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STORMÄKTIGSTE 

ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Genom Nådig skrifvelse af den 4 Maj 
sistlidet år, har Eder Kongl. Maj:t täckts for-
ordna, atl Öfver-Ståthållare-Embetet ej alle
nast vid nämnde års slut, utan ock fram
gent hädanefter, borde för Hufvudstaden 
Stockholm i underdånighet afgifva enahanda 
Femårs-Berättelser, som redan genom Kongl. 
Circulaire-Brefvet till samtlige Lands-Höf-
dingarne af den 17 April 1821, med der-
uli åberopade Formidaire och Tabeller, blif-



4 
vit, i fråga om öfrige Länens och Städernes 
tillstånd i Ekonomiskt och Statistiskt afse-
ende, i Nåder anbefallde; Och har Eder 
Kongl. Maj:t sedermera, genom Nådiga skrif-
velser af den 14 November förstsagde och 
den 17 April innevarande år, behagat i be
rörde Formulaire anbefalla åtskillige tillägg 
och förändringar, i enlighet hvarmed för
slag till Nya Tabeller också blifvit upprät
tade och mig tillsände, i hvilka dock seder
mera, genom handbref från Stats-Sekretera
ren för Kammar-Expeditionen, dateradt den 
14 nästvikne Juli, några nya rättelser blif
vit ytterligare föreskrifne, af hvilken anled
ning tiden för ifrågavarande Berättelses af-
gifvande denna gång jemväl förlängts till den 
15 innevarande Augusti månad. 

Genast efter emottagandet af Eder Kongl. 
Maj:ts förslberörde Nådiga skrifvelse, har, 
ined tillkännagifvande af dess innehåll, jag 
ifrån vederbörande infordrat fullständiga upp
gifter, upplysningar och underrättelser i al
la de ämnen, som uti Formulairet äro an
tydde ; och ehuru, vid dessa uppgifters sam
manfattande och ordnande till ett helt, åt
skillige deribland funnits dels icke vara, dels 
icke kunna vara så omständlige och bestäm
de som man önskat, hvilket ock vid början 
af ett nytt företag, sådant som det närva
rande, svårligen kunnat väntas, men fram-
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deles, eller vunnen utvidgad erfarenhet, tor
de lättare kunna tillvägabringas, får jag här-
medelst afgifva den anbefallde underdåniga 
Berättelsen, omfattande åren 1832, i 8a3 , 
1824, 1825 och 1826, med all den fuii-
ständighet som denna gång är möjlig, och 
med iakttagande af den ordning och de grän-
sor som uti Formulairet äro ibreskrifne. 

Till en början får jag således härmed 
ej allenast Öfverlemna en Tabell, hvari, så 
vidt ske kunnat, äro upptagne de ämnen 
och uppgifter, som, enligt föreskrift, bordt 
tabellariskt uppfattas, utan ock, till vidare 
upplysning i flere delar deraf, tillägga föl
jande: 

1:0 Af de uti Tabellens första Kolumn 
uppgifne Hus och Tomter, tillsammans 4i5a6: 
äro 3,733 stycken i värde uppskattade till 
bevillnings erläggande; 58 tillhöra Kongl, 
Maj:t och Kronan; 6 innehafvas af Aka-
demi-Staterne; 66 äro Fromma stiftelser 
tillhörige; 5o besittas under Boställsrätt; 
19 ägas af allmänna Bolag; 62 tillhö
ra Staden; och de återstående 533 utgö
ras af sådane, som dels äro sammanslagne 
med andre egendomar, bestående af flere 
Tomtnummer, dels i sednare åren blifvit 
till Gator, Torg och Hamnar utlagde. Uti 
ofvanberörde antal af Hus och Tomter in
gå demriot äfvcn alla Fabriker j Verk och 
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Inrättningar, emedan desse nästan alltid 
hår i Hufvudstaden äro sammanbyggde med 
och utgöra delar af de förra; hvårföre ock 
antalet af de sednare icke, såsom Tabellen 
antyder, kunnat särskildt upptagas och se
dermera med de förres adderas, helst sum
man i annat fall skolat blifva förvillande 
och oriktigt förökad. 

2:0 Att under rubriken: Jker, inbe
gripas ej allenast de högst obetydliga jord
stycken, hvilka begagnas säsom sådan, d. ä. 
till besående med Spannmål och dylikt, utan 
ock de som anTändas till Tobaksland och 
Trädgårdar, och för hvilkas, upplagande nå
gon mera lämplig kolumn ej finne& 

3:o Att Stadshagen å Kungsholmen samt 
den så kallade Långholmen å Södermalm äro 
de enda, till Stadens område hörande jord-
ägov eller lägenheter, som undergått någon 
indelning i hemmantal, och h vilket endast 
skett till rättelse för den genom Kongl. Bref-
vet af den 12 Febr. 1813 stadgade saltpet-
terskattens erläggande. Berörde lägenheter, 
som tillsammans innehålla 3 i8 tunneland, 
men hvaraf den förre sedermera är för det 
mesta till enskilde personer afyttrad samt i 
Qvarter och Tomt-nummer indelad, blefvo 
då, enligt Kongl. Kammar-Collegii Bref af 
den 5 Nov. 1816, beräknade, på grund af 
deras antagne möjliga afkastning, till 4ss 
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mantal. Om öfrige, inom stadsområdet be-
fintlige jordrymder, ehuru allesammans in
delade i Qvarter och Husnummer, likaledes 
beräknas i hemmantal, skulle de , efter ena
handa grund, komma att uppgå till omkring 
25, eller, med de förre, till inalles 3o man
tal, såsom Tabellen upptager. 

4:o Att, med undantag af Potatoes, om 
hvars afkastning uppgift erhållits och i Ta
bellen är införd, de öfrige der omnämnde 
sädesslag dels alldeles icke, dels i så högst 
obetydlig mon och på så små och kring-
spridde jordstycken härstädes odlas, att nå
gon upplysning deroni ej kunnat vinnas el
ler ens lönat mödan att vinna. Alla obe
byggda, öppna och fruktbärande jord vidder 
och tomter här i staden äro, med of van
berörde undanlag, endast använde till od
ling af Tobak och Trädgårdsfrukter. För 
den förre har jag derföre i Tabellen, under 
rubriken: "Medelavkastning etc, infört en 
särskild kolumn, med uppgift på beloppet 
deraf; men, i fråga om de sednares, har nå
gon närmare underrättelse ej kunnat erhål
las, dels i anseende till sådane växters mång
fald, dels emedan, livad egentliga trädfruk
ter angår, någon beräkning af årligt utsäde 
ej kan ega rum. 

5:o Att af de, under rubrik: "Uhder-
hållne Kreatur/' upptagne hästar, höra 83o 
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till Kongl. Hofstallen, Garnisons-tropparne 
och Officers-Corpserne; 88 ägas af Hyrku-
skarne, 180 af Åkarne, samt återstoden, 
1169 stycken, af andre enskilte personer. 

6:0 Att uti det uppskattnings-värde 
23,832,280 R:dr 16 sk. 9 r:st, som i Ta
bellen är upptaget, ej inbegripas de här of-
van i första punkten omförmälde, från be
villning befriade egendomar, för hvilka nå
got värde icke i Taxerings-Längderne finnes 
utfördt. Men deremot är uti berörde sum
ma sammanräknadt och inbegripet värdet ej 
allenast af sjelfva de öfrige Husen och Tom-
terne, utan ock af Bruk, Manufacturier, 
Fabriker j Qvarnar och Stadsjord , emedan 
uppskattningsvärdet å de här i staden be-
fintlige Brukj Manufacturier och Fabriker, 
ar samman! agdt med det som blifvit åsätt 
husen, der de äro inrättade; emedan af de 
34 Qvarnar, som här finnas och hvaribland 
6 , såsom tillhörande Kongl. Maj:t och Kro
nan, Fromma Stiftelser och Staden, äro frän 
Bevillning frie, hafva endast i3 blifvit sär
skilt eller för sig sjelfve uppskattade, till ett 
belopp af inalles 11,700 R:dr; men alla de 
öfrige taxerats tillsammans med de hus och 
tomter, der de äro anlagd e, och emedan all 
jord, som är Bevillning underkastad, blifvit, 
såsom indelad i qvarter och tomter, äfven 
under sistberörde egenskap uppskattad. 
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7:0 Att Bevillnings-afgiften, enligt a:dra 
Artikelns 6 och 7 §§, beräknad efter medel
talet for ifrågavarande 5 år, utgjort, enligt 
den förre §, eller af vinstmedel, Kassor och 
Verk m. m. d., 17,298 R:dr 11 sk. 9 r:stj 
och enligt den sednare, eller af Sterhhus och 
Testamenten m. m. s. 9,773 R:dr 8 sk. allt 
Banco: således tillsammans 27,071 R:dr 19 
sk. 9 r:st, såsom i Tabellen, under föreskrif-
ven rubrik, är anmärkt. 

8:0 Att någon afgift for Bränvins Brän
ning icke af Hufvudstaden erlägges, men väl 
för Brånvins-distillering. Denna sednare in
flyter ej eller till Kongl. Maj:t och Kronan, 
utan är i Nåder förlänad till Stads-Kassan, 
samt betalas af ett särskilt Bolag, på hvil
ket rättigheten till tillverkning af distilleradt 
Biänvin är genom contract öfverlåten på 
vissa år. Beloppet deraf utgör årligen 16,666 
R:dr 3a sk. Banco, och är i Tabellen upp
taget under rubriken: Bränvins-Brännings-
afgift, såsom dermed närmast överensstäm
mande. 

9:0 Att Boskaps- och Åkerskatten, som 
sedan omkring 26 år tillbaka, enligt öfver-
enskommelse emellan Borgerskapets Bemed-
lings-Kommission och Kongl. Kammar-Rät
ten, utgår årligen med ett visst, bestämdt 
belopp, nemligen i3o R:dr Banco, erläggas 
blott i och för Borgerlig rörelse, och beta-
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Jas af de medel, som indrifvas genom be-
mälde Kommission och stå under dess för
valtning. 

10:0 Att Saltpetter sk att, h vilken, såsom 
här ofvan är omnämndt, utgår blott för Stads
hagen och Långholmen, utgör hvarje år, 1 
L $ , 4 U. 26 lod, och har betalats, till 
och med år 1823, med 15 R:dr 34 sk. 4 
r:st; men sedermera blott med 9 R:dr 14 
sk. 8 r:st Banco. 

11:o Att härstädes icke finnas några 
Bruk, Verk och Inrättningar, hvilka äro un
derkastade sådana afgifter, som kunna hän
föras under rubriken: "Tionde och ständige 
Räntor." 

13:0 Att någre andre så kallade: "Ar-
rändemedel" för Kongl. Maj:ts och Kronans 
hus och egendomar icke i Hufvudstaden fin
nas, än Källarhyra för Indebetouska huset, 
75 R:dr; hyra för Olderiburgska huset, 
720 R:dr; och arrendet för Eldqvarnen och 
en Trädgård, tillhörande f. d. Spannmåls-
Magazins-Verket, 1050 R:dr, allt Banco. 

13:o Att Hufvudstaden icke är under
kastad någon annan " Roteringskostnad" till 
Kongl. Maj:t och Kronan, än för de 100 
Båtsmän, som Staden, enligt Konung Carl 
den XI:tes Bref af den 28 Februarii 1678, 
är skyldig underhålla. Kostnaden för dem, 
jemte Befälet ni. ni., uppgår årligen till om-
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kring 4,500 R:dr Banco, och erlägges Molt 
af Borgerskapet, i och for Borgerlig rörelse, 
men ej för hus och fast egendom. 

14:o Att som den i Tabellen uppförde 
kolumn, med rubrik: "Kostnad för Stadens 
styrelse," utgör en afdelning utaf den all
männa kolumnen för "Statsbidrag;" och un
der denna Titel således ej kan hänföras an
dra än sådane afgifter, som i egenskap af 
onera eller skatter erläggas af Hufvudstadens 
innevånare: men, i fråga om Stockholm, 
det särskildta förhållande eger rum, att kost-
naderne för Stadens Styrelse, äfvensom for 
dess allmänna Byggnader, Hamnar m. m., 
bestridas och godtgöras dels genom hyror af 
Stadens hus och egendomar, dels af anslag-
ne allmänna Statsmedel, dels af Bränvins-
distillerings-Bolagets enskilde afgift, och dels 
af andre, Staden förlänte immuniteter, så
som Tolag-, Våg-, Bro- och Hamn-Pennin
gar m. m. d.: så och enär en del häraf, så
som Bränvins-distillerings-afgiften, redan för
ut är i en annan kolumn anmärkt; en an
nan del utgår af allmänna Statsmedlen, och 
i denna egenskap, så vidt de Hufvudstadens 
invånare drabba, äfven äro uti andre kolum
ner beräknade, samt ofvanberörde immuni
teter, hvilka äro en Staden förlänad förmon, 
men ej en beskattning, och ej eller utgår en
dast af Stadens invånare, ulan af alla, som 
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här in- och utföra varor, böra, enligt före
skriften i Formulairet för äldre Tabellen, 
ifrån ifrågavarande afgiftssumma afdragas, 
har jag, till undvikande af förvillelse, och 
på det totalsumman i slutkolumnen för Stats
bidragen icke måtte, genom samma medels 
påföring å flere ställen, oriktigt förökas, an
sett kostnadsbeloppet för Stadens Styrelse 
icke kunna i Tabellen upplagas; utan skall 
i sjelfva berättelsen omständlig uppgift om 
allt hvad till detta ämne hörer, meddelas. 

15:o Att, under kostnadssummorna för 
Clereciets underhåll, uppförda efter veder-
börandes, af 1826 års Taxering antagne in-
Itomstbelopp, jag blott hänfört och beräknat 
Clereciet (nemligen Pastorerne, Kommini-
strarne och Kyrko-Betjeningen) vid Hufvud-
stadens 8 Territorial-församlingar jemte Ty
ska och Finska Nationella Församlingarna, 
samt endast de löneförmoner och inkomster, 
som nämde Clerecie åtnjuter i och för sine 
dervid innehafvande befattningar, och hvil-
ka af Hufvudstadens innevånare utgå. Jag 
bör således upplysningsvis, samt till före
kommande af missförstånd, tillägga: att näm
de Clerecie, äfvenledes i och för dess berör
de tjenstcr och befattningar, dessutom åtnju
ter hyresfria Boställsrum, samt åtskillige bland 
Pastorerne och Komministrarne särskilt in-
konistbidrag, dels från Kongl. Stats-Conto-
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ret och af allmänna Statsmedlen, tillsam
mans 1386 R:dr 3a sk. och 579g Tunnor 
Spannemål, som, efter vanliga Riksmarke-
gångspriset, 6 R:dr Tunnan, gör 3,479 R^lr 
12 sk., dels från Drätsel-Kommission eller 
af Stads-kassans intrader, 100 R:dr, så att 
Clereciets Löne-inkomster, Boställsrummen 
oberäknade, i sjelfva verket utgjort 32,823 
R:dr 32 sk. Banco. Men som berörde bidrag 
af allmänna Statsmedlen och af Stads-kas
san icke erläggas utaf stadens innevånare, 
och således icke eller kunna hänföras ibland 
desses onera, samt förmånen af fria Boställs
rum, enligt hvad vederbörande upplyst, ej 
är ibland de taxerade Löne-inkomsterne be
räknad , emedan sjelfva Boställshusen icke äro 
till något värde uppskattade: så har endast 
det belopp, som af innevånarne betalas, blif-
vit i Tabellen uppfördt, äfvensom jag, ur 
enahanda skäl, deruti icke upptagit hvarken 
de summor, som åtskillige bland Presterska-
pet for särskilte, icke till Preste-Embetet 
hörande befattningar vid Banken, Riksgälds-
Contoret och Kongl. Svenska Akademien åt
njuta, tillsammans 5,051 R:dr, eller de af 
Kongl. Hofvets och Statens medel utgående 
Löne-inkomster, som ägas af Clereciet vid 
Hof- och Garnisons-Församlingarne. 

16:0 Att jag i kolumnen för: "Fattig-
försörjnings-medlen/' upptagit endast sådana 
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som inflyta i egenskap af skatter eller dylika 
påbjudna, rtfverenskonma och åtagna afgifter, 
som af invånarne årligen erläggas. Härtill 
har jag räknat: 1:0 Allmänna Fattigfbrsörj-
nings-afgiften, som ingår till Fattig-kassa> 
Directionen, samt af densamma disponeras 
och hland Församlingarne utdelas, 25.3G8 
R:dr 8 sk. 7 r:.st; 2:0 Straffböler for under
låten inbetalning af Krono-utskylderne in
om stadgad tid, h vilket bötesbelopp äfven-
ledes af samma Direction och till enahanda 
ändamål disponeras, 3140 R:dr g sk. 3 r:st; 
samt 3:o de inom hvarje Församling åtagne 
och utgående, samt af deras särskilde Fat-
tigvårds-Direetioiier disponerade Fattighus-, 
Kollect- och Armbösse-medel samt vanlige 
Fattigafgifter vid bröllopp, barndop och be-
grafningar ni. m. d., tillsammans 21,671 
R:dr 44 sk. 3 r : s t allt Banco. I afseende 
åter på sådane, for de fattige bestämde un
dersföd, som bestå i enskilda Välgörenhets-in
rättningar, Fromma stiftelser, Frivilliga sam
manskott och Fattighusens egne ränte- och 
hyi es-inkomster, skall framdeles i sjelfva Be
rättelsen upplysning meddelas. 

17:0 Att Stadens skjutsnings-skyldighet 
bestrides af Åkare-Embetet, såsom en det
samma åliggande förbindelse; men delas fri
villigt af Allmogen från kringliggande lands
bygder, hvilken gerna och sjelfmant betje-
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nar resande med skjuts ifrån Hufvudstaden, 
i anseende till den förhöjde skjutslegan här
ifrån. Någon kostnad for skjutsnings-skyl-
dighetens fullgörande drabbar således ej Sta
den. Skjutshästarnes antal utgör hvarje dygn 
omkring 4o ä 5o stycken; och Allmogen be-
tjenar vanligen med mera än hälften, eller 
nära 2/3:delar dcraf. 

18:0 Alt Staden, hvars hela område är 
indeladt i Qvarter och Tomt-nummer, icke 
har, utom detsamma, någon väghållning, 
och inom detsamma, ingen annan än den, 
som åligger Hus- och Tomtegarne sjelfve, 
nemligen att, i lika längd med egendomar
nes sträckning, underhålla gatuläggningen 
eller grusningen till halfva bredden af hvar-
je tillstötande gata och till 12 alnars bredd 
inpå hvarje tillstötande torg eller öppen 
plats. För Stadens hus och tomter samt 
allmänna platser har denna underhållskost
nad, tillsammans med byggnad och repara
tion af gatu-trummor och trappor, år 1826 
uppgått till 2,773 R:dr 5 sk. 4 r:st Banco, 
och godtgjors af sjelfve egendomarnes hyror 
och afkastning; men om beloppet deraf för 
Kongl. Maj:ts och Kronans samt enskildes 
hus, har ej någon uppgift erhållits, och så
ledes ej eller kunnat i Tabellen införas. 

