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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Öfver-Ståthallare-Embetel, som, genom Eder Kongl. Maj:ts nådiga Skrifvelse 
den 22 December 1848, har sig ålagdt att till Eder Kongl. Maj:t inkomma 
med underdånig berättelse angående Stockholms Stads tillstånd i ekonomiskt 
och statistiskt afseende för åren 1848, 1849 och 1850, får, sedan infordrade 
uppgifter och utlåtanden i dertill hörande ämnen från vederbörande erhållits, 
härmedelst afgifva samma berättelse, uppställd i den ordning och under de ru
briker, Eder Kongl. Maj:t, medelst utfärdade formulärer, i nåder anbefallt till 
noggrant iakttagande. 
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I. Om Stadens allmänna beskaffenhet. 
Hvad Öfver-Ståthållare-Embetet i denna del i de tvänne försla femårs

berättelserna anfört om Stadens läge och beskaffenhet får Öfver-Ståthållare-
Embetet nu i underdånighet åberopa, äfvensom hvad de sednare berättelserna 
innehålla angående sedermera vidtagne åtgärder för Stadens förskönande och 
införande af allmänna förbättringar. 

Att Släden jemväl under nu ifrågavarande 3:ne år vunnit ett fördelak
tigare utseende genom uppförande af en mängd betydliga enskilda hus är otvif-
velaktigt; och synas de byggnads-amorteringslån, som af Stockholms Stads 
Brandförsäkrings-kontor, emot billiga vilkor, utlemnas, i icke ringa mån hafva 
befrämjat uppförandet af en mängd solida och prydliga byggnader. 

Bland allmänna förbättringar må nämnas: fortsatt hamn-anläggning vid 
Kungsholmen emellan Eldqvarnen och Carolinska Institutet; 2:ne nya bad-
sumpars inrättande för qvinnor, tillhörande den fattigare folkklassen; uppfö
rande af slagthus vid Hof-Jakt-varfvet å Kungsholmen; fortsättning af Nya 
Cellfängelsebyggnaden; fullbordande af Nya Slussbyggnaden, samt början gjord 
till planering och utvidgande af planen söder om nämnde sluss, äfvensom till 
Skeppsbrons förseende utåt hela dess längd med kaj af huggen granit; samt 
fortsatt förbättring af gatu-anläggningen och trottoirers anbringande på sådana 
gator, der desamma kunnat anläggas. 

Från f. d. Politi-, Embets- och Byggnings-Kollegium samt nu varande 
Handels- och Ekonomi-Kollegium hafva under nämnde år tillstånds-resolu
tioner blifvit meddelade för uppförande af 74 bonings- och fabrikshus, 83 ut
hus och dessutom för till- och påbyggnader i 101 egendomar; och hafva dess
utom 288 hus undergått större och mindre reparationer, så att jemväl under 
den ifrågavarande tiden särskilda delar af hufvudstaden vunnit ett fördelak
tigare utseende. 

II. Invånare. 
Folkmängden i hufvudstaden har, enligt mantalslängderne, utgjort: 

År 1848 Mantalsskrifne Mankön. . . 26,215 
» Qvinkön . . 35,240 61,455 

Mantalsfrie Mankön . . . 15,325 
» Qvinkön . 13,550 2 8 , 8 7 5 90,330 
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År 1849 Mantalsskrifne Mankön. . . 25,615 
» Qvinkön . . 35,616 61,231 

Mantalsfrie Mankön . . . 15,548 
Qvinkön . . 13,639 2 9 , 1 8 7 9 0 4 1 8 . 

» 1850 Mantalsskrifne Mankön. . . 26,214 
» Qvinkön . . 36,182 g2 396 

Mantalsfrie Mankön. . . 15,506 
Qvinkön . 13,642 29,148 91,5444 

År 1847 uppgick folknummern, enligt livad föregående femårsberättelse 
utvisar, till 87,985, och har således under dessa 3:ne år ökats med 3,559 personer. 

Antalet af födde och döde har varit: 

Födde : 

Döde : 

Af denna dödlighet utgjorde barna-antalet: 

Under åren 1845, 1846 och 1847 utgjorde de föddes antal 8,440 och 
de dödes 10,870, vid jemförelse hvaraf med ofvanuppgifna förhållande befinnes 
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att, under nu ifrågavarande 3:ne år, de föddes antal varit 730 större och de 
dödas 143 mindre än under förstnämnde tiderymd. 

I afseende på folkets lynne, bildning, sedlighet, konst och näringsflit samt 
välmåga, anser sig Öfver-Ståthållare-Embetet icke hafva anledning till ändring 
i det omdöme, som i de båda sednaste femårsberättelserne blifvit afgifvet, nem-
ligen, att, ehuru obestridligt är , att folkets upplysning och bildning äfven un
der denna tid varit med allvar omfattade och främjade, samt att konst och 
näringsflit i många delar utvecklats, synas dock sedligheten samt aktningen för 
lag och ordning hafva aftagit och välmågan i allmänhet vara förminskad, 
hvilket sednare, att dömma efter de längre fram i denna berättelse förekom
mande upplysningar om näringarnes tillstånd, särdeles tyckes vara fallet med 
handtverkerierna. Bland den lägre folkklassen har sjelfsvåld, lättja, sedeförderf 
och fattigdom alltmera utbredt sig och stadens fattigvård bar för hvarje år 
blifvit tagen i större anspråk för att kunna hämma tiggerierne och bispringa 
de mest nödlidande. 

Af Poliskammarens arbetsförteckningar upplyses, att de gröfre brott
målen, som derifrån blifvit hänskjutna till domstolarne, hafva utgjort: 

eller i medeltal årligen 529. 
Till ansvar för fyileri hafva i Poliskammaren blifvit fällde: 

År 1848 750 
» 1849 683 
» 1850 1,026 

Summa 2,519, 
som i medeltal utgör för hvardera året 837. 

