som med behörigt tillstånd i öppna bodar idkat handel, 

utgjorde till antalet år 1851: 29; 1852: 36; 1853: 41; 1854: 40; 1855: 42; 
hvarförutau några landtmäu, med den dem i handelsordningeu medgifna 
rätt, å landet hållit till salu i minut inhemska landtmaunavaror. 

§ 4. 

Binäringar. 
Fisket är för skärgårdens invånare af stor vigt och kan till och med 

anses för hufvudnäring, åtminstone i Börstils och Gräsö socknars skärgård. 
Strömming utgör förnämligaste föremålet för saltsjöfisket. JNågon säker upp
gift på qvantiteten af årligen fångad strömming är Länsstyrelsen icke i till
fälle att meddela. Men såvidt Länsstyrelsen förnummit, har fångslen af 
denna fisksort under nu ifrågavarande fem år icke varit gynsammare, än 
under nästföregångua åren, utan snarare i fortsatt aftagande, hvilket ock 
röjt sitt inflytande på Norrtelje och Östhammars städers tiskerskap, som i 
antal och välstånd varit i sjunkande. Saltad strömming har varit i ovanligt 
högt pris, från Femton R:dr ända till Tjugo R:dr banko tunnan, då denna 
vara under nästföregående tider stått i pris till högst Tolf R:dr. 

Med ett af statsmedel erhållet anslag har Länets Hushållnings-Sällskaps 
Förvaltnings-Utskott föranstaltat om undersökningar i Länets skärgårdar, för 
att söka få utredt förhållandet med fiskerinäringen och grunden till den 
ofta förda klagan öfver fiskets aftagande. Sådane undersökningar hafva un
der flera års somrar blifvit beredvilligt verkställda af Professoren och Rid
daren af Nordstjerne-Orden C. J. Sundevall samt Friherre C. J. Cederström, 
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om hvilka undersökningar berättelser Llifvit afgifna. Ehuru något omedel
bart praktiskt resultat häraf icke för det närvarande varit en följd, liafva 
likväl derigenom vunnits värderika upplysningar så väl för vetenskapen, 
som till ledning för fortsatta undersökningar i det ifrågakomna praktiska 
hänseendet; och är med anledning af berörde berättelser, genom Hushållnings-
Sällskapets Förvaltnings-Utskott, framslällning hos Kougl. Maj:t gjord om 
uiidersökningarnes fortsättande på vetenskaplig väg. 

För idkande af saltsjöfisket inom Länet äro, genom en Ar 1855 af så
dant fiskes idkare och ägare, vid sammanträde inför Kongl. Maj:ts Befall
ningshafvande, beslutad och af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande stadfästad 
förening, vissa bestämmelser, hufvndsaUigen angående fiskedonens beskaffen
het och fiskesätt, gifna, i ändamål att freda fiskynglet. 

Beträffande insjöfiskel äro nyligen äfveu slika öfverenskommelser emel
lan delägarne träffade och sedermera af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 
fastställde'rörande lisket i insjöarne inom Öknebo och Svartlösa härader samt 
särskildt i Vallentunasjön. Fråga är ock å baue om särskilda bestämmelser 
för fiskels bedrifvande i Mälaren. 

Om tle sålunda redan trallade föreningars inflytande har Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande icke varit i tillfälle alt ännu något erfara, då de allenast 
kort lid varit till eflerlefnad gällande. 

Sjöfart med landtmän tillhöriga fartyg och båtar af fem läster och der-
utöfver idkas Uiligt af allmogen i Roslagens skärgård, förnämligast i Vätö, 
Väddö, Rådmansö och Gräsö socknar, men föga af Södertörns skärgårdsboer, 
hvilka derför visa mindre fallenhet. Det är väl mestadelen till inrikes 
fraktfart, som nämnde fartyg begagnas, men vissa Ar äfveu icke obetydligt 
till utrikes sjöfart, såsom här nedan sig visar. De sednaste åren lära landt-
manna-seglationens idkare inbragt betydliga vinsler genom höga frakter. 
Det oaktadt hafva fartygen minskats de sista åren i antal och lästetal, såsom 
synes of följande uppgift å de inom Länet för landlmanna-seglationen laxe
rade fartyg och båtar: 
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Skeppsbyggeri bedrifves icke obetydligt i Boslagens skargård, förnämligast 
i Valö och Väddö socknar, der för detta yrke visar sig särdeles håg; och 
är det nästan uteslutande i denna del af Länets skärgård, som nybyggnad 
ägt rum af de fartyg och båtar af fem läster och derutöfver, hvilka inom 
Länet blifvit under dessa åren nybyggda och, med undantag af dem, som 
uppstått vid varfvet å Lilla Essingen, utgjort: 