19:0 Att underrubriken: "Diverse one-
ra etc." äro sammanfattade och beräknade 
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alla återstående utskylder och afgifter, som 
i Tabellens öfrige kolumner ej kunnat eller 
bordt upptagas, och hvilka, såsom allmänna 
onera, af Hufvudstadens innevånare erlagts 
dels till Kongl. Maj:t och Kronan, dels till 
Stadens inrättningar och dels till andre verk, 
nemligen: 

Gatu-Lyckthdltningen: be
räknad öfver hufvud till 6 R:dr 
32 sk. för hvardera af de i Huf-
vudstaden befintlige Lycktor, 
omkring 3,5oo till antalet, der-
af 164 underhållas på KongL 
Maj:ts och Kronans, samt 3oo på 

Stads-
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Stads-kassans bekostnad, kan för 
de öfrige, som tillhöra private 
hus, antagas till en årlig kost
nad af vid pass . . . . 20,000. — 

Gatu-renhållningen: För 
139 private bus i Staden inom 
Broarne, kostar Gaturenhållnin-
gen, derstädes bestridd på entre-
preuade, årligen omkring 3,ooo 
R:dr inalles, eller vid pass 21 
R:dr för hvarje egendom. Enligt 
denna beräkning och efter af-
drag af hvad Kongl. Maj:t och 
Kronan, Stads-kassan och flere 
Publike verk betala, med om
kring 16,000 R:dr, skulle såle
des årliga kostnaden för Gatu-
renhållningen i Hufvudstaden 
kunna upptagas till omkring 70,000. — — 

Byggnadsskyldighet å Kyr
ka och Prestgård: För dem af 
Hufvudstadens Territorial-För-
satnlingar, der någre särskilte 
afgifter af Församlingsboerne för 
delta ändamål kommit i fråga 
och er lagts, hafva de, (under 
åren 1822 och 1826) utgjort per 
medium, hvarje år, inalles om
kring 47,000.—— 

Fcm-Årsb.f. Stockh. Stad. 2 
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Brandvaktsafgift, tillskju
ten af private husägare . . 9 ,666:42:6. 

Inqvarterings-afgift, uttaxe
rad och erlagd af Husägare och 
Borgerskapet 43 ,219:41:6. 

Stadsvaktens underhåll, om
kring 16,000.— — 

Till fyllnad i årliga kostna
der för Beurse-, Bro- och Hanm-
byggnaderne, till Enkehuset, 
till Dan viks-Hospital, till Löner 
och Pensioner för åtskillige Bor-
gerskapets särskilte Tjensteniän, 
med flere dylika medel, som, 
utom Stadsvakts- och Båtsmans-
underhållet, indrifvas under Be-
medlings-Commissionens styrel
se och af Borgerskapet utgå . 12, 145: — 8 . 

Till Börs- Bro- och Ilamn-
hyggnads-Directionens förvalt
ning ytterligare af borgerlig Rö
relse utgående 8,000. — — 

Härvid bör dock upplysningsvis erin-
dras: att hela kostnaden för Brandvakts-
Inrättningen rätteligen utgjort 18,789 R:dr 
2 sk. 6 r:st; men hvaraf Kongl. Maj:t och 
Kronan, Staden och öfrige publike Verk, för 
sine hus och egendomar erlagt fög R:dr i4 
sk., samt Brandförsäkrings-verket för hus , 
som 12 år varit assecurerudc, 8,612 R:dr 
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42 sk., så att de enskilte husägarnes tillskott 
endast uppgått till det här ofvan anmärkta 
belopp af 9,666 R:dr 42- sk. 6 r:st,som ock
så årligen minskas, emedan, i den mon an
talet tilltager af de hus, för kvilkas afgift 
Brandförsäkrings-verket sjelft ansvarar, detta 
verks bidrag hvarje Ar ökas med omkring 
5oo R:dr; att bela Inqvarteringskostnaden 
verkligen utgjort 84,130 R:dr 38 sk. 3 r:st, 
men hvaraf 40.910 R:dr 44 sk. .0 r : s t godt-
gjorts genom anslagne andelar afTolags-och 
Vågpenninge-inkomsterne, så att blott åter
stoden 43,219 R:dr 44 sk. 6 r:st af Husågar-
ne och Borgerskapet erlagts; samt att de öf-
rige och hufvudsakligaste afgifterne till Sta
dens egne Embetsverk och Förvaltningar, 
nemligen: 1:0 Tolagen, som, under ifråga
varande fem år, per medium utgjort i3o,2a4 
R:dr 5 sk. 2 r:st och hvaraf Stads-kassan 
undfår A°g:delar; 2:0 Packhus- och Våg-afgift, 
52,o47 R-dr 29 sk. 1 r:st; 3:o Hamn-, Bro-, 
Eldstads- och Last-penningar, Torgafgift, 
Ballast- och Mätare-penningar, 19,746 R:dr 
31 sk. 8 r:st, samt 4 : o Slusspenningar och 
sakören 4,831 R:dr 3o sk. 8 r:st, icke äro 
uti ifrågavarande kolumn upptagne, eme
dan de dels endast drabba utgående och in
kommande Handelsvaror, antingen de till
höra Stadens invånare eller andre, dels äro 
att anse blott såsom betalning och ersättning 
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for åtnjutande af de bestämde fördelar, för 
hvilka de erläggas, och således i intetdera 
fallet kunna såsom onera för Hufvudstadens 
invånare bedömmas; utan skall jag, såsom till-
forene är anmärkt, längre fram i sjelfva be
rättelsen, då fråga blifver om Stads-kassans 
intrader och utgifter, hafva nåden framläg
ga närmare upplysning derom. 

Sedan jag sålunda redovisat för de äm
nen, som i Tabellen äro upptagne, återstå 
de, som böra uppfattas i form af Berättelse. 
Då den ordning och de gränsor, som i for-
mulairet äro antydde, härvid följas, förekom
mer således i 

Berättelsen : 
1:0 Stadens folkmängd: Denna har un

der de fem ifrågavarande åren, enligt Man-
tals-Längderne, utgjort: 

År 1822. Mantalsskrifne: 
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Hufvudsladens Folkstock har således un
der dessa fem år varit i jemt tilltagande 



22 

och under hela tiden ökats med inalles 
6,294 personer. Som Öfverslåthållare-Em-
hetet icke erhåller del af de till Tabellver
ket ingående förteckningar, har jag ej varit 
i tillfälle att emellan dem och uppgifterne 
till Mantalsskrifningarne anställa jeraförel-
ser; men då, så vidt till min kunskap kom
mit, de förre likväl skola utvisa, att anta
let af Barn, som födas, hvarje år härstädes 
antingen högst obetydligt eller alldeles icke 
öfverstigit antalet af personer, som med dö
den afgå, följer deraf, att folkmängdens of-
vanberörde tillväxt måste tillskrifvas inflytt
ningar af folk från andre ställen; och desse 
åter synas, åtminstone till en del, ej kun
na vara föranledde af annat än en ökad lif-
lighet i Stadens Handels- och Närings-yrken, 
som påkallat, sysselsatt och underhållit ett 
ökadt antal personer, helst Öfverståthållare-
Embetet alltid med yttersta omsorg sökt 
handhafva Författningarne mot inflyttande 
af utfattigt och öfverårigt folk, som endast 
åsyftar att draga nytta af de i Hufvud-
staden varande många Fattig-inrättningar. 
Dessa inflyttningar af personer, som äro föd
de på andre ställen, men härstädes aflida, 
utvisa för öfrigl, att de beräkningar, på 
grund hvaraf man, enligt uppgifterne till 
Tabellverket, velat sluta till Mortalitetens 
betydliga öfvervigt bland Stadens infödde 
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invånare, äro i samma mon otillförlitlige, 
som förstnämde eller hit inflyttade per
soner, vid deras dödsfall, öka listorne öfver 
härstädes döende, utan att hafva varit upp
tagne i dem öfver här födde. 

2:0 Om folkets lynne och bildning m. 
m. Trohet och tillgifvenhet för Konung och 
Fosterland, laglydnad, välgörenhet, konst-
och närings-flit hafva alltid utmärkt Huf-
vudstadens invånare och utmärka dem ännu. 
Om också välmågans hastigare tillväxt hej
dats och återhållits, i allmänhet af en sti
gande lyx, utbredd äfven ibland de lägre 
Närings-klasserne, och, i särskilta Fabriks-
och Handtverks-yrken, af missgynnande con-
juncturer, hvilka tillskrifvas den vidsträck
tare Närings- och Införsels-frihet, som i sed-
nare åren varit rådande, föranledd af Rikels 
Ständers åsigter vid i8a3 års Riksdag, tor
de man dock, äfven från sjefva tillvaron af 
denna lyx, kunna på det hela sluta till verk-1 

ligheten af en fortskridande välmåga, som 
beredt medel till och anspråk på den förra, 
och hvilken dessutom vitsordas både af folk
mängdens förökning, och den lätthet, hvar
med skatterna nästan utan rester hvarje år 
utgått. Ifrån ofvanberörde omdöme om in-
vånarne i allmänhet, måste dock här, såsom 
i andre stora Städer, undantagas den lägsta 
Folk-klassen, hvarest ett öfverhandtagando 
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begär för omåttligt bran vinssupande utbredt 
sjelfsvåld, lättja, sedeförderf, nöd och tig
geri, som ännu mera ökats genom det sti
gande antalet af osedlige och lättsinnige före
ningar och sammanflyltningar, utan äkten
skap, könen emellan, hvarigenom tillkom
mer en mängd oäkta barn, hvilka i deras 
spädaste ålder sakna föräldravård och tidigt 
vänjas vid alla slags laster. Denna olyckli
ga böjelse för fylleri, som genom de sedna-
re årens uppdrifna, och, nian kan med skäl 
säga, öfverdrifna bränvins-produetion, fått 
ökad fart; som äfven under åren 1823, i 8a3 , 
1824 och 1825, då Landet varit välsignadt 
med ymniga årsväxter , och då en enda dags 
arbetsförtjenst varit tillräcklig för flere da
gars uppehälle, mångdubblat nöden och elän
det; som borttagit all håg och duglighet för 
arbete och all omtanka för egen bärgning; 
som förvandlat menniskor, stadde i deras 
bästa ålder, till uslingar, hvilka antingen 
måst intagas å Corrcctions-inrättningarne el
ler underhållas medelst Fattig anstalter nes gan
ska ofbrtjenta understöd — som genom de ar
betsföres och arbets villiges minskade antal , 
uppstegrat arbets-lönerne till det högsta miss
förhållande mot lefnatlsmedlens låga pr is , 
och son» omedelbavligcn varit orsaken till de 
flesle i Hufvudstaden föröfvade brott, •— har, 
med ett ord, stigit till en sådan höjd, att 
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den uppväxta, redan förderfvade delen af 
sislnämde Folkklass, svårligen och icke utan 
de kraftigaste medel torde ifrån det omått
liga fylleri-begäret och dermed förenade la
ster kunna afhållas eller af vänjas, och att 
endast den uppväxande generationen, lem-
nar rum för hopp om lyckade bemödanden 
för dess förbättring. Kongl. Police-Kamma-
rens diarier och arbetsförteckningar visa: att 
antalet af derstädes anhängige grövre brott
mål, deraf dock största delen angått tjuf-
nadsbrott, år 1822 utgjort 5a6, och, efter 
ett nästan oafbrutet stigande, år 1826 va
rit 65a, samt att antalet af personer, der 
dömde för fylleri och dryckenskap, ifrån 
år 1822, då det utgjort 675 , oupphörligen 
ökats ända till år 1825, då det uppstigit till 
822, men påföljande året nedgått till 608, 
hvilken sistberörde minskning icke torde här
röra af annat än del ökade pris och minska
de tillgång på bränvin, hvartill 1826 års 
missväxt föranledde. Emcdlerlid är det här
vid en tillfredsställelse, alt egentligen så 
kallade grofva brott, såsom mord, dråp,se-
delförfalskning och dylike, varit få och äf-
venledes årligen minskats, nemligen år 1823 
åtta; år i823 likaledes; år 1824 sex; år 
1825 fem; samt år 1826 fyra; ett antal, 
som torde vara ganska ringa i jemförelse 
med det uli andra större Städer. 
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Oaktadl den mängd arbetssökande, som 
vårtiden hitkommer från Landsorlen, särde
les från Stora Kopparbergs Län, och ehu
ru Dagsverks-lönerne vanligen uppgått som
martiden till 4° sk. för en karl och 18 å 
20 sk. för en qvinna, samt vintertiden till 
36 sk. för den förre och 14 a 16 för den 
sednare, råder dock ifrån våren till hösten 
mycken brist på dugligt arbetsfolk. Orsaken 
dertill ligger dels i den lättja, den fullkom
liga brist på omtanka för egen bärgning och 
den vana, att, utan egen möda, framsläpa 
ett uselt lif på andras bekostnad, som in
rotat sig i arbetsklassen bland Hufvudstadens 
invånare, dels ock i sjelfva klimatet, som 
gör att de fleste gröfre och yttre arbeten 
hvartill Dagsverksfolk erfordras, endast un
der 7 a 8 månader af året kunnat verk
ställas, och, sålunda sammanhopade på e» 
kortare tid, då fordra en ökad myckenhet 
af arbetskrafter; men deremot under vintern 
lemnar föga tillfälle till arbetsförtjenst. 

3:o De Näringsfång, hvarpå Stadens 
bestånd synnerligast grundas; om naturen 
af dess handel, tillförsel af öfverskotts-
producter från närmare eller fjärmare 
håll; afsättnings-orter, kommunication dem 
emellan, Näringarnes och Handelns stigan
de eller fallande samt fördelaktige eller 
missgynnande conjuncturer. Stockholm, som 
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med egenskapen af en betydlig Stapel- och 
Handels-Stad, äfven förenar den att vara 
Rikets Hufvudstad, der en stor consumtion 
gynnar tillverkning och afsättning af alla 
slags varor, drifver vidsträckt handel och 
sjöfart, samt äger tillika Fabriker och Handt-
verkerier af flerfaldiga slag; men siejfva vid-
sträcktheten och mångfalden af dessa Nä
ringsyrken göra, att man ej här, såsom i en 
mindre Stad, der förhallanderne äro mera 
inskränkte och begränsade och som meren
dels har en afgjord riktning åt något visst 
Näringsfång, kan bestämma, hvilfcet eller 
hvilka deribland må äga Öfvervigten och bö
ra uteslutande anses såsom grundande Sta
dens bestånd. 

Till upplysning och rättelse för omdö
met härutinnan, utbeder jag mig att fålem-
na en närmare uppgift på antalet af dem, 
som härslädes, med vederbörligt tillstånd id
ka Handels- Fabriks- Handtverkeri- och an
dra Närings-yrken, äfvensom af betjening 
och arbetare, som dervid af dem sysselsät
tas. I Hufvudstaden funnos år 1826: 

1:o Af Handelsklasserne och de, som sor
tera under Handels-Collegium: 
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Transport 221. 
Diversehandlare 10. 
Jernkramhandlare . . . . 20. 
Kryddkramhandlare . . . . 1 8 1 . 
Linkramhandlare 27. 
Läderhandlande 2 3. 
Lärftskramhandlare . . . . 4 5-
Möbelhandlare 3. 
Siden- och Klädeshandlare . 3y. 
Spanmåls- Minut- och Victualie-

handlare n 3 . 
Sockerbagare 17. 
Traktörer 5 i . 
Trädgårdsmästare 38. 
Tobakshandlare 77. 
Coopvaerdie Skeppare . . . 1 6 1 . 
Krögarnes Ålderman och 2:ne 

Bisittare 3. 
-. 1,027. 

2:o Af Handtverkerierne eller de, 
som sortera under Politie-Bygg-
nings- och Embets-Collegium. 

Bagare 66. 
Bryggare 54-
Blecksiagare 11. 
Bokbindare 3o. 
Blockmakare 2. 
Byggmästare . . . . ^ . 7. 

Transport 170. 1,027. 
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Transport 170. 1,027. 
Borstbindave 3. 
Carduansmakare 11. 
Fiskköpare 26. 
Foderalmakare 1. 
Guldsmeder och Juvelerare . 84-
Gördelmakare 11. 
Gulddr ägare 2. 
Garfvare i3 . 
Guldslagare 5. 
Glasmästare 32. 
Gelbgjutare 9. 
Hattmakare 29. 
Hattstofferare 12. 
Hofslagare 33. 
Hyrkuskar 12. 
Knifsmeder 2. 
Körsnärer 18. 
Klockgjutare 3. 
Kammakare 7. 
Kopparslagare 18. 
Knappmakare 3. 
Kakelugns d:o i 3 . 
Linnevåfvare 3. 
Murmästare 10. 
Mjölnare 1. 
Mässingsslagare 4-
Målare 3q. 
Notfiskare 5. 

Transport 56g. 1,027. 
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Transport 56g. 1,027. 
Pistol- och Klen-smeder . . i5 . 
Perukmakare 12. 
Pumpmakare 3. 
Plåtslagare 9. 
Repslagare 7. 
Skräddare J1 g. 
Skomakare 3op. 
Slagtare 37. 
Säjlare 8. 
Stenhuggare 2. 
Snörmakare i3-
Sämskmakare g. 
Svarfvare 8. 
Skoflickare i3 . 
Skorstensfejare 8. 
Sporrmakare 2. 
Stolmakare 6. 
Snickare 64. 
Sadelmakare 25. 
Segelmakare 5. 
Tunnbindare 27. 
Tenngjutare 4. 
Tapetserare 6. 
Vinskänker 58. 
Vagnmakare i 3 . 
Åkare 71. 

Transport 2,449» 
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Transport 2,449-
3:o Af Fabriks- och Manufa-

ctur-Klasserne, sorterande 
under Hall- och Manufa-
ctur-Rätten. 

Barnskomakare 63. 
Bildhuggare 10. 
Bomulls- och Linne-Fabrikörer 3a. 
Bronze- och Metall- D:o . . 18. 
Chirurgiske Instrumentmakare 5. 
Chocolade-Tillverkare . . . 3. 
Caltuns-Tryckare 6. 
Diverse Idkare och Tillverkare /få. 
Fabrikssvarfvare 5. 
Fahriks-redskaps-Tillverkare . i . 
Filt-Tillverkare 2. 
Färgare i3 . 
Färg-beredare och Färg-målare ^. 
Finare Träd-arbetare . . . 33. 
Förgyllare 8. 
Gipsbild-Tillverkare . . . . 3. 
Glasslipare . . . . . . . 8. 
Hvit-Garfvare i. 
Handskmaiare 5. 
Japanerings-Tillverkare . . . i . 
Idkare af Tobaks- pipbruks- Ler-

degels- och Sockerbruksforms-
Fabrik 3. 

Jerngjuteri-Fabrikörer . . . i. 

Transport 2G9. 2,44g. 
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Transport 269. 2,449 
Jernblecks-Lakerare . . . . 5. 
Klädes-Fabrikörer . . . . 43 
Kard- D:o 10. 
Kort- D:o 5. 
Lack- och Kork-Tillverkare . i5 . 
Läder-Lakerare 6. 
Låderberedare efter Engelskt sått 7. 
Luktvattens-Tillverkare . . . 7. 
Musikaliske Instrumentmakare 5. 
Mathematiske D:o . . . 5. 
PJ i pper- Arbetare 7. 
Oblats-Tillverkare . . . . 1. 
Optiske Instrumentmakare . . 3. 
Pappers-Liserare 3. 
Parasol-Makar c 7. 
Porcellins-Bruk 1. 
Sailians-Fabrikör 1. 
Siden-Fabrikörer 32. 
Spegel-Fabrikörer 12. 
Silkes-redare 4 
Siden-Apretörer 2. 
Sidenbaud-Fabrikörer . . . 4 
Strump-Fabrikörer . . . . 19. 
Stal- ocli Jern-arbetare . . i 5 . 
Skärslipare 3. 
Såpsjuder i-Fabrikör er . . . 7. 
Stenslipare 2. 
Sockerbruks-idkare . . . . 12. 

