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Stormägtigste Allernådigste Konung! 

Den underdåniga Berättelse cm Hufvudstaden Stockholms tillstånd i E -
konomiskt och Statistiskt afseende, hvarmed Öfver-Ståthållare-Embetet, en
ligt Eder Kongl. Maj:ts Nådiga befallning i skrifvelse den 4 Maj 1827, 
bör hvart Femte år till Eder Kongl. Ma j:t inkomma, får jag n u , ined iakt
tagande, så vidt möjligt ä r , af den ordning och de gränsor, som i rned-
deldte Formulairer äro af Eder Kongl. Maj:t till noggrann efterföljd före-
skrifne, i underdånighet afgifva ifrån och med 1827 års början, eller den 
t id , fovarvid Öfver-Ståthållare-Embetels den 29 Augusti 1828 lemnade Be
rättelse slutas; och ehuru ifrågavarande Berättelse egentligen icke skulle 
sträckas längre än för Fem år, eller till slutet af år 1831, anser jag mig 
likväl, med afseende deri att , jemlikt Högstberörde Nådiga Skrifvelse, den 
förra Berättelsen rätteligen bordt innefatta äfven 1827, såframt de dertill 
nödige upplysningars anskaffande då kunnat inedhinnas, nu böra utsträc
ka Berättelsen ända till 1832 års slut, på det densamma må blifva likti
dig med de Fem-års-Berättelser, som af Eder Kongl. Maj:ts Befallnings-
liafvande i Länen i underdånighet afgifras. 

1:o Om Stadens allmänna beskaffenhet. 

Belägen i en af de bördigaste delarna af Riket, på ett sundt ställe 
samt i den vackraste nejd, invid Saltsjön och Mälaren, med tillfälle till 
vidsträckt In- och Utrikes handel samt lätt och rik tillförsel af lifsmedel 
och andra varor, eger Stockholm i dessa afseenden utmärkta fördelar, 
hvilka, i förening dermed att Staden är hufvudsätet för Rikets Styrelse, 
måste lyckligt inverka till Stadens tillvext och förkofran, som också 
på det hela kau anses vara fortgående, ehuru framstegen ingalunda mot
svara hvad man borde kunna påräkna i följd af de flera förmånliga för
hållanden, hvaraf Staden är gynnad. 
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Finnlands sluljande från Sverige synes hafva haft en menlig inverkan pä 

Ilufvudstaden och dess Näringar; sedan denna tid Ivar Stadens rörelse och 
befolkning endast lSngsa-mt stigit , samt under vissa perioder ieke ens va
r i t i t i l l lagande; och det visar sig alltmer, att serdeles ingripande åtgär
der fordras, om Ilufvudstaden skall kunna uppblomstra till ett välstånd 
och en betydenhet , som står i förhåll-ande till de framsteg Landet i al l
mänhet gjort i näringsflit, odling och folkmängd. 

Staden idkar likväl en betydlig industri och rörelse r af stort och väl
görande inflytande på Landsorterne, helst den är det egentliga afsä-ttnings-
stället för Rikets nästaa alla Provinsers- ofversk.otts-produ.kter, såsom span-
mål, jordfrukter, brännvin, fisk, viktualie-varor, kreatur,, ved, träd varor, 
jern m. m. , och i utbyte förser dessa orter med andra behöfliga varor 
och til lverkningar, bland hviika en icke ringa del afsättes ifrån, de fler-
faldiga fabriker, som i Staden finnas. 

Den. tillförsel Stockholm sålunda från Inrikes orter erhåller, är gan
ska ansenlig och af en del Artiklar i tilltagande. Med beräkning af in
förseln ifrån Finnland af ved, fisk och viklualier, är tillgången i Staden 
på alla nödvändighets-artiklar,, emot biltiga priser, fullt motsvarande be-
liofvet, och var det äfven, utan särdeles stegring i priseine, den lid Qua-
i»antäns-anstal terna emot Cholerau- försvårade och, något minskade im
porten ifrån Finnland» 

Ehuru än mycket återstår att önska i afseende på så väl Stadens för
skönande genom byggnader och anläggningar som åtskilliga härvarande-
Nationelle eller municipale Inrättningars förbättring; hvilket, i synnerhet 
för brist på erforderliga medel , endas-t småningom kan verkställas, mea 
dock kunde inom en kortare tiderymd tiltVägabringas, om ett måttligt 
Stats-anslag årligen tills vidare blefve lemnadt att för sådant ändamål, ef
ter en antagen plan, oafhängigt af Underhålls-anslaget för kronans hus, 
och- byggnader,, disponeras i sammanhang med de tillgångar Staden för 
sin del har att använda; är likväl Stockholm icke utan den utmärkelse i 
skönhet, prakt och beqvämlighet, hvarpå man eger att göra anspråk i en 
Mufvudstad; och flera der till bidragande kostsamma åtgärder hafva un 
der sednare åren blifvit vidtagne.. 

Biand dessa böra i första rummet med underdånig tacksamhet ihog-
kommas de utmärkta försköningar, som Djurgården, Stockholms Innevåna
res mest älskade Promenade-plats , erhållit, på Eder Kongl. Maj:ts egen 
Bekostnad, och till elt oförgätligt minne af Eder Jiongl. Maj;ts höga om
vårdnad för Hufvudstaden. — Den under innevarande år öppnade och 
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nästan fullbordade Carralen från Djurgårds-Bruns-Vikea framåt Saltsjön, 
skall ej blott väsendteligen bidraga till nejdens förskönande, utan äfven 
blifva af nytta genom den lättare kormnunikation, som sålunda är beredd 
för dera,. hvilka med båtar färdas emellan Skärgården och- Staden, äfven-
som gwicmx medförd förbättring i traktens förut mindre sunda beskaffenhet-

Kongl. Vetenskaps Akademien, som i dess nyligen inköpte stora hus 
Tid Adolf Fredriks Kyrka uppställt och ordnat sine ansenlige Samlingar, 
till hvilka Allmänheten lemnas t i lkräde, har derigenora gjort början till 
afhjelpande af den med skäl öfverklag-ade bristen på Muse'er inom Hufvud-
staden. I syn-nerhet påkalla-s af behofvet anskaffandet af en passande l o -
enl härstädes för ett Riks-Museum> dep de många- dyrbara konstalster, 
som nu, okände for de fleste, frönas på flere ställen spridde och undan» 
gömde, kunde samlas och under en omsorgsfull uppställning och vård 
hållas tillgängliga för Allmänheten. Stockholm torde numera vara nästaiv 
den enda ansenligare Hufvudstad i Europa, som- än na är i saknad af stör
re Allmänna Inrättningar af detta- slag, hvilka på en gång lifva sinnet 
för Konster och Vetenskaper,. och utgöra, en prydnad och utmärkelse för 
den ort,, hvarest de finnas. 

Af de byggnader, anläggningar oclv förbättringar inom Staden, som' 
för Börs- Bro- och Hamn-byggnads-Fondens eller Stads-Cassans medel s e 
dan år 1827 blifvit verkställde, må här nämnas, Quaibyggnadens fullbor
dande framför Carl Xllfes Torg- och fortsäUrving. vid Blasieholms hamnen, 
anläggningen af en Promenade-plats på Öslra h-alfrurvdel-n nedanför Stora 
Bron öfver Norrström: en ny försäljnings-hamn emellan Kyrkoholmen 
och det såkallade Sillnofvet: nya Magasinera en ny Tackjärn sv A g. samt 
nytt Våg- och Mätare-hus å sistnämnde ställe: en ny byggnad af sten på 
Kyrkoholmen till försäljning af grönsaker: Höto-rgets utvidgande, och i n 
rättning af ett Våghus- derslädes^ inkon och nedrifning af ej mindre 2:00 
större förfallne Stenhus vid Köpmans-Torget och Österlånggatan, för att 
erhålla utrymme vid möjligen inträffande eldsvådor, och åstadkomma eiv 
fviare luftvexling i denna trångt bebyggda del af Staden,- än ock af flere-
eldsfarlige och vanprydlige trädbyggnader vid Nybron: iståivdsättan-det af 
den dervid belägna' Hamneiv m. m.; jemte reparationer, å flere äldre bygg
nader oeh- anläggning; Hvarutom Staden lemna-t betydliga bidrag, för den 
verkställda- tillbyggnaden ak Kongl. Serafimer-Lazarettets hus» 

Äfven för Statsverkets räkning hafva under denna tid många nyttiga-
och för Staden prydliga byggnader blifvit fullbordade, fortsatte eller fö-
aetagne, uemligen: Lejonbackens ombyggnad, Ganiisons-Sjukkuset nå. 
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Kungsholmen, Andra Lif-Gardets Cassern, Svea Artillerle-Regementes Stall, 
Kyrkan och Cassernen på Skeppsholmen och Quai-anläggningen vid Myn
t e t ; äfvensom Carl XIII :s Torg blifvit utvidgadt medelst planering och 
trädplantering å den plats , der Kongl. Dramatiska Spectakei-huset förut 
stått. För att ytterligare försköna denna vackra plats och dess omgifning, 
livars belägenhet företrädesvis påkallar en sådan omsorg, återstår i första 
rummet , att de dervid befintlige förfallne och vanprydande Trädskjul, 
som till Magasiner för Kongl. Operans decorationer och andra effecter 
begagnas, blifva nedrifne, och att Kongl. Operahuset på östra sidan erhål
ler en passande tillbyggnad; hvarom jemväl underdånig framställning hos 
Eder Kongl. Maj:t nyligen af mig blifvit gjord. 

Flere byggnadsföretag af betydenhet hafva ock af enskilde personer 
blifvit utförde, bland hvilka utmärka sig för storlek och prydlighet så 
väl Bagaren Piehls hus vid Drottninggatan, som den af nu mera aflidne 
Sockerbruks-Idkaren Dybeck började och af hans Arfvingar fortsatte Bjrgg-
nad vid Brunkebergs Torg , der för ö fr ig t de tillgränsande gamla trädhu
sen allt mer och mer nedrifvas, och med byggnader af sten ersättas. — 
Enligt de ifrån Stadens Polilie- Embets- och Byggnings-Collegium med-
deldte Tillstånds-Resolutioner, hafva ifrån 1827 års början till i832 års 
s lu t , i enskilde personers Egendomar inom Hufvudstaden, 159 nya bygg
nader blifvit uppförde och a53 undergått större reparationer; hvarförutan 
många byggnader, och deribland H. K. H. Prins Carls Palois och Kongl. 
Operahuset, till det yt t re blifvit reparerade och vunnit ett prydligare 
utseende. 

I allmänhet sakna likväl byggnaderne i Hufvudstaden en smakfull 
Architecture, serdeles flere af dem, som i sednare tider blifvit uppförde; 
och önskligt vore, att ändring deri kunde åstadkomma, så alt nya bygg
nader åtminstone erhålla vackrare proportioner och några ornamenter. 
Sådant är också afsedt i det förslag till en ny Byggnans-Oidning, som nu 
är under utarbetande, för att i underdånighet Eder Kongl. MajHs Nådiga 
pröfning underställas. 

De betydliga nybyggnaderna oaktadt, bibehåller sig likväl egendoms
värdet högt och hyrorna fortfara alt vara stegrade; hvart i l l , jemte ökad 
lyx af boningsrum, mycket torde bidraga trädhusens, genom ersättningar 
af Brandförsäkrings-Verket uppmuntrade, nedrifning, derigenom sannolikt 
i sednare åren försvunnit boningsrum för ett större antal menniskor, än 
d e t , som bebor de i stallet nybyggda stenhusen. Häraf har den menliga 
följd inträffat, att den fattigaste Folk-classen, som vanligen har sitt hem-
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vist i de på Malmarne belägne sämre husen af träd, emedan hyrorna der 
Sro lägre, och icke kan utan mycken kostnad förskaffa sig beqvämare 
rum, sammanpackar sig t tränga boningar, så att stundom i ett enda rum 
finnas flere hushall , b vilket måste förorsaka osundhet och sjukdomar. 
Till denna olägenhets! afhjefpaude synes det nödigt vidtaga sammanver-
l a n d e åtgerder för byggnadsföretags befordrande. I detta afseende har 
jag redan i underdånighet föreslagit införandet af en friare täflan i Bygg
mästare- och Murmästare-yrkets utöfning, sora nu inom Hufvudstaden, 
med fä undantag, ar underkastad de allmänna Skrå-författningarnas tvång. 
Till ändamålets vinnande skulle otvifvelaktigt af ven bidraga, om skalte
frihet under några år beviljades for nybyggnader. 

Såsom skadligt inverkande på Stadens sundhet, kan med skäl anmär
kas uppgrundningen af Clara Sjö, de på ett och annat ställe inom broar
ne befintliga Rerservoirer för orenlighet, husens allt för täta samman
byggnad och trånga gator i den inre delen af Staden inom Braarne, äf-
vensom Gatornas i allmänhet mindre goda beskaffenhet. Den första af des
sa olägenheter skall upphöra genom den äfven i flera andra afseenden så 
nyttiga uppmuddring och upprensning, som i nämnde Sjö redan blifvit 
förelagen och kommer att skyndsamt fullbordas medelst ett större Mud-
derverk med Ång-Maschin, som Staden nyligen inköpt. 

Till Reservoirernas afskaffande och förflyttande, samt i allmänhet till 
förbättring i denna del af Sundhets-Policen, hafva åtskillige försök blifvit 
gjorde, hvilkas framgång dock t hög grad försvåras af Hufvudstadeus sto
ra vidsträckthet, som vållar att de kostnader, hvilka erfordras för att i 
detta fall åstadkomma fullt nöjaktiga resultater, på det hela öfverstiga 
den jemförelsevis ringa befolkningens vilja eller förmåga, 

Hvad äter beträffar Gatorna, hvilka, såsom i allmänhet illa lagde med 
ojemn sleir ocb saknande Trottoirer, äfvensom på de fleste ställen huggna 
rännstenar, äro ej allenast mycket svåra att renhålla, utan äfven obeqvä-
ma för åkande och i synnerhet för gående personer? sä fordras för deras 
förbättrande en tjienligare stensättning, än den nu brakliga, och att ränn-
stenarne öfver allt läggas af huggen sten, hvilket ock är taget i betrak
tande vid den nya Byggnads-Ordningens utarbetning, I hvad mohn och 
med hvilken fordel macadamiserade Gator, som i synnerhet i England 
brukas, här kunna införas, kommer att visa sig genom det försök, som 
med Edev Kougl. M;tj:ts Nådiga tillstånd nästa våhr skall verkställas med 
en Gata, hvars underhåll det tillhör Eder Kongl. Majrt och Kronan att 
bekosta. Så länge Gatornes underhållande besörjes af Husegarne livar för 
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sig, såsom nu äger rum, ligger deruti ett svårt hinder för verkställighe
ten och tillsynen derofver. Undersökningar äro derföre £ hane , för att 
ulröna, om det icke skuHe vara verks fällbar t., till fördel så väl för saken, 
som för de underhållsskyldige, att emot en årlig contant afgift af dera, 
förena hela bestyret med Gatornes stenläggning-och underhållande, äfven-
som med "Gatulyshålliiingen, under en gemensam Styrelse för hela Huf-
vudstaclen; hvarförutan det år föga tänkbart, att kunna erhålla goda och 
väl nivellenrde Gator , samt -en jemn lyshålhiing dera, och sålunda uti 
denna vigtiga del a-f allmän ordning och Police inom Staden uppnå en 
fiillkomligliet, som -tål jemforelse med förhållandet i andra Hufvudstäder. 

2:o Innevånare. 
Stadens Folkmängd har under ifrågavarande år, enligt Mantals-För-

teckningarne, utgjort: 
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Hvari allt det vid Stockholms Sjömanshus inskrifne Sjöfolk är in-
beräknadt» 

Således har Folkmängden under <le uppräknade sex åren ej undergått 
någon betydlig förändring, men likväl alla desse år varit större, än den 

ar vid 1826 års slut, eller 8o,65g personer; hvilken tillökning endasl 
kan tillskrifvas inflyttningar af Folk från Landsorteme, emedan de döde 
persouernes antal i Staden vida öfverstigit de föddes» 

Antalet af födde och döde har ne ml igen varit följande: 
Födde: 

Döde: 

Då jemförelse, enligt KongL Tabell-Commissionens sednaste under
dåniga Berättelse, anställes imellan Stockholm och Landsorterna, t. ex. 
Upsala Län , der Folkmängden är ungefärligen lika stor, som här i Sta-

Ofverståthällarens Femärsbeidttelse 1 
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den , visar det sig, at t , i proportion till befolkningen, antalet af ingång-
ne äktenskap och födde barn bär i Staden öfver hufvud ej varit mindre 
än i Länen, men väl de äkta barnens antal betydligt ringare, samt att 
deremot dödligbeten härslädes varit vida större på det hela, och äfven in
om alla särskilde åldrar. Till det stora missförhållande, som sålunda eger 
rum i antalet emellan födde och döde i Hufvudstaden, har man velat i-
genfinna orsaken deri , att de personer, som årligen till Staden inflyttat, 
ökat de dödas antal , utan att bafva ingått i beräkningen af de födde. 
Denna åsigt synes mig icke fullkomligt förklara anledningen till Mortali-
tetens beständiga öfrervigt härslädes; ty ehuru det är gifvet, att inflytt
ningarne till Staden varit större än ulflyttningarue derifrån, bör det lik
väl å andra sidan ihogkommas, att de inflyttade personerne till större 
delen haft den å lder , deri Mor ta Ii te ten är minst och fortplantnings-förmå
gan verksammast. Andre orsaker till mortalitetens betydlighet bär i Sta
den måste således finnas. Så vida icke några okända climatiska eller lo-
cala föi hållanden kunna anses hafva härtill medverkat, torde den hufvud-
sakligen böra t i l l iarnas den för arbetarnes helsa skadliga beskaffenheten 
af vissa slags närings-yrken, men i synnerhet det förderfliga inflytandet 
af brännvinets på detta ställe, sannolikt mera än i andra delar af Riket, 
©måttliga förtärande bland den lägsta Folk-classen, hvars deraf föranled
da sjuklighet, nöd och osedlighet vållat en förtidig död ej allenast för 
dem, som öfver måttan begagnat denna skadliga dryck, utan äfven ofta 
för deras anhöriga och barn, i följd af vanvård och elände. I det sto
ra antalet af oäkta barn i Stockholm, jemförelsevis till deras antal på 
landet , igenfinnes också en anledning till mortalitetens öfvervigt härstä-
des , emedan dödligheten bland desse alltid är mycket större, än bland 
de äkta barnen, hvilka bättre vårdas. Till den mer än vanligt betydliga 
mortaliteten i Hufvudstaden åren 1828 och 1829, dä förhållandet var ena
handa i nästan hela Riket, bidrogo allmännare sjukdomar af elak art. —• 
Det är imellertid tillfredsställande, att mortaliteten de 3:ne senare åren 
så ansenligt aftagit, särdeles sistlidet år , samt att den äfven minskats blandt 
de oäkta barnen inom Staden, b vilket synes ådagalägga, att desse vanlot
tade varelser, alltmer egnas en ömmare och bättre vård, än som tillför-
ene varit vanlig. 

Beträffande Folkets lynne, bildning, sedlighet, konst- och näringshåg 
samt välmåga, kan med skäl lemnas det allmänna yttrande, att Hufvudsta-
dens Innevånare fortfarande utmärka sig för trohet och tillgifvenbet för 
Konung och Fosterland, laglydnad, välgörenhet, konst- och närings-flit, 
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iemte ett lugnt och sansadt omdöme: hvilket, om det än för ett ögonblick 
skulle kunna hänföras, dock icke på det hela kan missledas till tänkesätt, 
som ä'ro stridande emot det sanna och rätta; så att välmågan i allmänhet 
snarare kan anses rara i fortskridande, än i aftagande; Och obestridligt är , 
att folkets upplysning och bildning stigit och alltmer fortgår i följd af t i-
dehvarvets anspråk derpå samt de inånga bildnings- och undervisnings-an
stalter, som oa('brutet i Hufvudstaden, tillkommit och förbättrats. Men för 
den lägsta Folk-klassen, som ej kan under delta allmänna omdöme inbe
gripas, gäller beklagligen ännu den bedröfliga skildring, som i Öfver-Ståt-
hållare-Embetets underdåniga Femårs-Berättelse af år 1828 blifvit gifven om 
tillståndet bland denna Folk-klass, att nemligen begäret för omåttligt bränn
vins-supande beredt sjelfsvåld, lättja, sedeförderf, nöd och tiggeri. Ehuru 
det bör medgifvas, att i Staden stiftade Nykterhets-Föreningar samt inrätta
de Spisningsställen utan spirituösa ej varit utan all verkan till fylleriets 
hämmande, har likväl erfarenheten ytterligare besannat, alt högt pris på 
brännvin är det enda kraftiga medlet att hos den lägre Folk-klassea mot
verka brännvinets omåttliga förtärande och dess förderfiiga följder. 

Kongl. Polis-Kammarens Arbets-Förteckningar utvisa, att för fylleri 
blifvit till böter fällde: 

Utom dessa fylleribrott och en myckenhet andre mindre förtrytelser, 
sisom slagsmål och öfverträdelser af Poliee-Författningarne, hvilka ärender 
å Police-Kammaren afdömts, hafva de gröfre brottmålen, som derifrån blif
vit hänskjutne till Domstolarnes handläggning, utgjort: 
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Brotten» antal bar alltså på det hela varit betydligt, och under de si
sta åren snarare i till- ån aftagande; dock finnes äfven för ifrågavarande lid 
anledning till den i förra Femårs-Berättelsen gjorda anmärkning, att, jem-
förelsevis till förhållcndet i andre större Städer, brott af gröfsta art i Stock
holm mera sällan blifvit begåugne. 

Det beklagliga förhållande har visat sig, att förbrytelser, i synnerhet 
stölder och snatterier ofta föröfvats af minderåriga personer. Dessa hafva van
ligen varit af det stora antal, som, genom föräldrarnes osedlighet och exem
pe l , tidigt blifvit vande vid laster, eller från barndomen af dem lemnats 
utan undervisning, tillsyn och annan sysselsättning, än att tiggande kring
vandra i Staden, hvarunder de haft tillfälle att lära en mängd vanarter. 
För att afskaffa delta onda och förekomma den menliga inverkan, som för
äldrarnes sedefövderf och vanvård om sina barn måste hafva på dessa, fin
nes dock nu mera i full verksamhet en Inrättning, som lofvar de lyckligaste 
följder, nemligen det under namn af Prins Carls Uppfostrings-Ånstalt den i De
cember sistlidet är öppnade Institutet för fattiga och vanvårdade barns upp
fostran, hvilket tillkommit genom Under-Ståthållaren och Riddaren af Wann-
qvists samt Ordens-Biskoppen och Commendören Doktor Wallins ädla och 
nitfulla bemödande samt flere Stadens innevånares frikostiga bidrag. 

I afseende på tillgängen pä arbetare samt dagsverksprisernas belopp, 
fortfara samma förhållanden, som i Öfver-Ståthållare-Embetets underdåniga 
Berättelse af år 1828 äro uppgifne, med den förändring, alt arbetslönerne 
sedan den tiden ytterligare blifvit i någon mohn förhöjde. I allmänhet kla
gas, icke utan skäl, öfver ökade anspråk ä Tjenstehjons och alla slags arbe
tares sida, i förening med deras tilltagande sjelfsvåld, lättja och oordent
lig het. 

3:o Näringar. 

Under åberopande af så väl det omdöme 1828 års underdåniga Berät
telse af Öfver-Ståthållare-Embetet innehåller i fråga, pdhvilka Näringsfång 
Hufvudstadens bestånd sjnnerligäst grundas^ om naturen af dess handel, 
tillförsel af landets öfverskotts-producterj af sättningsorter och communi-
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cation med desammaj som hvad derom blitvit at mig här oivan amordt; 
får ja» i dessa deler endast i underdånighet tillägga, att ' t i l l trafikens utvid
gande och liflighet emellan Huftadstaden och LandsörteTfte under de sed.-
nare åren märkeligen bidragit, jemte Canal-anläggningarne", tillkomsten af 
flere Ångfartyg, som nu mera till ett antal af \~3, pfr bestående dagar i 
hvarje vecka, afgå emellan Stockholm och ej blott de flesta Städer vid Mä
laren, utan äfven åtskillige aflägsnare orter, såsom Gefle, Nyköping, We-
stervik och i synnerhet Norrköping, hvarigenom commmiicationen och va-
ru-traiisporten blifvit särdeles- lätt och skyndsam, äfvensom den af enskilte 
personer verkställda Inrättningen af Diligencer emellan Hufvudsladetf och 
flere delar af Riket, bidragit till communicationens lättande» 

Hvad åter angår den fråga; huruvida under de års som denna Berät~ 
te/se omfattarj Huftudstadens Handel och Näringar stigit eller fallit, samt 
hvilka gynnande eller ofördelaktiga conjuncturer förorsakat någotdera af 
dessa förhållanden; så har jag, till upplysning och ledning för omdömet 
Lärutinnan, infordrat och erhållit uppgifter och "utlåtanden frän åtskillige 
Embets-verk jemte Hufvudmännen föf hvarje Handels-SocieteE och Handt-
verks-Embete i Staden, äfvensom från Fabriks- och Manufäcturs-Societeter-
ne, och får det hufvudsakligaste deraf, till en det i enlighet med den sam
manfattning Stadens Magistrat i dess afgifne utlåtande uti dessas delar upp
gjort, i det följande i underdånighet framställa/ 

Antalet af Grosshandels-Societetens Ledamöter har under sist förflutne 
sex åren varit i medeltal 106; och burskap pä Grosshandel har 

Societetens Handels-Bokhållare och Contorister hafva utgjort ett antal 
af i So k IQO. 

Af Stadens öfrige Handels-Classer och Handtverks-Emheten} som sor
tera under dels Handels-Collegicmi, dels Politie- Embets- och Byggnings-
Collegium, och här upptagas i den ordning, efter hvilken de i Borgerska-
pets klassification förkomma, hafva funnits: 
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Siden- och Klades-Kramhandlare : 

Diversehandlare: 

Spannetnåls- Minut' och Victualie-Handlare: 

Läderhandlarii 

Meublehandlare: 

Kr rddkram handlare : 
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Tobaks- Fabrikörer : 

Tobakshandlare,' 

Jernkramhanälare ; 

Linkramhandlare : 

Mattstofferare : 
Åren. 1827—i83o, 12 Ledamöter med ia Lärlingar, hvdreftér frenneLeda-
möter afgått med döden och a:ne i öfrigt upphört med yrket, men dere-
iriot en ny Ledamot tillkommit; .utgörande antalet för närvarande 8 leda
möter med 7 Lärlingar. 
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Lärftskramhandlarc: 

Bryggare; 

Är 
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Ar I 8 3 I . 

Bagare: 

Vinskänkar: 

Skräddare: 
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Skomakare: 

Slaktare: 

Guld' och Siljver-arbetare samt Jouvelerare: 

Coopvaerdie-Skeppare. 

Hofslagare: 
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Bleckslagare: 

Tunnbindare: 

Knifsmeder : 
År 1827 — 2:ne Ledamöter och sedermera under hvardera af de följande 

åren endast en Ledamot, som sysselsatt en Gesäll och a:ne Lärlingar. 

Fisk-köpare: 

Sej lare: 
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Murmästare: 

Sockerbagare: 

Gördelmakare : 

Foderalmakäre: 
Åren 1827—1832. En Mästare, med En år 1829 antagen Gesäll, sona lik

väl numera lemnat yrket. 