år 1851 18 st. fartyg och båtar om 547 läster 
» 1852 18 » » » » » 769 » 
» 1853 16 » » » » » 495 » 
» 1854 16 » » » » » 4 1 9 » 
» 1855 10 » » » > » 2 9 0 » 

Skälfångst idkas mindre allmänt af skärgårdsboeme och blott af en och 
annan, stundom under resor upp emot Åland och Bottniska viken,- men af-
kastningen deraf uppgifves icke vara betydlig. 

Jagt öfvas inom Länet öfver hufvud icke såsom näringsfång, utan mera 
för tidsfördrif. I skärgården erhålles dock fierestädes sträck- och sjöfogel 
till afsalu. 

Tjärubränning idkas ganska obetydligt och lemmir icke något till handeln. 
Salpetertillverkningen har varit årligeu i medeltal omkring femhundra 

Lispuud och bedrifves af allenast få. 
Forsling bereder allmogen förtjenst egentligen endast i de trakter, der 

jern verk finnas. 
Bränvinsbränning, som redan förut hade årligen blifvit inom Länet mer 

och mer öfvergifven att utöfvas såsom binäring vid landlliushållningen, ägde 
under år 1855, enligt nya lagstiftningen i ämnet, rum vid 23 större och 2 
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smärre brännerier, af hvilka tillsammans erlades en afgift af 187,484 R:dr 
14 sk. banko. 

§ 5. 

Förvaltning och Politisk författning. 
Under ifrågavarande fem år har något heminan hvarken fallit i ödes

mål eller blifvit derifrån upptaget. Skattläggning har skett å 2:ne krono-
fiskerier och 17 mjölqvarnar. Från krono liafva blifvit till skatte lösta 20^j 
mantal jemte 7 lägenheter, utan åsätt mantal. Ny kronotionde-sättning har 
ägt rum å 1G boställshemmau, ett frälsehemman samt 4 lägenheter utan 
hemmantal. Antalet af särskilda slags hemman, lägenheter, qvarnar m. in. 
upplyses af bifogade tabell. 

I afsecnde å hemmansklyfniugen åberopas livad sagdt är i föregående 
underdåniga treårsberiiltelse. Hittills har icke ifrågakommit att för hem-
mansklyfuiug inom någon del af Länet bestämma ett lägre minimum, än 
ett åttondels mantal, som ovilkorligt medgifves i nådiga Förordningen den 
13 Juli 1853. 

Att laga skiftesverket under ifrågavarande tidrymd fortgått raskare, än 
tillförene, visar sig deraf, att långt tlera laga skiften blifvit årligen verk
ställda än förut, så att under alla fem åren tillsammans blifvit skiftade 431i 
mantal; utgörande den ägorymd, som blifvit delad, 14,286 tunnland åker, 
18,375 tunnland äng och odlingsmark samt 77,180 tunnland afrösningsmark 
och impedimenter. De för utflyttningar i följd af laga skiften af statsmedel 
beviljade understöd hafva utgjort år 1851 banko R:dr 1,473: 5 9; 1852 R:dr 
2,660: 39. 2; 1853 R:dr 1,256: 46. 4; och 1854 R:dr 1,376: 36. 1j varande 
understöds-beloppet för 1855 ännu icke faststäldt. 

Till hvilka belopp statsbidragen och de i sammanhang dermed uppgifna 
kommunala utskylder beräknats, inhemtas af hilagde tabellerna. 