Transport 511. 3,449 
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Transport 5 n . 3,449-
Tobaks-Fabrikörer i3 . 

D:o Plajtförer 18. 
Tapetmålare . 3a. 
TJr-Fabrikörer 36. 
Urfoderalmakare i . 
Urtafle-emailleur i . 
Vadd-Fabrikörer g. 
Vaxduks d:o 5. 
Väfskeds-makare 3 . 
Ylle-estofts-Fabrikörer . . . g. 
Ättike-Bryggare n. 
Öfverskärare 3. „ , 

647. 
4:o Af diverse Näringsyrken, 

ej hörande till någondera 
af Borgerskapets klasser. 

Gontingent-Borgare . . . . 27. 
Idkare och Idkerskor: af Nip-

perhandel 37. 
D:o af Nålstolskram . . . 6. 

Idkare eller Idkerskor: af Hem-
bryggeri . . . . . . . ia. 
D:o D:o af Spisqvarter 5g, 
D:o D:o af Krogiiåring 400« 
D:o D:p af Ljusstöpning . 65. 

Transport 5g6. 3,096. 
Fem-Jrsb. /. Stackh. Stad. 3 
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Transport 5g6. 3,096. 

Idkare eller Idkerskor: af Lut
fisk-försäljning . . . . 15. 

D:o D:o af Mångleri . . . 1 1 6 . 
D:o D:o af Klädmäkleri. . 78, 
D:o D:o af Handel med grön

saker 5a. 
D:o D:o af tillverkning ut-

af Bakelser, Pepparkakor, 
Korf m. m. d 41-

898. 
Betjening, biträden och arbe

tare, som, vanliga tjenste-
Ujon oberäknade, begagnas 
och sysselsättas vid ofvan-
berörde Näringsyrken, om
kring — io,5oo. 

Således tillsammans personer 14>494 

I de yttranden, söm genom Magistraten 
blifvit samtlige härvarande Handels-, Fa
briks- och Närings-klasser aifordrade och 
till mig insände, äro de alle, icke ens Vin-
skänker, Källarmästare och Skräddare un-
dantagne, beskrifne såsom kämpande med en 
minskad och aftynande välmåga och rörelse, 
samt de fleste tul och med såsom varande 
på brädden af fullkomlig upplösning eller 
undergång. Detta förhållande anser a) Fa-
brilcs-Societeterne: härröra från de vid i8a3 
års Riksdag, antagne liberalare åsigter, ifra-
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ga om främmande eller Utländska Manufak
tur-varors införsel och de sedermera, i öf-
verensstämmelse dermed, i Nåder utfärdade 
Lurendrägeri- och Tull-Författningar samt 
vederbörandes tillämpning deraf; b) Minut-
Handels-klasserne: dels, hvad Siden- och 
Klädes-handeln angår, ifrån Fahrikernes fall, 
dels i öfrigt hufvudsakligast från ett allt för 
mycket förökadt antal af Ledamöter inom 
hvarje klass och en nu, mera än fordom, 
utsträckt Handels-och Kärings-frihet; c) Coop-
'vaerdie-Skeppare-Societeten: ifrån Sven
ska Handelssjöfartens förminskning och flere 
Skepps-rederiers bruk att begagna Skeppare: 
dels från Småstäderne, dels från Utländska 
orter; samt d) Handtverks-klasserne: från 
den vidsträckta Näringsfriheten samt deraf 
uppkomne missbruk och afvikelser från de 
för Handtverkerierne stadgade och ännu oupp-
häfne Författningar. I frågan om naturen 
af Hufvudstadens handel, hafva Borgerska-
pets Äldste, i deras infordrade Utlåtande, 
uppgifvit: att härstädes idkas både activ- och 
passiv-, import- och export, samt inrik.es-
och utrikes handel; att de varor, som ex
porteras, hufvudsakligast bestå i Bruks- och 
Skogs-effekter ifrån flere inländska orter, äf-
vensom i åtskillige hitförde främmande al
ster: att af dem, som importeras, en del 
förbrukas inom Hufvudstaden, och det öf-

http://inrik.es-
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riga afyltras och utföres till andra ställen 
både inom och utom Riket; men att de ej 
kunde härom lemna någon mera bestämd 
eller detaillerad underrättelse, hvilken der-
emot troddes kunna erhållas af Import- och 
Export-Journalerne samt öfrige anteckningar 
vid Tullverket. Kongl. General-Tull-Styrei-
sen, af hvilken jag sedermera begärt alla der 
tillgängliga upplysningar till rättelse för om
dömet både om handelns beskaffenhet och 
dess tilltagande eller minskning under hvart-
dera af de ifrågavarande 5 åren, m. m. dy
likt, har derefter till mig insändt ett Sam
mandrag, med uppgift af Tullvärden, af-
gifternes Brutto-belopp, samt in- och ut-kla-
rerade Fartygens mängd och Lästetal under 
nyssnämde år; men med tillägg, att blott 
det summariska häraf meddelades, emedan 
en vidsträcktare utveckling af handelsförhål
landet till äfventyrs kunde föranleda Öfver-
Stathållare-Embelet till återupprepande" af 
omständigheter, hvarom Kongl. Maj:t från 
Ceneral-Tull-Styrelsen, medelst öfverlemna-
de särskilte Sammandrag för samma år, re
dan erhållit underrättelse. 

Af förstberörde sammandrag är emed-
lertid inhämtat, att i Hufvudstaden, 

Jr 182a: 
Importen af varor från Utrikes Orter, be

räknad efter gällande Tullförfattningar ut
gjort i värde . . . . 5,770,730:27. 
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Exporten af varor till Utrikes Orter, be
räknad efter gällande Tuilforfattningar ut
gjort i värde . . . . 7,057,24a: 47« 

Deribland: Trädva
ror för . . 137,886: 39. 

Stängjern 200,773 SkÄ 
Beck . . . 3,070 tunnor. 
Tjära . . . 4°'°9° d:o. 

Tull-umgälder af importen . 808,537: 3. 
af exporten . 199,368: 35. 

Fartyg, inkomne fr. Utrikes orter i ,3 i9 st. 
med 47>482 läst. 

Båtar D:Q D:O . . 107 st. 
Fartyg, åfgångne till D:o . . i,433 dito. 

med ^2,798 läst. 
Båtar D:o D:o . . . 100 st. 
Fartyg, ankomne fr. Inrikes orter 806 d:o 

åfgångne till D:o . . . 789 d:o 
Spannemål af alla slag, införd 

från D:o 334,062 tunn. 
Bran vin, ej antecknadt. 

Jr i8a3. 

Importen från Utländske or
ter i värde 6,935,490: 6. 

Exporten till D:o . . . . 7,172,721:18. 
Deribland: Träd va

ror för . . 149,679: 20. 
Stängjern 240,71/|£ SkÄ 
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Beck . . . 3,901 i tunnor. 
Tjära . . . 43,386 d:o. 

Tull-umgälder: af importen . 881,768: a3. 
af exporten . 227,115: 33. 

Fartyg från Utrikes orter . 1,2ft st-
med 48,511 läst. 

Båtar från D:o 154 st. 
Fartyg till Utrikes orter . . I , 3 5 I d:o 

med 52,o6o läst. 
Båtar till D:o D:o . . 172 st. 
Fartyg från Inrikes orter . 875 d:o 

till D:o D:o . . 8o3 d:o 
Spannemål af alla slag, införd 

från D:o D:o . . . . 258,639tunn» 
Bränvin ej antecknad t. 

År 182 4. 
Importvärde från Utländske 

orter 7,371,259: 10. 
Export D:o från D:o . 7,337,165: 38. 
Deribland: Träd va

ror för . . 174,080 R:dr. 
Stångjern 220,85^ SkÄ 
Beck . . . 4^71 tunnor. 
Tjära . . . 34,783i d:o. 

Tull-umgälder: af import . 801,694: 6, 
af export . 211,104: 7, 

Fartyg från Utländske orter 1,390 st. 
med 50,976 läst. 

Båtar från D;o D;o , 144 st, 
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Fartyg till Utländske orter . i,55a st. 

med ^8,393 läst. 
Båtar till D:o D:o . . 161 st. 
Fartyg från Inrikes orter . . ,068 st. 

D:o till D:o D:o . . 922 st. 
Spannemål af alla slag från 

Inrikes orter 351,283 tunn. 
Bränvin från D:o D:o . . 1,873,817! k:r. 

År i8u5. 

Importvärde från Utländske 
orter 8,810,896:47-

Exportvärde från D:o D:o 7,629,007:39. 
Deribland Trädva

ror for . . 301,558 B.:dr. 
Stångjern a64444| SkÄ 
Beck . . 3,889 tmm. 
Tjära . . 31,795 d:o. 

Tull-umgälder: af import . 860,14°: I 2-
af export . . 215,714 23. 

Fartyg från Utländske orter i,3o5 st. 
med 53,65o läst. 

Båtar från D:o D:o . n 5 st. 
Fartyg till D:o D:o . 1,469 st. 

med 61,507 läst. 
Båtar till D:o D:o . 117 st. 
Fartyg från Inrikes orter . 904 st. 

D;o till D:o D:o . 693 st. 
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Spannemål af alla slag frän 

Inrikes orter . . . . sg3,g4o tunn. 
Bränvin från D:o D:o 3,374,848 ^ : r 

År 1826. 

Importvärdet 9,^44>,37: ^ 3 

Deribland Spannemfil, som 
de förre åren till högst obe
tydligt belopp blifvitfrån Ut
rikes orter hitförd, detta är in
kommit till en myckenhet af 
ej mindre än t)5,g54 Tunnor 
inalles. 
Exportvärdet 6,278,602: /\o. 
Deribland: Trädva-

ror för . . ao4»>32: 27,.. 
Ståugjern . 300,982! SkÄ 
Beck . . a,55oi tunnor. 
Tjära . . 3o,33o| d:o. 

Tull-umgälder: af import . 1,018,587: 28. 
D:o af export . . r83,583: 45-

Fartyg, inkomne från Utrikes 
orter 1,460 st. 

med 6a,r)53 läst. 
Båtar från D:o D:o . . p3 st. 
Fartyg, afgångne till D:o . . r,65<) st. 

med 65,908 läsj. 
Båtar till D:o D:o . . . — st. 
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Fartyg, komne från Inrikes 

orter 1»I^7 st.« 
gångne till D:o . . I , I 4 5 st. 

Spannemål af alla slag från D:o 354,776 tunn. 
Bran vin från D:o . . . 3,o33,aoo k:r. 

Häraf synes: att värdet af importhan
deln från Utrikes orter beständigt ökats; att 
exporten dit, utom år 182G, bibehållit sig 
vid ungefar jemn höjd; att lästetalet både 
af de Fartyg, som inkommit derifrån, och 
af dem, som dit afgålt, likaledes tilltagit, 
det förra utan afbrott, och det sednare en
dast med undantag af år 18 a 3 ; att antalet 
Uf Fartyg, hitkomne eller härifrån afgångne 
i och for den inrikes handeln, jemväl varit 
i nästan oafbrutet stigande, samt att Huf-
Vudstadens handel och sjöfart på inländske 
och utländske orter således under ifrågava
rande period i det hela varit i jemt till
tagande. 

I afseende på Fabrikernes tillstånd, 
hvarom så väl Hall- och Manufaktur-Rätten, 
Bom ordföranden lör Fabriks- och Manu-
faktur-Societeternas Deputerade lemnat en 
högst oroande målning, har genom ytterli
gare infordrade ooh af Kongl Commerce-
Collegium meddelade upplysningar och yt
tranden, utredt blifvit: alt år 1822 bevil
jats 38; år 1823 treliotvå; år 1824 tjugu-
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två; år 1825 tretiotvå och år 1826 tretio-
fem nya Fabriksanläggningar här i Staden, 
samt att antalet af samtlige härstädes i gång 
varande Fabriker, hvilka under de föregåen
de fem åren, (från och med 1817 till och 
med 1821) per medium årligen utgjort 581 
stycken, med 3,501 arbetare och ett till
verkningsvärde af 3,294>565 R:dr, sederme
ra under dem, hvarom nu är fråga, (1833 
till 1826) uppgått årligen till 626 stycken 
med 3,842 arbetare och 3,510,636 R:dr till
verkningsvärde, nemligen: 
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Det är således ostridigt, att, på det he
la, äfven Fabriks-Näringarnes liflighet varit 
större onder den sednare, än den förra pe
rioden , och således ökats, men ej minskats. 

Om Handtverkeriernas tillverknings-vär
de under ifrågavarande tid, äfvensom om 
deras arbetares antal under annat år än 1826, 
har någon närmare och tillförlitlig under-
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rättelse ej erhållits, och i sednare omstän
digheten ej eller kunnat erhållas, emedan 
några årliga uppgifter och controller icke å 
dessas tillverknings-värden, såsom å Fabri-
kernes, äro att tillgå. Såsom skäl till kla
gan öfver deras minskade förmånlighet for 
idkarne sjelfve, anföres: förökad införsel ut-
af utländske produktioner af enahanda slag, 
hvilka, ehuru af särm-e beskaffenhet, likväl, 
i anseende till deras stundom lägre pris, 
finna afsättning snarare än de inhämske; en 
alltför stor tillökning i Skrå-Ledamötemes an
tal, hvarigenom obetänksamma personer i 
förtid och stundom utan erforderlig stadga 
der intränga, och arbetsförtjensten sönder
delas på så många händer, att icke alla kun
na hafva sin bergning; samt det intrång, 
som, i följd af begreppen om en allmänna
re näringsfrihet, Skråhandtyerkena i de sed
nare tider lidit af främmande personer, hvil
ka, såsom Manufaktur-arbetare, Soldater, 
Vaktmästare och flere Verks eller Corpora
t i o n s Betjening idka och utöfva enahanda 
yrken, utan motsvarande skyldigheter och 
skicklighet. Till dessa omständigheter, hvil-
kas menlighet för Skråidkarne är obestridlig, 
kan äfven läggas den hos deras Gesäller 
och arbetare mer och mer tilltagande oor-
dentlighet och lättja, i förening med stun
dom felande tillsyn af Husbönderne sjelfve. 
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Häremot bör dock ihågkommas, att, under 
det de nödvändigare lifsmedlen sjunkit i 
pris till en under föregående åren ovanlig 
grad, Handtverkeriernes alster snarare stigit 
än fallit; att en mera utsträckt lyx hellre 
ökat än minskat behofvet och afsättningen 
af dessa sednare; att Handtverkerierne, som 
mest sysselsätta sig med förädling af inhäm-
ska produkter, ej särdeles kunna eller böra 
lida af utländske medtäflare; samt att, om. 
också någre deribland aftagit, det är lika 
obestridligt, att andre betydligen förbättrats 
och stigit. 

Angående de öfrige, under denna punkt 
omnämde frågor, hvilka synas egentligen 
hafva afseende på Landsorternes Städer, så
som utgörande delar af ett Län, må i kort
het anmärkas: att nästan alla slags öfverskotts-
prodnkter från de orter och Städer, som när
mast omgifva Hufvudstaden eller ligga i Mä
larens granskap och i Norra Provinserne, 
äfvensom i synnerhet Spannemål och Brän-
vin från Rikets Södra Landskap, hit inkom
ma och här afyttras, så att Stockholm har 
en riklig och lätt tillförsel deraf: att samma 
orter, med undantag likväl af de sistnämn
de, äro de hufvudsakligaste afsättningsstäl-
len för de inhämske eller utländske alster, 
som sysselsätta Stadens inrikes handel, samt 
att Communikationen deremellan, dels är 
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af naturen lätt, i anseende till Stockholms 
förmånliga läge vid Mälarens förening och 
sammanstötande med Östersjön, dels genom 
de i sednare tider anlagde kanaler ännu me
ra förökad. 

4:o Stadens inflytande på Landets 
Cultur, Näringar eller konstflit, prohibi-
tiva författningar till densammas fördel 
samt användande af Stadens jord till ri-
valisering med jordbruket. 

De fö obebyggda jordrymder, som fin
nas i Hufvudstaden, öro, såsom tillförene 
blifvit anmärkt, icke begagnade till rivali-
sering med jordbruket eller till frambringan
de af dettas vanliga alster, utan till odling 
af salu-växter, i synnerhet Tobak. Staden 
är icke eller i besittning eller åtnjutande af 
några särskilta prohibitiva Författningar, så 
framt ej därtill må räknas: Distillerings-
Bolagets uteslutande rättighet att ensamt få 
tillverka och försälja distilleradt Bränvin; 
samt vanlige Skråförfattningar, hvilka dock 
nu mera, betraktade såsom privilegier, fin
nes mera. till namnet än i verkligheten samt 
för öfrigt egentligen åsyfta, att, medelst iakt
tagande af vissa ordnings-reglor, befordra 
Néringsyr&enas förkofran i förening med alk 
mänhetens egen fördel Vid detta förhål
lande, och då Hufvudstaden tillika är ett sä

kert 
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kert afsättningsställe för alla Landtbrukets 
alster, måste den ock så mycket mera äga 
ett fördelaktigt inflytande pä de kringlig
gande Landsorternas cultur, näringar och 
konstflit, som den sjelf tillika gifyer dem 
exempel af industri qch idoghet. 

5:o Skolor och allmänna Undervisnings
anstalter: Bland dessa står en del under 
en egen styrelse, benämd Kongl. Directio-
nen för Stockholms Undervisnings-verk, och 
de öfrige under öfverinseende antingen af 
Stadens Consistorium, Kongl. Hof-Consisto-
rium eller särskilte Inrättningars och Stif
telsers Directioner. De förre äro: a) Stock
holms Kongl. Gymnasium: öppnadt den 4 
October 1821, har 3 ordinarie Lectorer, 1 
vice Lector, i Gymnasii-Adjunct, i extra 
Lärare i Natural-Historien och i Kantor. 
Aflöningen för dem, jemte en ännu obefor» 
drad Collega vid f. d. Cathedral-Skolan, hvil-
ken bibehåller sina Löneförmåner, utgör 38o 
tunnor Spannemål och 2,080 R:dr i Contan-
te medel. Lärjungarnes antal är vanligen 70. 

b) Storkyrko-Församlingens Lägre Apo-
logist-Skola, öppnad den 11 October 1823, 
har 1 Rector, 1 Collega och 1 Kantor, som 
i årlig aflöning åtnjuta tillsammans 840 R:dr 
Banco. Ungdomens antal ungefärligen 50. 