Vid jemförelse af ofvanstående uppgift å de gröfre brottmålen med inne
hållet af sednaste femårsberättelsen visar sig väl att desamma något minskats, 
men deremot har medeltalet af de för fylleri bötfällde varit större än 1843—1847, 
hvilket synes utvisa att fyllerilasten ännu beklagligtvis icke är i aftagande. 
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III. Näringar. 

1 afseende på de såsom föremål för femårsberättelserna uppgifne frågor, 
på hvilka näringsfång Hufvudstadens bestånd synnerligast grundas, om naturen af 
dess handel, tillförsel af landets överskottsprodukter, afsättningsorter ock kommu
nikation med desamma, åberopar Öfver-Ståtbållare-Embetet i underdånighet hvad 
härom i Öfver-Ståthållare-Em betets förut afgifne femårsberättelser blifvit an-
fördt, med tillägg att under de år, ifrågavarande berättelse omfattar, kommu
nikationen emellan hufvudstaden och landsorterne ytterligare blifvit lättad ocli 
befrämjad genom tillkomsten af flera nya, beqvämliga och snabbgående ång
fartyg, särdeles till de norra provinserna,- hvarjemte Öfver-Ståthållare-Embetet, 
till upplysning i frågan huruvida under de år, som denna berättelse angår, 
Stadens handel och näringar stigit eller fallit, samt hvilka gynnande eller oför
delaktiga konjunkturer förorsakat någotdera af dessa förhållanden, får under-
dånigst anföra, likasom i de förra berättelserna, hvad de af Stadens Magistrat, 
Handels- och Ekonomi-Kollegium, Borgerskapets Äldste samt andra vederbö
rande i ämnet meddelade uppgifter och utlåtanden hufvudsakligen innehålla. 

Grosshandlares och hos dem anställde Handelsbokhållares antal har varit: 
År 1848 Grosshandlare 218, Handelsbokhållare 234. 
» 1849 » 226, » 257. 
» 1850 » 224, » 252. 

eller i ungefärligt medeltal för dessa år, Grosshandlare 222 och Handelsbok
hållare 247, då medeltalen för de föregående fem åren voro af de förre 197 
och af de sednare 210. 

Burskap å Grosshandel hafva: 
År 1848 vunnit 14, uppsagt 6. 
» 1849 » 21, » 11 . 
» 1850 » 22, » 8. 

Gross- och Minuthandel, emot särskild beskattning för hvardera yrket, 
hafva idkat: 

År 1848 9 med 20 bokhållare och betjente, 
» 1849 20 » 42 » » 
» 1850 15 » 34 » » 

Sedan separationen i minuthandeln jemlikt Kongl. Handels-Ordningen den 
22 December 1846 upphört, hafva, enligt anteckningarne uti Krono-uppbörds-
verkets kontroll-kontor, Minutklassernas ledamöters och betjenings antal utgjort. 
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Såsom Minuthandlare hafva: 
År 1848 vunnit burskap 60, uppsagt sådan rättighet 58. 
» 1849 » » 40, » » 47. 
» 1850 » » 37, » » 30. 

Kofferdi-Kapitener med burskapsrätt, hvilka enligt Eder Kongl. Maj:ts nå
diga Skrifvelse den 21 September 1850, äro med Stockholms Stads Handels-
Förening förbundne till en afdelning af Stadens Borgerskap, utgjorde: 

Vid 1848 års slut 107, deraf sysselsatte 69, utan sysselsättning 38. 
» 1849 » » 111, » » 87, » » 24. 
» 1850 » » 114, » » 87, » » 27. 

Handtverks-Föreningens Fullmägtige hafva uti infordradt utlåtande anfört, 
att, hvad vidkommer uppgifter om handtverkeriernas ledamöter, gesäller och 
lärlingar, hafva genom Kongl. Fabriks- och Handtverks-Ordningen den 22 
December 1846 och Eder Kongl. Maj:ts nådiga Stadga den 29 nästförutgångne 
Maj, förändrade förhållanden uppkommit bland handtverkarne sjelfve samt emel
lan dem och deras arbetare, i thy att dels idkarne numera anse sig icke äga någon 
skyldighet eller något intresse att sins emellan hålla sammankomster, hvarföre 
ock flera af dem vore för hvarannan alldeles främmande, dels ock deras ar
betare efter eget godtfinnande lemna eller öfvergifva deras arbete, så att id
karne snart sagdt den ena dagen icke med någon säkerhet kunna beräkna 
hvilka arbetsbiträden de den följande dagen hafva att tillgå, hvadan Fullmäg
tige anmält sig icke vara i lillfälle att meddela uppgifter af ifrågakomna be
skaffenhet, hvilka deremot, så vida det under ofvan antydda förhållande varit 
möjligt att uppgöra desamma, med anspråk på någon fullkomlig het, sannolikt 
kunde erhållas från Kronouppbörds-Verkets kontroll-kontor, dit handtverks-
idkande borgare årligen under ifrågavarande tienne år bort, aflemna förteck
ningar å arbetare. 

Enligt de anteckningar, som erhållits från berörde kontor, hafva, efter den 
uti Borgerskapels klassifikation följde ordning, dock med erinran, att ibland 

idkarne 
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idkarne förekomma en eller annan, som, utan burskap, med särskildt tillstånd utöfvat 
yrket, nedannämnde handtverkeriyrken blifvit utöfvade af följande antal idkare, gesäl
ler, lärlingar och andra arbetare: 

Berättelse öfver Stockholms Stad för åren 1848—1830. 2 
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NÅGON Upplysning om värdet af de bär ofvao uppräknade Handtverks-idkares tillverkningar bar icke kunnat erhållas. 
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Hvad angår Fabriks- och Manufaktur-rörelsen här i staden under nu ifrågavarande 
3:ne år har följande, på fabriksägarnes egne uppgifter, hvilka till Eder Kongl. Maj:ts 
och Rikets Kommerse-Kollegium årligen aflemnas, grundade sammandrag blifvit till Öf-
ver-Ståthållare-Embetet afgifvet; utvisande detta sammandrag ej mindre antalet af de 
särskilde Fabriks- och Manufaktur-idkarne med deras arbetare, utan äfven värdet af 
deras tillverkningar: 
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Idkare af särskilda näringsyrken, icke tillhörande någondera af Borgerska-
pets klasser, hafva varit: 