I afseende särskildt å fattigförsörjningskostnaden äro från alla landt- och 
stads-församlingars fattigvårds-styrelser infordrade uppgifter, af hvilka upp
lyses, att antalet fattige och kostnaden för deras underhåll i hela Länet 
hvarje år varit, som följer: 

Män 
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Häraf befinnes, att antalet personer, för hvilka fattigvårdshjelp anlitats, 
blott under dessa fem år ökats inom Länet med 366 och försörjningskost-
uaden tillväxt med 13,569 R:dr. I sin män bidrager bärtill det intresse 
Faltigvårds-Styrelserne bafva att, i stället för att i lämplig tid förekomma 
nöd, stundom i förtid göra personer till fattighjon för att hafva anledning 
att inom föreskriften tid yrka deras återgång till annan församling och så
lunda befria egen fattigvård från äfventyret af framlida tunga. Detta kan 
svårligen lorekommas så länge fattigvården är legal och icke frivillig samt 
således vikit frän den grundsals, som kristendomen anvisar, att hufvudsak-
ligen utgöra föremål för kristliga kärleksverk. 

Till bestridande af kungs- och krono- samt gästgifveriskjutsen hafva 
inom Länet årligen utgått följande antal hästar: 

Berättelse öfver Stockholms Län för åren 1851—1855. 3 
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Gäslgifveriskjutsen besörjes på entreprenad vid Rotebro, Märsta, Alsike, 
Barkarby, Kimsta, Lindberga, Hjelmsta, Marma, Åshusby, Åsby, Ensta, Brot tby, 
Hall, Åkersberg, Grissleharnn, Östra Ekedahl , Verindö, Berga, Fitlja och 
Kumla gästgifvaregårdar samt frän Södertelje och Östhammars städer, vid 
bvilka alla gästgifvaregårdar, ulom den i Östhammar, entreprenörerne be
tingat sig särskildt bidrag af skjutslagen, till belopp från Tre R:dr ända till 
Fyrat io R:dr banko per mantal , hvilken s is tnämnde höga afgift utgöres för 
skjutsningen vid Fittja gästgifvaregård, oeb det oaktadt legan för skjuts från 
delta ställe under entreprenad blifvit, enligt nådigt medgifvande, förböjd 
till 28 skillingar banko milen per häst. Det är således allenast vid två af 
de mera trafikerade gästgifvaregårdarne, der entreprenad hittills icke kommit 
till stånd, nämligen vid Pilkrog och Länna. Inom Närdinghuudra härad, 
der skjutsåtgärden vid gästgifvaregårdarue icke är af mera betydenhet, har 
år 1852 genom öfverenskommelse den reglering blifvit, till al lmän belåten
het, tillvägahragt, att delägarne i gästgifveribyarne, utan biträde af hållskjuts, 
men vid ett gästgifveri med understöd af reservhemman, utgöra skjutsnin
gen emot årlig ersättning, bestämd till olika belopp för hvarje gästgifveri 
med afseende å vanliga skjutsåtgången, och till hvilka ersättningar alla öf-
rigé skjutsskyldige i häradet bidraga med lika afgift efter hemmantal . E n a 
handa skjutsreglering för Frösåkers härad är äfven å bane och torde snart 
kunna komma till stånd. 

Kronobrefhäringens reglering till öfverensstämmelse med nådiga Cirku
läret den 30 November 1849 har inom åtskilliga delar af Länet försiggått; 
och i de öfriga delarne äro frågor om sådan reglering under handläggning. 