Bokbindare: 



21 

Stenhuggare: 

Sämsk- och Handskmakare : 

Antalet af Embetets Ledamöter har för större delen af den ifrågaya-
rande tiden uppgifvits hafva varit 7 med 6 Gesäller och En Lärling, jem-
te tvänne andre i yrket sysselsatte personer, men är nu mera förminskadt 
till 5. 

Körsnärer: 

Klen- och Pistol-Smeder; 

S-varfvare och Blockmakare: 



22 

Byggmästare: 

Perukmakare: 

Gulddragare : 

Messingsslagare: 

Pumpmakare: 
Åren 18^.7—iS3a — 3 Ledamöter ocli 1 Enka, som fortsatt handtverket, 

lued 1 Gesäll och 1 Lärling. 

]$otft skare : 
Åren 1827—j83a — 4 Ledamöter med 1 Dräng. 

Spomnakare: 
Åren 18:57— 1832 — 1 Mästare med 1 a 1 Lärlingar. 
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Skorstensfejare: 

Åren 1827—1832 — 8 Ledamöter med 8 å 10 "Gesäller samt 45 & 5o 
Lärlingar. 
Gar/vare: 

Carduansmakare: 

Borstbindare : 

Plåtslazare'. 

Kammakare: 
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Guldslagar e i. 

Kopparslagare : 

Glasmästare: 

Tenngjutare: 

Hattmakare: 
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Hattmakare : 

Krögare: 

Åren 1827—1832. Embetets Ålderman ocb 2:ne fiisittare, tillsaramans 3. 

Gelbgjutare : 

Stolmakar e: 

Tracteurer.: 
Åren 1827—i832. Det fastställda antalet af 5o Ledamöter, förutan Enkor, 

som, efter männeris död, fortsatt Tracteurs-rörelsen ©cli utgjort: 

öfverståthällarens FemårsberäUclse 4 
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Snörmakare: 
Åren 1827—1832 högst i3 Ledamöter med två a tredubbelt antal Arbeta 

helare, Gesäller och Lärlingar. 

Målare: 

Trädgårdsmästare: 

Klockgjutare: 

Tapetserare: 
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Sadelmakare' 

Snickare: 

SegeJmakare: 

Hyrkuskar: 
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KakelugnsmaJtare: 

Vagnmakare: 

Repslagare: 

Värdet af Tobaks-Fabriks-Societetens tillverkningar, som anmälas hos 
Stadens Hall- och Manufactur-Rätt, har derifrån uppgifvits vara: 

Men nägre uppgifter och kontroller å beloppet och värdet af of van 
uppräknade Handtverks-Idkares tillverkningar, finnas i allmänhet icke, och 
kan således ingen upplysning derom meddelas. 

Enligt den Förteckning Hall- och Manufactur-Rätten lemnat pA antalet 
af alla under denna Rätt lydande Fabrikanter och Manufacturisier jemte 



29 

deras Arhctare, åfvensom på värdet af deras tillverkningar tinder ifrågava
rande tid, bar förhållandet dermed inom Hufvudstadens område varit föl
jande: 
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Till ncli nv-d Sr 1828 är liel;i varuvärdet, men sedermera endast föiädlingsvär-
del, hur upptaget. 
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Härvid är tillika af Hall- och Manufyctur-Rätten upplyst: att Förtek-
ningen i afseencle på arbetarnes antal grundar sig på Fabrikantemes och 
Manufacturistemes årliga uppgifter till Rätten: att först ifrån och med 1829 
de arbetare, som icke varit hos Likarne Mantals- ocli Skattskrifne, jemval 
blifvit i uppgifterne anteknade: och att de i Förtekniugen uppförde lillverk-
ningssummor för de Manufacturister, hvilka förfärdiga ostämpelbara Varor, 
iiro icke öfverensstämmande med desses altid lägre uppgifter, utan innefatta 
de, med afseende på Arbetarnes antal, bestämda värden, hvartill Rätten vid 
laxeringstillfällen ansett Manufacturisternes årliga tillverkningar kunna upp
skattas, och efter hvilka, af dem icke öfverklagade värden, deras afgifter till 
Hall- och Fabriks-Fattig-Cassan erlagts. 
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Idkure af särskilte Närings-yrken, ej hörande titl någondera af Bor-

gerskapets Classer, hafva utgjort: 

Härvid må äfven tilläggas Boktryckare och Bokhandlare. Boktryckeri-
erno6 antal, som 1837 uppgick till 20, oberäknade Bankens, Riksgälds-Con-
torets och Nummer-Lotteriets Tryckerier, var vid i83a års slut minskadt 
till 18; hvaremot under samma tid antalet af Bokhandlare med verkliga Bok
lådor ökats ifrån 11 till i5. 
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I afseende p8 Hufvudstadens Handel och Sjöfart inhemtas af de uppgifter Kongl. 
General-Tull-StjTeJsen meddelat, a t t : 
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Efter uppgift från Sjömanshuset härstädes, hafva Stockholms Skepps-

Rederier tillhörige Coopvaerdie-Fartyg och deras lästetal utgjort, vid slutet af: 
År 1827 .— 184 Fartyg med i5 ,2 i4 Läster, 
— 1828 — 179 — — 14,498 — 
— 1829 — 175 — — »3,929 — 
—. l83o — l68 — l3,222 
— 1831 — 156 — — 12,290 —> och 
.— i832 — 146 <— — 11,426 '— hvaraf större delen till utri

kes Sjöfart begagnats, och endast några få till den inrikes Sjöfarten. 
Under dessa år har ej något nytt Coopvaardie-farlyg gått af stapeln vid 

härvarande Skeppshvarf, hvilka, utom Hofjagt-hvarfvet, äro 3:ne till anta
let; ulan endast reparationer å fartyg derstädes ägt rum; men Stockholms 
Skepps-Rederier räkna nu flera kopprade fartyg, än tillförene. 

Det visar sig således: att Stockholms varu-import och export vanligen 
i värde utgjort mera än hälften af hela Rikets: att värdet af Stadens im
port-handel ifrån Utrikes orter varit i tilltagande åren 1827, 1828 och 1829, 
sig emellan jemförde, förminskats åren i83o och i 8 3 i , men åter betydligt 
tilltagit år i832; hvarvid Grosshandels-Societetens och Skepps-Rederiernes 
Deputerade erinrat, dels att tillökningen år 1828 och 1829 härledt sig till 
någon del ifrån den större qvantitet af Silfver, som berörde år blifvit in
förd, dels ock alt nedsättningen åren i83o och i83i stått i sammanhang 
med förändrade tullvärden, att värdet af till utrikes orter exporterade va
ror under ifrågavarande år bibehållit sig vid någorlunda jeran höjd; i af-
seende hvarpå bemäldte Deputerade likväl anmärkt, att prisernas fall på de 
exporterade varorna å utrikes orter, isynnerhet under åren i83o och i83r , 
haft den naturliga följd, alt handeln inbringat för Exportören ett mindre 
silfvervärde, en mindre egentlig behållning, än som under motsatt förhål
lande ägt rum: att under denna tid antal och lästetal af fartyg, som an
kommit till Hufvudstaden från utrikes orter, och af dem, som ditt afgått, 
icke obetydligt aftagit, hvaremot antalet af Fartyg, hit komne eller härifrån 
afgångne i och för den inrikes handeln, årligen varit vid någorlunda jemn 
höjd. och år i832 i märkligt tilltagande: samt att Stockholms Skepps-Re
deriers Fartjrg till antal och lästetal hvarje år betydligt förminskats. 

Den minskning Utrikes Sjöfarten för Stockholm sålunda undergått, 
hvilket förhallande äfven lärer hafva inträffat ej allenast för hela Riket, u-
lan ock i andra Europeiska länder, torde, enligt den åsigt Grosshandels-
Societetens och Skepps-Rederiernas Deputerade yttrat, kunna anses vara en 

6/verståtMllarens Femårsberättelse 7 



50 

följd af den allmänna ställningen i Europa, föranledd, ibland annat, af de 
oroligheter och politiska omvexlingar, som inom vissa Länder ägt rum, 
hvarigenorn^ osäkerhet i foretag uppkommit samt handelns och sjöfartens lif-
lighet hlifvit hämmad; äfvensom den härjande sjukdom, som år i83r och 
sedermera hemsökt en stor del af Europa, mast hafva ett för utrikes han
deln och sjöfarten hiiuh:rligt inflytande, enär få expeditioner kunnat göras, 
som ej varit underkastade kostnad och tidsspillan genom en längre eller kor
tare Quaranlain. 

För öfrigt hafva Grosshrindels-Societetens Deputerade upplyst, alt Huf-
vudstadens handel på Brasilien i det hela ökat sig, men de sednare aren 
likväl idkats med mindre fördel, än tillförene, och att handeln pä Ost-In
dien hlifvit försökt, men ej kunnat så utveckla sig, att något resultat der-
af ännu må kunna bedömas. 

I anledning at ofvanherörde minskning i antalet af Stockholms Skepps-
Rederiers Fartyg, har Kongl. Commerce-Collegium, uti afgifvit yttrande, 
anmärkt, att Fartygens antal i Hufvudstaden äfven förut under sediftre ti
der aftagit, men att deremot, enligt erhållne uppgifter öfver samtelige Sven
ska Fartyg, deras antal och drägtighet i andra orter af Riket ej vidkänts 
någon minskning, samt att under några och trettio år drägtigheten af alla 
Slapelslädernes Fartyg omvexlat emellan 34>ooo ocb 66,000 läster, och år 
I 8 3 I utgjort 5 r , i 8 3 läster; livadan det vill synas, som det anmärkta min
dre fördelaktiga förhållandet i Stockholm härrör deraf, att Skepps-byggen i 
Hufvudstaden och utrustning af fartyg härifrån äro förenade med större 
kostnader, än i landsorterne, och att Stockholms handlande, i anseende 
till de låga frakter, som nästan i hela verlden nu äga rum, jemförelsevis 
till förhållandet härmed för 2 k 3 decennier tillbaka, finna för sig mindre 
förmånligt, än förr, att idka Skepps-rederi. 

Beträffande Minut-handeln här i 6taden, hafva de Handels-klasser, som 
idka densamma, allmänt klagat, att deras näringar under den ifrågavarande 
tiden aftagit och hlifvit bragte i en vida sämre ställning, än tillförene; hvar-
till såsom orsaker hufvudsakligen anförts: penningebrist och menlig kon
junktur för handel i allmänhet i saknad af ett Handels-Reglemente, som, 
lämpadt efter tidens behof och förhållanden, närmare och mera bestämdt 
utstakade hvarje Corporations rättigheter och satte en gräns för den ena 
Medborgaren att inkräkta på den andras område och således betaga honom 
den vinst, som af yrket må kunna vinnas: nuvarande intrång af personer, 
som dels icke äro till yrket berättigade, dels kunna, med anledning af för
fattningarne, anses dertill berättigade, utan motsvarande utskylder: och 
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slutligen ett för mycket utvidgadt antal Ledamöter af en och samma han
delsgren; hvarjemte serskildt uppgifvils: alt Jernkramhandelns aftagande, 
som ansetts kunna beräknas till ungefärligen 25 procent under sisllidne sex 
år, härrört deraf, att jernvarors afsättning härifrån till Finland årligen mer 
och mer förminskats, dels genom förhöjd tull på dessa Artiklar, dels ge
nom inrättning af Gjuterier och Jern-manufaktur-verk i Finland, dels ock 
genom Finska Handlandes nu, mera än tillförene, vidtagna bruk att ome
delbart från Eskilstuna samt andra Manufactur-verk och Gjuterier här i Ri
ket reqvirera sina behofver af jernvaror: att på Tobaks-fabriksrörelsen isyn
nerhet verkat menligt, ej mindre att Virginii Tobaksblad, oaktadt gällande 
förbud, i södra och västra Småstäderne allmänt säljas Skålpundsvis, hvaraf 
följden blifvit, att största delen af ortens allmoge och andra begagna varan 
antingen i sitt råa tillstånd, eller med den obetydliga förädling de sjelfva 
förmå deråt bereda, än ock att Norrsk Rull-tobak af blott utländska blader, 
tvådubbelt drygare lin de Svenska, inkommit i Vestra delen af Riket och säl-
jes så lågt. alt Fabrikanten bär, i anseende till hög tull och andra umgäl-
dev å den utländska rudirnaterien, ej kan med Norrmännen täfla i pris å 
lika beskaffad tillverkning, samt att Linkramhandeln aftngit så väl derigenom 
att utländskt lin, hvilket, såsom fint, varit för köpare begärligt, numera i 
anseende till förböjd tull ej kan med förmån införskrifvas, och icke ersattes 
af inhemska linet, hvars produetion i sednare åren, ehuru betydligt ökad, i 
synnerhet i de Norra Länen, likväl skall vara mindre omsorgsfullt vårdad, 
än tillförene; sora afven genom utvidgning af lin-productionen i andra Ri
kets landskapet- till den grad, att ett och annat års linskörd varit för or
tens behof tillräcklig, och denna varas afsättning dit från Hufyudstaden så
ledes ej kunnat äga rum. 

Kongl. Commerce-Collegium, som årligen erhållit uppgifter på Stock
holms Handlande och deras Betjening, äfvensom, från och med 1829, på 
den bevillning, som i och för handels-rörelsen härstädes blifvit erjagd, har 
i dess afgifne utlåtande yttrat sig af dessa uppgifter ej finna anledning der-
till , att handelsrörelsen i Stockholm under ifrågavarande period undergått 
hågon anmärkningsvärd förändring; ty ehuru antalet af Handlande öfver 
liufvud varit något högre år 1827, än under de påföljande åren, har likväl 
dereraot antalet af Hundels-Betjening under de sednare åren varit icke obe
tydligt större, än år 1827; och har Kongl. Commerce-Collegium tillika an
märkt, hurusom berörde förhållande med antalet af de Handlande utvisar, 
att den af Borgerskapet yttrade klagan, a t t , i följd af friare åsigter vid be-
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handlingen af Burskapsfrågor, de Handlandes antal öfverdrifvet okat sig, åt
minstone för denna tidrymd är ogrundad, b vad Stockholm angår. 

Till något annat omdöme om handelns af- eller tilltagande i allmänhet inom 
Hufvudstaden under ifrågavarandeår,tror jag mig icke eller hafva anledning. Det 
l an väl icke nekas, att rörelsen för en och annan handelsklass, af de åberopade 
orsakerne, försämrats och aftagit; men att man för hedömmandet häraf icke 
får fästa alliför mycket afseende på Idkarnes anförda allmänna klagan, sy
nes till exempel deraf, att Tobaks-Fabriks-Societeten i denna klagan instämt, 
ehuru de årliga uppgifterna på Societetens tillverkningsvärde utvisa, att det 
ifrån och med år i83o fortfarande ökats, och sistlidet år med mera än 
56,ooo R;dr Bro öfverstigit tillverkningsvärdet för år 1827, hvarigenom det 
Sr faktiskt styrkt, alt Tobaks-Fabriks-yrket i Hufvudstaden ansenligen för-
kofrat sig. — För öfrigt torde af den minskning, som kan hafva ägt ram i 
en del Handelsklassers rörelsa och varu-afsättning, destomindre få draga» 
den slulsatts, att i sjelfva verket Stadens handel på det hela aftagit, som 
berörde minskning, af Handelsklasserne sjelfva, hufvudsakligen tillskrifves 
det öfverklagade missbruk, att sådan handel, som tillhör deras yrken, i 
Staden idkas af ett stort och tilltagande antal personer, som de anse dertill 
vara oberättigade. Ej eller gifver det ofvan framstäldte förhållandet med 
Stadens in- och export samt sjöfart skälig anledning att antaga, det Stock
holms handels-rörelse förminskats i annat afseende, än hvad beträffar Skepps-
Rederiet och den utrikes Sjöfarten. 

De fleste Handtverks-Embeten hafva anmält, att deras yrken i betyd
lig mon under sist förflutne sex år försämrats. Skälen dertill har Magistra
ten ansett kunna i allmänhet hänföras till enahanda omständigheter, som i 
Öfver-Stålhållnre-Embetets Berättelse af år 1828 äro framställde, nemligen 
utsträckt näringsfrihet samt deraf uppkomna missbruk och afvikelser ifrån 
de för handtverkerierne gifna och ännu oupphäfna Författningar; och när
mare uttryckta, äro dessa skäl: förökad införsel af utländska tillverkningar, 
hvilka dels, ehuru stundom af sämre beskaffenhet, än de inhemska, likväl, 
i anseende till deras lägre pris , snarare finna afsältning, än de sednare, 
dels inbringas under benämningar, som föranleda missbruk: ett för stort an
tal af vissa Ernbetens Ledamöter och Manufakturisters berättigande till ena
handa arbets-frihet för åtskilliga yrkens bedrifvande, som Handtverksmästa-
r e , efter föregångne läro-år, tillkommer; hvilket vållar, att arbetsförtjensten, 
sönderdelad på så många händer, icke kan lemna alla bergning: och slutli
gen enahanda, ännu mera på Borgares handtverks-rörelse menligt inverkan
de följder deraf, att tillåtelse till vissa handtverks bedrifvande meddelats 
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personer, som ej äro skyldige ätt derföre erlägga borgerliga onera och 
således kunna för bättre pris lemua arbetsbiträden. 

Serskildt hafva nedannärande Embeten, såsom skäl till deras yrkens 
försämring och aftynande, uppgifvit följande omständigheter: 

Bryggare-Embetet, hvars Spannmåls-afverkning ifrän slutet af år 1826 
till innevarande års början skall förminskats med 10,273 Tunnor, att stark 
tillförsel af Gölheborgs Porter, högt uppdrifven bränvins-tillverkning öf-
ver hela Riket, och i någon mon det i Hufvudstaden började bruket af 
Sockerdricka minskat afsättningen på de drickes-sorter, som af Embetet 
tillverkas; 

Guldsmeds-Embetet, som visat sig hafva låtit år 1827 kontrollera 
8,5Ö2i Qvintin Guld och 128,880 lod Silfver, men år i83a endast 8,o37j 
Qyintin Guld, hvaremot 129,328 lod Silfver, att yrket lidit af hög Cours 
och inskränkning i bruket af de tillverkningar, som utgöra yrkets före-
mål, men numera till stor del ersättas af Bronze- och Plaitre-arbeten; 

Gulddragare-Embetet likaledes, att afsättningen af dess tillverkningar 
minskats, serdeles i följd af militair-uniforms-förändringar; 

Tenngjutare-Embetet, af hvars tenn-tillverkningar år 1827 controlle-
rats 3,463 tt, under i83i års lopp 4»355 &, men år i832 blott 3,3ig # , 
att bruket af tenn-käril allt mer och mer aftager, och följaktligen äfven 
afsättningen å de arbeten Embetet tillverkar; 

Shgtare-Embetet: tilltagande införsel till Staden och obeskattad för
säljning härslädes af färskt kött, ej mindre ifrån landet, än ifrån närbeläg
na Städer, samt utvidgad Saluslagt inom Staden af dertill obehörige 
personer; 

Sejlare-Embelet: minskad afsätlning, föranledd af vissa Fabrikers for
fall och utrikes Sjöfartens aftagande; 

Sefjelmakare-Embetet: ej mindre utrikes sjöfartens förminskning, än 
äfven förbud emot Segelduks införande till Riket, saknad af Segelduks
fabrik inom Hufvudstaden, och det missbruk, som, efter hvad Embetet 
förmenar, öfvas, att utan förtullning årligen införas nya , på utrikes or
ter förfärdigade segel, som skola kosta Rederierne omkring a5 procent 
mindre , än de inom Riket tillverkade; och 

Ganluansmakare-Embetet: dyrhet på den råa varan; ett förhållande, 
som jemväl af Garfvare-Embetet Öfverklagas, såsom menligt inverkande 
på vissa Läder-beredningar, hvartill detta Embete har behof af färska 
hudar, som måste härslädes köpas. 

För öfrigt har sistnämnde Erabetes Ålderman, i dess afgifne yttran» 
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d e , lemnat en förmonlig skildring af Garfvare-Näringens ställning här i 
Staden. Deri anföres nemligen: att Läder-beredningen, säsom en Närings
gren i stort , i sednare tider uppnätt en förut här okänd höjd och god
he t ; att blott en Fabrikör drifver för närvarande Garfveri, men Gurfva-
re-Embetets Ledamöter, nästan utan undantag, idka Engelsk läder-bered
n i n g : att genom prisvärda Författningar, rudimaterier för Garfveri-Idka
ren äro tillgänglige ifrån de aflägsnaste orter, emot en måttlig import
tu l l , äfvensom hans tillverkningar äro genom en afpassad tull skyddade 
för en otidig utländsk roedtäflan : alt Gai -fveri-Idkaren jemväl med tack
samhet erkänner fördelen för sig af den fria disposition af eketräd , som 
lemnar honom en vasendtlig artikel för hans handtering: och att det nu
mera synes bero till en betydlig del af Garveri-Idkaren sjelf, att bereda 
sig gynnande eller ofördelaktig konjunktur, helst hans tillverkningar, un
der vanliga förhållanden, «j åro konjunktursvaror, och det således icke 
kunde betviflas, att den Garveri-Idkare, som är i tillfälle att tillegna sig 
de fullkomnade arbetsmethoder och nja uppfinningar, som techniska ve
tenskapernas framsteg och den derigeuom väckta industri öfverallt bere
da , skall genom ihärdighet och sant nit för sitt yrke merendels kunna 
påiäkna en motsvarande afsättning af sina stigande tillverkningar. 

Vid bedömandet af Stadens Handtverks-Embetens ställning och vil
lor , finner jag det vara obestridligt, att försämring deri för en del af des
sa Embeten äfven under de sednare åren a'gt rum, i följd af de mer eller 
mindre menligt inverkande orsaker och förhållanden, som nyss förut äro 
anförda. Såvida minskning i atbetarnes antal kan anses vara bevis på 
yrkets aftagande, och någon annan säkrare faktisk grund för omdömet här-
utinnan finnes ej, enär upplysning om tiilverkningsbelopp och värde sak
nas, har enligt förutstående Förteckning på samlelige Handtverks-Embetens 
Ledamöter och Arbetare, förhållandet i synnerhet varit ofördelaktigt för 
Guldsmeder, Hofslagare, Bleckslagare, Svarfvare, Messingsslagare, Kamma-
Lare, Hattmakare, Sadelmakare, Vagnmakare, Snickare, Segelmakare, Ka-
kelugnsmakare och Repslagare, samt i mindre grad for några andra Handt» 
verks-Embeten. Deremot vill det också, efter enahanda grund, synas, som 
flera Handtverks-Embetens tillstånd snarare förbättrats, än lidit , hvari-
bland Skomakares, Gördelmakares, Stenhuggares, Perukmakares, Bokbin
dares, Klensmeders, Carduansmakares, Tapelserares och särdeles Garfva-
res ; samt att största delen ej undergått någon märklig förändring. 

Äfven FabrikS'Idkarne och Manufakturisterne hafva i deras utlåtan
den, med få undantag, sökt ådagalägga, att deras näringar och rörelse min-
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stats och försämrats under den lid, som är i fråga. Förhållandet liörut-
innan torde någorlunda tillförligt kunna bedömas med ledning af den för
ut meddelade Förteckningen på hvarje Societets årliga tillverkningsvärde 
och dess arbetares antal; hvarvid dock icke får Jemnas utan afseendeden 
af Kongl. Commerce-Collegium gjorde anmärkning, att, oaktadt det upp-
gifna värdet af åtskilliga Fabrikers tillverkningar utvisar för de sista åren, 
ett mindre belopp, än för de föregående, orsaken dertill likväl i allmän
het icke torde böra sökas i en minskad produktion, hvilken Kongl. Colle-
gium ansett icke hafva ägt rum, utan deri, att lägre priser blifvit tillverk-
ningarne åsatte. 

Klädesfabriks-Näringen i Hufvudstaden har utan tvifvel aftagit. Dess 
tillverkningsvärde har netnligen ifrån år 1827, då det uppgick till 486,375 
R:dr, nästan årligen successift förminskats, så att det år i832 utgjorde 
49,285 R:dr mindre än 1827; äfvensom Fabriks-Idkarnes antal minskats 
ifrån 38 till a5, Stolarnes ifrån 106 till 83 samt Arbetarnes med io3, jem-
förelsevis till förhållandet sistnämnde år. Orsakerna dertill har Fabriks-
Societeten uppgifvit och Hall-Rätten vitsordat vara, dels ett utvidgadt 
bruk af bombasin och utländska tyger, dels uppstegring å utländska orter 
af ullpriserna, hvilka haft till följd Klädesprisernas förhöjning och bidra
git att minska afsättningen. Der emot hafva de skärpta Tullbevaknings-
anstalterna, närmast föranledda af föreskrifterna om åtgärder till Cholera-
sjukdotnens afvärjande ifrån Riket, de tvänne sednare åren ansetts hafva 
på Klädeshandtcringen fördelaktigt inverkat; hvarvid äfven, enligt livad 
Magistraten er inrat , bör tilläggas å ena sidan de omsorger, som vidtagits 
för ullproduktionens förbättrande inom landet, o c, b. å den andra, den ut» 
väg till afsättning, synnerligen af gröfre Kläden, hvilken är beredd der-
igenom, att sådana af Svensk tillverkning för Arméens behof årligen upp
handlas. Enär härtill kommer, att Klädes-Fabriks-yrket är skyddadt och 
gynnad t genom förbud af utländskt Kläde, tror man sig hafva skäl för
vänta, att detta yrke skall framdeles vinna betydligare framgång och tilU 
vext, äfven inom Hufvudstaden, ehuru här saknas en fördel, som uti Norr
köping i så hög grad gynnar Fabrikerne, nemligen tillfälle att med vat
ten drifva machinerierne. För att ersätta denna brist, begagnar Fabrikö
ren Öberg numera en ångmachine r id sin härvarande Klädes-Fabrik; 
hvarjemte flera andra förbättrade Machinerier och Inrättningar äro i sed
nare åren vid Klädes-Fabrikerne i Hufvudstaden införde. 

Siden-Fabriks-Societetens tillverkningsbelopp synes hafva varit i fal
lande, åren 1827, 1828, 182g och i83o, hvilket tillskrifves den genom 1824 
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årB Tull-Taxa meddelade frihet till införsel af utländska Sidentyger, helst 
Hall-Rättens Specialer skola utvisa, att år i8a3 tillverkades 164,917 alnar 
diverse tyger af Siden, men år i83o endast 115,85a alnar, oeh således det 
sednare året 4<),o65 alnar mindre, än år i8a3, då den friare utländska im
porten ännu ej tagit sin början. Åren i 83 l och i83a har tillverkningen 
Äter stigit; och denna förkofran anser Societeten vara en följd af de lsv id-
tagne strängare kustbevakningsanstalter, dels den på Eder Kongl. Maj:ts 
Nådiga befallning i Kongl. General-Tullstyrelsens Circulair den 20 Jnlii 
l 8 3 i gjorda tydligare bestämning af till införsel i Riket tillåtna o«h för-
budna Sidentyger; hvilka åtgärder skola verkat minskning i importen, och 
för de inhemske Fabrikanterne gjort det möjligt at t , i mohn af ökad och 
under loppet af år i83a jemväl till de Södra orterna i Riket utsträckt af-
sättning, öka qvantiteten af sina tillverkningar. 

Bomulls- och Linne-Fabriks-rörelsen, hvilken, Sfvensom Cattunstryc-
keri-hand teringen, uppgifvits hafva varit i aftagande ifrån och med år 
1827 till och med år 1829, till följd af tillåten vidsträcktare import af 
utländska Bomullstyger, har år i83o stigit genom tillverkning och för
brukning af åtskilliga slags nya tyger af bomull; och under åren i 8 3 i 
och i83a hafva dessa handteringar, enligt hvad Societeterne genom deras 
Deputerade sjelfva vitsordat, gjort betydliga framsteg och lemuat tillfreds
ställande resultater, hvartill anledningarne anses vara den genom sednast 
förnyade Tull-Taxa inskränkta frihet till Bomullstygers införsel från ut
rikes orter, jemle ofvanberörde strängare kustbevaknings-anstalter. 