Fem-Arsb. /. Slockh. Siad. 4 
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c) Samma Församlings Vexel-Under-
visnings- eller Allmänna Barn-Skola, med 
1 Lärare ocli vanligen 125 Lärlingar. Den 
förres Lön 490 R:dr Banco. 

d) Clara; Församlings Högre Lärdoms-
Skola, som under namn af Kyrkoskola år 
1649 inrättades, har 1 Rector, 3 ordinarie 
Colleger, 1 Viearius och 1 Kantor. Hela 
afloningen, med inberåknande af Lön for 1 
Emeritus, uppgår till i35 tunnor Spanne
mål samt 1,640 R:dr Contant. Ungdomens 
antal utgör vanligen iao. 

e) Norrmalms Allmänna Barn-Skola, 
gemensam för denna samt St. Jacobs- och 
Johaimis Församling, öppnad den 1 Nov. 
i8ao, har 1 Lärare med 49° ^: ( lr i Lön. 
Barnens antal omkring i3o. 

f) MarioB Församlings Högre Lärdoms-
Skola, ifrån början inrättad år 1668, har 1 
Rector, 3 Colleger, 1 Viearius och 1 Kan
tor samt omkring i3o Lärjungar. Lärare
personalens aflöning utgöres af 80 tunnor 
Spannemål och 1,695 R:dr Contant. 

g) Jacobs Församlings Högre A polo
kola, inrättad år 1659, har 1 Rector, 

a Colleger och 1 Kantor, hvilkas aflöning, 
med. en Emeriti-Lön af 3o tunnor Span
nemål och aoa R:dr 6 sk. Contant för Rector, 
uppgår till 65 tunnor Spannemål och 878 R:dr 
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24 sk. Contante medel. Ungdomens antal 
omkring 120. 

h) Catharines Församlings Högre Apo-
logist-Skola, inrättad år 1672, har lika Lä
rare-personal som den nästföregående, och 
omkring 5o Lärjungar. Aflöningen med in-
beräknande af en Émeriti-Lön för Rectorn, 
utgör 100 tunnor Spannemål och 665 R:dr 
Conlant. 

i) Södermalms Pexet-ZJndervisnings-
ell'er Allmänna Barn-Skola, gemensam for 
denna Malms begge Församlingar, inrättad 
den 1 Nov. 1820, med omkring i/fo Barn 
och 1 Lärare, hvilkens aflöning årligen ut-
göres af 4f)° R^r . 

k), l)j m) Kungsholms-, Ladugårdslands-' 
och Adolph Fredrics Församlingars 3:né 
lägre Apotogist-Skolor, inrättade åren 1673 
och 1690, hafva hvardera 1 Rector, i Col-
lega och 1 Kantor. Lärare-Personalen åt
njuter, i den första, der Barnens antal är 
omkring 70, 55 tunnor Spannemål och 610 
R:dr Banco Contant, hvaraf 4oo R'dr dock 
utgår af enskilt mans Donation; i den an
dra, med emellan 5o och 60 Barn, 75 tun
nor Spannemål och 3 i 5 R:drBanco, samt i 
den tredje, der barnen vanligen äro omkring 
60, 20 tunnor Spannemål och 700 R:dr 
Banco. 
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Aflöningen för denna Skolae-stat, Hyres-
medel samt arfvoden för Bokföring och Vakt
mästare inberäknade, stiger till inalles g4° 
tunnor Spannemål och 11,460 R:dr 8 sk. 
Contant, hvaraf den förre utgöres dels i 
Kronotionde, dels i så kallade Bibeltrycks-
Spannemål, samt de sednare dels af Tolags-
medlen, till årligt belopp utaf 10,000 R:dr 
Banco, dels af inflytande och från Kongl. 
Stats-Contoret utgående allmänna Statsmedel 
efter Riks-markegångs-priset för 160, tunnor 
Spannemål, som Rikets Ständer vid i8a3 
års Rikdag dertill anslagit. 

De sednare eller öfrige äro: 

a) Storkyrko-Församlingens Handt-
verks-Skola, inrättad år 1811 för Gesäller 
och Lärlingar, hvilka der undervisas emel
lan kl. 4 o c h 7 e. m. alla Helgedagar och 
Söndagar, har en Lärare med 66 R:dr 3a 
sk. årlig Lön, som utgår dels af ett done-
radt capital, dels genom årlig collect. Be
vistas vanligen af omkring 4° Lärjungar. 

b) Sä kallade Kraftiskdj samt dermed 
förenade Fri- och Fattig-Skolan, stiftad 
1798, der undervisningen alla söknedagar 
meddelas af en Lärare, som af den till den
na Skola donerade fond uppbär en årlig 
Lön af 3oo R:dr, samt dessutom en årlig 
discretion af 100 R:dr för fattiga gossars 
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undervisning i de första elementerna. Bar
nens antal vanligen 3o. 

c) Samma Församlings FlickSkola j 
med två Lärarinnor, åtnjutande tillsammans 
266 R:dr 3a sk. Lön, samt omkring 80 
barn, som, i 2:ne klasser indelade, erhålla 
undervisning dels i läsning och skrifning, 
och dels i Qvinnoslöjder. 

d) Octree Församlings Fattig-FlickSko
la,, fördelad i a:ne klasser, underhållen genom 
enskilta Donations- eller Testaments-medel 
och bevistad af emellan 100 och 120 barn, 
som derstädes undervisas af a:ne Lärarin
nor, hvilka tillsammans åtnjuta 4 0 0 R:dr 
B:co i lön. 

é) Tyska Församlingens så kallade 
National-Lyceum j inrättadt år i56g, har 
omkring 100 Lärjungar och 3:ne Lärare, 
hvilka sednare aflönas af Kyrkans egne in
trader och åtnjuta tillsammans 1,200 R:dr 
årligen. 

f) Jacobs- och Johannis Församlingars 
Handtverks- och Fattig-Skola, öppnad den 
1 October I 8 I 4 > grundlagd och underhållen 
genom enskilt mans välgörenhet, samt in
delad i a:ne klasser, med 2 Lärare, lika 
många Lärarinnor och omkring 11 o barn 
af begge könen. Lärare-personalens aflöning 
utgör tillsammans 85o R:dr Banco. — Här 
Leranas också alla Söndags eftermiddagar un-
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dervisning at Gesäller och Lärlingar, i läsa, 
skrifva och räkna. Dessas antal är vanli
gen 3o. 

g) Fritnurare-Barnhusets~Skola, stif
tad 1^53 med i Lärare och omkring 90 
Barn, 

h) Maries församlings Fattig~Skölaj 
med 1 Lärare, 1 Lärarinna och 1 Handt-
yerksmästare. Är stiftad och underhålles af 
enskilt välgörenhet samt lemnar undervis
ning åt omkri 5 o Barn af begge könen. 
Lärare-personalens aflöning är 966 R;dr 3a 
sk. Banco, 

i) Samma Församlings Handtverks-
Skola för Gesäller och Lärlingar, har t 
Lärare med 5o R:dr i lön, som utgår af 
Fattigvårds-medlen, samt omkring 3o Lär
jungar, som erhålla undervisning alla Sön
dags- och Helgedags-eftermiddagar, 

k) Den så kallade Murbeckska inrätt-
ningens Skola, der 28 Fattige Flickor af 
arbetsklassen, undfå undervisning, jemte fö
da, kläder-och husrum, tills de, efter deras 
första Nattvardsgång, kunna sättas i tjenst 
och sjelfva bereda sig uppehälle. Denna in
rättning, stiftad och underhållen genom en
skilt välgörenhet, ägde vid 1826 års slut, 
en genom Donationer och Directions-Leda-
möternes tillskott samlad fond af <),43o R:dr 
i fastighetsvärde och 34,ooo R:dr i Capital, 
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utom en summa af i3,ooo, hvars ränte-
afkastning tills vidare, under vissa personers 
lifstid, enligt gifvarens förbehåll, användas 
till lifstidsräntor och pensioner. Årliga in
komst och utgifts-beloppet för denna Skolas-
och Underhålls-inrättning, utgör vanligen 
omkring a,ooo R:dr Banco. 

/) Catharines Församlings Flick-Skola, 
med en Lärare, i Lärarinna och omkring 
200 Barn. De a:ne förres aflöning utgör 
466 R:dr 3 a sk. Banco årligen. 

ro) Samma Församlings ffandtverks-
Skolaj med omkring a 5 Lärjungar och 1 
Lärare, h vilken sednare har 66 R:dr 3 a sk. 
i årlig Lön. Underhållet och aflöningen vid 
de 2ine sistnämde Skolorna, bestridas af 
enskiltes bidrag. 

n) Kungsholms Församlings Vexel-
Undervisnings-Skola för flickor, med 1 Lä
rare, som af Fattighus-medlen åtnjuter i33 
R:dr 3a sk. Banco; samt emellau 5o och 
60 Barn, 

o) Ladugårdslands Församlings Fat-
tig-Skola, med 1 Lärare och 1 Lärarinna, 
hvilka åtnjuta tillsammans 4°° RJdr Lön, 
samt omkring a4° Barn af begge könen, 
hvilka undervisas icke allenast i räkna, läsa 
och skrifva, ulan ock i vanliga handaslöjder. 
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p) Samma Församlings Handtverks-
Skola, med i Lärare, som har 66 R:dr 3a 
sk, i lön. 

q) Den, äfvenledes till denna Försam
ling hörande, så kallade Djurgårds-Skolan, 
med omkring 8o barn och i Lärare, hvil
ken dels af Stads-Consistorium och dels af 
Allmänna Fattigvårds-Directionen erhåller 
tillsammans IOO R:dr i årlig Lön. 

r) Adolph Fredrics Församlings Flick-
Skola, med i Lärarinna, som af Församlin
gen erhåller ioo R:dr Lön, samt omkring 
70 Barn, hvilka undervisas dels i läsning, 
räknande och skrifvande, dels ock i vanliga 
fruntimmers-arbeten. 

s) Allmänna Barnhusets Skola, med 
omkring i3o Lärjungar och 3 Lärare, af 
hvilka sednare blott den ena åtnjuter Lön, 
som utgår af Barnhusfonden till ett belopp 
af 5oo R:dr Banco årligen. 

t) Alla ofvannämde Territorial-För-
samltngars Catechet-Skolor, 8 till antalet, 
hvilka hvardera förestås utaf 1 Lärare, som 
af Samfundet pro Fide & Christianismo af-
lönas med 90 R:dr Banco årligen. Under
visning derstädes meddelas kl. mellan' 4 och 
7 alla Söndags- och Helgedags-eftermidda
gar, och Lärjungarnas antal utgör tillsam» 
mans omkring 45o. 
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u) Kongl. Svea Lif-Gardets Vexél-
Vndervisnings-Skola, med i Lärare och 
emellan 60 och 70 barn. Den förres aflö-
ning är 221 R:dr 16 sk. ärligen. 

v) Kongl. Lif-Gardets till Häst Dito, 
med 1 Lärare som har 25o R:dr årlig Lön, 
samt omkring 5o Barn. 

x) Kongl. s:dra Lif-Gardes Dito, med 
1 Lärare och emellan 60 och 70 Barn. Den 
förres Lön är 200 R:dr. 

jr) Kongl. Svea Artilleriets Dito, med 
1 Lärare och 3o Barn. Den förres Lön i33 
R:dr 16 sk. 

z) Vexel-Undervisnings-Skolan vid 
Stockholms Escadre af Kongl. Maj:ts Flöt' 
ta, med 2 Lärare och omkring 60 Lärjun
gar. De förres Löner tillsammans 3oo R:dr. 

Lärare-Personalen i samtlige förenäm-
de 43 Skolor, de jemväl inberäknade, som 
stå under Directionen för Stockholms Stads 
Undervisnings-verk, njuter i aflöningar om
kring 25,5oo R:dr; och antalet af dem, som 
der erhålla undervisning, uppgår vanligen 
till vid pass 3,5oo personer. 

Härtill må ytterligare läggas följande 
inom Hufvudstaden befintlige allmänna Un
dervisnings-anstalter. 

a) Kongl. Technologiska Institutet, 
som, enligt de af Kongl. Maj:t i Nåder der-
före gifne stadgar af den 8 Juni 1826, har 
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for ändamål, att, jemte Berättelse om Slöj
dernas tillstånd och framsteg, offentliga ut
ställningar af inhämska slöjde-alster och med
delande af upplysningar for vederbörande 
i ämnen som slöjderna angå, tillika lemna, 
dels undervisning åt ynglingar och personer, 
som ingått eller vilja ingå i dessa Närings
yrken, dels råd och upplysningar åt slöjde-
Idkarne sjelfve. Det af Manufaktur-Discon-
tens besparingar utgående anslag for denna 
inrättning utgör inalles 14,000 R:dr Banco, 
deraf 8,000 R:dr Banco användas till Löner 
åt Institutets Lärare och Betjening, samt 
återstoden till uppköp af böcker och instru
mentet', och till Institutets öfriga behof; men, 
i anseende till melleukomne hinder, har In
rättningen ioke förr än från och med 1837 
års början, kommit i fullständig verksamhet, 
således efter den tid, hvarom nu är fråga. 
Upplysnings-vis må dock här antecknas, att' 
ifrån Institutets första början till den a o 
Sept. 1837, antalet af der inskrifne Elever, 
som begagnat de särskilta undervisnings-gre-
narne, varit 48, och af Fruntimmer, som an
mält sig till erhållande af undervisning i kon
sten att göra blommor, 3a. 

b) Kongl. Veterinaire-Inrättningen, 
öppnad i Februari månad 1821, och seder
mera ytterligare utvidgad, har af Statsmed
len ett årligt anslag af tillsammans 7,103 
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R:dr 16 sk. Banco. Vid denna inrättning 
har årligen omkring 36 Elever i Veterinaire-
vetenskapen erhållit undervisning, af hvil-
ka 8 utexaminerats såsom Djurläkare och 
i a såsom Hofslagare. Dessutom har per me
dium årliga antalet af åtskilliga slags djur, 
som inom Inrättningens sjuk-stall blifvit sköt
te , utgjort 4^8; af dem, åt hvilka Lärarne 
och Eleverne lemnat Läkarevård utom in
rättningen, i,43a; och af sådane, som der-
städes blifvit uppviste för erhållande af upp
lysningar om djurens sjukdomar, lyten och 
fel, i,838. 

c) Gymnastiska Centralinstitutet, in-
rättadt år I 8 J 3 med ett utaf Rikets Stan-» 
der beviljadt anslag af 1000 R:dr Banco år
ligen, och en utaf Kongl. Majit i Nåder för
unnad tillökning af 600 R:dr samma mynt, 
har egentligen till ändamål, att för .Rikets 
Läroverk bilda Gymnastik, hvilka till ett 
antal af 10 erhålla undervisning derstades, 
jemte 2 5 obemedlade Gossar, som likaledes 
gratis der undervisas. Genom föreståndarens 
egen omtanka och ovanliga nit, har denna 
inrättnings verksamhet, utöfver dess egent
liga gräns, blifvit utvidgad och förökad med 
en så kallad Sjukgymnastik, som vunnit 
mycket förtroende, och hvaraf, under sed-
nare åren, omkring 3oo personer, dels mot, 
dels atan betalning, sig begagnat. 
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6:o Fattigvårds-anstalterne: Hufvud-
stadens alla åtta Territorial-Församlingar haf-
va hvardera ett Fattighus, med hvar sin 
Direction, sammansatt utaf Kyrkoherden och 
Ledamöter af Kyrko-Rådet i Församlingen. 
Dessa äro äldre stiftelser, som hafva till före
mal att antingen, sä långt utrymmet med-
gifver, inom hus herbergera, vårda och i 
mon af behof understödja, eller utom hus 
bispringa dels sådane fattige, som, kände 
för ett anständigt uppförande och i någon 
längre tid Ledamöter af Församlingen, blif-
vit af ålderdom eller sjuklighet, i mer eller 
mindre grad, oförmögne att sig sjelfva lif-
nära, dels sådane, som, i följd af vilkoren 
för enskilte, under Directionen ställde Stif
telser och Donationer, äro dertill berättiga
de. De hafva hvardera sina egna fastighe
ter, samt flera, genom Donationer- och Te
stamenten tillkomne räntebärande Capitaler, 
jemte åtskillige andra årliga inkomster, så
som af Collector, hyror, räntor, barndops, 
bröllops- och begrafnings-gåfvor, armbosse-
medel samt särskilté, af Församlingens fa
stighetsägare utgående fattighus-afgifter. Dess
utom äger Hufvudstaden också en annan Fat<-
tigvfirds-anstalt, kallad Fattigförsörjning, 
som sedan år 181 a äfvenledes är Försam
lingsvis fördelad, slår under Fattighus-Di-
rectionerne närmaste inseende, men likväl 
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ifrån Fattighusen är afskild och merendels 
med särskilts lägenheter, kallade Försörjnings
hus, försedd, utom i Clara: och Kungsholms 
Församlingar, der begge dessa slags inrätt
ningar äro sammanslagne. Denna sednare, 
eller Fattigförsörjningen, egentligen bestämd 
att för en kortare tid her bergera, vårda el
ler annorledes understödja öfrige inom hvar-
je Församling befintlige Fattige, som af Fat
tighusen ej kunna inrymmas eller bispringas 
och hvilka af sjukdom eller armod finnas 
urståndsatte att sjelfva förse sig med föda 
och boningsställe, underhållés genom en all
män afgift, som, under benämning af Fat
tigförsörjnings-medel, erlägges af Hufvudsta-
dens samtlige invånare med 5 sk. på hvar-
je Riksdaler af a Artikelns Bevillning, samt 
disponeras af en för Fattigförsörjningen ge
mensam Öfverstyrelse, hvilken desamma se
dermera bland de särskilta Fattighus-Dire-
ctionerne, dels till ofvanberörde, dels till 
andra ändamål, såsom till understöd för åt-
skillige bland Territorial- och Garnizons-
Församlingarnes Fattigskolor, fördelar. Of-
vannämde Fattig- och Fattigförsörjnings-hus, 
om hvilka jag under den 18 April sistl. år 
i underdånighet afgifvit en särskilt» om
ständlig berättelse, som härvid torde i öf-
rigt få åberopas, innehafva och disponera 
fastigheter till ett värde af omkring i3o,ooo 
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R:dr; räntebärande och donerade Capital-
fonder, till ett belopp af omkring a35,ooo, 
eller tillsammans 365,ooo R:dr samt årliga 
inkomster, så väl deraf, som af deras öfri-
ga intrader, till en summa af omkring 62,000 
R:dr allt Banco; och antalet af de Fattig
hjon, som deraf erhålla understöd, utgör 
vanligen omkring 3,000 personer. 