Äfvensom år 1850 befunnos: 

Apothekare... 14, med beljening i och för rörelsen 52. 
Badaremästare 20, dito dito 35. 
Boktryckare. . 23, dito dito 357. 
Åkare 64, dito dito 132. 
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Angående förhållandet med hufvudstadens Handel och Sjöfart under ifrå
gavarande lid anföres följande från Kongl. General-Tull-Styrelsens Revisions-
och Kammar-kontor lemnade uppgifter: 

Värdet af de till Stockholm från 
utrikes orter införda och förtul
lade varor utgjorde. . B.ko R:dr 

Hvaribland de från Finland 
uppgått till » 

Värdet af varor, inkomna på 
nederlag » 

Dito på kredit-upplag . . . . » 
[från utrikes orter till Stock

holm anlända fartygs antal. . . 
Deras lästetal 
Brutto-uppbörden i Stockholm 

af tull för inkomna varor. . R:dr 
Dito af rekognition » 
Dito af afgift till Ilandels-

och Sjöfarts-fonden . . . . » 
Dito af fyr- och häk medel . » 
Dito af lastpenningar . . . . » 
Ifrån inrikes orter ankomna 

fartyg st. 
Tillförsel af bränvin sjöledes k:r 
Värdet af de från Stockholm 

till utrikes orter utförda 
varor utgjorde R:dr 

Derihlaud exporterade till Fin
land för ett värde af . . . » 

Värdet af varor, utförda från 
Stockholms nederlag. . . . » 

V ärdet af varor, utförda från 
kredit-upplag » 
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Det ofvan uppgifna värdet af varor, införda ifrån eller utförda till utrikes 
orter, innefattar likväl äfven följande belopp af guld och silfver, nemligen: 

Infördt: Guld, arbeladt . . K:dr 
» myntadt . . » 
» oarbetadt . . » 

Silfver, arbeladt . » 
» myntadt . . » 
» oarbetadt . . » 

Summa 
Utfördt: Guld, arbetadt . . R:dr 

» mynladt . . » 
Silfver: arbetadl . » 

» myntadt . . » 
» oarbetad t . . » 

Summa 
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När detta guld och silfver afdrages, utgör återstående värdet af impor
ten till Stockholm från utrikes orter, deruti inbegripna så väl förtullade som 
på nederlag och kreditupplag inkomna varor, för 

År 1848 . . . . 14,320,590: 3. 
» 1849 . . . . 14,374,159: 38. 
» 1850 . . . . 14,234,342: 6. 

samt återstående värdet af exporten till utrikes orter, med inberäkning jemväl 
af livad från nederlag och kreditupplag blifvit utförd t, för 

År 1848 . . . . 5,740,606: 24. 
» 1849 . . . . 8,363,146: 28. 
» 1850 . . . . 8,092,805: 36. 

Af den förteckning, som blifvit meddelad ifrån Sjömanshuset, upplyses 
att Stockholms Skeppsrederier ägt: 

År 1848 111 fartyg med 10,437 läster. 
» 1849 118 » med 11,126 » 
» 1850 118 » med 11,182 » 

Af Stockholms handelsfartyg blefvo 

Häraf synes, att fartygens antal och lästetal något höjt sig under åren 
1849 och 1850, utöfver livad de voro år 1847, men att likväl siffrorna, både 
i det förra och det sednare afseendet, fortfarande äro betydligen förminskade 
emot förhållandet år 1843, för hvilket år fartygen voro 150 med ett läste-
tal af 13,506. 

Af 
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Af de anförde uppgifterne inhemtas, alt livad importen angår, har den
samma, då afdrag sker för guld- och silfver-import, som egentligen synes 
röra hela landet mera, än Stockholm, under ifrågavarande tre år icke varit 
i någon väsendtlig omvexling. Jemför man åter förhållandet med det, som 
ägt rum under nästföregående fem år, har varuinförseln under de sednare 
tre åren varit större, än under de nästföregående fem, efter enahanda grund 
beräknad. Efter afdrag af utfördt guld och silfver har varuexporten varit 
åren 1849 och 1850 större än under år 1848, hvilket sistnämnde år visat 
en siffra vida underlägsen den för år 1847. 

Stadens Handelsförenings afdelning för grosshandel har i dess afgifna 
utlåtande anfört att exporthandeln till Brasilien under åren 1848—1850 
varit af ungefärligen enahanda förhållande med det under åren 1843—1847; 
att den Ostindiska handeln ej obetydligt ökat sig, särdeles hvad införsel af 
varer beträffar; alt handeln på England ej förkofrat sig emot hvad den var 
under nästföregående qvinqvennium; alt handeln på Norra Amerika visat sig 
vara i stigande under åren 1849 och 1850, och att resultatet af grosshandeln 
i det hela under åren 1848, 1849 och 1850 föranleder enahanda omdöme 
med det, som afgafs för åren 1843—1847, eller att handeln i det hela under 
de år, som denna berättelse omfattar, för en stor del af Stockholms hand
lande varit temligen tillfredsställande. 