Silkes-Rederiernas, Stoft-Fabrikernas oeh Slrump-Fabrikernas uppgif-
na tillverknings minskning, som förulstående specificationer utvisa, tillskrif-
va Idkarne införandet af utländska varor. 

Färgerierna förmälas hafva lidit i följd af den till antal minskade 
Klädes-tillverkningen vid Stadens Fabriker, och skola icke eller hafva nå
gon fördel af Bomullstygs-fabrikationens utvidgande, emedan Fabrikanter
na sjelfva färga sitt gods; men yrket förmenas dock vara fortgående, i af-
seende pä dess chemiskt vetenskapliga grunder. 

Engelska Läder-Garfveriernas här i Staden stora framsteg, som till
verkningarnes betydliga tilltagande ådagalägger, hafva Idkarne sjelfva er-
tänt . Bland de förbättrade anläggningarne för denna näringsgren utmär
ker sig Åldermannen, Kapiten Johan Weslin Jaeobssons, ej mindre för 
flere macbincrier, drifne med ångkraft, hvarigenom arbetarnes antal kun
nat ansenligen förminskas, än för anläggningarnes stora omfång och än

damålsenlighet 
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damålsenlighet i öfrigt, samt tillverkningens betydlighet. Engelsmannen 
Lewin har äfven, med Nådigt tillatånd, nyligen anlagt ett Garfveri afbe-
tydenhet, vid hvilket han begagnar Ångraachineri. 

Jern-Gjuteriernas fabrikations-belopp hafva omvexlat: varit betydliga 
år 1827, förminskats 1828 och 182g, Ökats åter i83o och J 8 3 I , hvilket sed
nare år de varit störst, och aftagit år i 8 3 2 ; hvarvid bör anmärkas, att till
verkning de tvänne sisla åren egt rum endast vid ett Jern-Gjuteri, neraligen 
Bruks-Idkaren och Riddaren af Eder Kongl. Maj:ts "Wasa Orden Sam. O-
wens, hvars fabrication varit ansenlig och som fortfar att utmärka sig ge
nom nyttiga arbeten af större art, såsom Ångmachiner och dylikt, samt nu 
har under arbete den Hängbro af jern, som skall anläggas emellan Ro
senbad och Mynt-Gränden. 

Porcellaines-tillverkningen vid Rörstrands Fabrik, den enda af detta 
slag, som finnes här i Staden, var sistlidet år betydligt större, än något 
af de fem föregående åren, och har i följd af täflan med det nyligen an
lagda Porcellaines-Bruket vid Gustafsbergs Egendom på Wermdön, vunnit 
mycket i godhet. Till bestyrkande af detta sednare förhållande, bar Dis
ponenten öfver Porcellaines-Fabriken vid Rörstrand företett ett utdrag af 
Kongl. Commerce-Collegii Protocoll den 2 Martii i83a, vitsordande, at t , 
hvad beträffade tillverkningen af Svenskt Sten-Porcellaine, denna inhem
ska industrigren nu mera med allt skäl kan ställas i bredd med den af 
samma slag i främmande länder. 

Sockerbruks-rörelsens utvidgande i afseende på tillverkningens mängd 
de sednare åren, hvilket synes deraf, att tillverkningsvärdet år i83a med 
icke mindre än io3,6o3 R:dr öfversteg det för år 1827, har väl blifvit i 
Societttens Utlåtande medgifvet, men under förmenande, att rörelsen ej 
varit gynnad af en motsvarande afsättning, samt att detta missförhållande 
jern te nedsatta priser å tillverkningarne och derigenom minskad arbels-
förtjenst, medfört svårighet att med framgång drifva rörelsen och ansågs 
snart föranleda till inskränkning uti Idkarnes antal och vidden af deras 
handtering; hvaremot Hall- och Manufactur-Rätten förklarat sig icke äga 
anledning att besanna dessa uppgifter om Sockerbruks-rörelsens försämring. 

Handskmakare-Societetens mångdubblade tillverkning utgörande år 
i83a ända till 20,429 R:dr mera i värde, än år 1837, härleder sig huf-
vudsakligen derifrån, att en af Ledamöterne, genom begagnande af ett in-
rättadt Mechäniskt Verk för så kallade Sämsk- och Castor-Skinns bered-

ÖJverstäthållarens FemårtberäUehe. 8 
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ning, lyckats så förbättra tillverkningen, att varorne kanna tfifla med de ut
ländska i godhet och afsättning. 

Jemför man vidare de öfriga Fabrikernes och Manufactoristemes upp-
gifne tillverkningsvärden för hvarje år, ifrån och med 1827 till och med 
i832, så befinnes det, att betydlig tillökning deri ägt rum, älven för större 
delen af desse Fabriker och Manufacturisterj t, ex. sistnämnde år, jemförel-
sevis till år 1827, för Vaxljus-Fabrikerne i8 , i a5 Rsdr, Vaxdaks-Fabrikerne 
i2,o63 R:dr, Kort-Fabrikerne a.oäa R:dr och Gas-Åpparat-ttllverkningen 
8,600 R:dr; för Hatt-tillverkare, Musikaliske och Meteorologiske Instrument-
makare, Tillverkare af Mechaniske Sprutor, Plaitre-Fabrikanter och Korg-ar
betare till flerdubbelt högre belopp, än 1827 års hela tillverkningsvärde; 
samt för öfrigt i synnerhet för Tobaks-Fabriker, Såp-Sfudare, Talgljus- och 
Tvål-tillverkare, Hvit-Garfvare, Chemiska Blekerier, Stenkärls-Fabriker, Ta
pet-Målare, finare Träd arbetare, Fabriksredskaps-Tillverkare, Chirurgiska In-
strumentmakare, Nipper- och Galanteri-Arbelare» Bensvärt-Tillverkare, Sten-
slipare, Metall- och Bronz-Arbetare, Chocolade-Fabrikanter, med flera j och 
att de flesta öfriges tillverknings-värden bibehållits vid någorlunda jemn 
höjd, samt endast ett mindre antal af de ringare Manufacturierne, möjligen 
lidit någon, ehuru icke eller betydlig, minskning i deras tillverkningar. 

livad sålunda rörande Hufvudstadens Fabriker och Manufacturer i un
derdånighet blifvit anfört, ådagalägger, att de fleste Fabriks-Idkäres och Ma-
nufacturisters uppgifter om deras yrkens aftagande och förfall under ifråga
varande tid, äro mindre väl grundade, och att tvärtom deras tillverkningar, 
såsom Kongl. Commerce-Collegium i afseende på Fabrikerna äfven antagit, 
till större delen kunna anses hafva varit i stigande och förkofrats, ehuru 
Näringarna visserligen för Idkarne sjelfva varit mindre förmonliga och vinst-
gifvande, än om den så allmänt af dem öfverklagade tillåtna införsel af 
utländska tillverkningar icke ägt rum. Detta sednare förhållande torde dock 
mindre vara orsaken till det armod hvari många Manufacturister och Handt-
verks-Ledamöter onekeligen sig befinna, än dels den omständighet, att vissa 
yrken och handtverk äro af sådan egenskap, att Idkarne sällan kunna deraf 
hafva sin bergning, dels ock stundom personernes eget uppförande och för
vållande. 

I afseende på Idkarnes och Arbetarnes skicklighet och konstfärdighet 
samt tillverkningarnes beskaffenhet, hafva tvifvelsutan stora framsteg i all
mänhet skett, i följd af den täflan, som en utsträckt näringsfrihet och in
försel af tillverkningar från utrikes orter föranledt. 

Den af Fabriks-Idkare här i Staden sistlidet år stiftade Svenska Indnstri-
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Föreningen vittnar för öfrigt om ett tilltagande medborgerligt nit for Slöj-
dernes och Näringarnes ftirkofran. 

Såsom likaledes Åsyftande dylika ändamål eller andra nyttiga förbätt
ringar inom Samhället, torde jag dessutom på detta ställe till förtjent upp
märksamhet få i underdånighet nämna, Sällskapet för Silkesodlings befräm
jande, Konst-Föreningen, Jägare-Förbundet och Trädgårds-Föreningen, hvil-
i a alla i sednare 5ren härstädes blifvit stiftade. 

4:o Politie. 

Bland Allmänna anstalter till sedlighetens och ordningens bibehållan
de i Hufvudstaden må, utom de vanliga Domstolarne samt Ecciesiastika 
Autoriteterne och Kyrko-Råden, särskilt omförmälas Police-Kammaren med 
dess Betjeriing, samt i sednare hänseendet, jemle Garnizonen, äfven Stadens 
Militär-Compagnie och Brandvakts-Corps. 

Utom tre Stads-Fiscaler, utgöres Police-betjeningen af tolf Gevaldiger 
samt 4° & 45 Uppsyningsmän, fördelade till tjenstgöring i tolf särskilde di-
stricter af Staden. I förhållande till Stadens vidd och belydlighet är det
ta antal allt för otillräckligt; men bristande anslag till aflöning medgifver 
icke personalens tillökning. De löner, som bestås, äro äfven så ringa, nem-
ligen i5o R:dr för en Gevaldiger och 100 R:dr för en Uppsyningsmän, att 
det visat sig svårt erhålla skickliga och pålitliga personer till dessa besvär
liga toeh obehagliga befattningar, och att erforderlig drift och verksamhet i 
Police-betjeningeus tjenstgöring icke alllid kan påräknas. Årliga anslaget till 
Policens underhåll i Hufvudstaden är, utom hyresmedel, endast i5,ooo Rdr 
af Stats-Verket, enligt Kongl. Brefvet den a5 November 1812, samt i,45o 
R:dr af Stads-Cassan jemlikt Kongl. Brefvet den 20 November 1816; hvac-
jemte Eder Kongl. Ma/:t hittills serskilt i Nåder tillagt i,5oo R:dr hyarje 
år, att användas till löneförbättring för Poliee-Kammarens Tjenstemän. 

Stockholms Stads Militair-Compagnie, underhållet af Borgerskapet, ut
gjorde ännu vid i83a års slut, enligt den Stat, som genom Kongl. Brefvet 
den 3 October 1809 blifvit faststäld, 136 man jemte Befäl, till bestridande 
af Fångföring inom Staden, Stskillige vaktposteringar, bevakning vid Exe-
cutioner, handräckningar vid arresteringar m. m. d,, men befanns sedan 
'längre tid, i följd -af lönevilkorens otillräcklighet, som uteslöt möjligheten 
ätt vid Truppen få dugligt folk anstäldt, i så föga tjenstbart skick, och äf
ven till utseendet så Htet motsvarande måttliga anspråk, att jag vid slutet 
af nyssnämnde år ansåg mig föranlåten till Eder Kongl. Maj:t i underdånig
het afgifva Förslag till förändrad organisation af denna Corps. Sedan Eder 
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Kongl. Maj:t den 16 sistlidné Martii i Nåder bifallit detta Förslag, har det
samma den i derpåföljde Junii gått i verkställighet; och resultatet deraf 
synes hittills varit tillfredställande. Compagniet, som blifvit reduceradt, be
står nu af i Capitaine såsom Chef, i Lieutenant, 5 Under-Officerare, i Pro-
fosser, 3 Trumslagare, 5 Corporaler och 95 Soldater, med Uniform och 
Mundering efter bruklig modell, samt med ny aflönings- och Beklädnads-
Stat, uppgjord i nära likhet med Garnisons-Regemenlernas. Befriadt från 
flera onödiga Vaktposters hållande och andra för Compagniets egentliga än
damål främmande besvär fortfar Compagniet för öfrigt med ofvanoraförmäl-
de tjenstgöring, och har tillika på försök, i Brandvakts-Corpsens ställe, öf-
vertagit Nattvaktens bestridande i Staden inom broarne. Denna nattvakt 
verkställes genom tvänne Patruller, hvilka, bestående hvardera af a Man, 
som hvarannan timme aflösas, nattetid äro i oafbruten rörelse inom hvar sitt 
bestämda district i berörde del af Staden, derunder alla Gator och Gränder 
hvarje limma af Patrullerne besökas. Compagniet är stäldt under Öfver-
Ståthållare-Embetets inseende och styrelse; och till detsammas underhållan
de uppbär Öfver-Ståthållare-Erabetet årligen af Borgerskapet genom dess 
Bemedlings-Commission i5,ooo R:r Banco, samt af Brandvakts-Cassan, så
som ersättning för nämnde Nattvaktshållning 3,5oo R:dr, tillika med Inqvar-
terings-Medel och några andra smärre inkomster; hvarjemte 900 R:dr årli
gen erhållas af Borgerskapet till Beklädnad och Aflöning för vaktknektar, 
hvilka verkställa häktade Qvinnors bevakning, i stället för den till Militair-
Compagniet förut hörande så kallade Separerade vakten, som, i anseende till 
dess iråkade förfall blifvit upplöst. 

Stadens Brandvakts-Compagnie, hvars ändamål är, att genom bevak
nings-patruller i Hufvudstaden nattetid trygga innevånarnes säkerhet till per
soner och egendom, så väl för eldsvåda, som i andra afseenden, utgöres af 
en Capitaine eller Chef, 1 Lieutenant, 2 Adjutanter, 5 Under-Officerare, 12 
Rotmästare och 200 Soldater. Sedan de 4 Par Brandvakter, hvilka patrul
lerade i Staden inom Broarna innan nattvakten derstädes den 1 sistlidné 
Junii af Militair-Compagniet öfvertogs, derefter blifvit använda till Patrul
leringens förstärkande på Malmarne, är antalet af Brandvaktens ständiga pa
truller hvarje natt 10 å Södermalm och 16 & Norrmalm, hvar och en be
slående af 2 man med aflösning. Compagniet, för hvilket Eder Kongl. 
Maj:t, uppå hemställan af Deputerade för Hufvudstadens husägare, den 16 
sistlidné Martii i JNåder fastställt en förhöjd Aflönings- och Beklädnads-Stat, 
uppgående, jemte Administrations-kostnaderna, till en Summa af 22,200 R:dr 
Banco, underhålles af Brand,vakts-Gassan, medelst afgifter dertill för alla hus 
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och fastigheter inom Hufvudstaden, hvaraf beloppet äfvensom kostnaden for 
Gompagniet under ifrågavarande år skall i denna Berättelse uppgifvas längre 
fram, i sammanhang med Stadens Intrader och Utgifter i allmänhet I af-
seende på tjenstgöringen lyder Compagniet endast under Öfver-Ståthålla-
ren, men för öfrigt står Compagniet under styrelse af Brandvakts-
Cassa-Administrationen, hvars Ledamöter under Öfver-Ståthållarens stan» 
dige Ordförande, äro 12 Husägare, hvilka hvart 6:te år utväljas bland Rid-
derskapet och Adeln, Magistraten, Ofrälse Ståndspersoner och Borgerskapet i 
Staden och på Malraarne. Efter hvarje io:de års förlopp utse Husägarne 
Deputerade för att granska Brandvakts-Inrättningens förvaltning under de 
förflutna tio åren, samt föreslå de förbättringar, som anses vara af nöden. 
Ett sådant sammanträde af Deputerade ägde sednast rum nästlidet år, och 
hade till följd förutnämnde förändringar i Brandvaktens tjenstgöring samt 
Aflönings- och Bekläduings-Stat. —• I sitt närvarande tillstånd uppfyller 
Brandvakts»Compagniet ganska ofullkomligt det ändamål, som med dess in
rättande åsyftats. Orsakerna härtill torde igenfinnas dels i det förhållande, 
att, äfven efter sista Staten, Brandvakts-Soldatens vilkor äro så knappa och 
ofördelaktiga, att Manskap af verklig duglighet ej kan till Compagniet er
hållas, dels ock den, att inom Compagniet en ordentlig militairisk disciplin 
och esprit, som för en sådan Corps ändamålsenliga tjenslbarhet är alldeles 
nödvändig, nästan helt och hållit saknas och under Compagniets nuvarande 
organisation ej kan åstadkommas. En reorganisation af hela Brandvakts-in
rättningen i Hufvudstaden är derföre nödvändig, och som försöket att ge
nom Militair-Compagniet besörja nattvakten i Staden inom Bioarne synes 
lemna ett nöjaktigt resultat, är numera jemväl Förslag å bane, att efter ena
handa grunder, så vidt tillgångarne medgifva, förbättra nattvaktens verkstäl
lande på Malmarne, medelst Brandvakts-Corpsens upplösning och patrullerin
gens öfvertagande af Stadens Militair-Compagnie, hvilket för sådant ändamål 
skulle betydligt tillökas och till någon del vara beridet. 

Brandsläckningsanstalterne i Hufvudstaden hafva de sednare åren blif-
vit mycket förbättrade; och ett nytt Brand-Reglemente för Staden är af 
Eder Kongl. Maj:t den 1 Oclober 1828 i Nåder faststäldt. Staden har 12 
stora Brand-Sprutor med tillhörande 10 Vatten-Tillbringare, fördelade i sär-
skilta trakter af Staden och färdiga att vid eldsvåda genast användas, under 
befäl af vissa bland Stadens tjenstemän eller personer af Borgerskapet, och 
med indeldt arbetsmanskap af Stadens innevånare; utgörande hela den för
tecknade Personalen af Befäl, Arbetare, Vattenkörare och Sprut-lagare vid 
dessa Sprut verk ett antal af 1,106 personer. I hvarje af Stadens Sexton 
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Brand-dislricler är, sedan år 1829, anskaffad och stationerad en mindre 
Slangspruta med åtta vattenämbar af läder, för att vid uppkommande elds
våda inom Districtet eller i dess närmaste grannskap straxt utgå, hvaribland 
en serveras af Stadens Militairvakt vid Rådhuset, och «n annan af serskildt 
arbetsfolk, samt de öfriga, som äro å Stadens Malmar fördelade hos vissa 
Borgerskapets Ledamöter, skola genom deras försorg till elden framföras och 
der sättas i verksamhet. Ytterligare äro sex dylika District-Sprutor under 
arbete, hvartill kostnaden bestås af Stadens Brandförsäkrings-ContoJn; och 
komma desamma att, så snart de blifva färdiga, utdelas i de större distric-
terne på enahanda sått som de förra. Jeraväl finnas a Pråm-Sprutor och 3 
Reserv-Sprutor med service, samt 5 såkallade Vakt-Sprutor, bland hvilka 4 
erhålla service af manskap från Högvakterne vid Kongl. Slottet, Gustaf A-
dolfs Torg, Artilleri-Gården och Södermalms-Torg, i närheten af hvilka stäl
len dess Sprutor alltid äro till hands, samt den 5:te af Stadens Militair-Cora-
pagnie, vid hvars Cassern den förvaras. Vid elds-tillfällen är äfven att till
gå en Bandförsäkrings-Contoiret tillhörig större Spruta med Tillbringare., 
hvarvid ia3 Man af Handels^Classerries Betjening äro tjenstgörande; och för 
öfrigt finnas Slang-Sprutor och Släckningsanstalter vid Banken, på Skepps
holmen, vid Artilleri-Gården och andra publika Byggnader, äfvensom i en 
och annan enskild persons Egendom; hvarförutan Staden äger en myckenhet 
Brand-segel samt annan grofre och mindre Brandredskap. I hvarje hus hål
les ock af egaren en vattentunna, 3 vattenämbar, I handspruta, 1 brandyxa 
och 2 svabbar, hvilken redskap är dubbel i de större husen, med tillägg af 
en Brundhake samt en Stege; och besigtigas denna redskap vid Brandsyn, 
som en gång hvarje år öfver hela Staden verkställes, och hvarvid tillika 
Byggnadernes och eldstädernes beskaffenhet undersökes samt föreskrift med-
delas om reparation af det, som befinnes bristfälligt och eldsfarligt. 

Gatornes underhåll och renhållning besörjes fortfarande på det sätt, 
alt det åligger hvarje Hus- och Tomt-egare att, i lika längd med sin egen
doms sträckning, underhålla stenläggningen eller grusningen och ansvara för 
renhållningen å halfva bredden af alla intill egendomen gränsande gator och 
till 12 alnars bredd inpå hvarje tillstötande Torg eller öppen plats; men 
för den öfriga delen af sistnämnde ställen bestrides kostnaden i dessa afseen-
den af Stadens medel eller Statsanslag. 

Till Gatornes upplysning under den mörka årstiden äro Hus-och Tomt-
egarne pHglige, enligt Kongl. Förordningen den 12 Januari 1749; att, iför
hållande till sina egendomars sträckning mot Gatorne, vid dem underhålla 
lysande lyktor, hvaraf en skall finnas för hvarje femtonde steg af Gatan el-
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ler för livart trettionde steg på hvardera sidan af densamma; med det un
dantag för trädgårds- och andra plank kring vidlyftiga Tomter på Malmar
ne, att egaren éligger hålla endast en lyckla för hvarje sådant plank, samt 
Sfven derifrån är befriad, om gent emot planket finnes hus, af hvilkas lyk
tor Gatan kan varda upplyst; och bekostas Jyshåtlrungen på Torgen och de 
öppna platserna af allmänna medel. År 1828 och sedermera har den för
ändring häruti egt ram, att , på Öfver-Ståthållare-Embetets framställning, i 
anseende till det ringa ljus de brukliga lycktorna spridde på Gatorna, så 
kallade Argandska lycktor med reverberer i stället blifvit på längre af-
stånd från hvarandra anbragta vid Gatorna och Torgen i de mera besökta 
delarna af Hufvudstaden, och öfverallt inom S:t Clarae och Jacobs Försam
lingar, i hvilka, jemte Johannis Församlingar, enligt Sockenstämmo-beslut, 
Husegarne till Gatulyshållningen, som genom Committerade besörjes, erlägga 
en viss årlig afgift, hvilken i medeltal för de förflutna åren uppgått i S:t 
Claree Församling till 4>°79 R:dr 11 sk. 4 r :st- samt i Jacobs och Johannis 
Församlingar till 3,388 R:dr 37 sk. 6 r:st. Banco årligen, oberäknad serskild 
afgift till de nya Lyktornas anskaffande, hvarför hela kostnaden utgjort i 
förstnämnde Församling 4«4^3 R:dr 32 sk. 3 r:st., och i de sednare 4'8a8 
R:dr 4° sk» 8 r:st. Banco. Härigenom har visserligen någon förbättring 
vunnits, men endast partielt. och på det hela är Gatulyshållningen ingalunda 
i det skick, den bör vara. 

För Skjutsningsskyldigheten fullgörande bar Staden ingen annan utgift, 
än att underhålla ett boningsställe för Gästgifveriet jemte Stall för Skjuts
hästar och åkdon. Åkare-Embetet, som jemte Hyrkusk-Societeten har ute
slutande rätt att emot betalning, enligt serskilt taxa, betjena allmänheten 
inom Staden med körslor, har sig deremot ålagd skyldigheten alt skjutsa re
sande från Staden, dock emot förhöjd skjutslega, som i Månads-Taxan be
stämmes och de sista åren vanligen utgjort 3a å 36 sk. Banco för hvarje 
mil. Från detta åliggande befrias likväl Embetet till största delen derige-
nom, att Allmogen från nästgränsande Landsbygder, föranledd af den hög
re skjutslegan, sjelfmant anmäler sig att med skjutshästar biträda; på hvilket 
sätt omkring | af Skjutsen från Hufvudstaden af Allmogen utgöres. Sedan 
nu mera resande från Hufvudstaden så allmänt färdas med Ångfartyg, och 
äfven med Deligencer, är antalet af utgående Skjutshästar vida mindre, än 
förr, och kan anses i medeltal för året utgöra omkring 20 om dygnet. Ord
ningen vid Gästgifvaregården och skjutsens ordentliga fullgörande tillses af 
en der boende Police-betjent; någon särskilt Gästgifveri-Ordning finnes dess
utom icke, utöfver de allmänna Författningarne. 



64 
Som den Numerering af Hus och Gårdar här i Staden, hvilken, efter 

Öfver-Ståthållarens och Magistratens beslut, år I S I O blifvit antagen och till 
verkställighet påbjuden, befunnits, i afseende på nödig lätthet och beqväm-
lighet vid husens igenfinnande, icke motsvara det ändamål, som med Hus-
Kumercringen åsyftas, utan genom sin vid hvarje Qvarter afbrutna Numraer-
Oidning och sine derpå grundade anvisningar förorsakade en besvärlig o-
visshet och omgång, särdeles för främmande och en hvar, som ej kände 
Qvarterens läge; så har Hus-Numereringen, till undanrödjande af berörde 
olägenhet, sistlidet år blifvit sålunda förändrad, att den, i stället att börja 
och sluta inom hvarje Qvarter, numera omfattar och i oafhruten ordning 
genomlöper hvarje Gata, i enlighet med livad i Öfver-Ståthållare-Embetets 
Kungörelse den 7 Marta i83a blifvit förordnadt. 

Hufvudstadens Allmänna Fängelser, af hvilka ett finnes i Stadshuset 
på Södermalm, ett i Rådhuset, och ett i Castenhofshuset vid Gustaf Adolphs 
Torg, hvarjemte Kronohäktet å Smedjegården begagnas gemensamt för Ar-
restanter från Staden och för Fångar från Stockholms Län, hafva stundom 
befunnits nog inskränkta i förhållande till Fångpersonalens antal, hvars till
tagande påkallar rymligare fängelser; men tillgångarne hafva de seduareårea 
icke medgifvit några betydliga förbättringars vidtagande i detta afseende, 
utom hvad Gäldstuguhäktet angår, hvilkets utvidgande oumgängligen erfor
drats, sedan derstädes nu mera förvaras äfven sådana personer, som förut hållits 
bysatta å Kongl. Högvakten. Staden har för sådant ändamål inköpt en till 
detta Häckte gränsande Tomt, som nu till en del bebygges; och den öfriga 
delen af Tomten begagnas såsom en rymlig hittills saknad promenad-plats 
för de bysatte. 

Till en förbättrad Fångvård i Hufvudstaden fordras i första rummet, 
att Police-Kammaren blifver försedd med serskilt fängelse i samma local, 
der dess Sessioner hållus; hvarigenom vunnes ej allenast en högst betydlig 
inskränkning i den Fångforsling å Hufvudstadens Gator, som nu äger rum, 
utan äfven en lämpligare classifikation af Arrestanter efter graden af deras 
förbrytelser. Detta kan, utan serdeles kostnad tillvägabringas genom upplå
telse af en del af Castenhofshuset till Sessionsrum för Police-Kammaren och 
till Fängelse för dess Arrestanter; hvaremot Stadens Norra Kämners-Rätter, 
som nu derstädes hålla sina Sessioner, skulle förläggjs till Rådhuset, åtskil-
lige der belintlige StyrelseVerk till Stadens Auctions-hus vid Myntgatan", 
och Auctions-Kammaren till den af Kongl. General-Assistance-Contoret för
ut begagnade Egendom, der tillräckligt utrymme finnes ej mindre för det 

nya 
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nya Pant-Låne-Contoret, än för Stadens Auctions-Verk; dock beror verkstäl
ligheten häraf på Rikets Ständers bifall till Förslaget, att Staden får tillby-
ta sig sistnämnde Egendom «mot det nyligen inköpta f. d. Hessensteinska 
huset på Riddarholmen, 

Under Hufvud-Afdelningen, Politie, återstår, enligt Formulairerne för 
tdenna Berättelse, att redogöra för Undervisnings-, Fattigförsörjnings-, Sjuk
vårds- och Arbets-Inrättningarnes här i Staden nuvarande .tillstånd, så vidt 
det derom i 1828 års Berättelse .uppgifna förhållande sedermera 3blifvit ior-
rändradt, eller uppgifterne derstädes kunna anses fordra tillägg eller rättelser. 