Till ofvanbemälte, Församlings vis in
rättade eller stiftade Fattig- och Understöds
anstalter, komma ytterligare följande, nem» 
ligen: 

a) Vid Kongl. Svea Lif-Garde: En 
Fattig-kassa till understöd för ålderstigne, 
Fattige Gardist-£nkor med 4>3j3 R>'dr 3s 
sk. 1 r:st i räntegifvande Gapital-fond; inal
les omkring 5oo R:dr i årliga inkomster» 
samt omkring 3o Underhållstagare, en så 
kallad Barnhus- och Kyrko-Byggnads-kassa, 
med fond af omkring 1,200 R:dr och årliga 
inkomster till belopp af vid pass 4®o Ralr, 
hvilka användas till understöd för fattiga 
barn, bidrag åt Regementets skola och be
talning af Kyrkohyra; samt en under namn 
af Drottningens Hospital underhållen, till 
åldrige, sårade eller eljest i behof stadde 
afskedade Gardisters understödjande bestämd 
och år 1806 öppnad Pensions- eller Fat-
tig-anstalt j med en Capitalfond vid 1826 
års slut stor 10,218 R:dr 9 sk. 8 r:st.; år-
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liga inkomster till omkring 1,400 R.'dr; ut-
gifterne vid pass 95o R:dr, och 66 under-
hållstagare. 

b) Vid Kongl. Lif-Gardet till Häst: 
H. K. H. Prins OSCARS Hospitals-Inrättning, 
med omkring 12,400 R:dr Capital-fond, 1,600 
R:dr årlig inkomst, och nära 60 underhålls-
tagare. 

c) Vid Kongl. Andra Lif-Gardet: H. 
K. H. Kron-Prinsessan JOSEPHINAS Pensions-
och Fattig-Inrättning, försedt med Nådigst 
faststäldt Reglemente af den 27 December 
1823 och fördelad i 3:ne särskilta afdelnin-
gar, nemligen: en för afskedade Under-Offi
cerare, med en Capital-fond af omkring 4,300 
R:dr och 340 R:dr i årliga inkomster; eii 
för manskapet med omkring 4>000 R-dr Ca
pital-fond och 700 R:dr årlig inkomst, samt 
en för öfriga Fattigpersonalen, med 2,333 
R:dr 16 sk. Capital och omkring i5o R:dr 
årlig inkomst. Underhållstagarnes antal in
alles 66. 

d) Vid Kongl. Svea Artillerie: En 
Fattig-kassa utan någon Capital-fond, men 
med omkring 100 R:dr årlig inkomst, och 
i sednare åren vanligen minst 5o under-
hållstagare. 

e) Vid Stockholms Escadre af Kongl. 
Maj:ts Flotta: En Fattig-kassa, som, ge
mensamt med der varande Skolce-kassa äger, 
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af tillsammans 3,000 R:dr Capitalfond, hy
ror och Fattig-kassae-Directioiiens bidrag, en 
till Församlingens Fattiges understöd och 
Skolae-Barnens förseende med kläder använd, 
årlig inkomst af inalles 4<>o R:dr Banco. 

Dessa Militair-Corpsers Hospitals- och 
Understöds-Inrättningars fonder, uppgående 
till inalles nära 4'>ooo R:dr Banco, hafva 
tillkommit genom en Nådegåfva af Eder 
Kongl. Maj:t, utgörande 2,000 R:dr genom 
Donationer af enskilte personer, samt ge
nom gåfvor och sammanskott af Oflicers-
Corpserne. De årliga inkomsterna härflyta 
hufvudsakligast: af räntor å de utlånte Ca-
pital-fonderne, af Eder Kongl. Majrts, Hen
nes Majrt Drottningens samt Deras Kongl. 
Högheter Kron-Prinsens och Kron-Prinses-
sans årliga Nådegåfvor, tillsammans i,5oo 
R:dr 3a sk.; af en anslagssumma utaf Stats
medlen, stor 3go; af hyresmedlen j78R:dr, 
och återstoden af Officers-Corpsernes enskil-
ta årliga afgifter, gåfvor och bidrag. Ifrå
gavarande Militair-Corpsers Församlingar äga 
i öfrigt rättighet att hänvisa sina Fattiga till 
vård och underhåll af Fattig-Inrättningar i 
de Territorial-Församlingar, der de äro bo
ende, samt <åtnjuta der jemte af allmänna Fat-
tig-kassae-Directionen årliga bidrag till be
lopp af tillsammans 900 R:dr Banco, hvil

ka 
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ka dock endast användas till understöd för 
deras Fattig-Skolor. 

f) Vid Tyska Församlingen: åtskillige 
under Församlingens Kyrko-Råd ställde, ge
nom Testamenten och Donationer tillkom
ne, samt genom Hofgångs- och Armbösse-
medel vidare ökade, Understöds-fonder, be
stående dels uti kontante Capital af tillsam
mans omkring 31,100 R:dr, dels uti 11 st-
större och mindre fastigheter till ett, efter 
afdrag af skulder, återstående värde af till
sammans ,97,890 R:dr, hvaraf 1,600 R:dr 
årligen utdelas till understöd för Pauvres 
Honteux och andre Fattige samt Skolbarn; 
4,2 54 K-dr 35 sk. 9 r:st utgör fond för en 
Pensions-kassa åt Skolae-stätens Enkor, samt 
återstoden utgår till aflömng åt Församlin
gens Presterskap, Kyrko-betjening, Skolaj-
staten och Kyrkans öfrige utgifter. 

g) Vid Kongl. Hof-Församlingen: en 
så kallad gratial-kassa; tillkommen dels ge
nom Testamenten och Donationer, dels ge
nom Kongl. årliga Nådegåfvor, Hofpenningar, 
Sterbhus- Bröllops- och Barnhus-Afgifter; 
hade vid 1826 års slut en kontant Capital-
fond af tillsammans 26,100 R:dr Banco, och 
årliga inkomster omkring 1,700 R:dr, hvar
af omkring 1,200 R:dr utdeltes bland 5o 

Fem-Jrsb. /. Stockh. Stad. 5 
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Gralialister och resten utgeck till Admini-
strations-kostnaderne. 

Anmärkning: sistnämde a:ne Försam
lingar, äfvensom den Finska, deltaga dess
utom med Störkyrko-Församlingen i under
hållet af dennes Fattighus vid Sabbatsberg, 
och aga således att derstädes erhålla vård 
och understöd för sina Fattige. 

Härförutan linnes i Hufvudstaden en 
myckenhet milda Stiftelser, samt Pensions-
och Välgörenhets-Inrättningar. De äro föl
jande : 

/ ) Borgerskapets gemensamma Gubb-
hus-lnrättning, med ett afKongl. Maj:tden 
5 December 1778 i Nåder faststäldt Regle
mente, har blifvit stifladt genom frivilliga 
gåfvor af Borgersiapets klasser och flere en-
skilla personer, är bestämdt att till vård och 
underhåll emottaga och herbergera fattige 
ålderstigne Ledamöter af Stockholms Borger-
skap; har for detta ändamål en särskilt fa
stighet på Södermalm, samt äger derjemte 
ett utarrenderadt hemman i Brännkyrka Soc
ken och en räntebärande Capital-fond af 
66,583 R:dr 16 sk. Banco. Dessa inkom
ster så väl deraf, som af Borgerskapets år
liga bidrag, stort 909 B:dr ^0 sk., utgjorde 
år 1826 inalles 5,5^1 R:dr 21 sk. 6 r:st, 
deraf 4,368 R:dr 1 r:st åtgingo till under-
hållskostnaderne för de å Inrättningen in-
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tagne Borgare, som då voro 40 till antaletj 
515 R:dr 37 sk. I I r:st till nödige repara
tioner, samt 584 ^:<^r 3 a sk. till Admini-, 
stralions-kostnaden, löner till Prest, Läkare, 
Orgelnist och Klockare, tillsammans 273 
R:dr 3a sk, deruti inberäknade. 

II) Borgerskapets gemensamma Efik-
hus, grundlagd t år 1724, är bestämdt att 
vara en liilflygt för ålderstegne och fattige 
Borgare-Enkor, hvilkas antal i första början 
endast varit 6, men år jSafi uppgått till 
70. Inrättningens fond, grundlagd genom 
gåfvor af enskilte bland Borgerskapet, har, 
genom frivillige donationer och testamen
ten, samt en omsorgsfull administration små
ningom ökats, och utgjorde vid 1826 års 
slut 118,577 R:dr 11 sk. 6 r:st Banco. Dess 
inkomster så väl genom räntor derutaf, som 
genom årliga anslag af Tolagsmedlen, 392 
R:dr, och af Bemedlings-Commissionen 333 
R:dr 16 sk., hafva under de sednare åren 
stigit till nära 8,700 R:dr om året, och dess 
utgifter vanligen till nära 7,400 R:dr, hvar-
af omkring 1,900 R:dr utgått till Pensioner 
och resten användts till de & Inrättningen 
intagne personers underhåll; utom admini
strations-kostnaden och löner till Prest, Lä
kare och Betjening, som endast utgjort 743 
R:dr 12 sk. 
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III) Grosshandels-Societetens ensh'lta 
Pensions- och Under stöds-Inrättning, som 
den a a Februari r8i5 , vunnit Kongl. Maj:ts 
Nådiga Stadföstelse, har den 5 December 
1814 blifvit stiftad till minne af då varan
de H. K. H. K ron-Prinsens, nu mera H. 
M. Konungens, samma dag inträffade åter
komst till Hufvudstaden, efter slutad fred 
och lyckligen verkställd förening med Ko-
nunga-Riket Norrige. Den fond, som då sam
lades, utgjorde 33,333 R:dr 16 sk. Banco, 
och har sedermera, dels genom ett Testa
mente, dels genom Societetens ytterligare till
skott blifvit ökad med tillsammans 6,666 
R:dr 3a sk., så att den nu mera utgör inal
les 40.000 R:dr. Dess ändamål år att lem-
na understöd åt behöfvande bland Societe
tens Ledamöter samt deras Enkor och ofor-
sörjde Barn. Antalet af dem, som af den
na Inrättning år 1826 njutit underhåll, uti 
gjorde 37; h varförutan 15 andre erhållit un
derstöd af så kallade extra inkomstmedél, 
samlade genom frivilliga gåfvor af dem, som 
vinna Burskap på Grosshandel. Admini
strations-kostnaden är obetydlig och drabbar 
icke Inrättningen, utan ersattes af andra 
tillgångar. 

IV} Trenne, under Bemedlings-Com-
missionens förvaltning ställde understöds
fonder, nemligen: ett från äldre tider af 
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Borgerskapet samladt Capital af 58,522 R:dr 
10 sk 8 r:st Banco, hvarafbela räntan, med 
undantag af 333 R:dr 16 sk., som erlägges 
till Danviks-Hospital, utgår till pensioner åt 
i3o å i4o fattige, som antingen äro Bor
gare, Borgar-Enkor eller ogifta, samt Fader-
och Moderlösa Borgar-Déttrar, med tillsam
mans 3,670 R:dr om året; ett af framlidne 
Grosshandlaren och Riddaren Asplund den 
7 Februari 1804 testamenteradt Capital af 
80,800 R:dr Banco, hvars årliga ränta, med 
undantag af 5o R:dr, som utgår till Frimu
rare-Barnhuset, användes till Pensioner, h var
dera a 5o R:dr, dels till åtskillige af Testa
tor namngifne personer, dels till andre med-
dellöse Borgare, äfvensom till Enkor eller 
ogifta Fader- och Moderlösa Döttrar efter 
Borgare samt Borgmästare och Rådmän; va-
randes Pensionairernes antal emellan 70 och 
80, samt årliga utdelnings-beloppet omkring 
4,700 R:dr Banco; samt ett, genom Gross
handlaren ' C. M. Nyströms Testamente af 
den g December 1790, tillkommet Capital, 
som nu mera utgör 20,000 R:dr Banco, af 
hvars årliga ränta, omkring 700 R:dr utde
las till fattige fångar uti Gäldstugan och an
dre Stadens häkten. 

V) Staderis Sjömanshus-Inrättning be
stämd till underhåll för gamla behöfvande 
Skeppare, Styrmän och Sjöfolk, jemte deras 
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Enkor och Barn, samt tillvägabragt och un
derhållen, dels genom enskilte Medborgares 
donationer till belopp af inalles nära 20,000 
R:dr, dels genom Colleet-medel, samt Skep
pare och Sjöfolks afgifter till inrättningen, 
h varigenom dess fond, år 1826 uppgått till 
nära 74,000 R:dr Banco, deruti inbegripet 
värdet af 2:ne dess fasta egondomar här i 
Släden. Inrättningens inkomster utgjorde 
samma år nära 7,700 R:dr, hvaraf 3,725 
Rjdr ivt sk. utgått till understöd föi1 till
sammans 374 personer; 517 R:dr 47 sk- 10 
r:st till ett särskilt sjukhus, 200 R:dr till 
Stadens Navigations-skola, och återstoden, 
i,6o5 R:dr 34 sk. 10 r.'st till Administra
tions-kostnaden. 

VI) En under Handeh-Collegii för
valtning ställd, men af enskilt Män stif
tad Pensions-Inrättning, till understöd för 
13 fattiga Borgare-Döttrar, hvilkä hvar
dera erhålla 16 R:dr 32 sk-, B:co årligen. 
Inrättningens tillgång består uti hyrorne af 
a:ne till densamma anslagné fastigheter med 
ett värde af omkring 8,000 R:dr Banco. 

VII) Fabriks-Fattig-kdssan, inrättad 
till understöd för Fattige och sjuke Fabriks-
Arbetare af begge könen, och försedd med 
Kongl. Reglemente af den 6 September 1759. 
Dess Capital-fond, som år 182(3 utgjorde 
nära 82,200 R:dr har, utom en enskilt Do-
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nation stor 1,5oo R:dr, tillkommel, dels ge-
nom Fabriks- och Manufaktur-Idkariies årli
ga bidrag, bestämde till idels procent af 
deras till verknings-värden, dels genom en 
till inrättningen i Nåder anslagen andel af 
4uctions-beloppet för konfiscerade Fabriks-
och Manufaktur-varor. Inrättningens inkom
ster uppgingo nämde år till något öfver 8,3oo 
R:dr hvaraf influtne räntor utgjorde 4>3j3> 
R:dr 33 sk. 8 r a t , och återstoden Manufak-
tur-Sosieteternas årsafgift. Utgifterne dér-
emot stego till nära 6,640 R:dr, hvaraf de 
antagne Gratialisterne, till ett antal af nära 
4oo, erhållit 5,i36 R:dr, och återstoden an -
vändts dels för Sjukvård åt fattige och sju
ke Fabriks-arbetare, 1,188 R:dr, dels till 
öfrige omkostnader. Till understöd for den
na folkklass finnes också en särskilt Dona
tion, gjord af framlidne Rådmannen M. 
Schveder, ställd under Maria? Församlings 
Fattighus-Direction, och utgörande omkring 
1,04.0 R:dr, hvars ränta årligen öfverlemnas 
till Hall-Rätten, som sedermera utdelar den
samma bland fattige Fabriks-arbetcrskor, 8 
till antalet. 

VIII) Kryddkramhandels-Societetens 
Fattig- och Understöds-kassa, hvars fond 
vid 1826 års utgång utgjorde tillsammans 
56,437 R:dr 46 sk. 9 r:st, och hvilken huf-
vudsakligcn tillkommit genom Donationer af 
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a:ne Societetens Ledamöter. Räntan och in
komsten deraf användes till understöd åt 
fattige Medlemmar af Societeten samt åt de
ras Enkor och Barn. Underhållstagarnes an
tal har vanligen utgjort mellan 5o och 60. 

IX) Spannmåls- Minut- och Victualie-
handels Societetens-Fattig-kassa, med ett, 
genom Testamenten och Gåfvor tillkommit 
Capital af 3,ooo R:dr Banco och en, så väl 
genom räntor deraf, som, genom Societetens 
särskilta sammanskott, beredd årlig inkomst, 
hvilken år i8a<3 uppgått till omkring 1,800 
R:dr, som utdelats till understöd åt fattige 
Ledamöter, Enkor och Barn i Societeten, 
till ett antal af 5a personer. 

X) Lärftskramhandels-Societetens Fat-
tig-kassa> utgörande 6,000 R:dr, som blif-
vit sammansk juten af Societetens Medlemmar, 
och hvars årliga ränta, 3oo R:dr vitdelas 
bland fattige Enkor inom Societeten, h vilkas 
antal år 1826 varit 6 personer. 

XT) Linkramhandels-Societeteni genom 
egne sammanskott bildade Fattig-kassa, som 
år i8a6 uppgått till 3,36T R:dr, af hvars 
ränta 3o R:dr erlagts till Borgerskapets En-
ke- och Gubbhus samt Lazarettet; 53 R:dr 
16 sk. utdelats bland 4 fattiga Enkor och 
Barn, samt återstoden användts till bestri
dande af Rättegångar mot obehörige intrång 
i Societetens Handels-rättigheter. 
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XII) Tobakshandels-Societetens Un

derstöds- och Begrafnings-kassdj nära 4,25o 
R:dr Banco, sammanskjuten af Societetens eg
ne Medlemmar, och bestämd, dels till Be-
grafningshjelp och dels till understöd åt dess 
fattige Ledamöter. 

XIII) Coopvaerdie-Skeppare-Societe-
tens Understöds-kassa, med ett, dels ge
nom särskilte donationer af tillsammans 7,2 5o 
R:dr, dels genom Societetens sammanskott 
tillkommit Capital, som år 1826 utgjort cir
ca i4>ioo R:dr, och en, dels genom räntor 
deraf, dels genom Societets-Ledamöternes 
afgifter och bidrag beredd årlig inkomst af 
nära 1,220 R:dr B:co, somanvändts till un
derstöd åt omkring 3o fattige Skeppare och 
Enkor. 

XIV) Trädgårds-Mästare-Embetets ge
nom egne tillskott sammanskjutne kassa, som 
år i82{3 utgjort omkring 800 R:dr, och egent
ligen är bestämd till begrafnings-hjelp för 
fattige Ledamöter af Embetet. 

XV) Vinskänks-Societetens Understöds
kassa, utgörande 2,000 R:dr Banco, sam-
manskjuten af Societetens egne Ledamöter, 
och hvars ränta utgår till hjelp åt dess fat
tige Medlemmar, hvilkas antal år 1836 va
rit sex. 

XV 1) Skomakare-Embetets Fattig-kas-
w , med ett Capital stort 3,i33 R:dr 16 sk, 
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8 r:st, hvars räntor, och en fastighet, hvars 
behållna afkastning användes till understöd 
for fattige Ledamöter, Enkor och Barn in
om Embetet. Årliga utdelnings-beloppet ut
gör nära 4oo R:dr. Härtill kommer ock sam
ma Embetes Sjuk" och Begrafnihgs-kassa, 
med ett räntebärande Capital af tillsammans 
omkring 3,ooo R:dr, hvars inkomster, dels 
af räntemedel, dels af vederbörandes Qvar-
tals-afgifter, utdelas till fattige Sjuke med 
i R:dr i veckan och till begrafnings-hjelp åt 
fattige Sterbhus, med 5o R:dr för hvartdera. 

XVII) Skräddare-Embetets Enke- och 
Fattig-kasscij, med 2,750 R:dr Capital, af 
hvars ränta 6 R:dr 3a sk. Banco årligen 
betalas till hvarje Pensionaire, hvilkas antal 
vanligen utgör omkring 20 personer; samt 
samma Embetes Begrafning$~kassa, med nä
ra 4>ooo R:dr Capital, deraf uti Begrafnings-
hjelp utgifves för karl 20 R:dr och för qvin-
na 16 R:dr 3a sk. Banco. 

XVIII) Bokbindare-Embetets Begraf-
nings-kassa _, med en Capital-fond af nära 
1,900 R:dr, hvaraf Begrafnings-hjelp för 
hvarje delägare utbetalas med 66 R:dr 3 a 
sk.; samt Gesällsskapets Sjuk- och Begraf-
nings-kasscij med 1,15o R:dr Capital, der
af till Lazarettet årligen betalas 3 5 R:dr, 
till sjuke Gesäller 8 sk. i veckan, och till 
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Begrafnings-hjelp 16 R:dr 32 sk. for hvar-
je död person. 

XIX) Hattmakare-Embetets Begraf-
nings-kassa, omkring 55o R:dr, som i Be
grafnings-hjelp utbetalar lor h varje död Le
damot 3o R:dr; och Hattmakare-Gesäller
nas Sjuk-kassa, med 35o R:dr Capital, der-
af deras sjukvård underhålles. 