Ehuru Handelsföreningen, dels in pleno, dels genom dess afdelning för 
grosshandel, inträdt i Stockholms Grosshandels-Societets och Skeppsrederiers 
Deputerades ställe, såsom den auktoritet, hvilken genom utsedde fullmägtige 
representerar och bevakar, bland annat, Grosshandelns och Skeppsrederiernas 
intressen, bibehållas likväl bemälde Deputerade såsom en myndighet, förval
tande Grosshandels-Societetens och Skeppsrederiernas fonder och till allmänna 
ändamål bestämda medel. Med afseende härå halva Borgerskapets Äldste sär-
skildt omförmält det för handels- och sjöfallsintresset vigtiga arbete, som till 
det väsendtligaste blifvil under den tidrymd, hvarom nu är fråga, af Gross
handels-Societetens och Skeppsrederiernas Deputerade utfördt, nemligen de 
tvänne skeppsreparationsdockor, som numera äro fullbordade, å den så kal
lade Beckholmen, (egendomen N:o 7 uti Qvarterel Grönlandet) invid Kongl. 
Djurgården. Denna fastighet är för omförmälde ändamål inköpt med Gross
handels-Societetens medel för 45,000 R:dr B:ko. Planen för skeppsdockornas 
anläggning derstädes har af Eder Kongl. Maj:t blifvit gillad den 16 Juni 
1848 och till deras bekostande hafva bidrag af Handels och Sjöfartsfonden, i 
följd af Eder Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 23 Juli 1847, utgått med sam-
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manlagde 150,000 R:dr B:ko, hvarförutan af Grosshandels-Societetens medel 
blifvit till företaget utgifne 69,821 R:dr 9 sk. 11 r:st. samma sedelslag, in
beräknad den del af fastighets-köpeskillingen, som ansetts böra läggas på 
kostnaden för skeppsdockorna, då en del af egendomen kunnat särskildt ut
hyras och jemväl framdeles torde inbringa någon afkastning. Dessa skepps
dockor äro en större och en mindre, den förra 250 fot lång, 56 fot bred i 
portöppningen och 21 fot djup vid vanlig vattenhöjd, och den sednare 150 
fot lång, 30 fot bred i portöppningen samt 13 fot djup vid vanlig vattenhöjd. 

I afseende på minuthandeln i Stockholm är af Borgerskapels Äldste an-
fördt, att ofvanintagne uppgift å dem, som under åren 1848, 1849 och 1850 
vunnit burskap å minuthandel och uppsagt sådan rättighet, jemförd med den 
omständighet, att från den 1 Juli 1847 till samma års slut 86 personer 
vunno burskap på dylik handel, gifver vid handen, att det stora tilloppet af 
dem, som anmäla sig till burskap å minuthandel kort efter böljan af tiden 
för handels-separationens upphörande, ej längre fortfar, utan att antalet de 
följande åren förminskats; hvarjemte Handelsföreningens Fullmägtige tillagt, 
att, ehuru vid betraktande af en varuimport under nu ifrågavarande tidrymd, 
större, än den som visat sig under en föregående period, och då dermed 
stått i sammanhang liflighet uti vissa varors omsättning, man föranledes till 
det omdöme, att om minuthandeln i hufvudstaden icke egentligen sjunkit, 
måste det likväl erinras att den utvidgade täflan, som uppstått sedan han
dels-separationen upphört och burskap vinnes utan någon föregående strän
gare profiling, enär en sådan icke är föreskrifven, haft till följd att minut
handelns idkare i allmänhet numera hafva svårare utväg att genom yrket 
sig försörja än tillförene. 

Uti afgifvet utlåtande hafva Deputerade för Sjökapitens-Societeten upp-
gifvit, att, sedan den förändring inträdt, att burskapsansökningar för Sjökapi-
tener ifrån Handels- och Ekonomi-Kollegium remitteras icke till bemälde 
Deputerade, utan till Handelsföreningen för att sig utlåta, och det visat sig 
att de flesta, som å yrket vinna burskap, icke förena sig med Societeten, 
Deputerade hädanefter icke kunde med tillförlitlighet uppgifva antalet af 
stadens Sjökapitener, och emotse, till följd deraf, Societetens småningom inträ
dande förfall och upplösning i hvad beträffar dess ändamål, såsom beredande 
inbördes hjelp och understöd för dess behöfvande medlemmar samt deras 
enkor och barn ; hvarjemte Deputerade, i afseende på utsigterna för Sjökapi-
tensyrkets framtida förkofran eller fallande här på platsen, funnit, oaktadt 
förbättringar 1848 och 1850, likväl icke skäl att frångå sina i förra femårs-
berältelser uttalade åsigter. 
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Vidkommande frågan huruvida handtverkerierna i hufvudstaden stigit el
ler fallit och orsakerna dertill, hafva Handtverksföreningens Fullmägtige upp-
gifvit, att, ehuru hufvudstadens burskapsägande handtverkare äfven under 
meranämnde trenne år i allmänhet städse beflitat sig om sina yrken, dessa 
likväl, år ifrån år, på ett för idkarne nedslående sätt fallit eller aftagit till 
den grad, att ganska många idkare, som icke ägt andra tillgångar till sin berg-
ning, än sin arbetsförtjenst, ofta måst, jemväl med den strängaste sparsamhet 
i lefnadssättet, vara i saknad af medel till lifvets oundgängligaste behof. Ibland 
orsakerna till detta sorgliga förhållande, hvars tillvaro vitsordas af de högst 
betydliga afskrifningar af kronoutskylder, som årligen ägt rum, hafva Handt
verksföreningens Fullmägtige ansett sig böra anföra såsom de mest bidra
gande : att handtverksvaror blifvit i myckenhet hit till staden införda och här-
städes utminuterade, icke allenast från landsorterne af der bosatte handtver
kare, utan äfven från utlandet; att Korrektions- och andra allmänna Arbets
inrättningar förfärdiga till afsalu handtverks-arbeten, hvilket vore destomera 
obilligt, som samma inrättningars underhåll bekostas af Stadens intrader jem
väl från Borgerskapet ; att vissa minuthandlare och nästan alla mångleri-idker-
skor i sina salubodar afyttra handtverksvaror, förfärdigade af för sådant än
damål antagne gesäller och andra till utöfvande af handtverk för egen räkning 
oberättigade arbetare; att den i 8 och 10 §§ af Kongl. Fabriks- och Handt-
verks-Ordningen medgifna rättighet till förfärdigande af handtverksarbeten blif
vit missbrukad och beklagligen varit egnad att emellan idkarne åstadkomma 
split och rättegångar; att den tillgifvenhet och det förtroende, som under den 
så mycket klandrade skråordningens tillämpning ägde rum emellan mästare 
och deras arbetare till ömsesidig fördel och belåtenhet, helt och hållet upp
hört, samt lemnat rum för liknöjdhet, att icke säga uppstudsighet å arbets
personalens sida; att ett ganska stort antal arbetare, oftast flera i förening, 
idka handtverk för egen räkning under namn af försörjningsmedel, dels med 
och dels utan tillstånd, och att, under det de burskapsägande handtverkarne 
på sådant sätt lidit intrång och skada, deras utskylder till Staten och Staden 
årligen ökats, då deras yrken, af hvilka, under skrå-embetenas tillvaro, så väl 
mästare som deras arbetare ägde bergning, sedermera, i följd af förut anförda 
förhållanden, icke kunnat lemna dem inkomster, tillräckliga till hyror och an
dra oundgängliga kostnader. 