A) Läroverk och Scholor: 
De som lyda under Kongl. Directionen för Stadens Undervisningsverk: 
a) Stockholms Kongl. Gymnasium; Till 4 Ordinarie Lectorer samt 

(Gymnasii-Adjunfit och Cantor, utgå i årlig aflöning 4$o Tunnor Spän ne mål 
och 1,420 R:dr i contanta penningar. Gyrunasii-Ungdomens antal år ,i83a 
var 83; och äger Läroverket en Capital-Fond af 2,118 R:dr 43 sk. 2 r:st. 
Banco. 

b ) Clarce Församlings Högre Lärdoms-Schola; med Rector, 3:ne Col-
leger, Dupplicant och Cantor. Aflöningen till dem, inberäknad lönen för 
a:ne Etneriti, utgör i35 Tunnor 'Spannemål och 1,71,5 R:dr i penningar. 
Scholan bevistas af ;8o lärjungar, och liar ,en Contant behållning af .i.5a 
R:dr 37 sk. 4 r'st. 

c) Maria Församlings Högre Lärdoms-Schola, har likaledes 6 Lärare, 
livilka åtnjuta i aflöning 5o Tunnor Spannemål och 1,730 R:dr Contant. 
Lärjungarneö antal är 97, och Scholans Capital-tillgång 444 &'•&? 2 I s^- 4 
r:st., utom donerade, men ännu icke fruktbare medel till ett belopp af 2,000 
K:dr. 

d) Jacobi Församlings Högre Apologist-Schc-la^ med Rector, 2:ne Col-
leger och Cantor, samt 100 Lärjungar. Aflöningen för nämnde Lärareperso
nal jemte 1 Dupplicant och a:ne Ijenstfrie Lärare består af 65 Tunnor Span
nemål och -1,116 R:Jr i penningar. Scholans Fond är 666 R:dr 32 sk. 

e) Catharince Församlings Högre Apologist-Schola, med Rector, 2:ne 
Colleger och Cantor samt 85 Lärjungar. Till Lärarne samt 1 Emeritus ut
gå i aflöning 75 Tunnor Spannemål och 84o R:dr Contant; Schol-Fonden 
utgör 591 R:dr. 

éfvcrslalhållarens Fernarslerättelst. 9 
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f) Nicolai Församlings Lägre Apologist-Scliola^ har Rector, Collega 
och Cantor, med en aflöning af 840 R:dr. Scholan, hvarest 69 Lärjungar 
-undervisas, äger en Capital-fond af 1,64.9 R;dr 17 sk. 

g} Ulriccc Eleonora; Församlings Lägre Apologist-Schola-j med nytt 
Scholhus, liar likaledes 3:ne Lärare, af hvilka a:ne tillsammans aflönas 
med 55 Tunnor Spannemål ccli 210 R:dr i penningar, samt den 3;dja 
med 4 0 0 R:dr af räntan å ett Scholan doneradt Capital af 10,000 R:dr, 
Scholungdornens antal är 77. 

h ) Hedvig Eleonora? Församlings Lägre Apologist-Scholaj med 3:nc 
Lärare, hvilkas aflöning utgår med 55 Tunnor Spannemål och 455 R:dr 
Contant. Till Scliolan, som meddelar undervisning ät 49 Lärljungar, å'rö 
^5o R:dr donerade. 

i ) Adolph Fredrics Församlings Lägre Apologi st-Schola, med 3:ne 
Lärare, som undfå i aflöning a5 Tunnor Spannemål och Contant 665 
R:dr, utom ett Löne-tillskott af 328 Ridr från Scholans Capital-fond, som 
utgör 4i3oo R:dr. Lärjungarnas antal har under sista tvenne åren upp
gått till i 65 . — Till Scholhusets år i83 i fullbordade nybyggnad har 
Församlingen bidragit med en kostnad af 10,000 R:dr. 

k ) Stadens Allmänna Barn-Schola, med i3o Lärjungar, äger ett te» 
stamenteradt Capital af 1000 R;dr. 

1) Norra Allmänna Barn-Scholan-j hvarest, sedan Adolph Fredrics 
Församling år i83t organiserat en egen Barn-Schola, i förbindelse med 
der varande Apologist-Schola, Lärjungarnes antal numera förminskat» 
från 120 till 80 . 

m ) Södra Allmänna Barn-Sclwlanj med omkring 180 Lärjungar. 
Sistnämnde treune Scholor, inrättade efter Vexelundervisningsmethod, 

hafva hvardera t Lärare, som njuter i lön 490 R;dr. 
n ) Kongl. Djurgärdens Scholaj med 60 Lärjungar af begge korren, 

har 1 Lärare, hvars aflöning, 53o R:dr, ulgöres dels genom af Eder Kongl, 
Maj:t i Nåder anslagne medel , dels från Allmänna Barnhusets Fond oeh 
Stadens Fattigcassa. Scholan, hvarest Vexelundervisningen till en del 
användes, och som medelst enskild Mans frikostighet erhållit eget hus , 
iiger ett doneradt Capital af 85o R:dr. 

Uti de Högre Lärdoms-Scholorna har under sednare åren antalet af 
Lärjungar i märkbar mån aftagit, hvaremot Gymnasium samt Apologist-
och Vexelundervisnings-skolorna varit mest besökta. 

Med undantag af Gymnasium, hvars hus blifvit af Staden för ända
målet upplåtit , samt Allmänna Barn-Scholorna, för hvilka lägenheter hy-
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ras , hafva de öfriga Scholorna egna hus, som af vederbörande Forsamlin
gar underhållas, men hvilkas värden icke blifvit uppgifna. 

För Lärare-personalen vid förenämnde Undervisnings-verk äro i Stat 
årligen anslagne 940 Tunnor Krono-lionde och Bibeltrycks-spannemål, 
från 13 serskilta Lan , äfvensom 16o| -Tunnor Spannemål, efter riks-mur-
kegångs-pris, till vicarierande Lärares aflönande. Den öfriga, af Direk
tionen öfver ifrågavarande Läroverk anordnade aflöningen, utgörande år 
i832, 10,461 R:dr, jemte Hushyresmedel för allmänna Barn-Schoiorna Soo 
B:dr, till vissa Gymnasii- och Schol-Lårare 900 R:dr, samt arfvoden, diskre
tioner och extra-utgifter för Scholornas behof Sfå R:dr i sk. 10 rst., 
eller tillsammans 18,007 R:dr i sk. 10 rst., bestrides dels af årligen från 
Stockholms Stads Cassa ingående Tolags-medel, 10,000 R:dr, och Hyres-
medel 533 R:dr 16 sk., dels af behållne Medel samt belöpande Räntor å 
en under Directionens disposition varande Capital-fond, stor 47>ö37 R:dr 
9 sk. if rst.; hvarförutan ett till circa 20,000 R:dr beräknadt, men ännu 
ej fruktbärande Capital blifvit doneradt till förbättrande af vicarierande 
Lärares lönings-vilkor, samt till fyllnad i afdraget för Emeritorum Löner. 

Scholor, ställda under öfverinseende, dels af Stadens Consistorium 
eller Kongl. Hof-Consistorium, dels af särskilta Directioner och Styrelser: 

a ) Nicolai Församlings Handtverks-Schola, med l\i Lärjungar, samt 
i Lärare, tivilken åtnjuter i lön 100 R;dr. Skolans Capital-fond utgör 
3,333 R:dr 16 sk, 

b ) Samma Församlings Fattig-Sckolaj der undervisning meddelas för 
10 Gossar och 90 Flickor, hvilka förstnämnde samt de Flickor, som be
gagna bide Läsnings- och Sy-Scholan, erhålla hvardera ett månadtligt 
underhåll af 3a sk. Läraren aflönas med 100 R:dr, och 2tne Lärarinnor, 
hvardera med 200 R:dr. Scholan utbekommer från Allmänna Fattigcassan 
200 R:dr, och har en Cnpital-fond, uppgående till 4°»8oo R:dr. 

e ) Ki af tiska Scholan, har 1 Lärare , som njuter i lön 3oo R:dr, ocb. 
gomensamt med denna Schola förestår den näst förut omnämnda. 30 
Gossebarn få här undervisning. Schole-fonden uppgår till 22,016 Rrdtr 
3a sk. 

d ) Clarat Församlings Fattig Flitk~Schota, med 2:ne Lärarinnor, 
livilkas aflöning utgör 5oo R:dr, har en Capital-fond af 11,833 R:dr 16 
sk., och leoniar undervisning för 133 barn. 

e_) Samma Församlings Söndags-Schola för FJandtverks-lärliBgar och 
Gesäller, inrättad år i83o, har omkring 3o Lärjungar samt 1 Lärare, som 
aflönas med 66 R:dr 32 sk. Till Scholan är doneradt ett Capital af Soo II:dr. 
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f) Jacobi och Johannis Församlingars Fri' Fattig' och Handtverlcs-
Schola, har a:ne Lärare och a:ne Lärarinnor.- Aflöningen till dem, samt 
i Läromästare för handtverk utgör r,i47' R ^ r ; Scholan,. hvarest under
visas omkring IOO1 Gossar oclv 7 5' Flickor,, äger Fastighet till ett värde af 
18,000 R:dr, samt en Capital-fond af 44»794 R:^r 19 sk. 3 r:st., och 
uppbär årligen af allmänna Fattigcassan 3oo R:dr,. af den till Kyrko-repa-
ration anslagne Fastighets-afgift inom Församlingaine 333 Rtdr 16 sk. 
samt en Collect uti Församlingarnes' kyrkor. 

g) Tyska Församlingens National-Lyceum, livaresC meddelas under
visning för 87 Gossar och 16 Flickor, har 5 Lärare, nemligen Re c tor, 
Conrector, Subrector, Moderator och Apologist, hvilkas aflöning utgår 
med di5 R:dr af Kyrko-cassan samt 5o å 60 R:dr i Ränte-medel af ea 
testamentarisk disposition. 

Ii) Marias1 Magdalena; Församlings Fattig-Scholäj. eller så' kallade-
Pliilippsenska Scholan > der 100 Gossar och: 95» Flickor undervisas af t 
Lärare, som njuter i lön 700 R:dr, och t Lärarinna, som aflönas ined. 
333 R:dr 16 sk.. Scholan, ställd under en serskild Direction af 5 Leda-
möter, har en Capital-fond af 19,666 R:dr 3a1 sk. och understödjes årli
gen med 6öo> R:dr af Församlingens FattigförsörjningSHiiedel.. 

i ) Samma Församlings tfandtverks-Scholäj med 3o Lärjungar och i» 
Lärare, hvars lön, 5o R:dr, jemväl af Fattig-medlen utgår» 

k) Catharinas Församlings Fattig-Fliek-Scholäj med 1 Lärare' och 2 
Lärarinnor, hvilka tillsammans undfå i aflöning 700 R:dr;. 190 Barn njuta 
här undervisning i nödiga läro-ämnen och handaslöjder. Scholan äger, 
utom Fastighets-värde 15,705 R:dr 3 sk. 5- r:st.„ en behållen Capital-fondj 
af i4>528 R;dr i3> sk. 7' r:st.. 

1) Samma Församlings HandtverksSchola^, med! %Q> Lärjungar' och 1 
Lärare, som uppbär i lön 66 R:dr 3a sk. 

r a ) Ulricas Eleonoras Församlings Fattig-Flicli-Scholar har omkring 
4o Barn och 1 Lärare, hvars löa utgör i83> R:dr 16 sk. Jemte denna Un
dervisnings-anstalt,. hvartili1 årligen af allmänna1 Fattigmedlen utgå 200 
R:dr, är, medelst enskilt välgörenhet,, en särskilt Schol-class inrättad för 
nära 80 fattiga. Gossar, hvilkea förestås, af ea Äpologist-Scholans; Lärare, 
som derför aflönas med 35o R:dr utaf den donerade Schol-fonden, utgö
rande 9,500 R:dr. 

n ) Hedvig Eleonora} Församlings Fattig-Schola, hvars Scholhus är 
nybygjdt,, har a:ne Lärare och 1 Lärarinna,, som njuta i aflöning. 556Ridr 
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3a sk. Antalet barn af begge könen, som här undervisas, uppgår till om» 
kring a5o. Scholan har ett Capital af n , 5 o o R;dr. 

o ) Samma Församlings' Handtverks-Schola, med 16 Lärjungar samt 
i Lärare, aflönad med 66 R:dr 3a sk. 

p ) Adolph Fredrics Församlings Flick-Scholay med' 100 Barn och 1 
Lärare, som har i lön i 3 3 R:dr 16 sk. Schol-fonden uppgår till 22,190 
R:dr 28 sk. 3 r:st.. 

q)> Stadens förbemälte Tferritorial-Församlingars^ Åtta Catechet-Scho-
lor, hvardera med r Lärare, som njuter i lön QQ Rjdr, och med tillsam
mans omkring 5ao Lärjungar af begge könen. 

r ) Kongl. Svea Lif-Gardets Scholat med 60 å 70 Gossar, under 1 
Lärare , som uppbär i lön aa i R:dr 3a sk. Scholans Capital-fond utgör 
et t belopp af 21,200 R;dr. 

s ) Kongl. Lif-Gardets till Häst Dito, med omkring 5o Bar» af båda 
könen, samt r Lärare,, hvars lön är 3 i6 R:dr 3a sk Utom en af Hans 
Kongl. Höghet Kron-Prinsen årligen anslagen Gåfva, äger Scholan be
stämda Års-afgifter från Regementets Officer-corps, samt har en Capital-
behållning af i ,35g R:dr l a sk. 4 r'-st. 

t) Kongl'. Andra Lif-Gardets Scholaj- med 34 Lärjungar och 1 Lärare, 
som har 200 R:drs lön. 

viy Kongl. Svea Artilleri-Regementets Ditcr, med 2a Lärjungar. Lö
nen till Läraren, brilken tillika förestår näst förut nämnde Schola, utgör 
i5o R:dr. Den till förmån för Scholan stiftade- Barnhus-cassaa har ett 
Capital af 7,086 R:dr. 

v)1 Skeppsholms- Församlingens Schola, bestående af a:ne afdelningarr 
en- högre,, der vanligen1 to Skeppsgossar, jemte underhåll och beklädnad, 
njuta undervisning, och en lägre för omkring 4° Barn af begge könenv 
För Scholanv hvars- Stats-anslag år i 83 l utgjorde 670 R:dr, aflönaff 2:ne' 
Lärare med tillsammans 740 R:dr. 

Såsom bidrag till underhållande af nyssberörde 5SchoIorr der Vexel-
undervisningen begagnas, anordnas årligen I,ooo- R:dr från Stadens all
männa Fattig-cassa. 

Vid de öeste af ofran» uppräknade Kegements-Församlings-- sa-mt Fr i -
och Fattig-Scholor utdelas- jemväl, efter tillgångar oclv omständigheter, 
understöd till barnen, antingen i penningar eller kläder och födoämnen. 

x ) Nya; Elementar-Scholan, inrättad till följd af Eder Kongl. MajUs 
Nådiga Förordnande den ao Juni 1827, samt i ändamål att meddela un
dervisning, efter fullständig, ämnes-låsnings- octo vexel-iHidepvisiiing^-me-



70 
thocli öppnades år 1828. Den har 8 Lärare , med 'en aflöning åf 6,200 
B:dr, utgående af det för Scholan bestämda ärliga Stats-anslaget, 6,8oo 
R:dr. "Undervisningen begagnas af 5a Lärjungar, för det närvarande för
delta i 5 Classer; och äro , utom de vanliga Läro-courserna, jemväl till
fälle beredda för undervisning i Gymnastik och Simkonst. 

y ) Vexel-undervisnings-Sällskapets Normal-Schola. Sedan för denna 
Läro-inrättning f. d. Marias Kronobränneri-egendom blifvit upplåten, samt 
Riksens Ständer beviljat ett årligt anslag al 2,000 R:dr, har samma Scho-
l a , till hvars locals ordnande och iståndsättande circa 11,000 B:dr äro 
använde, i Occober månad i83o blifvit satt i verksamhet. Vid Scholan, 
som, jemte dess egenskap af allmän bildnings-anstalt för Lärare vid Ve-
xel-undervisnings-Scholor i Riket, har lill ändamål, att åt Barn af båda 
l ö n e n utan afgift meddela undervisning i de till Barn-scholor vanligen 
hörande läroämnen och i gymnastik, äfvensom i nyttiga handaslöjder, 
voro år i83a antagne 154 Gossar och 60 Flickor. AflÖningen för en för
ste Lärare och Föreståndare, en andre Lärare och en Gymnastik-Lä
ra re , samt en Lärarinna vid Flick-schoian för handarbeten, utgör conlant 
1,173 R:dr. Inkomsterna, inberäknadt Stats-anslag, voro år i 8 3 1 : 4,40 
R:dr 4 a s^- 8 r:st. och utgifterna 3,155 R:dr a4 sk. 11 r:st. 

z ) Murbeckska Inrättningen för jattiga Flickors undervisning och 
uppfostran, har vanligen under sednare åren underhållit och lemnat un
dervisning åt 25 sådana fader- och moderlösa Barn. Capital-fonden upp
gick år i832 till 55,9^0 R:dr 37 sk. 8 r:st., inkomsterna till 3,(17 ^ :d r 
10 sk. 11 r:st., och utgifterna till 3,48i R:dr 24 sk. 5 rst., hvaraf i con-
tan t aflöning till a:ne Lärarinnor 100 R:dr. Inrättningens Fastighets
värde är upptaget till 9>43o R;dr 36 sk. 5 rtst. 

Frimurare-Barnhusets och Allmänna Barnhusets Scholor hafva hvar
dera 1 Lärare, som åtnjuter, vid den förra, med omkring 80 Lärljungap 
och Barn, 35o R:dr, och vid den sednare, med vanligen lika antal Lär
jungar, Soo R:dr i årlig lön. 

Lärare-personalen vid här ofvan uppgifna få Scholor uppbär alltså» 
oberäknade för Elementar-undervisnings-verken anslagne i , i o o | Tunnor 
Spannmål, tillsammans omkring 28,590 R:dr i aflöningar, utom merendels be
stådda särskilta förmoner af boställsrum eller hyresmedel. Antalet af Lärjungar 
och Barn, som erhålla undervisniug derstädes, uppgå till ungefärligen 4>OI°» 
hvaraf vidGymnasium och Lärdoras-Seholorna samt Elementar-Scholan 3i 2, 
vid Apologist-Scholoma och Tyska Lyceum 63a, 
och vid de öfriga eller Catechet- och Barn-Scholorna . . . . 3,©66. 
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Bland Hufvudstadens allmänna undervisnings- och bildnings-anstalter 
äro vidare att uppgifva: 

a ) Kongl. Technologiska Institutet, inrättadt uti elt dertill upplåtet, 
Kongl. Maj:t och Kronan tillhörigt hus, hvilket för ändamålet undergått 
nödig reparation, med en kostnad af 6 å 7,000 R;dr. Detta Institut har 
efter hand utsträckt undervisningen till de flesta i Stadgarna föreskrifna 
ämnen. Lärjungarnes antal uppgick år i832 till \t\\, deribland inbegripne 
44 extra Elever eller Handtverks-gesäller och Lärlingar, som på Söndags
eftermiddagar och andra för dem lediga timmar fått undervisning, för-
nämligast i machineri-ritning och geometrisk construction, jemte ett och 
annat för säsrkilta yrken mera tillämpligt ämne. Af det till Institutet 
utgående årliga Stats-anslag, 14.4^9 R;dr, åtnjuta 9 Lärare tillsammans 
i aflöning 5,949 R:dr, hvarjemte i administrationskostnad, understöd och 
öfriga utgifter åtgått circä 8,770 R:dr. Capital-fonden utgjorde 10,696 R:dr 
26 sk. 11 r:st. Directionen, som, medelst Kongl. Brefvet af den 17 Sep
tember i83o , blifvit berättigad, att för Elever med vunnen tillräcklig 
skicklighet i något yrke utfärda Gesällbref, har intill i83a års slut ut
nämnt 11 Gesäller. Inrättningen hålles för allmänheten öppen på tvenne 
bestämda förmiddagar i hvarje vecka. 

b ) Carolinska Medico-Chirurgiska Institutet•, stiftadt år i 8 r i , såsom 
en Bildnings-anstalt för Armens och Flottans Läkare-Corpser, och ställdt 
under Kongl. Sundhets-Collegii inseende, har en Lärare-personal af 6 
Professorer och 6 Adjuncter, till bestridande af offentliga föreläsningar samt 
practisk undervisning i den generella sjukskötseln, lägre chirurgien, bo
taniken, m. m., i enlighet med Kongl. Reglementet af den 11 December 
1823. Årliga aflöningen för Institutets Lärare beslår af 372 Tunnor Span
nemål och 6,362 R:dr 21 sk. 4 r:st. Contant, samt utgår, jemte 200 R:dr 
för andra beliof, af Medicinal-fondens tillgångar. Antalet af Studerande 
Mr vanligen för året 3o å 4°< För tjenslgöring i lägre Läkare-graderna 
äro 24 Stipendiater, hrardera med årligt arfvode af 66 R."dr 32 sk., vid 
Medicinal-staten anställde, och åtnjuta dagtractamenten efter särskilta be
fattningar utom Läroverket. Institutet, hvars fasta egendom beräknas till 
ett värde af 66,666 R:dr 32 sk., eger ett betydligt Bibliothek, Laborato
rium Medicum, Anatomi-sal, samt till Medicinska Vetenskaperna hörande 
Praeparater och Samlingar. 

c ) Gymnastiska Central-Institutetj som begagnar ett dertill i Nåder 
upplåtet Kronans hus och numera är ställdt under inseende af Kongl. Di
rectionen för Stadens Undervisningsverk, har fortfarit att meddela under-
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visning fit vanligen 5o Gossar och 20 Flickor. De till 4 ordinarie Lära
res aflönande erforderliga medel utgå af årliga Stats-anslaget, 2,000 R:dr; 
och inflytande sportler för privata lectioner fördelas till biträdande extra 
Lärare och till andra förefallande behof. 

d ) Skogs-Institutet på Kongl, Djurgårderij hvilket år 1829 erhållit 
dess nuvrrande organisation, har till föremål alt dana skicklige Förvaltare 
för så val Kronans som enskildas skogar. Institutet har en Directör och 
en Underlärare , den förre med 800 R:dr <och den sednare med 600 R:dr 
i årligt arfvode. Af Eleverna, hvilkas antal hittills varit ,8 å 1,0, åtnjuta 
J6 stipendier af i^5 R:dr hvardera om året, jemte fria boningsrum, vär
me, ljus och sängar i Institutets hyrda local; de öfriga Eleverna bo utom 
Institutet och hafva ingen annan förmån, än fri undervisning, lika mad 
Stipendiaterne. Till nämnde utgifter och Inrättningens öfriga underhåll 
utgå årligen 3,5oo R:dr af de medel, som inflyta till den så Itallade 
Skogs-caesan. 

e ) P'etsrinaire-Inrättningen, har fortfarit i dess bestämmelse, enligt 
föreskrifterna i Kongl. Brefvet den 6 Maj 1824» hvarjemte undervisningen 
derstädes blifvit utvidgad till bibringande af practisk kunskap om Får
skötseln. Eleverne hafva vanligen utgjort ett antal af 3o å 4°> hvaraf 16 
tagit Djurläkare-examen och 8 utgått 6åsom Hofslagare. Medelst det på 
Stat bestämda årliga anslag bestridas så väl aflöning till 3;ne Professorer 
tillsammans 3,933 R:dr 16 sk,, som arfvoden till 16 Elever m. ra., utgö
rande 3,170 R:dr. Den för Inrättningen upplåtna lägenhet, Ladugårds
lands f. d. Kronobränneri-egendom, uppskattad till ett värde af i5rOOO 
R:dr, har numera undergått erforderlig reparation med en kostnad af circa 
13,ooo R:dr, och för sistlidet år lemnat en hyres-inkomst af 473 R:dr. 

f) JVavigations'Scho!anj inrättad i följd af Kongl. Brefvet den 27 
Juni 1728, har en Föreståndare, som, i enlighet med en af Öfver-Ståt-
hallare-Embetet den S Maj 1774 utfärdad Instruetion, besörjer undervis
ningen, hvilken under ett och annat af de föregående åren begagnats af 
omkring 3o personer, men år J 8 3 2 endast af i 5 . Scholan uppfyller föga 
sitt ändamål, och torde i dess närvarande ekick komma att än mindre 
begagnas, sedan Kongl. Förordningen den 1 Mars 1827, som bland annat 
innehåller, alt Coopvaerdie-Skeppares examina skola af dertill utsedde Sjö
officerare anställas, med innevarande år härstådes trädt i verkställighet, 
hvilket förmodas hafva till följd, att de , som skola undergå sådan examen, 
hädanefter söka undervisning af Kougl. Flottans Informations-Officerare. 

Åf 
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Af Sjömanshusets Cassa bestrides Föreståndarens lon, a66 B:dr 3a sk., 
afvensom kostnaden för böcker, chartor och dylikt till Scholan. 

För öfrigt torde bland de till Hufvudstaden hörande Allmänna Bild
nings- och Undervisnings-anstalter här böra nämnas: Kongl. Theaterns 
Elev-Schola, Kongl. Musikaliska Akademien, Kongl. Målare-Akademien, 
Institutet för Blinda och Döfstumma, beläget vid Manilla, och Kongl. 
Krigs-Akademien vid Carlberg, hvilka Inrättningar ej lära undergått någon 
hufvudsaklig förändring under ifrågavarande år, samt slutligen Mariæbergs 
Läroverk. Det sistnämnda, stiftadt.år 1818, såsom ett högre Undervis
nings-institut för Artilleriet, har, i följd af Eder Kongl. Maj:ts Nådiga 
B ref den i3 Octöber i83a, blifvit upplåtet till begagnande af både Artil
leriets och öfriga Vapens Officerare, och är således numera att anse såsom 
ett gemensamt högre Läroverk för hela Armén. Läroverket står under H. K. 
H. Kron-Prinsens, i Dess egenskap af General-Fälttygmästare och Chef för 
Artilleriet, höga inseende, och commenderas af en Befälhafvare, som till 
sitt biträde har en tjenstgörande Major, en Inspectör för Lectionerna och 
-en Redogörare. Undervisningen meddelas för närvarande af 14 Lärare» 
hvaraf tre för de mathenaatiska Vetenskaperna, en för Experimental-fysik 
och Kemi, en för Militär-Hygiéne, en för Veterinär, tre för Artilleri, två 
för Fortification, en för matheraatisk Geografi och Topografi, en för Krigs
historia och Taktik, samt en för Fäktning och Gymnastik. Vid Inrätt
ningen kunna emottagas 46 Elever, hvaraf 33 rum äro bestämda för Ar
tilleri-Officerare, och de öfriga för Officerare af andra Vapen; nu njuta 
43 Officerare derstädes fri undervisning, jemte boningsrum. Hvarje Läro-
cours påräknas att räcka ungefärligen a | år, och slutas med offentlig exa
men. Ifrån Läroverkets inrättande intill närvarande tid, hafva inalles 93 
Artilleri-Officerare, behörigen examinerade, derifrån utgått. Detta Läro
verk, är icke uppfördt i Riks-Staten, utan har kostnaden för detsamma 
hittills blifvit bestridd af särskilt för ändamålet i Nåder anvista medel. 