För al lmänna vägarnes förbättring och, der så erfordrats, utläggning till 
större bredd hafva Länets invånare med beredvillighet gått Länsstyrelsens 
uppmaningar till mötes och i detta afseende gjort ganska betydliga uppoff
ringar. Större vägförbättrings-arbeten, som dessutom under ifrågavarande 
fem år fullbordats, äro: a) sänkning af Trappebergsbacken, nära norra Stäkes 
bro, som utförts med bidrag af statsmedel, 1,000 R:dr; b) sänkning af Kro
nabacke på vägen emellan Stockholm och Fittja gästgifvaregård, dert i l l af 
statsmedel njutits bidrag med 2,580 R:dr; c) den helt och hållet af stats
medel bekostade nybyggnaden af Trancbergsbro jemte anläggning af ett stycke 
ny väg der inv id ; och d) sänkning af en backe å Färentuna häradsväg, till 
bekostande hvaraf användts en del af det understöd, som, enligt livad ofvan 
är omförmäldl, beviljades är 1851 for alt bereda arbetsforljenst inom nämnde 
härad. Påbörjade arbeten äro: anläggning af något öfver en mils ny väg 
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inom Huddinge och Brännky rka socknar, i stället för föru t bef in t l ig , backig 
och oländig väg, ett arbete, som visar sig särdeles vackert och ulföres af 
Huddinge sockuemän, med de r t i l l nådigst bev i l jadt understöd af statsmedel ; 
samt omläggning för åtski l i ige backar på vägen emellan Länna och Val la 
gästgifvaregårdar, d e r t i l l af statsmedel anslagits 10,470 R:dr; hvar jemte stats
anslag redan äro nådigt bevi l jade t i l l föl jande vägförbäl t r iugar, som äro af-
sedda att ofördröj l igen taga sin början, näml igen : 13,350 R:dr t i l l omlägg
n ing för backar å vägen dels emel lan F i l t j a gästgifvaregård och Södertelje 
och dels emel lan nämnde stad och Kumla gästgifvaregård, samt 7,680 R:dr, 
a l l t banko, for vägomlägguiugar emellan samma stad och P i l krogs gästgifvare
gård. Den i förra underdåniga treårsberättelsen omförmälde betydl iga vag-
oinläggning inom Börst i ls socken har ännu icke h u n n i t ful lbordas. Nya väg-
deln iugar hafva under i frågavarande t i d r y m d t i l lvägabragts i nom Ökuebo och 
E r l i nghund ra härader samt särski ldt i nom en och annan socken annorstädes. 

För lät tande af kustfarten är i nom Södertörns skärgård, genom det så-
kallade Dragsi indel, emel lan Drags- och norra Örvadsfjärdarne upptagen en 
kanal, genom hv i l keu skärgårdsfarare kunna undv ika at t segla n tomk r i ng 
Landsortsudde. Denna kanal, t i l l hv i lkens utförande anslogs af handels- och 
sjöfarlsfonden 11,500 R:dr banko, Öppnades år 1854 för sjöfarande att be
gagnas utan afgift. Medelst t i l l h j e l p af det ofvanberörde anslaget för arbets-
utvägars beredande inom Färentnna härad samt ined något t i l l sko t t af me
nigheten upprensades äfveu år 1854 det såkallade Kersösund emel lan Muusö 
och Ekerö socknar, hvar igenom för åtsk i l i ige Mälarens strandboer öppnats 
en genare bätväg t i l l och f rän hufvudstaden. Trat iken på Södertelje och 
Väddö kanaler for t far a l t vara l i f l ig , såsom sig visar af föl jande uppgi f t å 
anta l fa r tyg och båtar, som der passerat samt derför er-lagda afgi f ter: 
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Helsovården har inom Länet fortfarande blifvit besörjd af två ordinarie 
och en extra privincial-lakare, en provincial-kirurg, stadsläkare i Södertelje 
och Norrtelje samt särskilda läkare vid det säkallade Löwenströmska lasa
rettet i Hammarby socken, för Botkyrka och Salems socknar, vid Drott
ningholms kungsgård, vid Vaxholm för der förlagda kommendering af kro-
noarbets-korpsen, vid Forssmarks, Hargs och Skebo bruk, Utö grufvor samt 
Gustafsbergs porslinsfabrik; och är fråga äfven å bane alt för Öknebo härad 
få anställd distrikt-läkare. Uti nästan alla socknar äro ständiga barnmor
skor antagna. 

Af de i sista underdåniga berättelsen omförmälda allmänna sjukvårds
anstalter har provisoriska sjukhuset blifvit den 1 Oktober 1852 indraget, 
sedan det lyckats att å Serafimer-lasarettet bereda ett utvidgadt utrymme 
för vårdande af sjuka från Länet, till mindre kostnad än som med under
hållandet af provisoriska sjukhuset varit förenad. 

Vid hvarje af sjukvårds-anstalterna hafva följande antal personer från 
Länet njutit vård. 