Af ofvaninförde uppgift på Fabriks- och Manufaktur-idkare, arbeten och 
tillverkningsvärden inhemtas, att idkarnes antal, som år 1848 var 410, år 
1850 minskats till 393, och att arbetarne, som år 1848 bestått af 3,439 per-
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soner, deremot ökats år 1850 till 3,520, — Tillverknings-värdena utgöra, för 
år 1848, 4,941,110, för år 1849, 5,090,386 och för år 1850, 4,825,342 R:dr, 
samt utvisa ett stigande emot de värden, som för det näst förflutna qvinqven-
nium blifvit uppgifne. 

Stockholms Handels- och Ekonomi-Kollegium har i afgifvet utlåtande an
fört, att de fabriksyrken, hvilka, att dömma efter de tillverkningarne åsatta vär
den under ifrågavarande tre år, i någon anmärkningsvärd mån äro i stigande, 
utgöras af jerngjuteri-handteringen, skeppsvarfs-rörelsen, samt läderlakerare, 
mathematiska instrumentmakare, siden-, strump- och talgljus-fabrikationerne, 
äfvensom fabrikationer af mekaniska arbeten, och att åter de yrken, som synas 
vara i fallande, äro bomulls-, linne-, klädes-, kort-, saffians- och tobaks-fabri-
kationerne jemte garfveri-handteringen, hvarjemte kattuns-tryckerierna alldeles 
upphört. Kollegium har ansett orsakerne hvarföre de förra af dessa yrken 
stigit och de sednare fallit till ej ringa del härllyta från endast tillfälliga om
ständigheter, så att efter Kollegii bedömmande endast sidenfabrikationerna kunna 
i egentlig mening anses vara i stigande, och klädes-, samt linne- och bomulls
fabrikationerna i fallande; varande af Kollegium i dessa hänseenden åberopade 
de uppgifter, idkarne sjelfva aigifvit om orsakerne till deras yrkens stigande 
eller fallande, i hvilka afseenden blifvit anfördt: 

af Siden- och Bandfabriks-Societeterne, att siden fabrikationens stigande bör 
sökas i det skydd, hvarmed densamma fortfarande af tullförfattningarne blif
vit hägnad och idkarnes oafbrutet fortsatta bemödanden att tillfredsställa för-
brukarnes billiga kraf att hålla tillverkningens godhet i full jemnhöjd med den 
utländska, samt att följa och genast tillegna sig alla derstädes gjorda uppfin
ningar; men att bandfabrikationen under de nu ifrågavarande tre åren kan 
sagas hafva förhållit sig stationär, hvartill orsaken ansetts ligga deruti, att si
denband, med undantag af några få enklare sorter, till största delen utgör en 
modeartikel, ständigt vexlande till mönster och färger, och hvars beskaffenhet, 
då varan är tillåten till införsel och förbrukarnes tycken, med de nu så snabba 
kommunikationerna, genast kunna utifrån tillfredsställas, följaktligen icke med-
gåfve någon betydligare tillverkning inom landet; 

af Stearinljus-tillverkare, att detta yrke, såsom en ej längesedan uppkom
men ny fabrikation, under de trenne ifrågavarande åren tilltagit, i följd af 
ökad komsumtion, hvaremot såptillverkningen under samma år icke kan an
ses hafva undergått någon särdeles förändring i tillverknings-beloppet; 

af Bomulls- och Linnefabriks-Societeten, att förnämsta orsaken till bomulls
fabrikernas oupphörliga och betydliga nedgående af Societeten anses ligga i den 
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höga tullen å råämnet eller bomullsgarnet, till följd hvaraf det för idkarne är 
omöjligt att kunna konkurrera i priser med utlandets tillverkningar; 

af Klädesfabriks-Societeten, att hufvudsakliga orsaken till den inträffade 
minskningen i klädestill verkningen, utom en försvårad afsättning, borde till-
skrifvas den omständighet, att tillverkningen hufvudsakligen flyttat sig till andra 
orter inom riket, såsom exempel hvarpå Societeten anfört att en. af de betyd
ligare härvarande klädesfabrikerne, sedan sista femårsberättelsen afgafs, blifvit 
flyttad till Landskrona; 

af Kardfabriks-idkarne, att deras rörelses aftagande till en stor del kunde 
tillskrifvas att handeln med denna vara på Finland blifvit alldeles utesluten, 
äfvensom att klädesfabrikernas behof af kardor årligen minskats; och 

af Färgeri-Societeten, att, utom de orsaker till denna rörelses fallande, 
hvilka äro i förra femårsberättelsen uppgifna och ännu fortfarande äga rum, 
färgerihandteringen numera utöfvas jemväl å landet, hvarigenom tillgången på 
färggods blifvit för det stora antalet idkare i Staden otillräckligt. 

Enligt hvad Fabriksföreningens Fullmägtige hos Kollegium anmält, hafva, 
oaktadt skedde uppmaningar i tidningarne, några uppgifter från öfriga härva
rande Fabriks- och Manufaktur-Societeterna icke erhållits, hvarigenom Fullmäg
tige, i brist på nödiga materialier, varit urståndsatte afgifva ett sammanfat
tande utlåtande om fabriksdriftens tillstånd på det hela under ifrågavarande 
trenne år. 