I Hufvudstaden finnas jemväl flera Privata Schol-Inrättningar, der 
undervisning lemnas emot betalning. Bland dessa utmärker sig den Upp

fostrings-Schola efter Hillska Methoden, som år 1830, genom Actie-teck-
ning, af ett Sällskap eller Bolag blifvit inrättad och den 1 Juli nämde 
år Öppnad i en dertill inköpt egendom, kallad Barnängen, på Södermalm. 
Inrättningens föremål är att meddela Gossar från barnåldern en sorgfållig 
cch fullständig uppfostran, med en omfattande intellectuel bildning. För 
hvarje Elevs underhåll och undervisning betalas till Inrättningen 3oo R;dr 

Öfverståthållarens Femårsberättelse. i« 
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Bnnco årligen. I Junt månad detta år voro Eteverne 89 till [antalet ,Toch 
hade i medeltal noder det förflutna året utgjort 93. Vid Schola», som år 
Ställd nnder en af Botaget vald Directions inseende och hufvudsakligen 
föreslås af en på stället boende Intendent, fonnos år i832 10 Lärare och 
Tjenstemän, hvilkas löner och arfvodcn upp^ingo till 6,69g R;dr. Actie-
-ibnden är uppgifven till 70,500 R:dr, ock Fastigheten till ett värde af 
76,829 R:dr. Sistlidet års inkomster, bestående af Elevernas afgifter, voro 
inalles 29,361 R:dr; ntgifterna åter 24,894 R:dr. Sällskapets årligen i 
tryck utgifna Berättelser om Inrättningens fortgång, gifva ett fördelaktig! 
begrepp om densammas organisation och ändamålsenlighet. 

De betydligaste Privata Lärdoms-Scholor äro dessutom Schol-Läraren 
J. N. Palmgrens år 1821 öppnade Gosse-Schola, med 2 Lärare och vanligen 
60 Lärjungar; En af Kongl. Hovpredikanten J. A. Nordblad, aedan år 
1825 hållen Schola för Gossar, vid hvilken Lärarnes antal är 3 och Ele
vernas 32; L. Thulstrups Institut, bvarest 24 Gossar i helpension, emot 
en årlig afgift af 3oo R;dr för hvarje, njuta underhåll och af 4 Lärare 
undervisas; Den af Professorer» Anders Fryxell år i 83 l öppnade Läro
anstalt, der 3 Lärare och 3 Lärarinnor lemna 53 Flickor undervisning; 
Catecheten O. Horsters Vexel-nndervisnings-Schola, med 45 Elever, bör
jad år i 8 3 2 ; samt en år 1829 stiftad Schol-Inrättning, som förestås af 
Squadrons-Predi kanten Fr. Arrhenius, jemte s:ne andra Lärare, och hvar-
est i årligt medeltal 20 Gossar, emot en afgift af 60 R:dr för hvardera, 
blifvit undervista. Eleverna i dessa Scholor äro nästan undantag barn af 
de mera bildade Samhälls-classerna. 

Bebofvet af Simm-Scholor liar ock numera blifvit aflijelpt genom a;ne 
sådana Inrättningars anläggning vid Riddareholmen, af enskilta personer. 

Af det anförda synes, att Undervisnings-anstalterna i Hufvudstaden 
under ifrågavarande tidrymd blifvit talrikare utvidgade och mycket för
bättrade, samt alltmer begagnade. Ett och annat slags sådana, för all
männa bildningen nyttiga och behöfliga Inrättningar saknas likväl ännu, 
»varibland ett Handels-Institut och en Rid-Schola. 

B) Fattigvårds- och Pensions-anstalter, samt andra Barmhertighets-
Inrättningar. 

Stadens Territorial-Församlingars Allmänna Fattigvård bar fortfarit 
att bestridas i enlighet med de för densamma af Hans Kongl. Majrt den 
18 Mara t ö i a utfärdade reglemen tar iska föreskrifter, och på sätt öfver-Ståt-
håUar-Embetels sednast den 9 April i 8 3 l till Eder Kongl. M«j:t afgifna 
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underdåniga Berättelse närmare innehåller. Med åberopande häraf, samt 
af livad inför Eder Kongl. Maj:t vidare under den 11 sistl. Mars blifvit 
underdånigst anmäld t, torde jag endast få härulinnan tillägga och upply
sa, att den af Hufvudstadéns. invånare, i följd af högstberörde Nådiga 
Stadgande, åtagne allmänna Faltigförsörjnings-afgift, ifrån och med år 1829 
utgått med Sex skillingar å Krono-Contributions-Riksdalem, enligt BeviH-
lvings-Förordningetis a:dra Artikel, samt att , jemlikt Kongl. Brefvet den 
3 December 1828, -J af denna årliga afgift varit anslagen att, fördelad 
emellan Kongl. Seraphimer-Ordens-Lazaretlet och ett för Staden anlagdt 
Provisoriskt Sjukhus, användas till dessa Inrättningars behöriga istånd-
sattande. Hela beloppet af nämnde Sex skillingars afgift, som, tillika 
med anslagen för Stadens Veneriska Curhus, är ställd under förvaltning 
och redovisning af en utaf samtliga Församlingarna för hvarje år vald 
Cassa-Direclion, har per medium de påföljda åren utgjort 32,88i R:dr 43 
sk. 8 r:st. årligen, och nästlidet år 3.4.,6f 1 R:dr 35 sk. 7 r;st., hvarjemte 
till Allmänna Fattig-cassan ingå Stats- Gåfvo- och andra medel, som för 
år i83a , med inberäkning af Stats-bidraget 2 , I Q 3 R:dr 19 sk. 8 r:st., ut
gjorde tillsammans 5,53^ R:clr 20 sk. 3 r:st., så att, utom en Gassan till
fallen donation af 2,000 R;dr, samma års inkomster tillhopa uppgingo till 
4o,l4° R-dr 7 sk. 10 r:st. Utgifterna af denna Cassa voro sistnämnde år: 
till Församlingarnes Fattigvård och vissa Schol-Inrättnitigar ai ,a5ö R:dr 
26 sk., samt till Lazaretts-bygguaden och andra Sjukvårds-anstalter m. m. 
16,773-R:dr l 5 sk., eller sammanlagdt 38,023 R:dr 4 ' sk. 

Terrilorial-Församlingarnas Fattig- och Försörjniugshus innehafva till
sammans Fastigheter till elt uppgifvet värde af omkring ia3,ooo R;dr, 
och räntebärande Capital-fonder till elt belopp af 275,593 R:dr. Deras 
inkomster utgjorde år 183x tillhopa 63,929 R;dr t\\ sk. io nst . , och ut
gifterna 63,593 R:dr 9 sk. 4 i : s t« 

Antalet af de Fattiga, som af Fattighus- och Försörjnings-medlen åt
njuta dels husrum, vård och underhåll, dels särskilta understöd, har van
ligen uppgått till omkring 3,720 personer, de oberäknade, hvilka vid in
träffande behof undfått fria medicamenter och Läkare-vård. 

Med de vid nedannämnde Militär-Corpser och Församlingar särskilt 
stiftade Understöds-fonder och Fattig-anstalter är förhållandet följande: 

a ) Kongl. Sven Lif-Garde: Capital-beloppet af de för välgörande än
damål vid detta Regemente inrättade särskilta Cassor, utgjorde år i83a 
ai,5oo R:dr. femte ett årligt anslag af Statsmedel a i 4 R:dr 3a sk, I pen
sioner och understöd för 87 personer, utbe taltes 5ao R:dr. 
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b ) Kongl. Lif-Gardet till Häst: Hans Kongl. Höghet Prins Oscars 
Hospitals-Inrättning, stiftad år 1813 och förvaltad enligt Kongl. Regle
mentet den 16 Juli 1816, eger i Capital-fond 141698 R:dr 9 sk. 7 r:st. 
Af årliga inkomsterna, som, utom intressen, bestå af Nådiga Gåfvor, samt 
af bestämda afgifter från Regementets Officers-Corps, utgå circa i,o4oR:dr 
till 70 underhållstagare. 

c ) Kongl. Andra Lif-Gardet: Hennes Kongl. Höghet Kron-Prinsessan 
Josephinas Pensions-Inrättning, hvars Pensions-fonder och Fattigcasssa 
uppgå till ett Capital af 12,897 ^'•^r 44 s^' 4 r"st- Medelst ett årligt bidrag 
af 3oo R;dr från H. K. H. Kron-Prinsessan, samt öfriga intrader, bestridas 
utgifter af i,o3o R:dr till inalles o5 pensionärer och understödstagare, 
utom använd kostnad till Schol-undervisningens vidmakthållande. 

d } Kongl. Svea Artilleri-Regemente: Fattigcassan med en behållning 
af 111 R:dr och årlig inkomst af 65 R:dr, meddelar åt 36 personer till
saramans ett understöd af 26 R:dr 28 sk. 

e ) Skeppsholms Församling: Af dess Fattigcassa med en Capital-fond 
af 3,8oo R:dr, åtnjuta 100 personer i understöd och pensioner 289 R:dr. 
Cassans inkomst utgör 276 R:dr. 

f ) Kongl. Hof-Församlingen: Hof-Statens Gratial-Cassa, deraf vanli
gen 5o personer njuta understöd till ett belopp af i,5oo R;dr, egde år 
i832 en Capital-fond af 22,718 R:dr 33 sk, 5 r:st. Inkomsterna voro 
2,320 R;dr och utgifterna 1,610 R:dr. 

g ) St. Nicolai Församling: För sia enskilta Fattigvård eger Försam
lingen i Capital-fond 22,718 R:dr 36 sk. Till 75 k 90 personer öro van
ligen understöd och pensioner utdelade» uppgående år i83a till ett be
lopp af 1237 R:dr 2 sk. 2 r:st. 

h ) Tyska Församlingen: De till dess Fattiga omedelbart utgående 
understöd bestridas af åtskilliga under Församlingens Kyrko-Råd ställda 
välgörenhets-fonder, bestående dels i contanta Capitaler, dels i 11 större 
och mindre Fastigheter, till ett uppgifvet värde af circa 59,900 R;dr. Åt 
Puuvres Honteux och andra behöfvande, samt åt en del Scholbarn utde
las omkring 2,200 R:dr; äfvensom räntan af ett nyligen doneradt Capital 
af 7,000 R:dr utgår till Församlingens torftiga medlemmar; hvarjemte 
Hyresbeloppet, 43o R:dr, af en under Pastors disposition ställd Fastighet, 
värderad till 5ooo R;dr, användes till understöd för medellösa personer och 
fattiga scholbarn. Den för SchoUstatens Enkor bildade Pensions-fonden 
utgjorde vid I 8 3 I års slut 5,098 R:dr 34 sk. 
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i ) Finska Församlingen: Utom en Fastighet, uppgående i värde till 

37»5oo R:dr, har denna Församling under sin enskilta disposition, för fat
tiga medlemmars understödjande, en Capital-fond af 666 R:dr 32 sk., 
samt ärliga inkomster uti Stats-anslag, 5io R:dr, hy res-och intresse-medel 
m. m., utgörande år i83a ett samraanräknadt belopp af 1,594 R:dr 42 sk. 
8 r:st., hvaraf 81 personer undfingo dels ständigt, dels tillfälligt underhåll. 

I afseende på nu varande förhållandet med de många öfriga i Huf-
staden befintliga Milda Stiftelser, samt Pensions- och Understöds-inrätt
ningar, får jag, enligt erhållna uppgifter, i underdånighet meddela föl
jande upplysningar. 

I. Borgerskapets Gubbhus-Inrättning, med ett Fastighetsvärde af 
23,333 R:dr 16 sk., egde år i83a en genom testamenten, årliga bidrag 
samt besparade medel till 86,780 R:dr 41 sk. uppgången Capital-fond. 
Inkomsterna voro 6,448 R:dr 1 sk. 3 rist. och utgifterna 5,8oo R:dr 3 sk. 
6 r:st., hvaraf i underhålls-kostnad för vanligen 4° Pä stället vårdade 
personer åtgick 4 4 1 2 Wr 34 sk. 3 r:st., samt i följd af särskilt testa-
mentarisk föreskrift 34o R:dr. 

II. Borgerskapets Enkhus-Inrättning, hvars fasta egendom upptages 
i värde till a5,ooo R:dr, hade sistnämnde år en räntebärande Capital-
fond, stor 312,378 R:dr 5 sk. 4 r:st., och i årliga inkomster 19,745 R:dr 
32 sk. 6 r:st.; utgifterna, bestående i underhålls-kostnad för 66 personer 
kom Hus, 6,45o R:dr 3 sk. 6 rist., samt understöd till 56 Pensionärer, 
3 961 R:dr 18 sk. 8 r:st, m. m., utgjorde tillsammars 11,969 R:dr 39 sk. 
2 r:st. 

III. Grosshandels-Societetens Pensions-Inrättning eger 1:0 en ordi
narie Pensions-fohd, genom Kongl. Resolutionen af den s3 Mars 1827 be
stämd till 4<>>ooo R;dr, och 3:0 en till Pensions-cassan åren i83o och 
i83i med 32,628 R:dr 16 sk. influten testaments-andel; utgörande hela 
Cspital-fonden vid i832 års slut 64,628 R:dr 16 sk., inberaknadt ett In
rättningen förär ad t, men ännu ej räntegifvande Capital af 3,000 R:dr; år
liga intraderna uppgingo till 4ia84 R:dr 8 sk., och utgifterna för 73 Pen-
sions-tagare till 3,65o R:dr. 

IV. Under Bemedlings-Commissionen ställda Understöds- obh Pen» 
sions-fonder : Jemte de i Öfver-Ståthållare-Embetets sista Femårs-Berättelse 
upptagna 3:ne Capital- och Donations-fonder, hafva vidare under Commis-
sionens förvaltning kommit: 1:0 ett af en okänd doneradt Capital af 1,000 
R:dr, hvaraf årliga räntan utbetalas till en utan eget förvållande i torftig-
liet bragt Minuthandlare eller Borgare j 250 enf i följd af aflidne Stämpel-
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mastaren Assessoren Törneboms Testaments-förordnande, under loppet af Sr 
i83a aflemnad sumrua 6o,o5o R:dr, deraf årliga räntan skall användas till 
pensioner för Enkor och Barn efter här i Staden aflidne Medlemmar af vis
sa Borgerskapets Classer. -— Af de å förstnämde Fyra Fonder, tillsammans 
160,822 R:dr io sk. 8 r:st. belöpande Råntor, som ärligen uppgå till i).34« 
R:dr 26 sk. 8 r:st., hafva, utom de bestämda anslagen till Dan viks Hospital 
och Frimurare-B.iruhuset, pensioner, gåfvor och understöd för omkring 216 
serskilta underhållstagare blifvit under de förflutna åren utbetalta, till ett 
medelbeiopp af 8,242 R:dr 16 sk. 

V. Stadens Sjömanshus-Inrättning har en, är i83a, till 107,35 R:dr 
4 sk. 7 r:st., uppgifVen Capital-Fond, fastighetsvärden inberäknade. Inkom
sterna utgjorde 9,585 R:dr 8 sk. 6 r:st., och utgifterna 7,238 R:dr 3 sk. 11 
r:st., hvaraf till 351 Pensionairer och 61 serskilta understödstagare utbetal-
tes inalles 5,i4a R:dr 38 sL 11 r:st., samt till Navigations-Scholans under
hållande ett årligt bidrag af 266 R:dr 3a sk.; hvarförutan till en under Di-
rectionens vård stående serskild så kallad National-Cassa, för alt underlätta 
Skeppsbrutne Besättningars hemförskaffande, ingår en viss fastställd afgift 
per Läst, utgörande årligen 170 å 180 R:dr. 

VI . Fabriks-Fattig-Cassan: k det i enlighet med Kongl.'. Resolutio
nen den xg December 1827 af Fabriks-Societeten anlagda Fattighus med ett 
värde af t i ,000 R:dr, voro år i83a intagnté^och vårdade 88 personer, hvar-
jemte utom hus 285 behöfvande njöto understöt). Gassans Capital-Fond, 
som ifrån år 1837 blifvit minskad med nära 14,000 R:dr, utgjorde, efter en 
tillkommen Donation af 2,000 R:dr, sistlidet år 72,658 R:dr få sk. 10 r:st.; 
inkomsterne Åter 8,732 R:dr ^29 sk. 10 r:st., och utgifterne 7,837 R:dr 41 sk. 

VII . De under Stadens Handels-Collegium hörande Societeter och 
Emheten_, med undantag af Meubelhandels', Vinskänks-, Sockerbagare- och 
Segelmakare-Societeterne samt Repslagare- och Krögaré-Embetena, hafva för 
välgörande ändamål bestämda tillgångar uti Fonder, Capilaler eller Cassor 
till ett sammanräknadt belopp af cirea t43>5io R:dr, hvaraf, jemte serskilta 
bidrag, år i83a till omkring i3o pensionairer och underhållstagare, samt så
som Sjuk- och Begralningshjelp, utgått eirca 6,63o R:dr. 

VIII . Af de under Politie-Embets- och Byggnings-Collegium lydan
de Societeter och Embeten hafva de flesta icke någon egentlig Inrättning 
för behöfvandes understödjande, eller dertill afsalte medel, utan vidtaga en 
del, efter förekommande behof och omständigheter, tillfälliga sammanskott 
eller afgifter; dock äro a i Embeten uppgifne att för nämnde ändamål ega 
särskilde Fonder, Capitaler eller Cassa-tillgångar till ett sammanräknadt be-
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lopp af omkring 51,740 R:dr, oberäknad en Skomakare-Embetet tillhörig 
Fastighet, värderad till 5o,ooo R:dr; och skola utgifterne för året jemle ser-
skilt tillskjutne medel tillhopa utgjort circa 7,070 R:dr; underhållstagarnes 
antal har ej kunnat närmare bestämmas, än att ungefärligen 90 personer af 
vissa Cassor njulit begrafningshjelp, sjukvård eller annat understöd. 

IX. En under Handels-Collegii inseende och förvaltning ställd Pen
sions-Inrättning för 12 Jattiga Borgare-Döttrar, har i Ärliga inkomster per 
medium 1,175 R:dr 29 sk. 4 :st.f bestående i hyror af de år 1790 aflidne 
Coopvasrdie-Capitainen Ahlström testamenterade fasta Egendomar, till ett värde 
af 8,000 R:dr. Af nämnde inkomster bestridas dels Pensionsbeloppen, hvil-
ka år 183a, blifvit ökade till a5 R:dr, dels nödiga utgifter för Egendomar
nes reparationer och administrationskostnad, hvarförutanäfven af öfverskottss-
medlen 600 R:dr blifvit aflemnade till Mariae Magdalenas Församlings Fat
tighus. 

X. Framlidne Cantzli-Rådet Noreens, genom testamentariskt förord
nande af den 27 Dec. 1811 stiftade Pensions-Fond till jörmon jör Enkor och 
Döttrar af Civil-, Militair- eller Borgare-Stånd, eger en Capital-Fond, 
hvilken, ställd under vård och tillsyn af Jacobs och Johannis Församlings 
Kyrko-Råd och Fattighus-Direction utgjorde år i832, 34,o3o R:dr r4 sk.; 
iiikomsterne för året äro uppgifne till 1,730 R:dr 28 sk. a r:st., och utgif
terne till 1.879 R:dr 28 sk. Utom 3:ne af Stiftaren nämnde lifstids-pensio-
nairer, åtnjuta af Ränte-inkomsten vanligen 93 personer hvardera ett årligt 
pensionsbelopp af 16 R:dr, samt dessutom 20 personer, hvardera 8 R:dr. 

XI . Den af Sadeltnakare-Jldermannen Jacob Fagerberg genom Te
stamente den 3o September i83o stiftade Pensions-Inrättning, med ett af 
Eder Kongl. Maj:t under den 17 November i83a i Nåder fastställdt Regle
mente, har till föremål, att, medelst afkastningen af donerade och anslagna 
fasta Egendomar, till ett nu varande Taxeringsvärde af. 84»ooo R:dr, jemte 
bestämda Legater till Gubbhuset, Enkhuset, Sällskapet De Nödlidandes Vän
ner och Sällskapet för Troget och dygdigt Tjenstefolks belönande, samt till 
en af Testator nämnd pensions-tagare, bestrida och utdela årliga pensioner 
och understöd dels åt Gudfruktiga, sedesamma och obemedlade Borgersmän, 
dels till obemedlade Borgersmäns Enkor och oförsörjda barn. Denna Välgö
renhets-Inrättning, hvars contanta behållning för afbetalning af Egendomar-
ne åtföljande skuld, Reparationer å desse Egendomar, samt den första pen
sionsutdelningen utgjorde vid i83a års slut 5,o56 R:dr 3a sk. 6 r:st., utom 
en afsatt Reserv-Fond å 5oo R:dr, har den 1 April nyssnämnde år tagit sin 
början, samt med innevarande år kommit i full verksamhet, der vid Styrelsen, 



80 

bestående af 3:ne utaf Testator, under namn af Pensions-Inrättningens vår
dare, förordnade personer, bestämt pensioner för g3 behöfvande, till ett 
sammanräknadt belopp af 3,274 R:dr, samt dessutom tills vidare anslagit 
776 R:dv såsom understöd till 39 personer för vård om 8i minderåriga barn. 

XI I . Strandbergska Läkare-Inrättningens Capital-Fonder hade vid 
183a års början uppgått till ett belopp af 66,700 R:dr genom enskilde gåf-
vor och bidrag, hvaribland det i 1828 års Berättelse omnämde, utaf Bruks
patron Hebbe donerade Capital, 10,000 B:dr, som till inrättningen influtit. 
Af sistnämnde Donations Räntemedel undfingo förstberörde år 9 personer-en 
pension af 65 R:dr 32 sk. hvardera; deremot räntan af de öfriga Fonderne 
användes till anskaffande af Läkarevård, Medicamenter och Sjukspis åt 96 
Pauvres Honteux inom Hufvudstaden, hvartill kostnaden för året utgjorde 
1,666 R:dr 3a sk. Inrättningens hela års-inkomst var 4>9^3 R:dr 16 sk. 4 
r:st.; utgiften åter 2,187 ^ : t^ r 4^ sk. 5 r:st. 

XII I . Timmermans-Ordens Hospital lemnar a3 Hospitalshjon af Man
kön ständigt husrum och sjukvård, samt dessutom hvardera 3 R:dr i måna
den från den 1 November till den i Maj och under den öfriga tiden af å-
ret 2 R:dr månateligen, jemte beklädnadspersedlar och en serskild årlig gåf-
va. Till skötsel och biträde för de mest orkeslösa äro ock tvämie qvinsper-
soner antagne, med ett månadsunderhåll af 3 R:dr. Kostnaden för Hospi
talshjonen utgjorde år i83a, 985 R:dr 6 sk. 4 r:st., och samtelige utgifterne 
1,925 R:dr 4o sk. T r:st. 

XIV. Sällskapets, De Nödlidandes Vänner^ Understöds-Inrättning 
med Capital-Fonder och Cassa-behållning till ett belopp af 4'»337 R:dr 3g 
sk. 8 r:st., hade sistnämnde år 166 pensions- och underhållstagare. Inkoin-
sterne voro 3,i63 R:dr 34 sk. 8 r:st; utgifterne 3,127 ^: t^r ' ^ s^' 

XV. Sällskapet för troget och dygdigt Tjenstefolks belönande, hvil-
ket stiftades år 1828, har, enligt dess af Eder Kongl. Maj:t den 27 Febr, 
1829 i Nåder fastställda Stadgar, till föremål alt genom uppmuntringar och 
belöningar söka lifva och underhålla dygd, sedlighet, ordning och arbetsflit 
hos tjenstefolk i Hufvudstaden. Sällskapet egde vid i83a års slut en genom 
donationer och afgifter till i 4 > " 7 R;dr 16 sk. ökad Capital-Fond. Inkom-
sterne, med Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsens gåfva, en influten donation 
af 3,ooo R:dr, samt Räntemedel och vanliga afgifter, utgjorde under året 
inalles 4>3p5 R:dr 4o sk.; och utbetaltes 1,294 R:dr såsom uppmuntran och 
belöning eller understöd till 57 tjenare, af hvilka ^ erhöll o hvardera 35 
R:dr, och de öfriga ifrån 10 till och med a4 R-'dr. 

XVI. 
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XVI. Den så kallade Nödhjelps-Cassartj stiftad år 1759 och försedd 
med Kongl. Maj;ts Nådiga Stadfästelse den 7 Juni 1768, har under loppet 
af år 183a till 302 personer utbetalt ett pensions-belopp af 4»901 R d r 5 
sk. 3 r:st. — Genom donationsmedel och nyligen influtne 60,000 R:dr af en 
under Directionens förvaltning med serskilte vilkor och föreskrifter ställd 
testamentsfond, uppgick Cassans råntegifvande Capital vid samma års slut 
till 151,827 ^ : c r ^7 sk. 4 r : s t ' 

XVII . Soopiska Fattighuset egde år 1828 en Capital-Fond af 8,a85 
R:dr 2 sk. 10 r:st. och utgjorde utgifterne för 13 underhållstagare 3g5 R:dr 
18 sk. 4 r'st. — I brist af Räkningar kan härom för de sednare åren någon 
närmare underrättelse icke meddelas. 

XVIII. Ulricce Eleonora Hospital eller Drottninghuset, hade år i83a, 
utom ett Fastighetsvärde af 25,ooo R:dr, en behållen Capital-Fond af 39,750 
R:dr 6 sk. 11 r:st. Inkomsterne, bestående af Stats-, Interesse-, Hyres- och 
Qvarlåtenskaps-medel, utgjorde 4»99Ö R:dr 24 sk. 6 r:st., och utgifterne 4>333> 
R:dr 32 sk. 11 r:st., deraf 3,705 R:dr i underhålls- och pensions-kostnad till 
vanligen 90 personer. Under Directionens serskilta förvaltning befinnes den 
så kallade Kniggeska Pensions-Fonden, med ett Capital af 16,666 R:dr 3a 
sk-, hvars årliga ränta utgår till 10, utom Hospitalet boende, obemedlade 
personer af Qvinkönet. 

XIX. Stockholms Stads Sparbanks-Inrättning har fortfarande blifvit 
förvaltad i enlighet med dess bestämmelse och de af Kongl. Maj:t under den 
4 Maj i 1825 Nådigst fastställde Reglor. Antalet af deponenter, som per 
medium af åren 1827—1331 varit 5,o6o, steg år i832 till 6,125. — Enär 
från insättningarne, utgörande under förutnämnde tid ett medelbelopp af 
101,090 R:dr, och år i83a 100,990 R:dr 4° &• "ti 8,569 poster, uttagne 
medel afräknas, har sistnämnde år, efter en Gapitnllillväxt af 26,974 R:dr 
2r sk., deponenternes behållning blifvit ökad och vid årets slut uppgått till 
en summa af 487,990 R:dr 3o sk. •— Ifrån och med i83o är Räntan å in
satte medel bestämd till 4 procent. Inrättningens egna Fond utgjorde vid 
i83a års slut 19,180 R:dr 30 sk. 3 r:st.; och liar jemte begagnande af den 
Sparbanken medgifna rättighet till medels insättande i Riksens Ständers Bank 
mot 3 procent, betydligaste delen af de under Directionens förvaltning stal-
da medel under föregående åren varit utlånta emot 5 å 6 procents Ränta 
samt godkände hypotheker af Inteckningar i Landtegendomar och fastighe
ter i Hufvudstaden. 

XX. Under Stadens Justiticc-Collegium ställde 14 Donations-Fonder, 
ÖJver&tåthåUarens Fcmärsberåtlclsc. H 
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anslagne dels till Stipendier ocb Pensioner, dels till Fattigförsörjnings- och 
Schol-Inrättningar, utgjorde år i833, ett Capital-belopp af 22,o44 R-'dr 21 
sk. 4 r:st>» o c n erhöllo af de bära utgående Räntor 22 personer understöd 
och pensioner. 