Å antalet sjuke, som Ar 1851 vårdats å Löwenströmska lasarettet, har 
uppgift icke kunnat erhållas. Detta lasarett är tillkommet och underhålles 
helt och hållet genom enskild donation. För de öfrige ofvan omförmälde 
sjukvårds-anstalterne hafva koslnaderne utgjort: år 1851 banko R:dr 8,875: 
42. 10; Ar 1852 R:dr 10,769: 44. 8; Ar 1853 R:dr 14,029: 21. 6; år 1854 
R:tlr 10,710: 11. 11; år 1855 R:dr 11,724: 29. 1. Dessa kostnader hafva 
blifvit bestridda af kurhusmedlen jemte ett årligt bidrag af 2,333 R:dr 16 
sk., dels utgående från Serafimer-ordens-Gillet såsom hospitalsmedel, dels 
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af enskild donation och dels utgörande Länets andel af läsaretts-afgifter. 
Kurhus-afgiften utgjordes för år 1851 med fyra skillingar och för de föl
jande åren med fem skillingar sex runstycken banko af hvarje mantalsskrif-
ven person. 

Af kolera-sjukdomen år 1853 bortrycktes med döden inom Länet 347 
personer. Åren 1854 och 1855 förekommo väl äfveu åtskilliga dödsfall af 
samma sjukdom, men icke till något betydande antal. 

Bland helsovårds-anstalter inom Länet förljena att nämnas den år 1849 
öppnade kallvattenkur-anstalten i Södertelje samt gyttjebad-inrättningarne i 
Norrtelje och Vaxholm, hvilka alla badanstalter ganska flitigt anlitas och för 
städerue sjelfva äro af icke obetydligt inflytande till förkofran och väckande 
af mera omtanka för deras prydlighel. 

Länets bolag till försäkring af byggnader och lösegendom har fortfarande 
vunnit ökadt förtroende och verksamhet; och utgjorde bolagets hela försäk
ringsvärde vid slutet af det brandstodsår, som tilländagick den 14 Mars 
1855, för byggnader 10,357,810 R:dr och för lösegendom 6,676,760 R:dr, 
tillsammans 17,034,570, så att försäkringsvärdet under ifrågavarande fem år 
tillväxt med något öfver Tre millioner R:dr. 

Den 1850 i hufvudstaden öppnade ränte- och kapital-försäkringsanstalten 
för Stockholms stad och län samt Upsala, Vesterås och Myköpings län har 
för hvarje år vunnit allt större antal delägare, om än icke tillväxten varit 
särdeles hastig, hvilket ej heller kunnat påräknas för en inrättning, så ny 
och obekant till sina grunder och verkningar; men förhoppningarne äro 
goda, att denna inrättning i framtiden skall bära välsignelserika frukter och 
blifva till stort gagn särdeles för de sparsamme bland arbetande klassen. 
Insättningarne i anstalten utgjorde år 1850 Rgs R:dr 6,081; år 1851 R:dr 
18,941; Ar 1852 R:dr 23,492; år 1853 R:dr 25,115; och år 1854 R:dr 31,574. 
Anstaltens hela kapital-behållning var den 31 December 1854 Rgs R:dr 
115,585: 13. 4. 

Rofdjuren inom Länet synas hafva märkligen aflagit i antal. Ehuru rof-
djursskall under dessa fem år icke någon gång ägt rum, har ändock icke 
klagan försports öfver skador genom sådane djur. Skallgång har ock gjorts 
mindre behöflig genom de af Länets invånare, enligt träffade och behörigen 
fastställda öfverenskommelser, utsatta premier för dödande af rofdjur, till 
olika belopp för särskilda slags djur. Emot erhållande af sådane premier 
hafva under alla fem åren blifvit fångade och dödade tillhopa 21 vargar, 
70 lodjur och 909 räfvar jemte ett stort antal rofloglar. 
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Krögerirörelsen har blifvit betydligt inskränkt, sedan densamma blifvit 
ordnad i enlighet med nådiga Förordningen angående vilkoren för försälj
ning af bränvin m. m., den 18 Januari 1855. År 1854 ägde ännu brän-
vinsförsäljning rum vid Länets alla land t- och sjögästgif varegårdar, 60 till 
antalet, utotn vid en enda, samt vid något öfver 50 värdshus och krogar. 
Vid 1855 års slut deremot utöfvades bränvinsutskänkning vid allenast 35 
gästgifvaregårdar och 28 andra utskänkningsställen, förutom vid några få 
ställen, der Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, enligt 22 § i förenämnde nå
diga Förordning, tillåtit utskänkning för kortare tid än år. Af berörde 28 
utskänkningsställen höllos likväl de flesta på Djurgården och eljest närmast 
utomkring hufvudstadens tullar, så att af desamma funnos på afstånd här
ifrån utöfver en half mil endast tre, af hvilka två voro egentliga värdshus. 
På fyra ställen å landet idkades minuthandel med bränvin. Då tillika nu
mera bränvius och andra spirituösa dryckers ulskäukuing vid auktioner icke 
är tillåten, har en ytterligare väsendtlig inskränkning i tillfällen till fylleri 
ägt rum. 