Med anledning af Handtverksföreningens Fullmägtiges förda klagan öf-
ver de förändrade förhållanden, som uppkommit emellan mästarne och deras 
arbetare, anser sig Öfver-Ståthållare-Embetet böra anmärka, att sådant till en 
stor del bör tillskrifvas det öfverhandtagande bruket, att lärlingar och gesäller 
icke som tillförene hafva sitt kosthåll och bostad hos mästarne, utan erhålla 
kostpenningar och inhyras utomhus, hvarigenom de förbindelser, som förut 
funnos emellan mästarne och deras arbetare allt mera upphöra och i följd 
deraf jemväl det förtroliga förhållande, som gjorde att arbetarne tillförene an-
sågos för medlemmar af mästarens hushåll. 

Öfver-Ståthållare-Embetet torde, efter afgifvande af förestående redogörelse, 
här böra omnämna att sedan Eder Kongl. Maj:t, genom nådig Skrifvelse den 
18 April 1849, fastställt Borgerskapets Äldstes förslag till ny klassifikation för 
Borgerskapet, jemte särskildt förslag till förändrade grunder för utgående af 
utskylder till Staden för borgerlig rörelse, klassifikationen likväl endast att gälla 
till den 1 Juli 1851; så har Eder Kongl. Maj:t den 24 Januari sistnämnde år, 
på underdånig anhållan af Borgerskapets Äldste, i nåder bifallit att omförmälde 
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klassifikation af Stockholms Borgerskap må tills vidare fortfara att tjena till 
efterrättelse. 

IV. Politi. 

Sedan genom Eder Kongl. Maj.ts nådiga Förordning den 18 April 1849 
bland annat blifvit stadgadt, att Kämners-Rätterne borde upphöra vid samma 
års slut, har Eder Kongl. Maj:t uti nådig Skrifvelse d. 21 nästpåföljde December 
förordnat om en förändrad organisation af Stockholms Magistrat och Rådstufvu-
Rätt, som i följd deraf utgöres af två Borgmästare samt tolf lagfarne och två 
icke lagfarne Rådmän. Magistraten, deruti Borgmästarne och samtlige Råd
männen äro ledamöter, bestrider samfäldt alla till Magistraten hörande göro-
mål, men af Magistraten är en särskild afdelning, under benämning af Han
dels- och Ekonomi-Kollegium, inrättad, som upptager och behandlar de eko
nomiska och andra ärenden, hvilka tillförene blifvit handlagde af Politi-, Em-
bets- och Byggnings-Kollegium samt Handels-Kollegium. Rådstufvu-Rätten är 
fördelad på sex afdelningar, af hvilka den första består af Justitie-Borgmästa-
ren samt två lagfarne Rådmän, Magistrats-Sekreteraren och en Stads-Notarie, 
den andra af en Borgmästare samt två lagfarne Rådmän jemte en Stads-No
tarie, hvarförutan de icke lagfarne Rådmännen, de der eljest icke äro ledamö
ter i Rådstufvu-Rätten, biträda vid besigtningar och värderingar, samt tredje, 
fjerde, femte och sjette afdelningarne, hvardera af två lagfarne Rådmän, den 
ene Ordförande och den andre vice Ordförande, tillika med en Civil-Notarie 
och två Brottmåls-Notarier. 

I afseende på Polis-Inrättningens organisation har den väsendtliga förbätt
ring i förut gällande föreskrifter ägt rum, att sedan Öfver-Ståthållare-Embetet, 
efter anställd, af Eder Kongl. Maj:t i nåder anbefalld, granskning af hufvud-
stadens Polisväsende, uti underdåniga skrifvelser den 24 Maj 1849 och den 27 
Februari 1850 afgifvit förslag till reorganisation af hufvudstadens Polis- och 
Nattbevakning, dervid, i afseende på nattbevakningen, Öfver-Ståthållare-Embe
tet ansett, att, efter upplösning af den derför afsedda del af Stadens Militär-
corps, samma bevakning borde, under Öfver-Ståthållare-Embetets för Polis-
ärender omedelbara uppsigt, genom Stadens Polis ombesörjas; så har Eder 
Kongl. Maj:t, enligt skrifvelse till Öfver-Ståthållare-Embetet den 9 Mars sist
nämnde år, funnit godt i nåder fastställa samma förslag för en tid af 3:ne 
år eller från och med den 1 September 1850 intill den 1 September 1853. 
Jemlikt högstberörde nådiga Skrifvelse utgöres för närvarande den under 
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Öfver-Ståthållare-Embetet ställda Polis- och Nattbevaknings-personal af 10 
Poliskommissarier, 20 Polis-Öfverkonstaplar, 160 ordinarie Poliskonstaplar, 
samt 200 extra Poliskonstaplar, hvilka äro till tjenstgöring anställda inom 
hufvudstadens 80 bevaknings-distrikter, utgörande 16 för sjelfva inre Sta
den med Norrbio, 24 för Södermalm och 40 för Norrmalm med Kungs
holmen, Ladugårdslandet och Djurgårdsstaden. Hvarje distrikt äger till be
vakning 2 ordinarie och 2 extra Konstaplar, och ständig tillsyn öfVer bevak
ningen och allmänna säkerheten utöfvas af Kommissarierne, livar i sin trakt, 
nemligen 2 i sjelfva Staden, 3 på Söder- och 5 på Norrmalm, hvarjemte Öf-
verkonstaplarne begagnas såsom biträdande befäl och kontrollanter öfver 
den egentliga bevakningspersonalen. Härförutan hafva Stadens 3:ne Fiskaler 
åliggande att, närmast Kommissarierne, vaka öfver ordningen och säkerheten 
inom hufvudstaden, för hvilket ändamål deras verksamhet är fördelad inom 
vissa trakter af Staden, så att en är stationerad i inre Staden, en på Söder-
och en på Norrmalm; dock kan så väl åt Stadsfiskalerne, som åt den öf-
riga ofvannämnda Polispersonalen, uppdrag lemnas utom de stadsdelar, trak
ter och distrikter, der de äro stationerade, äfvensom det i allmänhet åligger 
dem att utan särskilda ordres bidraga till ordningens och säkerhetens upp
rätthållande hvar helst så påfordras inom hufvudstaden. 