X X I . De under Kongl. öfre Borg-Rättens förvaltning stående Do
nationer och Capital-Fonder ad pios usus bafva icke undergått någon för
ändring. Af 3:ne serskilta fonder, tillhopa 26,640 R:dr 16 sk. 5 r:st., åtnjuta 
35 inom Hufvudstaden boende pensionairer tillsammans årligen 36i R:dr 
16 sk. De öfriga Ränternedlen utgå till stipendiater vid Upsala Academie 
samt till Hof- och Stallbetjentes å landet boende Enkor och barn. 

XXII . Atskillige under Riddarhus-Directionens vård ställde, till 
välgörande ändamål anvisade Fonder utgjorde år i83a tillsammans 438,85a 
R:dr 4 s^» inberäknad Wadstena Adeliga Jungfru-Stifts Cassa af 154,588 
R:dr 4 a s^ ' ^ r : s t ' ^f årliga inkomsterna, bestående egenteligen uti de ut-
lånta Capitalens räntor, till ett belopp uf 26,608 R:dr 16 sk. 7 r:st., utbe
taltes stipendier, pensioner eller understöd till inalles 4'1 personer, hvaraf 
83 inom Hufvudstaden. 

XXII I . Allmänna Enke- och Pupill-Cässans Capital-Fond uppgick 
år ]832 till 595,988 R:dr 43 sk. 8 r:st., utom egande fastighets-värde, 
ig,g54 R:dr fö sk. 6 r:st. Inkomsterna voro 32,587 R:dr 17 sk. 9 r:st., 
och utgifterna i5,g6i R:dr 26 sk. 10 r:st., hvaraf i underhåll, pensioner och 
understöd utbetaltes 11,740 R:dr 24 sk till enkor och barn, bland hvilka 
större delen vore boende utom Stockholm, der pensionärernas antal vanligen 
utgöres of omkring 54 personer samt 12 k \\ steibhus. 

XXIV. Civil-Statens Pensions-Inrättning, med ett af Kongl. Maj:t den 
3o Juni 1832 i Nåder faststäldt förnyadt Reglemente, egde nyssnämnde år 
uti Capital-fonder och Cassor tillsammans 794,456 R:dr 22 sk. Inberäknadt 
årligt Stats-anslag 4°>oo° R'dr, voro i83i års inkomster 105,961 R:dr 35 
sk. 9 nst. , och utgifterna för en personal af 596 pensionstagare 35,6i8 R:dr 
27 sk. 1 rst., hvaraf de i Stockholm utbetalta pensions- ocb underhålls
beloppen utgjorde; till 21 afskedade Embets- och Tjenstemän samt Betjenle 
4,788 R:dr 4 sk., å Allmänna Enke- och Pupill-fonden till 288 personer 
I i , 588 R:dr a sk. 8 rst., och å enskilta Dito till 25 underhMIstagare 721 
R:dr. Huru många af dessa pensionstagande varit i Hufvudstaden verkligen 
boende, har ej kunnat uppgifvas. 

XXV. Från Kongl. Stats-Contoret hafva i Statsmedel år i832 utgått 
Gratificationer, Nådegåfvor och Pensioner, med tillsammans io8,6i5 R:dr 
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ao sk. 8 rst. till 437 personerj men huru många af dessa tillhört Huf. 
vudstaden, kan ej bestämmas. 

Kongl. Statskontoret har för öfrigt å Riks-Staten nyssnämnde år för 
Hufvudstaden utanordnat anslag till BarmhertighetsVefk 12,457: 16. ' — 

till Sjukvårds-inrättningar 37,819: 9. 4. 
och till Undervisnings-anstalter ao,586: 37. 4. 

Tillhopa R:dr 70,863: 4. 8. 
XXVI. Vid Kongl. Convoy-Commissariatet år i832 till 7 personer 

utbetalta pensioner hafva uppgått till ett belopp af 2,558 R:dr 41 sk. 
XXVII . Konungens Hospital egde år i832 en Capital-fond af 114,659 

R:dr 18 sk. 9 r:st.; årliga inkomster eller intresse-medel utgjorde 6,25i 
9 sk. 8 r:st. och utgifterna 2,584 R:dr, hvaraf till 89 pensionärer inom 
Hufvudstaden 1,248 R:dr, och till 72 i Landsorterna i,a36 R:dr. 

XXVII I . Konungens Militär Hospitals-Fond utgör 135,883 R:dr 34 
»k. 4 r:st., hvaraf årliga Räntebeloppet användes till pensioner, nådegåfror 
och förvaltningskostnad. Inom Hufvudstaden åtnjuta deraf 53 personer 
tillsammans i understöd 2,i4g R:dr 32 sk. 

X X I X . Jf Wadstena. Krigsmanshus-Inrättning är år i83a till 35o 
Gratialister och pensionerade Krigsmän, vistande i Hufvudstaden, utbe» 
taldt i underhåll 3,83a R:dr; hvarjemte 6 personer af Garaisons-Regemen-
terne härstädes erhöllo, tillfälliga gåfvor till ett belopp af 38 R:dr. 

XXX. Arméens Pensions-Cassa samt Enke- och Pupill-Cassa: Den 
förras Capital-fond, utom Fastighets-värde 3o,ooo R;dr, har år i83a upp
gått till 1,575,527 R:dr 11 sk 3 rst. Inkomsterna, inberäknadt Stats
anslag förslagsvis till 77.373 R:dr 34 sk. 3 rst., utgjorde 301,298 R;dr r 
sk. 3 rst. , och utgifterna I 4 I . 5 8 3 R;dr 37 sk., 3 rst. , deraf till 760 pen,-
sionstagare utbetalles i2i ,4o3 R:dr 16 sk. — Enke- och Pupillcassanegde 
i Capital 184.291 R-'dr 44 sk. 4 r : s t« Inkomsterna, med 5,ooo B:dr in-
trese-medel å den af Eder Kongl. Maj:t donerade Fond, voro 24,492 R:dr 
34 sk. 6 r:st., och utgifterna 12,636 R:dr 43 sk. 11 r:st. Af omförmäldte 
Donations-medel utgick till 61 personer i gratifikationer och pensioner ett 
belopp af 4>45o R:dr 4° sk.; och erhöllo af Enke-cassan 96 pensionsta-
gancfe tillsammans 6,923 R:dr 36 sk. Huru stort antal af Cassornas Pen
sionärer möjligen kan vara vistande i Hufvudstaden, har icke kunnat 
upplysas. 

XXXI . Enke- och Pupill-Cassan vid Stockholms Stads Verk, inrättad, 
till förmån för enkor och oförsörjda barn efter Stadens Magistrats Leda» 
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möter, ocli till Stadens Verk hörande, pä ordinarie Stat' lönlagande Era-
bets- och Tjensteman, samt förvaltad enligt ett den i3 Februari 18x6 
ulfärdadt Reglemente, hade vid i832 års slut en Capital-fond af 91,971 
R:dr 4 sk- 2 rst. Inkomsterna, besläende uti årligt anslag af Stadens 
medel, 1,000 R:dr, intressen och delägarnes bidrag, utgjorde för året 
10,216 R:dr 3o sk. 1 rst.; utgifterna, med ett pensions-belopp af 6,319 
R:dr 38 sk. 4 r s k till 60 personer, voro 6,587 ^:(^r 4 3 sk-

XXXII. Den under Stadens Borgmästares administration varande 
Godaska Pensions-Fonden _, med ett oförändradt stående Capital af 6,111 
R;dr 5 sk. 4 rsl- n a r ärligen af upplupne Räntan meddelat understöd åt 
8 k Q pensionärer, förutan af öfverskolts-medel särskilt beviljade gåfvor 
till ett lika antal. 

XXXIII. En under Brandvakts-Cassas'Adtninistrationen ställd Pen
sions- och Understöds-Fond, hvilken från början bliTvit samlad medelst 
årliga, utaf Brandvats-Compagniets Underbefäl och Gemenskap gjorda, 
men sedermera upphörda tillskott, hade vid i832 års slut ett i följd af 
ökade utbetalningar och årligen uppkommen Gassabrist till 2,493 R:dr 6 
sk. 9 rst. förrainskadt Capital. Cassans årliga inkomst utgjorde ia5 R:dr, 
och utgiften i pensioner till 5 underhållstagare 3o R:dr, samt i begraf-
ningshjelp n 5 R:dr. 

XXXIV. Under Stadens Drätsel-Comission lydande Betjening ock 
'Arbetsfolk, nemligen Jernbäraré, Tackjernsbärare, Sillpackare, Salt- och 
Spannemåls-mätare, Pärm mätare samt Vågkarlarne vid Östra och Södra 
Victualievågarna, ega livar för sig Sjuk- eller Begrafnings-cassa, samt 
Tackjernsbärarne derjemte en Pensions-cassa; utgörande beloppet af dessa 
Cassors Capital och tillgångar tillsammans circa 9,845 R:dr. Såsom un-
derslödstagare år i83a från Jernbärarelagets Sjuk- och Begrafnings-Cassa 
äro uppgifna 69 personer. 

XXXV. Af Postmedlen utgående pensioner till ajlidne Postbetjentes 
Enkor och Barn hafva ifrån och med år 1828 för 4 Pensionärer härstådes 
utgjort tillsammans 2,591 R:dr 32 sk. 

XXXVI. Pensions-Inrättningen för Tulltjenstemäns Enkor och Barn, 
egande en Capital-fond af 112,000 R:dr, hade år l83i uti inkomster 
26,025 R:dr 26 sk. 11 rst., inberäknadt €,726 R:dr 10 sk. 8 rst. Stats
anslag, hvilket från och med det följande året upphört. Utgifterna voro 
2 0 , I 3 Q R:dr 3 sk. 9 rst., deraf i pensioner utgått 19,893 R:dr 43 sk. 9 
rst. till 788 personer, bland hvilka 374 underhållstagare i Stockholms 
Stad åtnjutit ett belopp af 8,266 R;dr 36 sk. 
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XXXVII. Banco-Statens Enke och Pupill-Cassa uppgick år i83a till 
en Capital-fond af 194,123 R:dr 45 sk.; årliga inkomsterna, bestående a€ 
Bankens vanliga bidrag, i33 R:dr i6 sk., samt intressemedel och delägar-
nes tillskott, utgjorde 24.811 R:dr 27 sk. 4 rst., och utgifterna 30,567 
R:dr i3 sk. 2 rst. Häraf utbetaltes i pensioner 19,09a R:dr 17 sk. 4 rst. 
till 78 Sterbhus och 18 oförsörjda Döttrar öfver 5o år. Utaf tvenne under 
Fullmäktiges i Rikets Ständers Bank ställda Depositions-räkningar N:ris 1 
& 2, åtnjöto dessutom å den förra 71a i Stockholm boende Gratialister 
i,8o5 R:dr, och å den sednare, med årligen anslagne 3,ooo R:dr af Ban
kens räntevinst, har, utom anordnade i,5oo R:dr till Allmänna Fattigvär
den och Fiimurare-Barnhuset hvarje år, såsom understöd till 9 Sterbhus 
härstädes, utgått 1,1000 R:dr. 

XXXVIII. Enke och Pupill-Cassan vid Riksens Ständers Riksgälds-
Contor hade år i83a en Capital-fond af 23,410 R:dr 9 sk. 8 rst. Af in
komsterna, utgörande uti intressen gåfvor och delegarnes sammanskott, 
2,55a R:dr i5 sk., erhöllo 26 Pensionärer tillhopa 1,926 R:dr 12 sk. 

XXXIX. / . d. General-Assistance-Contorets Enke- och Pupill-Cassas 
Capital-fond utgjorde år i832, 28,903 R:dr 38 sk. 8 rst., inkomsterna 2,987 
R:dr 20 sk. 8 rst. och utgifterna i pensioner till 5o underhållstagare 1,467 
R:dr i5 sk. 

XL. Kongl. Theaterns Pensions-Inrättning, som står under en sär
skild, af Kongl. Maj:t förordnad Direction, ägde år i83a uti Capital-Fond 
128,498 R:dr 4° sk. 4 r:st., och i ärlige Intrader 9,814 R:dr 7 sk. 5 r:st,j 
Utgifterne, med ett pensions-belopp af 7,971 R:dr till 18 personer, uppgin-
go till 9,001 B;dr 4 3 sk-

XLI. En af Jern-Contorets Tjenstemän bildad Pensions-Inrättning, 
till förmän for deras Enkor och Barn, har nu mera ett Capital af 8,194 
R:dr 10 sk. 4 r:st. Som, efter Inrättningens Stiftelse, ingen af Delegarne 
med döden afgått, har derifrån någon utdelning af Pensioner hittills icke egt 
rum. — Från Jern-Contorets Fonder utgå serskildt Pensioner, som blifvit 
Tjenstemän och Betjente samt deras Enkor beviljade. 

Vidare förekomma nedannämde Barnhus, Barnbördshus och Uppfost
ringsanstalter: 

XLII. Stockholms Allmänna Barnhus: Denna Inrättning, hvars fa
stigheter upptagas till ett calculeradt värde af 133,666 R:dr 32 sk., egde år 
i832 en Capital-Fond af 429,144 ^:dr 21 sk. 4 ttst, till största delen till
kommen genom donationer. Inkomstcrne, utom gåfvomedel 10,610 R:dr, 
utgjorde samma år 97,733 R:dr 41 sk., inberäknadt Statsanslag i Spannemål 
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ocli Contant 3 t ,3a3 R:dr IO sk. 8 r:st., och bidrag af Statens medel 30,939 
R:dr 18 sk. 6 r:st. Utgifterne voro 95,956 R:dr 1 sk., bvaraf i underhålla
kostnad utgick för per medium 187 barn inom Bambuset-34.533, R:dr 30 
sk. 10 r:st., samt för 3,936 barn utom bus, på Landet eller i Staden, 49>7a5 
R:dr 18 sk. 8 r:st., eller tillsammans 74,a58 R:dr 39 sk. 6 r:st. För sist
nämnde underhållstagare, bvilkas antal ifrån år 1827 blifvit ökadt med 575 
barn, utgör fosterlönen för det närvarande årligen högst, eller under första lef-
nadsåret 5a R:dr, och minst, eller från barnets örte år, 12 R:dr, utom för de 
barn, som utlemnas till Linköpings och Hernösands Stift, samt till Gefleborgs 
Län, för bvilkas underhåll betalas minst 20 R:dr årligen ifrån 6:te året. Be
klädnadsutgiften för uttingade barn är upptagen i Barnhusets underhålls
kostnad. — I afseende på de donationer, som under ifrågavarande år blifvit 
till Barnhuset gjorde, uppgående till ett belopp af i65,o39 R:dr 27 sk. a 
r:st., anmärkes, att de finnu icke kunnat till fullo inflyta uti Inrättningens 
fruktbärande Capital-Fond, emedan flera Oifvare förbehållit sig eller andra 
personer Intressen och Lif-Räntor af det donerade, bvilka ännu uppgå till 
7,393 R:dr 25 sk., och räntevinsten först i den mohn deras rätt upphör, kan 
komma Barnhuset till godo. 

XLIII . Frimurare-Ordens Barnhus: k denna Välgörenhets-Inrättning, 
som har till föremål, dels att till vård och skötsel upptaga fattiga och värn
lösa barn, som uppnått .5 års ålder, och bvilka efter fyllda 10 å ia år sät
tas i lära eller tjenst, dels att bispringa torftiga föräldrar med understöd för 
deras barns underhåll och uppfostran, färo intagne och vårdade 70 barn ; 
hvarförutan åt omkring 5oo barn utom hus meddelas uppfostringshjelp, hvil-
ken vanligen utgår med minst ia sk. i veckan för hvarje barn, men efter 
förekommande omständigheter stundom ökas till 16 k a4 sk. samt upphör 
i allmänhet vid barnets fyllda 4 0 års års ålder, men först vid upphunne i 4 
år för dem, som blifvit försände att uppfostras i Norrland; och. har sedan 
Barnhusets stiftelse, år 1753, ett antal af 8,43o barn åtnjutit omvårdnad 
och understöd af denna Inrättning. Barnhusets Capital-Fond, utom en till 
3,ooo R:dr brandförsäkrad fastighet, var år i83i 173,150 R:dr 38 sk.8r:st . 
Inkomsterna, med ett anslag af 666 R:dr 32 sk„ jemte årligt bidrag ifrån 
Rikets Ständers Bank, samt Gåfvomedel i,5oo R:dr, hafva i medelbelopp för 
ifrågavarande år utgjort i6,558 R:dr 42 si., samt utgifterne 15,91 a R:dr 36 
s"k.; och utgick år i 83 i 1 underhållskostnad för 679 barn i a , o i6 R:dr ia 
sk. 1 r:st. 

XLIV. Sällskapets Pro Patria Barn- och Barnbördshus: År i83a 
egde Inrättningen, utom fastighet till ett värde af i5,ooo R:dr. en Capital-
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Fond af 17,761 R:dr 3i sk. 8 r:st. Inkomsterne, hufvudsakligen bestående 
i ränteraedel, sammanskott och enskildta bidrag, voro 3,180 R:dr 29 sk. G 
r:st.; utgifterne åter 2,424 R:dr. 29 sk. 5 r:st„ hvaraf i underhållskostnad 
811 R:dr 17 sk. 4 r:st. Numera Iemnas fråa Inrättningen underhåll för ett 
större antal barn, än förut, i följd deraf, att fosterlönen för barnen blifvit 
nedsatt till lika belopp, som af allmänna Barnhuset erlägges. Antalet af 
Barn, för hvilka fosterhjelp qvartaliter utdelas, uppgår vanligen till ao. — 
Ä Barnbördsbuset hafva årligen 100 å 200 Barnföderskor blifvit vårdade, 
hvaribland de i allmänna rummen, utan annan betalning än för födan; 
hvarjemte under den förflutna tiden någre Barnföderskor för styrkt fattig» 
dom, undfått fri kost. — Enligt dertill år 1772 erhållit Nådigt tillstånd, har 
ock Sällskapat låtit under sednare åren utdela 80 större och 20 mindre Be-
lönings-Medailler, merendels för långvarig och trogen tjenst. 

XL V. Allniänna Barnbördshuset3 inrättadt år 1775. Det lyder i ve
tenskapligt afseende under Kongl. Sundhets-Collegium, men i ekonomiskt 
under en särskild Direction, och styres närmast af Artis Obstetriciae Profes
sorn vid Carolinska Medico-Chirurgiska Institutet, Ii vilken å stället håller 
offentliga föreläsningar under 6 månader af året. — Oberäknadt fastighets
värde å 3o,ooo R:dr, hade Inrättningen år i832 en till $4,666 R:dr 32 sk. 
uppgifven Capital-Fond. Inkomsterne, med Statsanslag af 348 R:dr samt 
hjrres- och intresse-medel, utgjorde 7,073 R:dr 1 sk. 6 r:st.; utgifterne i un
derhållskostnad och understöd för Barnföderskorne, till ett medeltal af 4ö4 
under hvarje år, voro .1.591 R:dr a3 sk.; och öfrige omkostnader 4 >

I I 2R :d r 
21 sk. Under de sista 6 åren hafva vid detta Barnbördshus 2 i 3 personer 
erhållit undervisning, i Barnmorske-yrket och blifvit såsom barnmorskor ut
examinerade, af hvilka årligen 12 på allmän bekostnad der undfått fritt hus
rum och underhåll. Uti instrumentala Förlossningskonsten äro ock ^ B a r n 
morskor från Landsorterne särskilt undervisade; hvarförutan vid Inrättningen. 
80 yngre Läkare tjenstgjort för undergående af Chirurgiae Magister-Examen. 

XLVI. Sällskapet för uppmuntran af öm och sedlig Modersvård: 
Under Hennes Kongl. Höghet Kron-Prinsessans Höga beskydd och styrelse, 
har detta Sällskap, som stiftades den 3 Maji 1827, till föremål att under
stödja sådane, med tvänne eller flera barn uti fattigdom stadda mödrar, gif
ta eller enkor, hvilka gjort sig kända för Öm och sedlig vård om barnen 
samt för ordentlighet och snygghet jemte en i Gudsfruktan och dygder ef-
terdÖmlig uppfostran. Understödet, som är temporairt för hvarje gång, utde
las två gånger om året, i Maji och December månader. — Sällskapets genom 
frivilliga bidrag och sammanskott bildade primitiva Fond, 8,906 R:dr 16 sk., 
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har vid i83a ars slut uppgått till en Capital-Behållning af 15,927 R:dr 45 
sk. 3 r:st., som mot 6 procents ränta och behörig säkerhet äro utlånte. l n -
komsterne, bestående uti årliga gåfvo-r af Eder Kongl. Maj:t och det Kongl. 
Huset, samt uti årsafgifter och intresse-medel, voro sistnämnde år 2,654 R:dr 
21 sk. 11 r:st„ och utgifterne 1,4^9 B.:dr 6 sk. 10 r:st., deraf i ,3 i4 B^dr 
utgått såsom understöd till 178 Mödrar. 

XLVII . Den under namn af Hans Kongl. Höghet Prins Carls Upp
fostringsanstalt nästlidet år organiserade Välgörenhets-Inrättning, hvars 
ändamål år att upptaga, herbergera och försörja särdeles fattiga, vanvårdade 
barn inom Hufvudstaden öfver 7 års ålder, och att hos desse inplanta Guds
fruktan, dygd, flit och ordentlighet, jemte bibringande af för Arbets- och 
Tjenste-Classen gagneliga elementar-kunskaper, öfning och färdighet i hvar-
jehanda slöjder, samt vana till nyttig sysselsättning, lämpad efter barnens 
olika ålder och kön. Denna nyttiga Inrättning, öppnad den 1 December 
J 8 3 2 och ställd under förvaltning af en serskild Direction, är grundad en
dast på enskilde personers frivilliga gåfvor och utfäste årliga bidrag, uppgå
ende, enligt Inrättningens till den i5 Martii innevarande är afslutade Rä
kenskaper, till ett belopp af omkring 49>0 0 0 B-'dr, jemte utlofvado framlida 
Capitaler till en summa af 14.766 R-'dr 3a sk. Till inköp af ett för Inrätt
ningen tjenligt hus, brandförsäkradt till 18,000 R:dr, samt iståndsättande 
och inredning af behöflige rum och lägenheter har erfordrats en utgift af 
tillsammans a6,o35 R:dr 7 sk. 11 r:st. För derstädes från inrättningens öpp
nande intill den i5 sistlidne Martii intagne och vårdade barn, utgörande a3 
Gossar och 18 Flickor, har Underhålls- och Beklädnadskoslnaden utgjort 
1,509 R;d r 17 sk- 1 r:st-> hvarjemte under denna tid utbetalts i aflöning 
281 R:dr 16 sk., och för anskaffade Inventarier 719 R:dr 16 sk. 8 r:st; 
eller tillhopa 2,58a R:dr 1 sk. 9 r:st. För det närvarande är de underhåll-
ne barnens antal ökadt till 5o, nemligen 3i Gossar och 19 Flickor; och en
ligt uppgjorde beräkningar uppgår årliga kostnaden för hvarje barn, i ett 
för allt, till io3 R:dr, eller för sistnämnde antal tillsammans till 5,i5o R:dr 
— Barnen begagna tills vidare Växelundervisnings-Sällskapets Schola; hvar-
emot en del af samma Schola tillhörande barn undervisas i handaslöjder uti 
ifrågavarande Inrättnings verkstäder. 

Till Fattigvårds-Inrättningarne höra äfven följande a:ne Arbetshus hvil-
ka, enligt hvad i Berättelsen af år 1828 finnes uppgifvet äro bestämda att 
lemna alla fattiga, som deraf vilja sig begagna, tillfälle till förtjenst genom 

arbetslöner 
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arbetslöner för varor, hvilka de derstädes till bearbetande, få emottaga, 
nemligen: 

XLVIII. Norra Frivilliga Arbetshuset. Med ett oföröndradt fastig
hetsvärde af 12,000 R:dr, egde denna Inrättning, vid slutet af det uppgifna 
sista Räkenskaps-året, eller den i September i83a, ett räntebärande Capital 
af 13,843 R:dr 9 sk. 10 r:st., jemte tillverknings- och varu-lager samt red-
skaper till ett-värde af u , 5 i o R:dr 10 sk. 5 r:st. — Inkomsterne, beståen
de af Interesse- och Hyresmedel, utgjorde 1,000 R:dr 2 sk. 8 r:stM och ut-
gifterne i,538 R:dr 26 sk. 5 r:st. I arbetslöner hade blifvit utbetalde 4,355 
R:dr 43 sk. 1 i:st till 499 arbetshjon af Qvinkönet, hvilka per medium år
ligen utgjort en personal af 482. Under sednare åren har Inrättningen er
hållit donationer till ett belopp af 11,000. 

XLIX. Södra frivilliga Arbetshuset> inrättadt år 17-73 och understödt 
dels af allmänna medel, dels genom enskilda bidrag och donationer. Vid sista 
förvaltningsårets slut, eller den r October i83a hade Inrättningen, jemte 
fastighet till ett värde af 8,707 R:dr, en Capital-Fond af 8,268 R:dr a5 sk. 
6 r:st. samt ett tillverknings- och varu-lager, värderadt till 20,915 R:dr 44 
sk. 10 r:st. Inberäknad en erhållen donation af 1,000, uppgingo inkomster
na under året till 3,207 R:dr 17 sk., utgifterne åter till 5,026 R:dr 35 sk. 
2 r:st„ deruti inbegripen en tillverknings-förlust af 1,817 R:dr i5 sk. 10 
r:st. Till arbetspersonalen, utgörande ett årligt medeltal af 615 Qvinnor, 
men åren j83i — i83a endast 5p5, utbetaltes under 21 månader af sist
nämnde år tillsammans 11,794 R-dr 4 2 sk. 8 r:st., hvilken summa efter van
ligheten ingått i varulagrets värde. 

Till hvardera af dessa begge arbetshus hafva af räntan å de 16,666 R:dr 
3a sk. Banco, som Stadens Borgerskap år i8o4 anslagit för en blifvande all
män fattigvårdsanstalt, utgått 5oo R:dr, för att genom förhöjda arbetslöner 
användas till uppmuntran för flitiga och nödlidande arbetare vid berörde 
Inrättningar. 

Här torde ock vara stället att omnämna det Pant-Låne-Contor, som, 
med Eder Kongl. Majris tillstånd, och enligt ett i Nåder faststäldt Regle
mente, i det upplösta General-Åssistance-Contoirets ställe, för den fattigare 
folkklassens behof af lån blifvit inrättadt af en enskild Entrepreneur, med 
begagnande af ett utaf Rikets Ständer dertill på 10 år anslaget räntefritt 
Låne-Capilal af 100,000 R:dr jemte en af Staden utan hyra upplåten local. 
En sådan Inrättning är för de fattiga här i Staden oumbärlig; och den ifrå
gavarande, som öppnades sistlidet år, har hittills i alla afseenden uppfyllt 

öfvcntulhållarens FtmärsberciHelte. 12 



90 
sitt ändamål. Icke blolt nämnde Capital, utan afven derutöfver omkring 
10,000 R:dr äro utlånte. 

Jemle det jag för öfrigt i underdånighet åberopar hvad i den till E-
der Kongl. Maj:t af Öfver-Ståthållare-Embetet år 1828 afgifne Berättelse 
blifvit vidare anfördt, rörande så väl härvarande välgörenhets- Pensions- och 
Understöds-Inrättningars och Fonders stiftelse, tillgångar och föremål, som 
3e af deras stora antal och serskilda beskaffenhet uppkommande svårigheter 
dels vid Faltigvårdsförvaltningen i det hela, dels för meddelandet af be
stämda uppgifter om dess verkliga omfattning och skick; får jag jemväl i un
derdånighet anmärka, att inom HufvudsEaden finnas ännu flera af Testato-
rer och Gifvare till de Fattigas understöd anslagne, under enskilde perso
ners vård och disposition ställde betydliga Capital-Summor, om hvilkas nu
varande belopp och bidrag jag ej är i tillfälle lemna närmare upplysning; 
hvartill ytterligare komma Eder Kongl. Maj:ts och det Kongl. Husets friko
stiga gåfvor, äfvensom de många inom Ordens-Sällskaper, åtskilliga Handels-
Societeter och Handtverks-Embeten, samt vid andra serskilta tillfällen, till 
fatliga och nödlidande skeende sammanskott och allmose-utdelningur, öfver 
hvilkas belopp någon beräkning ej kan göras. 