XX) Pistol- och Klen-Smeds-Embetets 
Begrafnings-kassaj med ett Capital af nä
ra 1,200 R:dr, hvaraf till begrafningshjelp 
för hvarje person betalas 4° R:dr; samt Ge-
sällskapets särskilta Sjuk-kassa 3oo R:dr, der-
ifrån sjuke Gesällers Läkarevård bestrides. 

XXI) Körsnärs-Embetets i den så kal
lade Embets-Lädan samlade 4 0 0 R:dr, der-
af afgifter till Enkhuset, Gubbhuset och 
Sabbatsbergs Fattighus bestrides; samt Gesäll-
skåpets särskilte Begrafnings-kassa 200 R:dr. 

XXII) Perukmakar e-Embetets Begraf-
nings- och Sjuk-kassa} nära 8oo R:dr, som 
i Begrafningshjelp betalar 3o R:dr och till 
underhåll för hvarje sjuk Gesäll i R:dr i 
veckan. 

XXIII) Hofslagare-Embetets Begraf-
nings-kassaj något öfver 5 o R:dr. 

XXIV) Murmästare-Embetets Begraf-
hings-kassaj ioo R:dr, samlad till Begraf
ningshjelp åt tvenne ännu lefvande Enkor. 
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XXV) Stenhuggare-Embetets Begraf-
nings-kassaj, omkring 80 R:dr; deraf för 
h varje Gesäll betalas i Begrafningshjelp 6 
R:dr 3a sk. 

De för desse Corporationer bestämde 
Fattig- och Understöds-Inrättningar, hafva 
således i samlade fonder omkring 655,ooo 
R:dr, samt i årliga inkomster omkring 5o,ooo 
R:dr. Underhållstagarnes antal inalles vid 
pass i,5oo personer. De öfrige här i Sta
den varande Societeter och Embeten hafva 
icke några samlade kassor, utan göra, när 
behofvet så fordrar och så vidt tillgångarjie 
medgifva, tillfällige sammanskott till under
stöd för hvar sine Jiödlidande medlemmar. 

XXVI) Timmermans-Ordens Hospital, 
beläget uti en, Orden tillhörig, egen fastig
het, har ifrån början blifvit stiftadtår 1796, 
och äv bestämdt att derstädes herbergera och 
underhålla Fattige, som antingen i krigs-
tjenst eller under byggnad blifvit ofärdige 
och oförmögne att sig sjelfve försörja. Fat
tighjonens antal utgjorde år 1826 tjugufem 
personer, och kostnaden för deras underhåll 
uppgeck till 1,100 R:dr Banco. Inrättnin
gens fond beslår af ett i Nåder doneradt 
Capital af 2,000 R:dr B:co, och dess inkom-
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ster utgöres af räntor och collect-medel, dels 
af Ordens Ledamöternes sammanskott. 

XXVII) Sällskapets j, de Nödlidandes 
vänner kalladtj Understöds-Inrättning för 
Pauvres Honteux samt andre fattige af beg-
ge könen, grundlagd år I 8 I 5 , äger 3:ne sär
skilts fonder, hvaraf en kallas Gapital-fond, 
den andra utdelnings-fond, och den tredje, 
tillkommen genom en enskilt gåfya af 1,000 
R:dr Banco, är bestämd for oförutsedda be-
hof. Capital-fonden, hvartill Kongl. Maj:t 
förärat en Nådegåfva af 10,000 R:dr Banco, 
utgjorde år 1826 tillsammans nära 24,600 
R:dr, hvilken snart kommer att ökas genom 
a:ne nya Donationer med tillsammans 13,333 
R:dr 16 sk. Utdelningsfondcn åter, egent
ligen ämnad, att till de fattige utdelas, var 
ia5 R:dr ai ' sk., som, jemte sällskapets år
liga afgifter, och räntan på de utlånte Ca
pitalen, utgör Inrättningens årliga inkomster. 
Antalet af Underhållstagare har vanligen ut
gjort emellan 70 och 80. 

XXVIII) Den under namn af Nödhjelps-
kassan år 1768 stiftade, till hjelp egentli
gen för så kallade Pauvres Honteux bestäm
de Välgörenhets-rlnrättning, grundlagd och 
underhållen genom enskilt välgörenhet, gåf-
vor och donationer, deribland en utaf Eder 
Kongl. Maj:t år 1816 meddelad Nådegåfva 
stor 5,ooo R:dr, äger nu mera en Capital-
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fond af omkring 80,000 R:dr, och utdelar 
qvartalsvis ärligen omkring 4>4°° R;<lr« Un-
derstödstagarnes antal vid pass 200 perso
ner om året. 

XXIX) Det så kallade Soopiska Fat
tighuset j der 12 fattige qvinnor herberge-
ras, samt erhålla 1 R:dr 19 sk. B:co brar-
dera i månaden. Inrättningen ägde, huset 
oberuknadt, år 1826 en Capital-fond af nä
ra 8,55o R:dr. 

XXX) Drottning-huset eller Ulrica 
Eleonoras Hospital, bestämdt till understöd 
och tillflygt för fattige Officerares, Presters, 
Borgares samt Kongl. Betjenters Enkor och 
Döttrar af fyllda 60 års ålder, stiftadt år 
1686 af Drottning Ulrica Eleonora; har en 
egen fastighet, värderad till a5,ooo Bjdr, 
samt en genom Donationer och Nådegåfvor 
samlad fond, som, efter afdrag af skulden, 
år 1826 utgjorde inalles omkring 5a,200 
Bjdr och årliga inkomsten till något Öfver 
4,3oo R:dr, deribland 3,090 R:dr i bidrag 
af allmänna Statsmedlen. På denna Inrätt
ning erhålla vid pass 90 Fattiga, husrum, 
vård och skötsel, jemte ett penninge-under-
stöd, af omkring 2 å 3 R:dr i månaden, 
hvarjemte 10 ogifta Fruntimmer af medel
klassen hvardera undfå i Pension IOQ R:dr. 

XXXI) Stockholms Stads Spar-Bankj 
stiftad år 1831 i ändamål att af mindre 
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bemedlade personer utaf begge könen, i 
synnerhet bland arbets-, och tjenst-hjons-
klasserne, emottaga smärre summor och till 
deras nytta dem förkofra genom beräkning 
af ränta och räntans läggande till Capitälet, 
är en bland de mest ändamålsenlige och nyt-
tige välgörenhets-anstalter, och skiljer sig 
från nästan alla andra derigenom, att den, 
ehuru egentligen bestämd för och begagnad 
af de fattigare folk-klasserne, icke kan af 
lättjan, håglösheten och det sjelfförvållade 
eländet missbrukas, samt erbjuder sine för
delar blott åt fliten, omtankan och arbets-
samheten. Denna Inrättning, ifrån början 
tillvägabragd och grundlagd genom Gäfvo-
medel af enskilte välgörenheten och tvenne 
publike kassor, till ett belopp af 4»4^9 R;dr 
24 sk., har också i hög grad mötts och be
lönats af allmänna förtroendet. Utom det 
denna Gåfvomedela-fond, egentligen beräk
nad till bestridande af Administrations-kost-
naderne och möjliga ränteförluster, sederme
ra intill 1826 års slut stigit till 5,124 R:dr 
8 sk., hvartill ytterligare kommer Sparban
kens intill samma tid gjorde Räntevinst el
ler besparing 2014 R:dr 16 sk. 8 r:st, eller 
tillsammans 7,138 R:dr 24 sk. 8 rJst, har 
beloppet af derstädes nedsatte medel årligen 
så ökadts, att, efter afdrag af de under tiden 
åter uttagne, den återstående Depositions-
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summan, som vid 1821 års utgång utgjorde 
15,139 R:dr 28 sk., Tar, vid slutet af 1826, 
omkring 242,500 R:dr, samt att Deponen-
ternes eller iusättarnes antal, som vid förra 
tiden var 907, vid den sednare uppgått till 
3,703 personer. 

XXXII) Jtskillige under Stadens Ju-
stitice-Collegii och Förmyndare-Kammares 
förvaltning ställde Donations-fonder t ut
görande omkring 18,900 R:dr, deraf omkring 
8,3oo R:dr äro anslagne, att, medelst dera 
utgående räntor, tjena till understöd för fat
tige Barn, Eukor, gamla Jungfrur samt Pau-
vres Honteux, men resten till Studerande. 

XXXI 1I) Jtskillige under Kongl, Borg' 
Rätten ställde Donationer, utgörande vid 
18 26 års slut, ett sammanräknad! Capital-
belopp.af 26,640 R:dr 16 sk. 5 r:st Banco, 
hvaraf omkring 12,000 R:dr äro Bestämde 
till årliga understöd för Fatti»e och behöf-
vande af Kongl. Hof- och Slotts-Staternes 
Betjening, på det sätt, att årliga räntan der
af bland dem utdelas; varandes desse un-
derstodstagares antal i Hufvudstaden vanli
gen emellan 60 och 70; men återstoden ut
går till Stipendier för Studerande vid Up-
sala Academic • 

XXXIV) Jtskillige under Riddarelws-
Directionens förvaltning ställde 3 dels ge

nom 
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nom enskilte Donationer, dels genom intro
ductions och andra afgifter tillkomne och 
underhållrie fonder, nlgörande, beräknade i 
Capital, omkring 3<)3,45o R:dr, Wadstena 
Adeliga Jungfru-Stifts-kassa 142,636 R:dr 
15. sk. deruti inbegripen. Utaf årliga in
komsterna häraf, 25,64a R:dr 3g sk. 6 r:st, 
utgick år 1826 ett belopp af 22,363 R:dr 
31 sk. 1 r:st till Stipendier och underhåll 
för Studerande samt fattiga Enkor och Dött
rar af Adeliga Famillier, till ett antal af 
inalles 382 personer, deribland •jZ under
hållstagande funnos i Hufvudstaden. 

XXXV) Allmänna Enke- och Pupill
kassan, som enligt Kongl. Reglementet af 
den 2 3 Februari 1784, har till föremål att 
åt dess delägares efterlemnade Enkor och 
omyndiga Barn, lemna ett på Inrättningens 
fortfarande bestånd beräknadt, efter gjorde 
insatser samt derföre antagne och fastställde 
grunder bestämdt underhåll ifrån och med 
10 till och med högst i5o R:dr årligen. 
Denna Inrättning, som bland sina tillgångar 
icke räknar något anslag af allmänna medel, 
är helt och hållet funderad på delägares eg
na bidrag, utom tre stycken enskilte, under 
Inrättningens Direction ställde Donations-
Capital. Om Inrättningens fonder, utgifter 
och inkomster, har i öfrigt någon närmare 

Fem-Arsb.f. Stockh. Stad. 6 
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upplysning ej erhållits, än att densamma år 
1826 i pensioner och underhåll utbetalt åt 
68 understödslagare, boende inom Stockholm, 
frun dess Civil-kassa 189 R:dr 16 sk.; från dess 
Mililiae>kassa 811 R:dr; från dess så kallade 
allmänna kassa 3,771 R:dr 24 sk. och från 
de enskiltc Donationernc 3 i8 R:dr 16 sk., 
eller tillsammans omkring 4>^9° lfcdr. 

XXXVI) Civil-Statens Pensions-In
rättning, med tvenne af Allmänna medel 
utgående anslag till Pensioner, det ena för 
Civile Kmhets-oeh Tjenste-män, stort 10,000 
Il:dr, och det andra för sådanes Enk»r och 
Barn, slort 15,ooo R:dr Banco årligen, hvar-
af till Pensionairer, som bodde och vistades 
i llufvudstaden, år 1826 blifvit utbetaldt, 
från förr» fonden ^86 R:dr 12 sk. och från 
den sednare 6,266 R:dr 3a sk. eller tillsam
mans 6,752 R:dr 44 ^ Underhållstagarnes 
antal ej uppgifvet. 

XXXVU) Från Kongl. Statskonto
ret utgående Pensioner, Gratificationer och 
Nådegåfvor till Enkor och Barn efter Civi
le- och Mililahe- Embets- och Tjenstemän 
samt Under-Officerare vid Landt-Armen och 
Kongl. Maj:ts Flotta; äfvensom till under
stöd för fattige inom Catholska Församlin
gen, till ett här i Staden utbetaldt och qvit-
teradt belopp af inalles omkring 33,900 R:dr; 
utom vid pass 67,700 R:dr, som derifrån 
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i årliga anslag utgått till Barmhertighets-
Verken, Sjukvårds-anslalterne och Undervis-
nings-Inrättningarne här i Staden; men upp
lysning har ej kunnat erhållas, hvilka och 
huru många bland de enskilte Pensions- och 
Underhålls-tagande varit boende uti eller 
verkligen tillhört Hufvudstaden. 

XXXVIII) Frän Kongl. Convoy-Com-
missariatetj, till följd af Kongl. Majrts Nå
diga Bref, årligen utgående Pensioner, utur 
Convoy-kassan, hvilkas belopp, beräknadt i 
Svenskt Banco år 1826, utgjort inalles om
kring 7,700 R:dr. 

XXXIX) Konungens Hospital, grund-
lagdt år 1790 och öppnadt 1798, är bestämdt 
till understöd dels åt afskedade Soldater och 
andre fattige inom Hufvudstaden, dels åt 
afskedade krigsmän i Landsorterne, och äger 
för detta ändamål tvenne särskilte, genom 
sammanskott af Stockholms Stads Borgerskap 
och Magistrat, Kongl. Nådegåfvor och en
skilte Donationer bildade fonder, som i bör
jan utgjort omkring 17,600 R:dr, men seder
mera ökats och vid 1826 års slut uppgått 
till inalles 9 5 , n o R : d r 23 sk. 4 r^s t , hvar-
afjden förra fonden utgjorde 65,856 R:dr 
34 sk. 1 r:st och den andra återstoden. In
rättningens inkomster utgjorde samma år till
sammans något öfver 5,390 R:dr; de deri-
från utbetalte Pensionerne 3,oo8 R:dr samt 
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öfrige omkostnader omkring r4oR:dr. Un-
derhållstagarnes anlal var inalles1200, deraf 
inom Hufvudstaden 117. 

XL) Konungens Militaire Hospitalj stif-
tadt år 1814 till understöd för afskedade 
förtjente krigsmän, samt i fält stupade krigs
mäns Enkor och Barn, och grundlagdt ge
nom sammanskott af allmänheten både i 
Hufvudstaden och Provinseme, till ett be
lopp af nära 103,780 R:dr, som sedermera, 
genom nja bidrag och räntebehållningar, blif-
vit vidare ökade, och år 1819 stigit till 
118,183 R:dr 3i sk. 6 r:sf, hvartill Eder 
Kongl. Maj:l ytterligare behagat förära en 
Nådegåfva af 4<>,ooo R:dr, så att fonden nu 
mera utgör inalles 148,183 R:dr 31 sk. 6 r:st, 
som, utlånt mot säkerhet, lemnar räntebe
loppet dels i årligt underhåll, dels i Nåde-
gåfvor åt de, enligt Stiftelsens mening, der-
till berättigade personer, hvilkas antal sam
ma år i Hufvudstaden utgjorde 74 personer, 
som tillsammans erhöllo 1,786 R:dr Banco. 

XL1) Den under Kongl. Krigs-Colle-
gii förvaltning ställde sä kallade Wad-
stena Krigsmanshus-Inrättningen, egentli
gen bestämd till understöd för krigsmän, som 
antingen etter mångårig tjenstetid, erhållit 
afsked, i fält fått blessurer, eller under tjen-
ste-utöfning blifvit skadade. Dess contanta 
utlåuta och räntebärande Capilal-belopp ut-
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gjorde år 1826 nära 799,100 R:dr Banco. 
Dess inkomster, bestående dels uti ränleme-
del på utlånle Capital, dels uti hemmans
räntor af donerade Gods och Hemman i åt-
skillige Län, dels uti flere, till Inrättningen 
anslagne afgifter, såsom Centonal, Befordrings-
afgift, Rusthålls-afgift, en per-mille-afgift, 
Burskaps-afgift m. m., utgjorde nämdc år 
inalles omkring 189,490 R:dr; utgifterna der-
emot voro något öfver i3o,82oR:dr. Under-
hållstagarnes antal uti och närmast Stockholm 
var 291, till hvilka ulbetaltes nära 2,800 R:dr. 

XLII) Arméens Pensions-kassa samt 
Armeens Enke- och Pupill-kassa. Den 
förra hade år 1826 i Capital-fond om
kring i,35o,ooo R:dr, uti inkomster omkring 
172,500 och uti utgifter omkring 139,700 
R:dr; den sednares Capital-fond var 120,000 
R:dr, jemte ett af Eder Kongl, Maj:t och H. 
K. H. Kron-Prinsen i Nåder anslaget Ca
pital af ioo,obo R:dr, af hvilkel räntan år
ligen levereras med 5,ooo R:dr; inkomster -
ne 22,1 a5 och ulgifternc 9,740 R:dr; men om 
antalet utaf dem bland dessa kassors Pen-
sionairer, som vistas i Stockholm, har nå
gon särskilt uppgift ej kunnat erhållas. 

XL1 IT) Tvcnne andra Understöds- och 
Välgörenhets-anstalter, nemligen: Invalid-
Jnrätlningen å Ulricsdal och Allmänna 
Institutet för Döfstummc och Blinde, äga 
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också i Hufvudstaden sine Directioner; men 
som sjelfva Inrättningarne, hvilka tillsam
mans årligen kölsta omkring a3,ooo R:dr, ej 
äro härstades belägna, bar jag ej eller an
sett dem böra i denna berättelse upptagas 
och beskrifvas. 

Särskilte, i Hufvudstaden bejintlige Ci
vile Emhets-Verks och Tjenstemanna-Corp-
sersegne Pensions- och Understöds-kassor: 

XL1V) Enke- och Pupill-kassan vid 
Magistraten och Stadens egne verk, som 
år i8s6 uti Capital hade nära 6o,5oo R:dr, 
och uti Pensioner utbetalte inalles 4>43° 
R:dr 4^ sk.; hvaitill ytterligare må läggas 
den genom enskilt Donation tillkomne sa 
kallade Goduska Pensions-fonden i Capital 
stor 6,111 R:dr 5 sk. 4 r:st, som iemväl står 
under Stadens Borgmästares administration, 
och är bestämd till understöd för Enkor ef
ter Magistralens Embetsmän och sådane Ci
vile Tjenstemän, som af Öfver-Ståthållaren 
och Magistraten gemensamt tillsättas. Un-
derhållstagarnes antal inalles 57 personer, 
nemligen 5o på den förre och 7 på den 
sednare fonden. 

XLV) Brandvakts-Corpsens Pensions-
och Begrafnings-kassa, som vid 1826 års 
slut ägde i Contant Capital af vid pass 
3,800 R:dr Banco, hvaraf ärliga räntan an
vändes till begrafningshjelp och pensioner 
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för Undei-Oflioerare och Manskap vid näm-
de Corps. 

XLVI) Följande under Stadens Drät-
sel-Commission lydande betjening och ar
betsfolk äga hvardera en Begrafnings-kassa 
nemligen: Jernbärarne vid Stora Jern- och 
Metall-Vågen en af omkring 1,930 R:dr Ca
pital; Tackjerns-Bärarne en på 453 R:dr; 
Sillpackame en på I , IOO R:dr; Salt- och 
Spannmåls-mätarne en på 1,176 Rrdr; Parm-
mätarne en på 4°° R'dr;. Vägkarlarne i 
Östra Victualie-Vågen en på 1000 R:dr och 
Vägkarlarne uti Södra Victualie-Vågen en 
på 38o R:dr; hvarförutan Jernbärarne äga 
en Sjuk-kassa med 1,377 R:dr och Tack jern s-
bärarne en Pensions-kassa med 890 R:dr i 
Capital-fonder; utgörande således samman
räknade beloppet af dessa kassors Capital 
inalles nära 8,700 R:dr; hvarförutan Jern
bärarne vintertiden erhålla understöd med 
mjöl, och vid afskedstagandc undfå Pensio
ner ifrån 10 R:dr 3a sk. till 16 R:dr Ban
co, hvilka också tilldelas deras Enkor. 