Nattbevakningen, vid hvilken hufvudstadens Garnison särskildt biträder 
medelst 3:ne fasta vaktposteringar, nemligen en på Norr- och 2:ne på Söder
malm, utom de vanliga militärvakterna, samt patrulleringar i Stadens yttre 
trakter, verkställes af Poliskonstaplarne, under kontroll af vederbörande be
fäl, sålunda att, från klockan 10 på aftonen till klockan 6 på morgonen hvarje 
dygn, en ordinarie och en extra Konstapel inom hvart och ett distrikt äro 
i ständig verksamhet, nemligen 2:ne från klockan 10 till klockan 2, och 2:ne 
från klockan 2 till klockan 6, hvarefter de andra Konstaplarne äro från be
vakning under den öfriga tiden af dygnet befriade, såvida icke utomordent
liga omständigheter påfordra ett annat förhållande, hvaremot, i afseende på 
Polisbevakningen under dagarne, från klockan 6 på morgonen till klockan 10 
på aftonen, då hufvudstadens befolkning är i rörelse och så noggrann bevak
ning som under nätterna icke erfordras, två hvarandra närmast belägna di
strikter äro sammanslagna till ett , der bevakningen turvis förrättas af dessa 
distrikters ordinarie Konstaplar, på det ätt de sednare dels måtte kunna er
hålla nödig hvila, och dels vara i tillfälle att, då så påfordras, komma till
städes hos Poliskammaren och Domstolarne; hvarförutan af manskapet vid 
den särskildta Brandsläcknings-corps, hvarom här nedan förmäles, patrulle-
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ring nattetid äfven verkställes i den trakt, der dess vaktrum är beläget, samt 
transport af häktade personer från samma trakt till Stadens häkte besörjes. 

Kostnaderna för hufvudstadens Polis i sin helhet äro, enligt den af Eder 
Kongl. Maj:t den 4 Maj 1850 i nåder fastställda Stat, följande: 

Lön till Poliskammarens Embets-och Tjenstemän 10,700:— — 
Aflöning åt 10 Poliskommissarier 

à 600 6,000: — 
Dito åt 20 Öfverkonstaplar à 400 8,000: — 
Dito åt 120 Konstaplar à 300 . . . 36,000: — 
Dito åt 40 Konstaplar à 250 . . . 10,000: — 
Dito åt 200 extra Konstaplar à 100 20,000: — 
Dito åt 3 Ordonanser och 2 Vakt

mästare à 300 1,500: — 
81,500: 
— 92,200: Diverse Utgifter: 

Till belöningar för upptäckter af brott, samt 
till uppsigt å misstänkte personer 5,000: — 

Omkostnader för Polisvaktkontoren 
jemte skjuls- och transport-kost
nader, samt oförutsedda utgifter 3,000: — 

Åtskilliga andra utgifter och omkost
nader, såsom för skrifmaterialier, 
prenumeration å tidningar, tryck
ning af kungörelser och annonser, 
hyror, lyshållning, inköp och un
derhåll af inventarier, m. m. . . 4,033: 16. 

12,033.16.— 
Till pensionering af befälet vid det upplösta 

Nattbevaknings-kompaniet af Stadens Militär-
corps 1,966: 32. — 

1 4 , 0 0 0 : 

Summa B:ko R:dr 106,200: 
Inkomsterne åter uppgå, enligt åberopade Kongl. Bref af den 9 Mars 

1850, till följande belopp: 

Anslag 
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Anslag från Statsverket 15,000: 
» från Brandvaktskasse-administrationen 30,000: 
» från hufvudstadens Drätselkommission 10,000: 
» af afgiften för rättigheten till minutförsäljning af brän-
vin och andra brända eller distillerade starka drycker in
om hufvudstaden 50,000: 

En tredjedel af Polispersonalens anparter i de till Poliskam
maren inflytande böter, beräknad till 1,200: 

Summa B:ko R:dr 106,200: — — 

Hvartill kommer att Öfver-Ståthållare-Embetet, som skulle bestrida kost
naderna för den corps, som erfordrades för servering af en brandsläcknings-
spruta, samt utbetala ofvanomförmälde pensioner till befälet vid f. d. Natt-
bevakningscorpsen, uppbär den af Stadens Brandförsäkringskontor beviljade 
förhöjning i brandvaktsafgiften för alla öfver 12 års tid brandförsäkrade egen
domar; varande af ofvanberörde anslag anvisade till Polisen i dess helhet 
och för besörjandet af dagbevakningen, från Statsverket 15,000 R:dr, från 
Drätselkommissionen 10,000 R:dr, af bränvinsminuterings-afgiflerna 50,000 
R:dr samt beräknade bötesandelar 1,200 R:dr, eller tillsammans 76,200 R:dr; 
och för nattbevakningen, med dermed förenad skyldighet, i fråga om brand-
släckningsanstalterna, från Brandvaktskasse-administrationen 30,000 R:dr, jemte 
ofvanomförmälde tillökade brandvaktsafgift från Brandförsäkringskontoret. 