Lagsökningarne hos Länsstyrelsen och i följd deraf till betalning fast
ställda belopp, äfvensom de hos under-exsekutorerne sökta utmälningar hafva 
för landet oeh städerna tillsammans utgjort: 

Att de sökta ulmätningarnes belopp äro mindre, än de belopp, som 
allenast af Länsstyrelsen blifvit till betalning fastställde, härrör deraf, att 
en stor del gäldenärer betala innan utmätning begäres. Af de uppgifne ut-
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mätnings-beloppen är ändock en stor del icke uttagen genom verklig utmät
ning, utan betalning erlagd efter det utmätning begärts. 

Under alla lem åren tillhopa hafva allenast sju fastigheter å landet och 
fyra i städerna blifvit utmätningsvis försålda. 

För skuld bysatte å länshäktet hafva varit år 1851 2 personer, 1852 
4, 1853 3, 1854 6 och 1855 ingen. 

Å Länets cellfängelse har ordningen varit god. Antalet personer, som i 
detsamma varit intagna dels för att undergå hvarjebanda straff för brott, 
dels såsom försvarslöse, har utgjort: 

år 1851 för undergående af straff 150, försvarslöse 132. 
» 1852 » » 207 » 216. 
» 1853 » » 160 » 220. 
» 1854 » » 156 » 152. 
» 1855 » „ 142 » 115. 

Dessa resultat äro öfverhufvud något ogynsammare än under nästföre
gående treårsperiod. 

§ 6. 
Städerne. 

Af Länets sex städer har icke någon under ifrågavarande tidrymd visat 
några märkbara framsteg i industrielt hänseende, utan gäller om dem fort
farande livad anfördt är i de begge sednast förut afgifne underdåniga be
rättelserna. 

Folknummern samt särskilda slags näringsidkare i en hvar af städerna 
jemte handtverks- och fabriksidkares arbetsbiträden samt städernas fartyg 
uppgingo år 1855 till följande tal: 



24 

Uti folknummern för Vaxholm ingår antalet af derinvid förlagda kro
noarbetskarlar och gemenskap af armeen med 421. 

År 1853 fullbordades på ändamålsenligt sätt en med statsanslag af 3,418 
R:dr banko understödd förbättring af Öregrunds hamn, ett företag af stort 
gagn för den norrländska sjöfarten, emedan denna hamn är väl belägen för 
och flitigt besökes af så väl in- som utländska fartyg, de der från resans 
fortsättning uppehållas vare sig af lidna sjöskador och för derigenom nödige 
blifna reparationer, eller för inbrytande vinterköld; och tillflyter äfven sta
den fördel häraf i flera hänseenden, bland annat, genom icke obetydliga 
hamnafgifter, som erläggas efter taxa, af Kongl. Maj:t i nåder fastställd. 

Kallvattenkur-inrättningen i Södertelje samt gyttjebad-anstalterne i Norr-
telje och Vaxholm, å sistnämnde ställe tillkommen under nu ifrågavarande 
tidrymd, äro omförmälde ofvan under heJsovårds-auslalterna. 

Genom enskild donation har i Sigtuna utväg blifvit beredd till inrät
tande af ett allmänt sjukhus för staden. 

Jemväl Norrlelje stad har rönt prof af enskild frikostighet, i det alt 
genom testamente, som likväl ännu icke vunnit laga kraft, disponerats en 
gård i staden och Sjutusen R:dr banko till fond för upprättande och under
håll af en undervisnings-anstalt för medellösa flickor, särdeles till deras in-
öfvande i handaslöjder. 

Utsädet å och afkastningen af städernas jord samt antalet af de i stä
derna underhållna kreatur utvisar bilagde tabell, som äfven upptager de 
särskilda slagen statsbidrag och deras belopp. Stockholm å Landskansliet 
den 30 September 1856. 

G. F. LILJENCRANTS. 

U. Normelli. G. P. af Sillen. 
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