XLVIf) Kongl. Post-Contarets Tjenste-
män och Betjente äga väl icke någon be
stämd Pensions-Inrättning, men fatliga En-
kor och Barn efter Tjensteinän vid niiiude 
Verk, erhålla af Poslmedlen årliga Pensions-
understöd, hvilkas belopp år 1826 uppgått 
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till nära 1,000 R:dr Banco, som utdelats 
bland 19 sådane underhållstagare. 

XLVI1I) Pensions-Inrättflin^n för 
Tull-Tjenstemäns Enkor och Barn, med ett 
af Koiigl. Maj:t den 23 November 1826 i 
Nåder faststäldt Reglemente, har dels af Rän-
torne å en samlad fond, som vid 1825 års 
slut utgjorde omkring 56,ooo R:dr Banco, 
dels af ett årligt Stats-anslag stort 6,000 R:dr 
Banco, jemte andra afgifter, utbetalt år 1826 
Pensioner till ett sammanräknad t belopp af 
omkring 12,320 R:dr åt inalles 656 Under
hållslagande, men hvilka af dem bott uti el
ler tillhört Hufvudstaden, är ej upplyst. 

XLIX) Banca-Statens Enke- och Pu
pill-kassa, med ett af Kongl. Makt, den 29 
Augusti 1748 i Nåder faststäldt Reglemente, 
har till föremål att bereda understöd åt En-
kor och Barn efter Embets- och Tjenstemän 
samt Betjening vid nämde verk, och är grun
dad på delägarncs årliga tillskott jemte an
dra bidrag. Dess fond vid 1826 års slut 
utgjorde något öfver 176,100 R:dr. Dess in
komster samma år nära 25,420 R:dr och 
dess utgifter för Pensioner något öfver 15,740 
R:dr, hvilkeri sistnämde summa till 75 Sterb-
hus utbelaltes. Herrar Fullmäktige i Ban
ken hafva dessutom under deras Styrelse en 
af Rikels Ständer autoriscrad välgörenhets
anstalt, bestående deruti, att en viss summa, 
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vid sista Riksdag fastställd till 3,000 R:dr, 
årligen af Bankens medel utgår till Allmo-
se-utdelningar åt-fattige och nödlidande, sär
deles så kallade Pauvres Honteux, hvilkas 
antal år 1826 utgjorde 65g personer, som 
undfingo från och med 2 till och med 10 
R:dr hvardera. 

L) Riksgälds-Conlorets Enke- och Pu-
pill-kassa, som år 1810 blifvit grundlagd 
medelst en gåfva af Rikets Ständer, samt 
sedermera underhållen och ökad geifbm del-
ägarnes årliga afgifter, hade vid 1826 års 
slut en räntebärande Capital-fond af 21,000 
R:dr, samt ägde nämde år dels genom rän-
torne deraf, dels genom vederbörandes till
skott en inkomst af 1,680 R:dr, hvaraf i,58o 
R:dr utgingo till pensioner åt inalles 20 un-
derhAllstagare, deribland 8 hörde till Vakt-
betjeningen. 

LI) Gener al-Assist ance-Contorets En
ke- och Pupill-kassa, grundlagd och vid
makthållen ej allenast genom delägarnes eg
ne afgifter, utan ock genom deråt anslagne 
och årligen dit ingående så kallade Öfver-
skottsmedel vid Contorets Auctions-verk, hvil-
ka vederbörande Pantägare icke inom natt 
och år ifrån försäljningsdagen sjelfve lyftat. 
Kassans behållne fond var år 1826 nära 
21,200 R:dr; dess inkomster nära 2,100 
R:dr och utgifterna omkring 1,160 R:dr; un-
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derhållslagarnes antal ao, deribland I I af 
Vakt-betjenings-klassen. 

Lll) Pensions-Inrättningen yidKongl. 
Theatern, ägde år i8a6 en räntebärande 
Capital-fond af Ji8,3ao R:dr, samt uli in
komster genom räntan dera, jemte delägar-
nes afgifter och pliktmedel samt kringvan
drande Skåde-spelares afgifter, hvilka sist-
nämde med aoo R:dr öfverstego- delägarnes 
egne tillskott, inalles nära 10,000 R:dr, der-
af omkring 7,600 R:dr utgingo i Pensioner 
åt Acteurs- och Ballette-Staterne med högst 
8a5 och minst 100 R:dr för hvarje under-
håilstagare. 

LUT) En Enke- och Pupill-kassa för 
Enkor och Barn efter Tjenstemännen vid 
Jérn-Contoret, grundlagd medelst en utaf 
Bruks-Societeten år I 8 I 4 gjord gåfva af 1,800 
R:dr, och sedermera genom Tjenstemännens 
årliga afgifter ökad till 5,310 R:dr, derifrån 
någon utbetalning likväl ännu icke behöft 
börjas. Herrar Fullmäktige afgifva dessutom 
ej allenast Pensioner till afskedstagande Tjen-
stemån och Betjente, h vilkas antal, inom den 
mindre bemedlade klassen, nämde år endast 
utgjorde 2 personer, åtnjutande tillsammans 
!>.5o R:dr, utan ock Gratiiicationer till an
dre fattige och meddcllösc, synnerligast in
om JltdYudstaden boende, utgörande berör
de Gratificalioucr årligen omkring 35o R:dr. 
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Barnhus och Barnbördshus. 
LIV) Stockholms Jllmänna Barnhus, 

bestämdt dels att inom dess local emotlaga 
och vårda Hittebarn samt andra härstädes 
ibdde fattige, värnlöse och nödlidande, hvil-
kas Föräldrar, hörande till någondera af Huf-
vudstadens Församlingar, antingen aflidit, 
eller äro häcktade eller på sjukhus och fattig
hus insatte, äfvensom sådane, hvilka emot 
en bestämd afgift, utgörande 66 R:dr 3a sk., 
derstades inlösas under ett års ålder, dels 
att med penninge-understöd utom hus bi
springa fattige Föräldrar, hvilka hafva flera 
barn, än de möjligen kunna försörja; blif-
vandes de intagne Barnen sedermera, då ske 
kan, till Fosterföräldrar inom och utom Huf-
vudstaden, emot understöd af Barnhuset, ut-
lemnade. Denna Inrättning, hvars hus och 
fastigheter ej äro till något visst värde upp
skattade, men hvilka, efter beräkning af des
sas hyror och afkastningar, skulle i värde 
uppgå till omkring 110,000 R:dr Banco, äg
de dessutom år 1826 en Conlant Capital-
fond af nära 235,5^0 R:dr; dess inkomster 
så väl deraf, som af öfrige intrader, deri-
blaiid nära 3,200 tunnor Kronotionde-Spann
mål och 1,166 R:dr 3a sk. årligt stats
anslag; 3,5oo R:dr Tullmedel, 3,ooo R:dr 
fattigpenningar af Slerbhus, i5,ooo R:dr i 
lösen för inköpte Barn, samt 10,000 Ridr af 
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Justitiae-Collegii öfverskottsmedel m. m., vo
ro samma år inalles nära 78,600 R;dr; ut-
giftcrnc deremot omkring 77,860 R:dr. der-
ibland nära 43,000 R;dr i fosterlöner för 
Barn utom Barnhuset; nära 13,ooo R;dr i 
Proviant-kostnader för de inom Inrättningen 
herbergerade och underhållne Barn jemte 
Ammor och 15 Tjenstehjon, nära 3,ooo R:dr 
till lifstids-räntor å donationer och dylikt, 
samt återstoden till öfrige omkostnader. Bar
nens antal utgjorde vanligen inom huset: 
180 äldre och 40 späda; samt utom huset: 
i Staden 900 och å Landet 1,5oo. 

LV) Frimurare-Ordens Barnhus, her-
bergerar, underhåller och vårdar inom In
rättningen omkring 50 harn; låter i dess sko
la lemna undervisning åt omkring 70 så väl 
bland nyssnämde, som andra närboende 
Barn; utbetalar i och för de fbrstbemältes 
föda, kläder m. ni., årligen vid pass 6,600 
R:dr, och utdelar dessutom till understöd 
for andre harn, omkring 4°° till antalet, 
som vårdas utom Barnhuset, ungefärligen 
5,4oo R:dr om året. Iurätlningcns årliga 
utgifter för dess välgörande ändamål uppgå 
således till omkring 13,000 R:dr; men be
loppet af dess fonder är icke uppgifvel. 

LVI) Sällskapets Pro-Patria Barn
hus- och Baritbördshus-Inrättning, bestämd 
dels alt, antingen ulan eller emot betalning, 
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emottaga och skola Barnaföderskor, till om
kring 14 dagar efter förlossningen, dels att 
underhålla och vårda derstädes födde oeh 
emot 66 R:dr 3a sk. inköpte barn, äger i 
fastighet omkring 7,000 R:dr samt i Con-
tant Capital-fond, skuld afräknad, omkring 
14,000 R:dr. Dess inkomster utgörande år 
1826, 2,400 R:dr, oberäknad en samma år 
influten summa af 2,000 R:dr i Testaments-
medel, samt utgifterne ungefärligen ett lika 
belopp. Antalet af derstädes vårdade Barna
föderskor och födde barn har, under sedna-
re åren, per medium vanligen utgjort af de 
förre omkring ig5 och af de sednare 198. 

LVlI) Allmänna Barnbörds-hus^t, der 
Qvinnor, som äro nära- att föda barn, emot-
tagas samt kostnadsfritt erhålla föda. sköt
sel och läkemedel, intill i4 dagar efter för
lossningen, stundom också längre om de äro 
sjuke och svage. Denna Inrättning, som utom 
dess egenskap af tillflygtsställe för Barnafö
derskor, tillika har den bestämmelse att va
ra en Practisk Skola för unga Läkare och 
Barnmorskor, har nu mera en egen fastighet 
till ett värde af 3o,ooo R:dr, och i Contant 
Capital-fond, skuld afräkn,ad, omkring 5 ' >3<x> 
R:dr, eller tillsammans 8i,3oo R:dr, deraf 
20,000 R:dr utgöra en utaf Eder Kongl. 
Maj:t år i8i6meddelt Nadegåfva och 10.000 
R:dr en, utaf enskilt man, mot 6 procents 
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lifstidsränta, gjord Donation. Inrättningens 
inkomster så väl deraf, som i Statsbidrag, 
i,3i3 <R:dr, uppgingo år 1826 till något öf-
ver 4>8oo R:dr, utgifterue dereraot till nära 
5,4oo R:dr. 

Sjukvårds- och Dylika Inrätt
ningar. 

LVTII) Stockholms Stads och Läns 
Kurhus: der i synnerhet Veneriske sjuke, 
men, då utrymmet tillåter äfven andra blif-
va till vård, skötsel och underhåll emottag-
ne, de fattige utan, och de bemedlade mot 
betalning. Denna Inrättning, anlagd år 1816 
uti en af Kongl. Maj:t och Rikets Ständer 
deråt upplåten särskilt fastighet, till hvars 
ändamålsenliga reparation och iståndsättande, 
kostande något öfver 20,000 R:dr, Eder 
Kongl. Maj:t såsom Kron-Prins Nådigst för
ärat 10,000 R:dr och Fattig-Cassce-Directio-
nen tillskjutit återstoden, underhålles, hvad 
Hufvudstaden angår, medelst den påbudne 
3 sk. afgiften till Veneriske sjukdomars bo
tande, hvilken år i8a6 utgjort omkring 3,ooo 
R:dr; medelst 1,000 R:dr anslag af Allmän
na Statsmedlen, 5,ooo R:dr af Stadens an
del i Tolagsmedlen och fyllnaden medelst 
omkring 4»'5o R:dr bidrag af de under 
Fattig-Cassa>Directionen ställde Fattigmed-
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len. Utgifterne, med inbeväkning af 1,620 
R:dr for reparationer å huset, voro år 1826 
nära i3,ooo R:dr Banco; och har, under 
ifrågavarande 5 år, antalet af derstädes vår
dade Veneriske sjuke ifrån Hufvudstaden 
per medium inalles uppgått till omkring 3po 
personer om året, deribland omkring 280 
utskrifvits såsom läkte, 3o såsom oläkte; 8 
dött, och resten qvarlegat på kur från det 
ena året till det andra. 

LIX) Strandbergska Läkare-Inrätt
ningen för Fattige och sjuke Ståndsper
soner, stiftad år 1798 af Assessoren Z. J . 
Strandberg medelst en donation af 3,ooo 
R;dr, hvilken fond sedermera, genom Testa
menten» gåfvor och bidrag af enskilta väl
görenheten så ökats, att den år 1826 utgjor
de, omkring 39,130 R:dr, hvartiU snart yt
terligare väntas ett af Bruks-Patronen A. 
Hébbe Testamenteradt Capital stort 10,000 
R:dr. Pauvres Houteux erhålla derifrån Lä
karevård jemte utdelning af kött och gryn 
till sjukkost; hvarförulan ved och penninge
understöd, när så ske kan, dem tilldelas. 
Kostnaden härföre utgjorde år 1826 omkring 
a.aSo R:dr och godtgjordes till det mesta af 
Capital-fondens ränte-inkomst. Utdelningar-
ne jske a gånger om året, och de understöd
des antal utgör då vanligen emellan 70 och 
80 personer, stundom ock mera. 
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LX) Danviks Hospitals- och Dårhus-

Inrättningj med den dermed förenade, ge
nom enskilt Donation år 1816 tillvägabrag-
te Stiftelse för Civile Embetsmäns fattiga 
Enkor och Barn, ägde år 1822, fastighets
värde oberäknadt, en räntebärande Capital-
fond af nära 43,700 R:dr, som sedermera 
årligen ökats och år 1826 uppgick till nä
ra 73,800 R:dr. Inrättningens inkomster så 
väl genom intressen deraf, som genom rän
tor och arrenden af Q6~ mantals i Lands-
Orterne belägne hemman, hvartill densam
ma äger frälsemanna-rätt; genom tillslagne 
andelar af Tull- och Tolags-Fattigmedlen; 
genom försäljning af a4° tunnor dit förlänt 
Krono-Tionde-Spannmål, genom frivilliga 
gåfvor, inflytande betalning af kost- och un
derhålls-medel, med flere intrader, utgjorde 
år 1822 omkring 26,800 R:dr, och år 1826 
något öfver 33,8oo; utgifterne åter voro det 
förra året omkring 25,900 R:dr och det sed-
nare något öfver 26,200 R:dr. Antalet af 
de derstädes intagne, vårdade och underhåll-
ne personer var, per medium af alla 5 åren, 
dagligen: å Hospitalet 200; å Dårhuset 77 
och på Enkehiiset 22; hvarförutan å de der
städes åren 1824, i8a5 och 1826 inrättade, 
men nu mera, såsom ej behöflige, indragne 
provisionelle särskilte Sjukhus för koppsmit-

tade, 
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tade, blifvit nä mile tid, emot betalning, sköt
te inalles omkring 5oo personer. 

LXI) Kongl. Serafimer-Ordens Laza-
rett. Som, på min begäran om de för den
na Fem-Års-Berättelse erforderliga uppgifter 
angående Lasarettets fonder, inkomster, ut
gifter, sjukpersonal med mera, Kongl. Di-
rectionen i skrifvelse af den a 3 Augusti, gif-
vit till svar, att Sundhets-Gommitten, hvar-
uti de Herrar Seraphimer-Riddare, ut h vil
ka Styrelsen öfver Lazarettet blifvit upp
dragen, voro Ledamöter, ärnade uti dess 
snart ingående förslag till förbättring af hel
sovården i Hufvudstaden, afgifva fullständig 
underdånig berättelse om Seraphimer-Laza-
rettets stiftelse, fortgång, nu varande skick, 
inkomster och utgifter, samt att Kongl. Maj:t 
således derigenom erhölle alla de af mig 
begärde upplysningar, återstår för mig nu en
dast att här anmärka detta Lazarett bland 
antalet af Sjuk vårds-Inrättningarne här i 
Staden. 

LXI I) Allmänna Garnizons-Sjukhaset. 
Om denna Inrättning, hvarest endast såda-
ne sjuke, som höra till Manskapet bland här-
stades förlagde Garnizons-Trupper, blifva 
intagne, samt kostnadsfritt undfå underhåll 
och Läkarvård, har blott den upplysning 
erhållits, att densamma af statsmedlen har 

Fem-Ärsb. /. Stockh. Stad. 7 
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sitt eget anslag, som merendels jemt åtgåiv 
samt att, enligt den af Kongl. Maj:t för år 
1827 i Nåder fastställde stat, Inrättningens 
utgifter utgjort inalles 31,3 ig R:dr 9 sk. 4 
r:st Banco, nemligen: 3,390 R:dr 1 sk. 4 r:st 
till aflöning; 16,739 R:clr 8 sk. till Provian-
tering för Sjukmanskapet, förslagsvis antaget 
till 200 man om dagen; 3,6oo R:dr till Me- ' 
dikamenter; 7,200 R:dr till dagliga Förbruk
ningspersedlar m. m. dylikt, samt 5oo R:dr 
till reparationer. 

LXII1) Kongl. Mapts Flottas Stock
holms Stations-Sjukhus. Denna Inrättning 
har, utom Medicmal-statens inkomster af Lö
ner och Inqvarlerings-medel, tillsammans om
kring 3,000 R:dr, kostat, under ifrågavaran
de 5 Sr, per medium 9,200 R:dr om året, och 
underhålles af de för Kongl. Flottan anslag-
ne Statsmedel. De derstädes utspisade por
tioner hafva likaledes, per medium, utgjort 
omkring I 5 , I 5 Q för året. 

Anmärkning: Härförutan finnes i hvart-
dera af Territorial-Församlingarnes Fattig-
och Pörsörjnings-Hus nu mera inrättade sär-
skilta Sjukrum, inalles 17 till antalet, der 
Sjuke ej allenast bland Fattighjonen, utan 
äfven, så långt utrymmet tillåter, bland an
dra meddellösa klasser, blifva intagne och 
vårdade. I hvarje af dessa Församlingär-fin-
nes jemväl en af Fattigvården aflönad sär-



99 

skill Läkare, som, på kallelse, meddelar vård 
och biträde åt alla i dess district boende 
Fattige, Sjuke, hvilka.. dervid på Fattigvår
dens bekostnad, åfvenledes erhålla medika-
menter gratis. 