Enär de under ifrågavande år betydligt ökade tillgångarne för fattiges 
understödjande i Hufvudstaden äro så ansenliga, som föregående framställ
ning ådagalägger; lärer det förhållande, att Fattigvårdsanstalterne på det he
la likväl icke nöjaktigt uppfylla ändamålet, endast kunna tillskrifvas felak
tigheter i sättet för tillgångarnes användande och i controllerne öfver under
stödens fördelning. 

Den omständighet, att bland de mångfaldiga Inrättningar för välgöran
de ändamål under serskilde styrelser, den ena Inrättningens underhållstagare 
äro aldeles okände för den andra, föranleder en ganska ojenm fördelning af 
underhållsmedlen, i det att ett stort antal personer lyckas att på flera ställen 
skaffa sig understöd, som sammanlagdt utgör ett mer än skäligt belopp, hvar-
jgenom tillgångarne för de mera behöfvande obehörigt medtagas. För att 
afhjelpa denna stora olägenhet, har jag hos Eder Kongl. Maj:t i underdånig
het anmält behofvet deraf, att, efter årligen infordrade uppgifter från Barm-
hertighels-Inrättningarne inom Staden, ett Register eller en Liggare öfver 
alla deras underhållstagare upprättas, hvaraf en hvar, som det åstundar, må 
kunna inhämta upplysning, huruvida och till hvilket belopp en ifrågavaran
de person njuter underhåll af någon sådan Inrättning; samt att för detta Re
gisters upprättande och tillhandahållande jemte begärda upplysningars med
delande i berörde afseende, en Tjensteman måtte få antagas, emot arfvode 
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ifrån Stadens Allmänna Fattig-Cassa, hvllket Cassans Direction ansett böra 
beviljas. 

Genom denna åtgärd, hvars vidtagande likväl ännu beror på Eder 
Kongl. Maj:ts Nådiga pröfning af min derom gjorda underdåniga hemställan, 
äfvensom genom det af vederbörande Församlingar fattade och af Eder 
Kongl. Maj:t den \6 sistlidne Juni i Nåder fastställdta beslut om Fattighus-
afgiftens erläggande efter lika grunder inom alla Församlingarna, och om 
de inflytande medlens fördelning och oförryckta användande för deras än
damål; Ii or jag eit hittills saknadt samband emellan de särskilta Fattig
vårds-anstalternas verksamhet ock riktning kunna småningom beredas, jemte 
en billigare och jemnare fördelning i afseende på så väl Faltigvårds-bidragen, 
utgörande af Stadens innevånare, som tillgångarnas användande till de Fattigas 
understödjande på ett sådant sätt , att de blifva mera tillräckliga än hittills. 

I det sednare afseendet synes mig likväl förhållandet ej kunna blifva 
tillfredsställande, så länge Församlingarnas Fattigvårds-Directioner äro sam
mansatta af ett så ringa antal Ledamöter, att dessa omöjligen, oaktadt all 
använd möda, kunna förskaffa sig tillräcklig kunskap om eller utöfva en 
noggrann tillsyn öfver den utom Fattighusen befintliga fattig-personalens 
ställning, tillfälle till arbetsförtjenst och verkliga behof. Jag skulle derföre 
anse det behöfligt, att, jemte det flera tillfällen till arbets-förtjenst för un
derhållssökande bereddes, för att utröna det verkliga behofvet, Fattigvårds-
Directionerna för behandlingen af sådana ärender, som endast angå den 
yttre fatligförsörjningen, förstärktes till ett sådant antal i förhållande till 
hvarje Församlings vidd och folkmängd, att Ledamöterne kunde, hvar och 
en inom ett bestämdt district, taga noga kännedom om der boende fattiga 
personer, och hafva nppsigt öfver underhållstagarne. 

Detta, med mera som till Fattigvårdens förbättring kan bidraga, torde 
blifva föremål för de öfverläggningar, som snart med vederbörande förestå 
i fråga om tillämpningen af grunderna för Församlingarnas delaktighet af 
den gemensamma Fatligcassans årliga utdelningar. 

C) Sjukvårds-Anstalter. 
I Stockholm finnas 67 legitimerade Läkare. Utom en Förste och en 

Andre Staxls-liikare är, enligt Instructionen af den 25 Maj 1827, inom hvarje 
af Stadens Åtta Territorial-Församlingar, en af Fattigvårdsmedlen afiönad 
Läkare anställd, för att gratis biträda alla inom Församlingen boende fatti
ge, som vid sjukdoms-tillfällen honom påkalla; hvarjemte de på Fattigvår
dens bekostnad erhålla Medicamenter utan betalning. 

Angående härvarande särskilta Inrättningar för Sjukvården anmärkes: 
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I. Stockholms Stads och Läns Curhus, är, jemlikt Eder Kongl. Majrts 
den 16 Mars 1826 utfärdade Nådiga Instruction, ståldt under en särskild 
Direction, hvars räkenskaper och förvaltning, i hvad Hufvudstaden rörer, 
årligen granskas i sammanhang med Redogörelsen för Allmänna Fattigcassans 
medel och utgifter. — För vårdande af derstädes intagne Veneriske sjuke, 
tillhörande Hufvudstaden, hvilkas antal år i83a utgjort 43o, samt under de 
föregående åren högst 469 och minst 3 i 3 , erhåller Inrättningen årligen i 
Stats-anslag 1,000 R:dr, af Stats-cassans andel i Tolags-medlen 5,ooo R:dr, 
och de sedan år 1829 med 5 Skillingar af hvarje i Staden mautalsskrifven 
person utgående Curbus-afgiften, utgörande år i832 ett belopp af 4,984 
R:dr 37 sk., och i medeltal för samma år, jemte de 5 nästförflutna åren» 
45g3 R:dr 3i sk, 6 r:st.; hvarjemte uppkommande årlig brist för utgifterna 
ersattes af Allmänna Fattigcassans öfverskotts-raedel. Utgifterna vid detta 
Curhus för sistlidet år, förnämligast till aflöning, patienternas utspisning, 
medicamenter, ved och inventarier, uppgingo inalles till i3,o57 R:dr 32 sk., 
b vari Stadens andel var 11,879 Rulr 9 sk. 11 r:st., och Stockholms Läns 
Curhus Cassas endast 1,178 R:dr 13 sk. 1 r:st. 

II. Danviks Hospital och Dårhus samt Enkhus-Inrättning: Sedan 
förra Berättelsen afgafs, har Dårhuset undergått en betydlig invändig repa
ration, hvarigenom bättre utrymme, snygghet och beqvämlighet för patien-
terne vunnits; äfven har vid Hospitalet en Schola blifvit inrättad för de 
derstädes intagne vanföre och blinda barn; för öfrigt hafva dessa inrättnin
gar fortgått i deras vanliga skick. År i83i egde de en contant Fond af 
95,467 R.'dr 23 sk. Inkomsterna utgjorde: af Statscassan 3,699 ^:c^r 2 4 sk.j 
räntor af Hospitalets, till ett värde af 4o3,ooo R:dr uppskattade Hemman, 
jemte arrenden och hyror, i6,ao5 R:dr 44 s^- 5 r:st.; Intressemedel 4>9^7 
R:dr 46 sk. 9 r:st; samt i Underhållsafgifter och bidrag af enskille m. m. 
io,366 R:dr 14 sk. 1 r : s t ; eller tillsammans 35,229 R:dr 33 sk. 10 r:st.; 
deruti äfven inberäknadt värdet af i Stat årligen anslagne 241 | Tunnor 
Krono-tionde-spannemål. Utgifterna voro: underhålls-kostnad 21,626 R:dr 
34 sk. 10 r:st., reparationer och onera 5,759 R:dr 33 sk. 6 r:st., aflöning 
5,746 R:dr 7 r:st., samt öfriga omkostnader 2,834 R:dr 6 sk., eller tillhopa 
35,966 R:dr 27 sk. 1 r:st. Antalet af de vid samma Inrättningar under
hållna och vårdade personer bar per medium af åren 1827—i83o utgjort 
335, och uppgick år I 8 3 I till 35o, hvaribland 142 karlar och ao8qvinnor. 

III. Kongl. Serafimer-Ordens Lazarettet är stiftadt år 1752 och huf-
vudsakligen grundadt på enskilta donationer. Dess bestSmmelse är, att till 
sjukvård emottaga in- eller ut vårtes sjuka, ej blott ifrån hufvudstaden, utan 
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ock ifrån Stockholms Län, hvilka icke anses obotliga, äfvensom sådana per
soner från andra landsorter, som behöfva undergå större chirurgiska opera
tioner. — Sedan den genom Eder Kongl. Majris Nådiga Förordnanden af 
den 21 November 1837 och den 3 December 1828 anbefallda utvidgning 
af Lazarettet, genom gamla husets tillbyggnad, numera blifvit fulländad, 
har utrymme derstädes blifvit beredt för 3oo Sjukes emottagande och vår
dande. Medelst de till Lazaretts-Styrelsens disposition under nästföregåen
de 6 år öfverlemnade Donationer och medel till ett belopp af 25,000 R:drr 

uppgick Räntegifvande Capital-Fonden år i83a till 226,997 R:dr 16 sk., 
derifrån likväl komma att i följande årets Räkenskaper afföras de i och för 
Inrättningens utvidgande af Fonden använde 25,ooo R:dr. — Inkomsterna, 
bestående af årligt Stats-anslag 5ooo R:dr , intresse-medel samt influten be
talning för lemnad sjukvård m. m. , utgjorde tillsammans för aret 27,194 
R:dr 38 sk. 8 r:st.; utgifterna åter 26,958 R:r 27 sk. 3 r:st., hvaraf under
hållskostnaden vid Lazarettet 17,914 R»dr 3o sk. 11 r:st. Dagliga Sjuk-
Nummern vid Lazarettet var per medium i3o. 

IV. Det till följd af nyss åberopade Nådiga Förordnanden för Huf-
vudstaden anlagda Provisoriska Sjukhus, har till ändamål at t , vid inträf
fande Epidemier och en mera utbredd sjuklighet, emottaga sjuke, hvilka e) 
å de öfriga Sjukhus-anstalterna kunna inrymmas, eller der icke böra inta
gas, i anseende till den smittande egenskapen af deras sjukdomar. — Den
na Inrättning, hvartill Eder Kongl. Majrt under den 21 November 1827 i 
Nåder upplåtit Catharina? f. d. Krono-Bränneri-Egendom, och till hvars iord-
niugsättande och underhåll Stadens Församlingar år 1828 beviljat och an
slagit ^:del af då utgående allmänna Fattigyårds-afgiften, eller årligen en 
Skilling å Riksdalern af 2:dra Bevillnings-Artikelns afgifter, har, under för
valtning af en serskild Lazaretts-Byggnads-Direetion till och med år i832 , 
i berörde anslag, jemte hyresmed el, uppburit tillsaramans 18,167 R:dr 10 
sk. 5 r:st. Utgifterne till samma tid hafva varit: Byggnadskostnad io,635 
R:dr 3 sk. 4 r'sl-, för Inventarier och Sjukhus-persedlar 2,983 R:dr 28 sk. 
10 r:st. snmt Administrationskostnad m. m. 1,443 R:dr 44 s ^ ' 6 r;st-» e ^ e r 

inalles 15,062 R:dr 28 sk. 8 r:st, Å detta Sjukhus, som öppnades den 22 
Julii i 83 i , voro samma är intagne och vårdade 82 Patienter, ocb sistlidet 
år 4,9'r till större delen koppsmittade, hvilkas underhåll hufvudsakligen blif
vit bestridt genom Directionen öfver Allmänna Fattrg-Cassan. 

Utom det af Stadens innevånare beviljade och med Allmänna Fattigaf-
giflen årligen ingående 3 skillings bidrag till Kongl. Lazarettet och Provi
soriska Sjukhusets iståndsättande och underhållande, hafva jetaväl genom 
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Kongl. Maj:ls ofvanberörde Nådiga Skrifvelse af den 3 December 1828, en 
summa af io.ooo R:dr årligen af de så kallade Finska Tolagsraedlen blifvit 
anslagen, att af Lazaretts-Byggnads-Direclionen i förenämnde afseende och 
för Sjukvården uppbäras och användas. 

V. Allmänna Garnizons-Sjukhuset: Detta har nu mera vunnit den 
fullbordan, att det, i händelse af behof, kon inrymma i Eldrum 58o sjuke 
och derutöfver under Sommarmånaderne aGo. Ar i83a egde Inrättningen, 
med bestämd t Statsanslag af 31,31 C) R:dr g sk. l\ r:st. samt fyllnads-bidrag 
af Statsmedel till ett belopp af 13,098 R:dr 36 sk. 2 r:st., en sammanräk
nad inkomst af 52,873 R:dr 29 sk. 9 r:st, svarande emot årliga utgiftssum
man, b va ra f kostnaden lör de sjukas proviantering- upptager 1 5,979 R:dr 26 
sk. 8 r:sl., samt för Byggnaders Reparationer och inredning 9,686 R:dr $6 
sk. 6 v:st. — Efter den till följd af Eder Kongl. Maj:ts Kådiga befallning, 
år 1831 vidtagne förflyttning af Flottans härvarande Stations sjuke till Gar
nizons-Sjukhuset och dess Sjukpersonals derigenom uppkomna förökning, har 
medelantalet af sjuke per dag sedermera utgjort sistnämnde år a34> och å-
ret derpå 222 personer. 

VI. Kongl. Flottans Stations Sjukhus å Castellholmen: För 853 sju
kes vårdande derstädes i83o, erfordrades en kostnads-summa af 9,843 R:dr 
44 sk- 5 r:st.. som genom årligt Statsanslag af 7,700 R:dr och andra intra
der blifvit bestridd. Sedan de sjuke härifrån den 24 Jnlii 1831 blifvit för
flyttade till Allmänna Garnizons-Sjukhuset, bar ifrågavarande Sjukhus blifvit 
tills vidare öfverlåtet till disposition af den samma år i Hufvudstaden fur-
ordnade Allmänna Sundhets-Commité, för att i fall af behof, der inrymma 
Cholerapatienler. — Till begagnande af ofvannämnde Stations Manskap un
der sommartiden, har år 1829 ett provisoriskt Sjukhus blifvit uppbyggdt, 
med en kostnad af 1,572 R:dr 6 sk. 6 r:st. 

För den olyckliga händelse, att Cholera-sjukdomen skulle hSrstades ut
bryta, inrättades år 1831 genom teruälle Commitles försorg, på Stadens be
kostnad åtskillige Sjukhus j serskilde delar af Staden för elt antal af öfver 
5oo Patienter; och dessutom anskaffades erforderlige persedlar till ytterligare 
omkring 190 Sjuksängar, att anbringas i dertill i beredskap varande Loca-
ler. Då sedermera anledningarne att befara Cholerans hitkomst minskades, 
har väl en och annan af de till dessa piovisionella Sjukhus använde bygg
nader blifvit till sitt förra ändamål åter upplåten; men de i berörde afseen
de vidtagne sjukvårdsanstalterne fortfara dock på det hela. 

Å Territorial-Församlingarnes Fattig- och Försörjningsbus, äro för öf-
rigt särskildte sjukrum inrättade, med tillhopa omkring 100 Sängar der fat-
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tige sjuke inom Församlingarna eraottagas och vårdas. — Vid härvarande 
ilelsöbrunnar erhålla jemväl, om sommaren, flera sjuka af Faflig-classen 
kostnadsfritt läkarevård och underhåll. Sabbatsbergs Brunns-Lazarett, som 
eger en samlad Fond af 6,a55 R:dr a5 sk. 8 r:st., utbetalte år i83a i så
dant ändamål a83 R:dr 16 sk. 

Sedan Professoren och Medicinae-Doctoren J. Åkerman härstädes stiftat 
ett till någon del på Actie-bidrag grundadt Ortopedisk Institut, åsyftande 
att hos lytta, vanskapliga och sjukliga barn och unga personer återställa 
kroppsbildning, helsa och vextlighet, har ifrån år i83o ett årligt Stats
anslag af i,5oo R:dr varit an visad t , för att sätta denna Inrättning i tillfälle 
att emoltaga och vårda några fattiga konstnadsfritt, eller några mindre be
medlade, emot en efter deras omständigheter lämpad lägre afgift; men be-
klagligen har Stiftaren sett sig vara ur stånd att fortsätta detta nyttiga fö
retag, och Institutet har numera upphört. 

Ifrån nyssnämda år, har ock af allmänna medel utgått ett årligt anslag 
af 600 R:dr, föf att här i Staden tillhandahålla en Electricitets-appareil till 
kostnadsfritt begagnanda af fattige sjuke, under en kunnig persons inseende. 

Bland nödiga anstalter för helsovården, har Hufvudstaden länge saknat 
beqväma och tillräckliga Badhus. Men denna brist är numera någorlunda 
afhjelpt genom enskilta personers anläggningar. De förut omnämnda Sim-
Inrättningarna äro tillika allmänna Badställen; och en rymlig samt prydlig 
och beqväm Bad-Inrättning är af Hattmakaren-Åldermannen, Capitainen 
Lorentz med ospard kostnad anlagd i ett hus på gamla Norrbro. 

D) Arbets- och Corrections-Inrättningar. 
Sedan Eder Kongl. Maj:t den 2 ! April i8a5 i Nåder anbefallt en nö

dig ansedd förändring och utvidgning af det å Långholmen här vid Staden 
då befintliga Krono-Spinnhuset, och dess ställande under den, samma år, i 
Nåder förordnade Styrelsen för Fängelser och Arbets-Inrättningar i Riket; 
har, till följd af Eder Kongl. Majrts Nådiga föreskrifter den 21 December 
nämnde år samt den 9 Februari och 26 Maj 1826, berörde Inrättning er
hållit en förändrad organisation och blifvit fördelad i Norra och Södra 
Allmänna Arbets- och Corrections-Inrättningarna: den förra för Qvinnor, 
anlagd i en af Allmänna Barnhuset upplåten Egendom å Norrmalm, dit 
förra Spinnhusets Qvinno-personal den i 3 Juli 1827 förflyttades; och den 
sednare, eller Södra Inrättningen, uppförd på Långholmen, i ändamål att 
utgöra ett systematiskt correctionelt Fängelse för personer af Mankönet. Till 
upplysningar om tillgångar, inkomster och utgifter vid dessa Inrättningar, 
så väl för derstädes verkställda Byggnader, som för Inrättningarnas under-
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hålls- och ad ministration s-koslnader, äfvensom i afseende på den der under
hållna Fångpersonalens antal under ifrågaverande år, har jag ansett lämpli
gast, att vid denna Berättelse i underdånighet bifoga de Tabeller, som der-
öfver från Styrelsen öfver Fängelser och Ai bets-Inrättningar blifvit mig med
delade. Någon vidare framställning om dessa Corrections-Inrättningars till
stånd och ändamålsenlighet, torde deslomindre här erfordras eller böra ega 
rum, som bemälde Styrelse lärer derom till Eder Kongl. Maj:fe nyligen af-
gifvit en fullständig underdånig Berättelse. 

För öfiigt finnes i Hufvudsladen ingen annan Tvångs-, Arbets- eller 
Corrections-Inrälliiing, än Fabriks-Arbetshuset, hvilket, inrältadt i en Sta
den tillhörig Egendom, är i 1828 års Berättelse uppgifvet till dess ändamål 
och beskaffenhet. För hvarje derstädes bysatt arbetares underhåll erlägges 
numera af Husbonden i allmänhet en afgift af 2 R:dr Banco i månaden till 
Hiill-Cassan. Arbetslönerna äro lämpade efter de vid Fabrikerna vanliga, 
och användas till afbetalning å de bysattes skulder till Husbönderna. År 
183a var desse bysatte Arbetares antal 3 i ; och administrations- samt aflö-
nings-kostnaden vid Inrättningen uppgick till 56? R:dr 3a sk. 10 rst. 

5:o Stadens Inkomster och Utgifter, samt kostnad för Stadens Styrelse. 
Den betydligaste Inkomsten är den afgift, som ingår, enligt Eder Kongl. 

Majt:s Nådiga Bref den 20 April i8a5 och den 6 Maj 1826, under benäm
ning af Stockholms Stads Allmänna Tolag, och fördelas på det sätt, att 
Stads-Cassan erhåller -jf^, Inqvarterings-Cassan T Vo' BÖ>S- Bro-och Haran-
byggnads.Fonden -J3/H> och Stockholms Allmänna Barnhus T\-5. Tolagen 
utgörcs med 2 i procent af Tullvärdet för inkommande, och i j procent af 
det för utgående varor, med undantag af några artiklar, för hvilka särskilt 
tolag erlägges, jemlikt det förstnämnda Nådiga Brefvet och Kongl. Com-
merce-Collegii Skrifvelse den 25 October i83o. För ifrågavarande tid, hvar-
under varuvärdet åren 1827, 1828, 1829 cch l83o varit bestämdt enligt 
1836 års Tull-Taxa, samt åren i83i och i832, enligt Tull-Taxan af år 
i83o, har hela beloppet af Stadens Allmänna Tolag utgjort; 
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A) Stadskassan, som af Stadens Drätsel-Commission förvaltas, har haft följande inkomster: 



98
 

Stads-Cassans utgifter, dels bestämde uti Nädigst fastställd Stat, dels af Extra-Ordina-
rie behof påkallade, hafva varit: 
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Jemförelsen emellan Stads-Cassans sålunda upptagne inkomster och utgiftee för de i-
frågavarande sex. aren visar: 

Stads-Cassans skuld, som var vid 1827 års början 327,200 R:dr 3g sk. 8 r:st., har blif-
vit ökad med 4' .o56 R:dr 34 sk. 11 r:st., så att den vid i83a års slut utgjorde 368.375 
R:dr 26 sk. 7 r:st. Banc<». Då likväl en jemförlig minskning ägt rum i Börs-, Bro- och 
Hamnbyggnads-Fondens skuld, såsom längre fram skall uppgifvas, så var vid slutet af sist-
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lidet år Stadens skuld på det hela i nästan lika förhållande, [som år 1827, 
ehuru Staden under liden dels genom köp ocb dels genom nybyggnader 
vunnit en betydlig tillökning i Fastigheter. 

Bland de inköpta Fastigheterna, för hvilka köpeskillingarna äro i of-
vanstående Tableau upptagna, inbegripas de förut omnämnda Träbyggnader
na vid Nybron och förfallna stenhusen vid Köpmanstorget, hvilka blifvit 
nedrifna. De öfriga för Statens medel, af särskilta anledningar, inköpta Fa
stigheterna äro: år 1827 en Saidbod med Vind oeh Källare, närmast intill 
Röda Slussen, år 1829 en vid Claras Södra Kyrkogata belägen Fastighet, 
och år 1831 Taubiska eller Hessensteinska huset på Riddareholmen, hvilket 
derefter till Riksgälds-Contorets begagnande blifvit upplåtet, emot den af 
f. d. General-Assistance-Contoret nyttjade egendom derstädes, hvilken sed-
nare nu till det nya Pant-Låne-Contoret användes. 

Vid slutet af år i832 var Staden egare af Fastigheter till ett brand
försäkrings-värde af 458,466 R:dr 3a sk. Banco, jemte åtskilliga Tomter 
och Lägenheter, utan åsätt värde. 

Åtskilliga högst betydliga utgifter förestå for Stads-Cassan att bestrida, 
hvartill utvägar för det närvarande till större delen saknas. Kännbar blif-
ver i synnerhet kostnaden för en nödvändig ombyggnad af Canalen och 
Slussarna emellan Södermalm och Staden, eller för a t t , på sätt alternatift 
blifvit föreslaget, i stället öppna en ny coramunication emellan Mälaren och 
Saltsjön, genom Hammarby Sjö frän Skansgrafven till den så kallade Dockan 
vid Svingelsvik, i hvilket afseende beräkningar och chartor äro under upp
görande af Öfverste-Löjtnanten och Riftdarea Lagerheim. 

B ) Under benämning af Borgerskapets Ordinarie Contributions-summa 
till Staden, uttaxeras årligen på Borgerskapet det belopp, som för Bemed-
lings-Commissionen, efter uppgjordt förslag, finnes erfordeligt för att bestrida 
underhållet af så väl Militär-Compagniet, jemte den så kallade Separerade 
Vakten, eller de i dess ställe numera antagna Vaktknektarna, som Stadens 
Båtsmans-Compagnie, tillika med åtskilliga andra utgifter, hvaribland ett 
årligt bidrag af 5,ooo R:dr Banco till Börs- Bro- och Hamnbyggnads-Fonden. 

De sex sistförflutna åren har den uttaxerade Contributions-summan, 
enligt Bemedlings-Gommissionens Räkenskaper, utgjort: 
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Grunden för taxeringen har varit 5oo R:dr på hvar och en afBorger
skapets Femtio Röster, hvarefter fyllnaden i det erforderliga beloppet blifvit 
uttaxerad på sådana'personer, som, ehuru ej i Borgerskapets classification 
upptagna, dock anses idka borgerlig näring, såsom Contingent-borgare, 
Mäklare, Skepps-clarerare, Skeppsvarfs-egare, med flere. Denna taxerings-
grund måste föranleda en ganska ojemn [fördelning af berörde contribu-
t ion, i samma mohn, som Rösterna äro ojemn t fördelade bland Borger-
skapet. 

De genom Bemedlrngs-Commissiorjen- af ofvanberörde medel bestridda 
kostnader för Stadens Båtsmans- och Militär-Compagniers underhåll , haf-
va, efter livad Magistraten till Öfver-Stålhållare-Embetet uppgifvit, i me
deltal för ifrågavarande sex år utgjort för Båtsmans-Compagniet 4 4 8 9 
B.:dr 2 sk. »o r:st., och för Militär-Compagniet, jemle den Separerade 
Vakten, »6,993 R:dr 4 sk. 6 r:st. årligen. Utom förutnämnda bidrag till 
Börs- Bro- och Hamnbyggnads-Fonden, hvilket dock, i brist af tillgångar, 
ej kunnat utbetalas för år 1828, bafva de öfriga utgifter, bvartill åter
stoden af de uttaxerade medlen blifvit använda, hufvudsakligen bestått i 
löner och arfvoden, donceurer och pensioner, inköp af skrifraaterialier, bi
drag till Borgerskapets Enkhus, kosnader för taxeringen och revision af 
Stadens räkenskaper, äfvensom för Borgerskapets Cancellie, betalning för 
en till Hans Kongl. Höghet Hertigen af Skåne öfverlemnad Silfver-servis-, 
samt boskaps- och åkerskattens erläggande för Staden. 