Ordets-Inrättningar. 
LXIV) Norra Frivilliga Arbets-huset: 

Detta Barmhertighets-verk, inrättad t år 1797, 
och sedermera till år 1815 fortsatt med en 
genom Donationer och Testamenten tillkom
men fond af 9,712 R:drj som samma år öka
des dels med 5,ooo R:dr, såsom andel utaf 
Eder Kongl. Maj:ts då förärade NådegäfVa 
af inalles 4 0 » 0 0 0 R:dr till Fattigvården i 
Hufvudstaden, dels med en samma dag af 
enskilt man gjord Donation af 6,000 R:dr, 
ägde vid 1836 års slut i fastighetsvärde 
12,000 R:dr, i utlånte räntebärande Capital 
7,a5o R:dr; i rudimaterier och tillverkade 
varor omkring 16,400 R:dr, och i kontant 
behållning uti Banken omkring 3,100 R:dr. 
Dess inkomster utom influtne 7,814 R:dr 18 
sk. för afyttrade tillverkningar och varor, vo
ro sistnämde år: 4^4 &'•&? 4° s^- ränta 
på ofvanberörde utlånte Capital, samt 5oo 
R:dr såsom hälften af årliga intresset å en, 
utaf Bor ger skåpet år 180 4 till förmonfören 
blifvande allmän Fattig-anstalt anslagen sum-



1 0 0 

ma af 16,666 R:dr 3a sk. Utgifterne de?-
emot, utom 43,333 R:dr iö sk. till utbetal
te arbetslöner och 4>46o R:dr 16 sk. för in
köpte rudimaterier, voro: I , 3 I O R:dr 4^ sk. 
4 r:st till aflöning och Administrations-kost
nad samt 80 R:dv till ränta å ett i Kongl. 
Commerce-Collegium, mot 3 procent, upp
tagit Lån af 2,666 R:dr 3a sk. alk Banco. 
Antalet af de fattige, som derstädes erhållit 
och emotta«it arbete, hade vanligen utgjort 
sex å sju Hundrade personer vintertiden, 
samt fem å sexhundrade sommartiden. Di-
rectionen beklagar, att, ehuru den belydli-
gen nedsatt försäljnings-prisen, beloppet af 
försålde varor likväl, under sednare åren, 
mycket aftagit, hvarigenom Inrättningens va
rulager ökats, och Rörelse-Capitalet minskas. 

LXV) Södra Frivilliga Arbets-huset: 
ägde år 1826 i fastighetsvärde: 8,707 R.dr 
39 sk; i utlånte, räntebärande Capital 19,600 
R:dr; i rudimaterier, tillverkningar och ar-
bets-redskap 16,427 R:dr 45 sk. t>r:st samt 
i kontant behållning a,5f)4 &dr 5 sk. 6 r:st 
Inrättningens inkomster hade varit; 8o5R:dr 
a5 sk. 8 r:st i räntor på utlånte Capitalet; 
5oo R:dr såsom andra hälften af intresset 
ä ofvannämde, utaf Borgerskapet anslagne 
16,666 R:dr 3a sk.; 627 R:dr i4 sk. 6 nst 
af vinst pä försållde ull- och bomulls-varor, 
samt a,ooo R:dr i infiutne Testaments-me-
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del. Utgifterna dcremot: 3,174 R;dr 16 sk. 
till aflöning bch Administrations-kostnad; 
1 op Rulr till Assecurancc-afgift till Phoenix-
Compagniet och 44 2 R:£h 34 s^« 6 r:st i 
förlust på Linvaruförsäljningen. Antalet af 
dem, som derifrån mottagit arbete, hade må-
natligen varit emellan 670 och 780 perso
ner hela året igenom. 

Anmärkning: Dessa tvenne arbetshus, 
hvardera ställde under sina sårskilta Directio-
ner, höra till Allmänna Fattigvården och öro 
bestämda att lemna alla Fattige, som deraf 
vilja sig begagna, tillfälle till förljenst genom 
arbetslöner å varor, som de der få emottaga 
till bearbetande, och hvarigenom de, enligt 
uppgift från Norra Arbetshuset, skola kun
na förtjena 11 å 12 sk. Banco på dagen. 
På detta sått hade år 182C i arbetslöner ut
betalts: å Norra Arbetshuset 4.333 R:dr 16 
sk., och på det Södra, nära 7,100 R:dr. 

LXVl) Fabriks-Jrbets-huset, der lätt
jefulla och hos sina Husbönder skuldsatte 
Fabriks-arbetare intagas, för att förmås till 
arbete och att derigenom alldeles eller till 
någon del aftjena sina skulder, är inrättat 
år 1781 och står under Hall-Rättens styrel
se, men äger icke någon för dess underhål
lande anslagen fond, utan kostnaderne der-
vid bestridas dels af 6 procent utaf derstä-
des bysatte arbetares hela arbetsförtjenst, 
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hvilka Husbönderne betala, dels ock, om den 
na tillgång är otillräcklig, af Hall-kassans öf-
verskotts-medel. De insatte arbetarnes an
tal är ombytligt, och utgör stundom i a , 
stundom deraf till och med 3o; men det 
sista är det högsta, som localen inrymmer. 
Efter olika arbetsflit kunna de hvardera för-
tjena från 16 till 32 sk. Banco om da
gen. Rostnaderne för deras odi Inrättnin
gens underhållande uppgingo år 1836 till 
35'i R:dr 3g sk. 10 r:st, deraf 206 R:dr a5 
sk. godtgjordes genom otvannämde sex pro
cents afglft, och endast återstoden, i45R:dr 
i4 sk, 10 r:st, af Hall-kassan. 

LXV11) Krono- Corrections- Inrätt
ningen; Denna, som intill år i8a5stodun-
d«T en särskilt Direction, men då ställdes 
under Styrelsen för Fängelserne och Arbets-
IwräMningarne i Riket, var förut egentligen 
bestämd att emottaga Korrections-hjon ifrån 
Hufyudstaden, och hade genom en noggran 
tillsyn och förvaltning, samt genom Kor-
rwtions-h jonens in vänande och tillhållande 
till arbete, blifvit bragt derhän, att den vid 
berörde tid var nära att kunna underhållas 
utan fortfarande understöd eller bidrag af 
Statsmedlen, och endast genom användande 
af de deistädes insattes egna arbetskrafter 
och den fbrtjensfy som derigenom bereddes, 
ehuru de redan den tiden voro emellan tre 
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och fyra hundrade om aret. Men sederme-
ra har densamma blifvit med mycken kost
nad utvidgad och förökad, samt emottager nu 
Korrections-hjon från Rikets nästan alla de
lar. Om dess nu varande tillstånd, fonder, 
arbets-styrka, inkomster och utgifter, har jag 
infordrat underrättelser; men hvilka Styrel
sen förmält sig ej kunna inom erforderlig tid 
meddela, under tillägg derjernte, att Styrel
sen framdeles arnade i underdånighet till 
Eder Kongl. Maj:t ingå med en detaillerad 
berättelse om denna Inrättnings närvarande 
tillstånd, 

Eder Kongl. Maj;t täcktes häraf inhäm
ta: att, (Seraphimer-Ordens-JLazarettet och 
Krono-Korrections» Inrättningen oberäknade) 
ofvannämde Fattigvårds-, Sjukhus-, Arbets
hus-, Pensions- och Välgörenhets-Inrättnin
gar samt milda Stiftelser ägde, redan vid 
1826 års slut, uti anmälde, samlade Capital-
fonder, en summa af icke mindre än inalles 
omkring 5,ii4>ooo R:dr och i fastighetsvär
de endast för de dem tillhörige egendomar, 
om hvilkas värde underrättelse erhållits, 
omkring 4 4 ^ ' 0 0 0 R:dr, eller tillsammans 
5,56o,ooo R:dr Banco; deras öfriga fastig
heter samt allmänna Enke- och Pupill-kas
sans och Frimurare-Barnhusets ägande, men 
otippgifne fonder och Spar-Bankens Deposi-
tiousmedel ändock deruli icke inbegripne; 
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afvensom att det belopp, som, af nämde In
rättningar och Stiftelser, enligt hvar och ens 
särskilta bestämmelse och föremal, utdelats 
eller användts till understöd och hielp for 
underhållstagare, pensionerade Enkor och 
Barn, samt sjuke och nödlidande inom Huf-
vudstaden samma år uppgått till omkring 
43o,ooo lt:dr, oberäknad den andel afKongl. 
Armeens Pensions- samt dess Enke- och Pu
pill-kassas ärliga utdelningar och pensioner, 
som likaledes kan liafva tillfallit personer af 
Uufvudstadens population. Om härtill vi
dare lägges Eder Kongl. Maj:ts och det Kongl. 
Husets ärliga, frikostiga Nådegåfvor, som här 
ofvan icke ii ro anmärkte eller upptagne: ut
delningar och understöd ifrån flera här i 
Staden varande Ordens-Sällskap, som icke 
aro uppgifne, samt nyssherörde andel från 
Armeens Enke- och Pupill-kassa, så kan 
summan af livad som årligen utgår och an
vändes i och för välgörande understöd åt 
personer inom Hufvudstaden, säkerligen an
tagas till nära | million. Det är således in
gen brist h varken på Inrättningar och Stif
telser, eller på dervid befintlige fonder och 
medel, till underhåll, vård, bistånd och hjelp 
för Stadens Fattige och behöfvande; men 
den omständighet, att de stå under särskil
ta Directioner och Auctoriteter, till ett an
tal af icke mindre än 83 , som ej äga något 
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samband sig emellan; samt att någon ge
mensam öfverstyrelse ej finnes, genom hvil-
len, enhet och överensstämmelse i deras för
valtning, verksamhet och riktning, så vidt 
ske borde, kunde beredas, medför flera ölä
genheter, och deribland äfven den, att den 
ena Inrättningens underhållstagare äro okän
de for den andra, och att således en och 
samma person ofta, emot Stiftelsens mening 
och afsigt, kan blifva underhållstagare på 
flera ställen; och dessa ölägenheter äro så 
stora, att behofvet och nödvändigheten af en 
sådan centraliserad Styrelse, hvarigenom 
också Administrations-kostnaderne säkerligen 
kunde betydligt minskas, skall förr eller sed-
nare låta åter känna sig, samt vigten och 
fördeln deraf allmänt inses. 

7:0 Stads-kassans inkomster och utgif
ter samt kostnad för Stadens Styrelse 
år 1826. 

Intraderne: 

Af Tolagen 93,337: 19. — 
Packhuset, Jern- ochMetal-

samt Victualie-Vågarne 52,0471 39: 1. 
Af Hamn-, Last-, Bro-och 

Eldstads-penningar, med 
Torg- och Renhållnings-
afgifter, samt Ballastme
del och Mätare-Penningar 19,746: 3 i : 8. 
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Af Slusspenningar, Burskaps-
penningar, Sakören ni. m. 4»831: 3o: 8. 

Af Stadens Tomter . . . 10,080 19: 1, 
Af Stadens Hus . . . . 35,977: i 5 : 3. 
Af Bok- och Auctions-Kam-

raaren 17,493: 10: 7. 
Af Bra'nvins-Destillerings-

Bolaget 16,666: 3a. — 

Summa R:dr Banco 240,080: 43: 4. 

Utgifterna 

Frän T olagen: Aflöning och 
extra utgifter i och för upp
börden 1,785: 4 : 7. 

Aflöning för Stadens Embets-
och Tjenstemän samt Be-
tjente . . . . . . . 48,i65: 4- —• 

Byggnader och Reparationer 
i de Stadens hus, som be
gagnas till Embetsrum för 
Magistraten Collegierne, 
Kämners-Rätterne m. fl. 
samt till Arrester . . . 3,36a: 12: 6. 

Diverse extra utgifter, intres
sen å Stadens Lån, Resti-
tutioner, Magistratens en-
skilta medel m. m. . . 34»73o: 9: 9. 

88,042:3o: 10. 
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För Packhusetj med mera: 
Byggnader i Jernvågen samt 
å Vågar, Tull- och Våg-hus 
ni. m 13,157: 47: 1. 

Aflöning, Hushyra och extra 
utgifter 8,454: 18: — 

21,612: 17: 1. 
För Hamnpenningarne med 

mera: Hamnars underhåll i3 ,5g6:4i ' 3. 
Aflöning, hushyra och extra 

utgifter . . . . . . . 3,122:17. •— 

16,719: 10: 3. 
För Slusspenningarne m. m. 

Reparationer å Slussarne . 2o4' 43- '• 
Aflöning till Slussmästaren 

och extra utgifter . . . . 307: 21-: 7. 

5i2: 16: 8, 
För Stadens Tomter: Väg

hållning, Byggnader, repa
rationer å trappor och trum
mor samt Gatuläggning . 2>773." 5: 10. 

Extra utgifter 4 a 9 : 2 ^ ' — 
3,202:33: 10. 

Underhållandet af Stadens 
Hus 25,625:33: 10. 

Aflöning och extra utgifter . 1,363: 22: 6. 

26,999: 8: 4-
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Till Stadens Allmänna Inrättningar: 
Kur- och Sjukhuset, årligt 

anslag 5,ooo. — — 
Korrections- och Spinnhuset d:o i ,000. — —-
Börs- Bro- och Hamnbygg

nads-fonden 16,666: 3a. — 
Kongl. Police-Kammaren d:o a,65o: — — 
Stadens allmanna Undervis-

nings-verk 11,223:30. —. 
Krono-Uppbörds-Verket for 

Staden 11,881: 34: 6. 
Brandväsendet, sedan Brand-

Gontorets bidrag i,5oo 
Ridr afdragits . . . . 1,345:46: 8. 

49,767:37: 2. 
Till fromma Stiftelser: 

Konungens Hospital, årligen . 60. — — 
Frimurare-Barnhuset d:o . . 60. — — 
Magistratens Enke- och Pu

pill-kassa 3,200.— — 

2,330. — 
Till Clereciets aflöning: 

Tre Capelianer i Storkyrkan, 
årligen tillsammans . . . 100. •—. —-

Till Diverse utgifter: 
Till Allmänna Renhållningen 9,36$: 4O. — 
Fångars underhåll och vård, 

samt aflöning för Fångvak-
tarne och Sjuksköterskor . 4»722: i : 4 

Gäldslugan 6 i4 :27 : 3. 
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Politie-liks Begrafning . . 75a: 44- — 
Lykttändning . . . . , 2,1 o5: i\. — 
Brunnars och Pumpars un

derhåll 2,378:4o: 1. 

19,843. 22: 8. 

Summa R:dr B:co 229,119:32:10. 
Inkomsterne hafva således öfverstigit 

utgifterne med en summa af 10,971 R:dr 
10 sk. 6 r:st Banco, hvilket öfverskott blif-
vit anvandt till afbetalning på Stads-kassans 
skulder och upptagne lån, som derefter ut
gjorde vid 1826 års slut 331,833 R:dr 16 sk. 

Utom ofvanberörde, af Stads-kassan be-
stridde aflöningsbelopp för Stadens Embets-
och Tjenste-män samt Betjente, utgå, på 
Kongl. Maj:ts och Kronans Stat eller af all
männa Statsmedlen, följande Lone-och Un
derhålls-summor : 

Till Öfver-Ståthållaren, samt 
öfrige Embets- och Tjen-
stemån, jemte Betjente, 
vid Öfver-Ståthållare-
Embetets Canzli och 
Kongl. Police-Kammaren 36,843: 26: 10. 

Till Krono Uppbörds-Ver
ket (utom hvad Stads
kassan dertill betalar) 7,648: — — 

Till hushyra för Öfver-
Ståthåll.-Embetets Can-
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zli och Koagl. Slotts-
Riilten . .. .. .. .. . 1,000: — —J 

Tillsammans Banco R:dr 35,491: a ^ : 10« 
Slutligen, och som Tolags-afgifterne, h vil

ka enhgt Eder Kongl. Maj:ts JVådiga Bref 
af den 20 April 182S och den 6 Maj 1826 
blifvil hetydligcn ökade och nu mera, sam-
manslagne till en enda allmän Tolag, ge
nom Drätsel-Commissionens försorg uppbä-
res samt derefter sålunda fördelas, att Stats
kassan deraf erhåller /—."delar, [nqvart,e-
rings-Commisskmen Andelar, Börs-, Bro- ocli 
Hamnbyggnads-Directioncn T

3-°5:delar och all
männa BifPnhuset T|=:delar, aro en bland 
dessa verks huivudsakligaste intrader, har 
jag trott mig böra upplysningsvis tillägga, 
att de samma utgjort; 

Således, enhgt hvad tulfbrene är an-
tecknadt, under ifrågavarande tid per me
dium i3o,2a4 R''&T 5 sk. a r:st. Banco om året. 

Öfrige Stadens förlänade afgifter eller 
immuniteter, såsom Bro-, Hamn-, Våg- och 
Strand-penningar m. m. d., äro i ofva'nsta-
ende förteckning öfver Stads-kassans inkom
ster och utgifter upptagne. 
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Som de Byggnader, hvilka besörjas., 
och de ,medel, b vilka förvaltas af Börs-, Bro
och Hamnbyggnads-Comilteen, äro skiljda 
ifrån dum, h vilka stå under Drätsel-Com-
missionens administration och i ofvauberör-
de förteckning omförmälas: så och eburu 
de olika afgifter och intrader, hvarigenom 
besagde medel inflyta, lillförene äro på sär-
skilta ställen i denna berättelse omnämde., 
torde jag, för deras sammanfattande, och 
upptagande på ett enda ställe, få h&t til
lägga: att kostnaden för de, under förstbe-
malte Committe ställde Allmänna Bygg
nader, ifrån början beräknad att bestridas 
medelst j sådant ändamål upptagne Lån, 
ersattes genom följande dertill anslagne år
liga intrader och summor, nemligen: 16,666 
R:dr 32 sk., som Drätsel-Commissionen, utaf 
Stads-kassans medel utbetalar; 8,000 R:dr , 
som utgår af Borgerskapet; |:del eller om
kring 3o,ooo R:dr af allmänna Tolageii, samt 
5,ooo. R:dr, som fråu Bemedlings-Commis-
sionen, till vissa, bestämda föremål, eihål-
les, eller tillsammans 5p,666 R:dr 3a sk.; 
att i sednare åren deraf h varje år åtgått 
emellan Tjugufem och Tretio-TnSende Riks
daler till Qvai-byggnaden vid Blasieholmen; 
samt att, genom ifrågavarande Committes 
försorg, och för de till dess disposition ställ
de medel, Öfver-Ståthållare Bostället är in-
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köpt, samt Börs-huset, Konung Gustaf III:s 
Staty, stora Stenbron öfver Norrström, Sten
bron öfver Riddarholms-Kanalen, Norra och 
Södra Slagtare-husen, Qvaien ifrån Rosenbad 
till Röda Bodarne, äfvensoni Qvaien nedom 
så kallade Logården, blifvit byggde, flera till— 
fälliga förbättringar och anstalter oberäknade. 

Af de öfrige i formuläret antydde äm
nen, förekommer ej vidare något i Stock
holm af den särskifta beskaffenhet, att det 
här behöfver intagas; och då Eder Kongl. 
Maj:ts Nådiga Befallning angående Fem-Ars-
Berättelsens afgifvahde sålunda blifvit, sä 
utförligt och bestämdt, som denna gång ske 
kunnat, fullgjord, återstår endast att erinra, 
att de deruti upptagne och meddelade upp
gifter oeh underrättelser äro i de flesta fall, 
och der ej annorledes finnes anmärkt, grun
dade på förhållanderne år 1826, emedan vid
sträcktare upplysningar stundom icke den
na gång erhållits. 

'Med djupaste undersåtlig vördnad, tro
het och nit framhärda 

Stor jnägt igs te A l l e r n å d i g s t e K o n u n g 
E D E R K O N G L . M A J : T S 

Underdånigste och Tropligtigste 
Tjenare och Undertåte 

Stockholm d. 29 DAN. EDELCREUTZ. 

Aug. 1828. G. A. Stridsberg. 
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