C) Börs- Bro- och Hamnbyggnads-Fonden, ställd under förvaltning 
af Committerade, som deraf, på sätt i Öfver-Ståthällare-Einbetets Berät
telse af år 1828 omförmäles, besörja byggnader, skiljda från dem, hvilka 
tillhöra Drätsel-Commissionens befattning, har, efter hvad Committeradea 
räkenskaper utvisa, uppburit följande, dertill anslagna Inkomster, nem-
ligen: 
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Hvarvid till upplysning anmärkes, dels att i Tolagsinkomstens uppgifna 
belopp ingått ej mindre hvad under denna rubrik från föregående år balau-
cerats, än den inträd, eller omförraälde T

3
5°3Jd.elar, eller -jidel af Stadens all

männa Tolag, som, efter afdrag af uppbördsprovision, verkligen till Fonden 
för hvardera året influtit, dels och att den olikhet i årligt belopp, hvarlill 
Sublevations- och Amortissementsmedlen äro utförde bland Stads-Cassans ut
gifter, å ena, samt Börs-, Bro- och Hamnbyggnads-Fondens Inkomster, å an
dra sidan, härleder sig derifrån, att desse medel på förra stället blifvit upp
tagne sådane de äro i Stat för året bestämda, men på det sednare åter till 
så stor del och i den mohn medlen i sjelfva verket hvarje är till Fonden 
från Stads-Cassan blifvit ulbetalte, hvilket dock icke verkar någon olikhet i 
berörde medels sammanräknade belopp; utan har detsamma, så väl enligt 
uppgifterne för Stads-Cassan, som enligt Räkenskaperne för nämnde Fond, ut
gjort för all 6 åren 100,000 R:dr, eller i årligt medeltal den anslagne Sum
man af 16,666 R:dr 3a sk. Banco. 
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Utbetalningarne af denna Fond hafva vari t : 

Till Quaibyggnadens fullbordande vid Carl XIII:s Torg och fortsättning 
vid Blasieholms-Hamnen har åtgått största delen af de såsom bestridde kost
nader för Bro- och Hamnbyggnadsarbeten i denna Utgifts-Tableau uppför
de Summor, utgörande för alla åren tillsaramans 129,229 R:dr 4<> sk. 6 
r:st., eller i medeltal för hvarje år 21,538 R:dr 14 sk. 9 r:st.; hvaruli äf-
ven inbegiipes kostnaden för den förut omnämnda anläggningen, åren I 8 3 I 
och i832, af en Promenadplats på Östra halfrunden nedom Norrbro, hvilken 
kostnad uppgått till 8,201 ll:dr 10 sk. 1 r:st. Banco. 

De för Börs-, Bro- och Hamnbyggnads-Fonden af Commiterade upptag
ne Lån, hvilka, enligt Fondens ursprungliga ändamål, erfordrats och blifvit 
använde till de i ÖlVer-Ståthållare-Embetets nyss åberopade Berättelse huf-
vudsakligen uppräknade större byggnadsföretag jemte den sedermera fortsat
ta Quaibyggnaden, men skola småningom medelst ofvanberörde, till Fonden 
anslag ne inkomster amorteras, utgjorde vid slutet af: 

Och hafva Lånen således under loppet dessa år minskats med en Summa 
af 42,416 R:dr 16 sk. 
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D) Brandvakts-Cassæ-Administrationen eger att af Hudfvudsladens 
safntelige Husegare, i överensstämmelse med de grunder, som af Hus-
eajarnes Deputerade hvart io:de år beslutas och af Kongl. Maj:t fastställas, 
uttaxera afgift till Brandvakts-Compagniets underhållande, och förvalla 
densamma, jemte Brandvakts-Inrättningens Capital-Fond, som småningom 
uppkommit genom öfverskott af den influtna afgiften, sedan erforderlige 
kostnader blifvit bestridde. Enligt den reglering som år 1823 egt rum 
och af Eder Kongl. Maj:t den 6 November samma år i Nåder blifvit fast
ställd, har Brandvakts-afgiften ifrågavarande Sex år utgått med 35 skil-
lingar per mille af antingen livar jo Egendoms Brandförsäkringsvärde, eller 
det belopp, hvarlill densamma årligen af Taxerings-Comniitén för All
männa Bevillningen uppskattats, i händelse nämligen detta sednare värde 
öfverstigit det förra. För Hus, som la år och derutöfver varit brandför-
säkrade, har Brandvakts-afgiften, i följd af Stadens Brandförsäkrings-Con-
tors åtagne förbindelse, blifvit erlagd af Contoret i Husegarnes ställe. 
Enahanda grunder för Brandvakts-afgiftens beräkning och erläggande gälla 
äfven efter sista regleringen, som den 16 nästlidne Martii vunnit Eder 
Kongl. MajUs Nådiga fastslällelse. 

Den Tableau Administrationen lemnar öfver Brandvakts-Cassans In
komster och Utgifter under nämnde år, utvisar: 

Att intraderna utgjort: 

Att 



105 

Att Utgifterna åter varit: 

Samt att Brandvakts-Cassans Capital-Fond vid nämnde års slut 

E ) Stockholms Stad, som ifrån äldre tider varit förpligtad bestå nö
diga husrum åt den Kongl. Hof-Staten samt det till vakt och vård i Sta
den förlagda Krigsfolk, har för en sådan inqvarteringsskyldighets utgörande 
erhållit de första bestämda föreskrifter uti Kongl. Resolutionen den a Ja
nuari 1683, deruti, ibland annat finnes stadgadt, att Stadens Innevånare må 
ega att välja antingen de vilja anskaffa Qvarter in natura, eller derföre ut-
gifva penninge-ersättning; hvilken Options-rätt å de inqvarteringsskyltliges 
sida blifvit ytterligare stadfästad i Kongl. Förordningen den a i Novembftr 
1721. Genom den finnu till sine grunder gällande Inqvarterings-Ordningen 
den 6 Julii 1720, hafva desse Inqvarteringspenniiigar blifvit bestämda till 
sine belopp, beräknade efter den tjenst med lön på Stat hvar och en af de 
Inqvarterade innehar; men då en sådan penninge-ersätttiing, i följd af in
träffade förändringar i Rikets Myntväsende, funnits vara otillräcklig och ej 

ÖfixrilåAh&lhrcns Femårsberfotdte i{ 
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längre motsvarande de utgifter, som för boningsställens anskaffande tillskyn
dats Inqvarteringslagarne, har Kongl. Maj:t, ofter hemställan af Rikets Stän
der, den 13 November 1766 förordnat, att inqvarterings-ersättning till Gar-
nizons-Regementerne borde beräknas efter en för bvavje år af Kongl. Maj;t 
fastställd cours; b varemot Kongl. Maj:t funnit dess Hof-Stat ej böra af nå
gon Inqvarteringsiorhöjning komma i Åtnjutande; i följd bvaraf 1720 års In» 
qvai terings-Taxa ännu är den enda tillämpade beräkningsgrund för Kongl. 
Hof-Staten. Deremot hafva Garnizons-Regementernes, med flere tid efter 
annan till Inkvarterings åtnjutande berättigade Mililair-Corpsers Inqvarte-
rings-anspråk blifvit alltmera förhöjda, så att, för närvarande, Enligt Eder 
Kongl. Majrls Nådiga beslut af den a3 Martii 1824 och den 1 Martii 1826, 
Inqvarteringen sålunda beräknas, att till Officerare och deras vederlikar ut
betalas de i 1720 års Inqvarlerings-Taxa i Daler Kopparmynt bestämda be
lopp, utsatte i Riksdaler Specie, med beräkning af Nio Daler för b varje 
Riksdaler, ocb sedermera evatverade till Svenska Banco-Sedlar efter förut-
gångne årets medelcours på Hamburg, samt att, utan tillämpning af ofvan-
nämnde Taxa, Under-Officerare erhålla en förhöjd årlig Inqvartering af 3o 
R:dr, Corporaler af 10 R:dr och Soldater af 8 R;dr Banco-Sedlar, hvilka sed-
nare belopp likväl, genom Eder Kongl. Majrts Nådiga Resolution den a5 
Julit 1827, blifvit än ytterligare förhöjda på det sätt, att Under-Befälets ocb 
Manskapels Inqvarterings-penuingar skola uträknas till Daler Kopparmynt, 
ined iakttagande af en i Nåder fastställd cours af iao Skillingar och seder
mera efter det föregångne årets medelcours & nyo till Banco-Sedlar eva-
Iveras. 

De Regementer ocb Corpser, som nu åtnjuta en dylik förmon, 8ro: 
Kongl. Svea Lif-Garde, Kongl. Lif-Gardet till Häst, Kongl. Andra Lif-Gardet, 
Kongl. Svea Artilleri-Regemente, f. d. Kongl. Drabant-Corpsen, bvars Inqvar
tering utgår efter en år 181 1 fastställd Taxa,Kongl. Ingenieur-Corpsen, Kongl. 
Topografiska Corpsen, Kongf. General-Adjutants-Expedilionen för Arméen, 
Kongl. Artilleri-Staben, Kongl. Lif-Bevärings-Regimentet och Stadens Mili-
taire-Compagnie. .— Inspecteuren öfver Kongl. Lif-Brigaden bar äfven af 
Staden uppburit Inqvarterings-pcnningar; men sedan denna befattning, en
ligt Eder Kongl. Maj:ts Nådiga Beslut den 3o Juni i83a upphört den t 
October samma år, har Inqvarterrngs-ersättningen ansetts icke vidare böra 
utgå till Befattningens förre innehafvare; b varom frågan dock är underställd 
Eder Kongl. Majrts Nådiga pröfhing. 

Vidare utbetalas af Inqvar terings-Verket hushyre-ersättning för öfver-
Ståthållare-huset och för Chefs-Boställsrummen i Caslenhofshuset, äfvensom 
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Verket underhåller ett serskilt Boställshns för Chefen vid Kong]. Svea Ar
tilleri-Regemente; och för kommande och gående Truppers begagnande Lar 
Inqvarterings-Verket i beredskap tvänne Casserner med nödig Service. 

De Inkomster hvarmed Inqvarterings-Commissionen har att bestrida of-
vanberörde Utbetalningar, härflyta dels ifrån förutnämnde T

3
7

3
s:delar af Sta

dens allmanna Tolag, ursprungligen tillerkände Inqvarterings-Verket genom 
Kongl. Maj:ts Beslut den 16 Julii 1688, dels ifrån de så kallade dubbla Våg-
och Mätare-penningar, som tillfalla Verket, i följd af Kongl. Brefvet den 28 
Maji 1717, dels genom afgifter, som erläggas, den ena hälften af Stadens 
Husegare, och den andra af Borgerskapet. Enligt föreskrift i Kongl. Kun
görelsen den 13 November 1766, bör denna beskattning verkställas sålunda, 
att på Hus och Fastigheter årligen uttaxeras ett efter behofvet lämpadt be
lopp, uträknadt i lika förhållande med den å hvarje särskild Egendom Be
löpande Brandvakts-afgift; bvarefter en lika stor Summa af Borgerskapet er» 
lägges till Inqvarterings-Cassan.— För närvarande motsvaras hvarje Riks
daler Brandvakts-afgift af Fyratio Skillingar Inqvarterings-afgift af fast egen
dom; och den andel, som af Borgerskapet blifvit erlagd, har uttaxerats åren 
1827 och i838 till f, samt 1829, i83o, 1831 och i83a till hälften af b var
dera årets på Borgerskapet uttaxerade ordinarie Contributions-Summa till 
Staden. 

Inqvarterings-Verkets Intrader hafva varit: 

Utgifterna hafva der emot utgjort: 
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Totala inkomst-beloppet för dessa sex år uppgick således till 444»85S 
R:dr 17 sk. 8 r:st. och utgifterna till 4i4>^^a R^1" a ^ &• 5 r:st.; hvadan 
Cassan för nSmde är fått en behållning af 3o,ao5 R:dr Z'g sk. 3 r:st. Banco, 
ehuru taxeringen under hela tiden bibehållits oförändrad, och utgifterna det 
sista aret öfrersligit inkomsterna. Detta förmånliga resultat af Verkets för
valtning de fem föregående åren, anses dock icke kunna påräknas under 
innevarande och följande år, enär, utom den förböjning af Inqvarterings-
medlen till Kongl. Lif-Gardet till häst och Kongl. Sv«a Artilleri-Regemente, 
hvilken blifvife en följd af dessa Regementers nyligen ökade Stat, coursens 
ovanliga stegring kommer att ansenligt betunga Inqvarterings-verkets Cassa. 
Vid 183a års slut hade Gassan en Capilal-bebållning af 48,333 R:dr 16 sk. 
Banco, som besparas till möjligtvis inträffande utomordentliga bebof. 

Utom de af Stads-Cassan bestridda aflöningsbelopp för Stadens Emhets-
och Tjenstemän samt Betjente, hafva, på Eder Kongl. Majt:s och Kronans 
Stat eller af Allmänna Stats-medel, årligen utgått de förut i 1828 års Be
rättelse uppgifna löne- och underhålls-anslag, nemligen: till Öfver-St&thål-
laren samt öfrige Embets- och Tjenstemän jemte Betjente vid Öfver-Ståt-
hullare-Embetets Cancellie och Policekamroaren B:co R:dr »6,843: 26: 10. 
till Krono-Uppbörds-Verket 7,648: — — 
samt till hushyra för Öfver-Ståthållare-Embetets Cancellie 

och Slotts-Rätten för Stockholms Slott och Stad .- . . 1,000: — — 

Tillsammans B:co R:dr 35,491: 26 : 10. 

Tabell 

innefattande, så vidt möjligt varit , de uppgifter, rörande Hafvudstaden, 
hvilka i föreskrifven Tabell-form böra aflemnas, och uppgjord hufvudsak-
ligen efter enahanda grunder, som den Tabell , hvilken åtföljde Öfver-Ståt-
hållur-Embetels Berättelse, af fir 1828, får jag härjemte i underdånighet 
bifoga, hvarvid jag anser mig böra tillägga följande upplysningar: 

1:0 Antalet af samtliga Hus och Tomter i Hufvudstaden, uppfördt i 
Tabellens första column till 3,8p5, Sr uppgifvet enligt så väl sednast 
•pprattade Tomteböcker, som sistlidet år skedd reglering af hus och tom
ter, jemte ny Tomt-numerering. Af detta antal äro 3 ,6u för Bevillnings 
erläggande till Eder Kongl. Majrt och Kronan uppskattade; och bland de 
öfriga 284 tillhöra 60 bus och tomter Eder Kongl. Maj:t och Kronan; 98 
egas af Allmänna Bolag, Stadens egendomar och Södra Ström-cjvarncn 
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derunder inbegripne; 67, h varibland 3 Q varnar, äro Fromma Stiftelser 
tillhöriga; 5 disponeras af Acaderai-staterna, och 5i innehafvas under 
boställs-rätt. — Utom nyssnämnda 4 Qvarnar och Eldqvarnen vid Kungs-
holmsbron, finnas i Hufvudstaden 3o, till större delen Väderkvarnar, hö
rande till Egendomar, hvilka i förutslående antal af hus och tomter äro 
upptagna; hvadan dessa Qvarnar, likasom alla andra Fabrikerj Verk och. 
Inrättningar, såsom härstädes nästan alltid sammanbyggda med och utgö
rande delar af de uppgifna husen och tomterna, samt för öfrigt redan i 
Berättelsen till antalet omnämnda, ansetts icke böra särskilt i Tabellen 
uppföras. 

2:0 Som den öppna {orden härslädes till en ganska obetydlig del, 
under circulations-bruk, begagnas till åker för I»vete, råg, korn och bland
säd, men deremot till största delen användes för trädgårdar, med frukt
träd, tobaksplantering, polatoes, ärter, kål, samt åtskilliga andra trägårds-
och jordfrukter, har det blifvit ansedt lämpligast, att i Tabellen upptaga 
alla dessa omförmälda jordrymder under benämning afJker, till det antal 
Tunneland Stads-Ingeniören angifrit. Ängsmarken, äfvensom Skog och 
Betesmark, äro till deras utförda belopp i Tunneland af honom uppgif
na dels efter chartor med tillhörande beskrifningar, dels, hvad ängen be
träffar, efter inhemtade särskilta underrättelser i afseende på det årlig^t 
circulationsbruket. Uppgiften på Hemmantalet, innefattande alla inom 
Hufvudstadens område befintliga jordegor, är älven meddelad af Stads-
Ingeniören, efter chartor oeh andra handlingar, samt i öfverensslämraelse 
med de i Kongl. Kammar-Collegii Skrifvelse den i5 November 1816 fö-
reskrifna grunder för Hemmantals beräkning. För öfrigt får jag härom i 
underdånighet åberopa 3:dje puncten af upplysningarna vid i8a8 års Tabell. 

3:o Af skäl, som 4-de puncten af nyss åberopade upplysningar inne
håller, i afseende på de i Tabell-formuläret införda columner, dels för 
utsäde af särskilta sädeslag, dels för medelajkastning deraf, sedan utsädet 
afdragits, liar i Tabellen endast kunnat uppgifvas medelafkastningen af 
Fotatoes och Tobak, och äfren detta blott aproximatift. 

4'o Likaledes här det icke varit möjligt, att närmare, än ungefärli
gen, uppgifva antalet af de här i Staden underhållna kreatur, med led
ning af de underrättelser, som vid detta års början genom Polisbetjenin-
gens efterfrågningar hos Stadens Innevånare inhemtats. Af Hästarnas an
tal tillhöra 2^1 de Kongl. Hof-Stallen, samt 674.Garnizons-Trupperna ocb 
Officers-corpserna; 395 egas af Hyrkuskar samt Åkare, och de öfriga 2,013 
af easkilta personer. 
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5:o Det i Tabellen utförda Uppskattningsvärdet innefattar ej blott 
förutnämnde 3 , 6 u hus och tomter, utan äfven alla i Staden befintliga 
Bruk, Fabriker, Manufacturier och Qvarnar, afvensom Stadsjorden, emedan 
berörde Inrättningar öro uppskattade i sammanhang med Egendomarna, 
der de finnas anlagda, och all jord, såsom indelad i qvarler och tomter, 
samt tillhörande berörde egendomar, blifvit deribland uppskattad, så alt 
särskilt värde dera, på sätt Formuläret till Tabellen antyder, ej kunnat 
uppgifvas. Omförmälta Uppskattnings-värde, afvensom hela Bevillningen^ 
upptages i Tabellen till medeltal för sex år ifrån och med år 1837. 

6:0 Bevillningen af Gäfvor och Testamenten_, har utgjort 16,643 
R:dr 3 sk. 7 r:st.; och hvad derjemte i samma Tabell-column är uppfördt 
under benämningen Vinstmedel och dylikt till en summa af i6,584 B:dr 
a8 sk. 7 r:st., är medelbeloppet så väl af den till Riksgälds-Contoret under 
nyssberörda lid influtna Bevillning ifrån Nummer-Lotteriet, Dykeri-Com-
pagniet, Sjöförsäkrings-Bolaget, Sjö-Assurans-Compagniet och Jern-Conto-
ret , som af Bevillningen å intressemedel, utbetalta från Riksgälds-Contoret. 

7:0 Under rubriken Brännvinsbrännings-afgift är i Tabellen införd 
den årliga afgift, som för rättigheten alt i HufvudsUiden distillera bränn
vin erlägges till Stads-cassan af ett Bolag, på hvilket denna rättighet är 
genom contract för vissa år öfverlåten; och någon annan afgift för bränn
vins-tillverkning eger här icke rum. 

8:0 Boskaps- och Jkerskattens uppgifna belopp, som genom Bemed-
lings-Commissionen af Borgerskapet betalas, är bestämdt genom ett emel
lan Kongl. Cammar-Collegium och Staden den 26 October 1787 ingånget 
och sednast den 24 October 1828 på Fem år förnyadt Contract, hvars y t 
terligare prolongation nu är i fråga. 

9:0 Enär Saltpeter-afgiften_, som för Uufvudstaden utgått med en
dast 9 R:dr i 4 sk. 8 r:st. Banco om året, upphört vid i83o års slut, bar 
den derför enligt Formuläret bestämda column blifvit ur Tabellen uteslu
ten, afvensom columnen för Tionde och ständiga Räntor af Brukj Verk 
och Inrättningarj hvilket slags ulskylder ej finnas härstädes. 

10:0 Staden har ingen annan Rotering sig ålagd, än att, enligt 
Kongl. Brefvet den 28 Februari 1678, underhålla 100 Bålsmän med be
fäl; och årliga kostnaden dertil l , hvilken, såsom förut är nämndt, bestri-
des af Borgerskapets ordinarie Contribulions-summa, är i Tabellen utförd 
efter medeltal för de sex sistförflutna åren. 

1 r.o De uppgifna Arrende-medlen till Stats-verket för Kronans hus 
och lägenheter här i Staden äro 750 R:dr för det så kallade Oldenburg-
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ska huset, 66 R:Jr 3a sk. för en LagerkäHare under Kronobageri-huset-
och i83 R:dr iö sk. för Källare under Kongl. Slottet. 

12:0 Kostnaden för Stadens Styrelse har icke upptagits i Tabellen, 
af skäl, som i i4-"de punden af 1828 års Tabell-upplysningar äro anför
da ; hvaremot i Berättelsen ingått, livad härom varit att framställa. 

i3:o Uppgiften på kostnaden för Clereciets underhåll är gjord efter 
samma grunder, som i Berättelsen af år 1828 finnas omförmälda. Tabel
len upptager således endast hvad Pastorer, Comministrar och Kyrkobetje-
ning vid Stadens 8 Territorial-Församlingar, samt Tyska och Finska Na
tionella Församlingarna, i och för sina drevid innehafvande befattningar, 
åtnjuta och uppbära af Församlingarnas innevånare; samt. till de belopp, 
Ii vartill dessa inkomster och löneförmåner antagits vid 1832 års Bevill-
nings-taxering. Dessutom utgå årligen ifrån Stats-Verket till aflöning för 
nämnde Clerecie, jemte Stadens Consistorii-Notarie samt Pastor och Klockare, 
vid Danviks Församling tillhopa 1,086 R:dr 3a sk. och 65c)| Tunnor Spanne-
rnål, hvilka sednare, efter lägsta riksmarkegångspriset af 6 R;dr för Tunnan, 
utgöra i penningar 3,959 R:dr 4° s ^ " eller tillsammans med det contanta an
slaget en summa af 5,o46 R:dr 24 sk.; hvarjemte af Stads-cassan till samma 
8ndamål betalas 100 R:dr årligen. När härtill lägges Stadens innevånares 
ofvanberörde, i Tabellen utförda bidrag af 3o,43o R:dr 3a sk., uppgår 
Clereciets årliga underhåll till 35,576 R:dr 24 sk., oberäknadt så väl un
derhållet af hyresfria Boställen för de fleste bland ' Clereeiet, som hvad 
för ofrigt af Kongl. Hofvets och Statens medel erläggas till aflöning för 
Clereciet vid Hof- och Garnisons-Församlingarna, äfvensom för Fångpre
dikanterna inom Hufvudstaden. 

i4:o Såsom Fattigjörsörjnings-medel äro upptagna, efter medeltal: 
a ) Allmänna Faltigförsörjnings-afgiften af Stadens Invånare 3a,88i R:dr 
43 sk. 8 r.'st., hvilken ingår till . Stadens Faltig-Cassa-Direction och af 
densamma disponeras: b ) Böter för Krono-utskylders försummade betal
ning 3,317 R:dr 7 sk. 9 r:st., som likaledes af samma Direction använ
das : c ) de inom hvarje Församling åtagne och utgående, samt af deras 
sarskilta Fattigvårds-Directioner disponerade Fattighus- Collect- och Artn-
bösse-medel, samt vanliga Fatlig-afgifter vid bröllopp, barndop och be-
grafningar m. m. , tillsammans omkring 33,000 R:dr; och d ) Cuthus-afgif-
ten af Stadens Innevånare, 45g3 R:dr 3i sk. 6 r:st. 

«5:o I anseende till det förut omnämnda sätt, hvarpå Stadens Skjuts-
rings-skyldighet fullgöres, är ingen Skjutshdllnings-kostnad alt i Tabellen 
uppgifva. 
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16:0 Emedan Staden ej eger någon så kallad Stadsjord utom dess 
område, har Staden ej eller utom samma område någon väghållning, k 
Stadshagen, som af ålder varit benämd Stadens utjord, men numera, ehu
ru Tullbommen icke är på Stadens yttersta gränslinea utflyttad, tillhör 
Kungsholms-malmen och fördenskull blifrit utmärkt med Qvarters namn, 
likasom ock Lägenheterna derstädes äro med Tomt-nummer utmärkta, är 
'väghållningen ännu, i likhet med den på landet, indelad i vissa stycken, 
som underhållas dels af Staden, dels af de öfriga" jordegarne, i förhål
lande till Tomternas areala vidd. Huru gator och vägar inom Staden för 
öfrigt underhållas medelst stensätlniug och grusning, är förut i Berättel
sen omförmäldt. Totala kostnaden härtill kan ej bestämmas, och följakt
ligen är ingen uppgift dera införd i Tabellen. 

17:0 I Tabellens column för diverse Onera äro till årligt belopp 
efter medeltal för nästförflutna sex: år, sammanlagde och beräkuade alla 
sådana, icke i de öfriga columnerna upptagna allmänna utskyltler, afgifter 
och onera af Stadens Innevånare till Eder Kongl. Maj:t och Kronan, Sta» 
dens Inrättningar eller andra Verk, om hvilkas belopp någon upplysning 
kunnat vinnas, nemligen: 
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Särskilt uttaxerad t bidrag af Borgerskapet till Börs- Bro-
och Hamnbyggnads-fonden 8,34i: 43- — 

Brandvakts-afgift af privata Husegare 9»oi5: 3 i . — 
särat Inqvarterings-afgift för hus och borgerlig rörelse . 3a,643: 27. 8. 
Tillhopa 194.754 R:dr 9 sk. 6 r:st., hvilken Summa Tabellen äfven inne

håller. 

Som med denna underdåniga Berättelses afgifvande blifvit något för-
dröjdt, anser jag mig slutligen böra hos Eder Kongl. Maj;t i underdånig
het anmäla, del orsaken dertiil varit, att en längre tid erfordrats, för att 
af vederbörande Auloriteter, Inrättningar och Cor-porationer, till ett antal 
af a h 3oo, införskaffa alla för Berättelsen behöfliga uppgifter och upp
lysningar, hvilka, detta oaktadt, hvad Undervisnings- Fattigvårds- och 
Barmherlighets-Inrättningarna här i Staden beträffar, icke erhållits så nöj-
aktiga, att Berättelsen i dessa delar kunnat gifvas den form och fullslän-
ständighet, som jag önskat. 

Med djupaste undersåtlig vördnad, trohet och nit framhärdar 

Stormäktigste Allernådigsle Konung! 

Eder Kongl. Maj:ls 

wnderdänigste och tropligtigst 
undersåte och tjeuare, 

J. W. SPRENGTPORTEN. 

F. EDELSTAM. 

Stockholm den 3o December i833. 





Tabellariskt Sammandrag 

öfver Inkomst och Utgift i och för Byggnaderna vid Allmänna Arbets- och Cor-

rections-Inrättningarne i Stockholm nedannämnde år. 

Stockholm; och Kongl. Styrelsens öfver Faog,eIser och Arbets»InräMningar i Ki-
keK Kammar-Gc-ntoir den a5 Maj 1833'. 

C. W. R A A B . 



Tabell för Stockholms Stad. 

Stockholm den 30 December 1833. 

J. W. SPRENGTPORTEN. 

F. EDELSTAM. 



Tabel l 
utvisande Allmänna Arbets- och Corrections-Inrättningarnes i Stockholm tillstånd och förhållande i 

Statistiskt och Oeconomiskt hänseende nedannämnde år. 

Norra Inrättningen. 

Södra In rättningen. 

Som nybyggnader för Södra Corrections-Inrattningens behof, med innevarande år upphöra, kommer såsom en följd deraf, arbets-premierne der-
slädes, att från nämnde tid betydligen förminskas. 

Stockholm och Kongl. Styrelsens öfver Fängelserna och Arbels-Inråttningar i Riket Kammar-Contoir den 25 Maj 1833. 

C. W. R A A B . 
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