I afseende på nyssnämnde anslag från Branvaktskasse-administrationen 
till belopp af 30,000 R:dr, beräknade att utgöra den, efter gällande och till-
lämpade författningar, till nämnde administration ingående brandvaktsafgift 
af 35 skillingar på hvarje tusende Riksdaler af de fasta egendomarnes taxe
ringsvärde, hafva hufvudstadens fastighetsägare medgifvit att berörde anslag 
finge på försök under tre år från bemälde administration utbetalas såsom 
bidrag till kostnaden för Stadens nattbevakning, omedelbarligen verkställd 
genom Polisen, hvarvid fastighetsägarne dock fästat följande förbehåll, nem-
ligen: 1:o att liden för bidragets utgående räknades från den dag då den 
nya nattbevakningen trädde i verksamhet; 2:o att, sedan två år derefter för
flutit, till fastighetsägarnes profiling och afgörande borde öfverlemnas, huru
vida de ville medgifva bidragets fortfarande och följaktligen nattbevakningens 
förrättande genom Polisen utöfver den till högst tre år bestämda tiden; och 
skulle nämnde bevakning emedlertid oafbrutet vidmakthållas under det åter
stående tredje året, inom hvars förlopp förslag till en ny organisation deraf, 
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om en sådan skulle anses nödig, borde vara uppgjordt samt till fastighets-
ägarnes godkännande framstäldt så tidigt, att verkställighet omedelbart efter 
tredje årets utgång kunde följa; 3:o att om, efter de 2:ne årens utgång, i 
och för nattbevakningens underhållande antingen på ifrågavarande eller ett 
förändradt sätt, behof skulle sig yppa af ett bidrag från Brandvaktskassan, 
öfverstigande den behållna inkomst kassan erhåller genom taxering efter 35 
sk. på hvarje l,000:de R:dr af egendomarnes taxeringsvärde, borde talan om 
icke fastighetsägares förpligtande till deltagande uti den för nattbevakningen 
erforderliga kostnad föregå ärendets slutliga ordnande; äfvensom det skedda 
medgifvandet af brandvaktsmedels användande i och för underhåll af natt
bevakning genom Stadens Polis icke i något afseende finge anses grundlägga 
framtida anspråk på ett vidsträcktare deltagande å fastighetsägares sida i Sta
dens nattbevakning, än för det då närvarande ägde rum; samt 4:o att pen
sioner eller ersättningar till den personal, som i och för nattbevakningens 
fullgörande eller kontrollerande blef antagen, icke kunde fastighetsägarne el
ler Brandvaktskassan affordras, och att Brandvaktskassan icke heller finge be
lastas med någon pension till högre eller lägre personal af då varande för 
nattbevakningen afsedda corps, derest icke, vid inträffande förafskedande, lag
lig rättighet dertill skulle förefinnas, men i alla händelser icke om pensio
nären skulle befordras till annan tjenst med lön å Statens eller Stadens stat 
för mera än som ej motsvarades af den honom tillfallande lönen; och har 
Stockholms Stads Brandförsäkringskontors Öfverstyrelse, med anledning af 
fastighetsägarnes berörde beslut och under de deruti omförmälde vilkor, så 
vidt de voro på kontorels förhållanden till Brandvaktskassan tillämpliga, bi
fallit att Brandförsäkringskontoret finge åtaga sig att för en tid af tre år, 
räknade från och med den dag då den föreslagna nya ordningen med natt
bevakningen på försök trädde i verket, ulöfver nu gällande, efter 35 sk. för 
1,000 R:dr af i tolf år försäkrade egendomsvärden beräknade, och från Brand
försäkringskontoret till Brandvaklskasse-adminislrationen utgående brandvakts-
afgift, såsom ytterligare bidrag för ifrågavarande ändamål, uppå bemälde ad
ministrations reqvisition till densamma utbetala särskild tillökt brandvakts-
afgift af 13 sk. för hvarje l,000:de R:dr af förrberörde i tolf år försäkrade 
egendomsvärden, med förbehåll för öfrigt att under tiden någon förändring 
icke finge äga rum i de tre af Stads-Militär-kompaniet dittills serverade di
striktsprutors verksamhet, så att desamma derefter, som dittills, vid eldtill
fällen vore att tillgå och, under nödigt befäl, af tillräcklig personal utan nå
gon särskild kostnad betjenades; hvarjemte Stadens Drätselkommission, af 
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h vilken yttrande blifvit infordradt, huruvida anslaget å 50,000 R:dr B:ko 
kunde af den till Stadskassan inflytande bränvinsförsäljnings-minuterings-
afgiften, under hvartdera af de tre år, för hvilka samma afgift blifvit be
stämd, till den nya Polis-organisationen vara att påräkna, uti afgifvet under
dånigt utlåtande tillkännagifvit, alt som, enligt den af Stadens Handels- och 
Ekonomi-Kollegium meddelade uppgift, berörde minuterings-afgift under år 
1850 utgjorde omkring 60,000 R:dr B:ko, tillgång derå för samma år således 
funnes till det afsedda beloppet af 50,000 R:dr, samt att, då någon minskning 
i det inflytande afgiftsbeloppet för de 2:ne återstående åren 1851 och 1852 
icke syntes komma att äga rum, enahanda tillgång jemväl för hvartdera af 
dessa bägge år vore att påräkna. 

Jemte det Eder Kongl. Maj:t för organisationen af hufvudstadens Polis 
och Nattbevakning från och med den 1 September 1850 till den 1 Septem
ber 1853 i nåder godkänt det af Öfver-Ståthållare-Embetet afgifna förslag, 
har Eder Kongl. Maj:t tillika, uti Dess ofvan åberopade skrifvelse af den 9 
Mars förstnämnde år, bland annat i nåder förklarat, att befälet vid Nattbe-
vakningskompaniet af Stadens Militärcorps finge under förberörde 3:ne år på 
af Öfver-Ståthållare-Embetet föreslaget sätt pensioneras, samt att fråga om fort
farande pensionering borde, derest anslaget från Brandvaktskassan icke vidare 
komme att till Polisen utgå, underkastas Eder Kongl. Maj:ts särskilda nådiga 
pröfning, sedan Stadens husägare blifvit i ämnet hörde; att, jemte det Eder 
Kongl. Maj:t bemyndigat Öfver-Ståthållare-Embetet att vidtaga alla på Embetet 
ankommande åtgärder, som för förslagets ändamålsenliga genomförande kunde 
blifva af nöden, Eder Kongl. Maj:t lät meddela vederbörande Militärbefäl-
hafvare i hufvudstaden nådig befallning att, efter närmare aftal med Öfver-
Ståthållare-Embetet, träffa erforderliga anstalter för åstadkommande af de gar
nisonsposteringar och militärpatruller, som i den fastställda organisations
planen för nattbevakningen blifvit beräknade; att derest, efter den bestämda 
terminen af tre år, husägarnes och Brandförsäkringskontorets bidrag för orga
nisationen skulle komma att upphöra, och nattbevakningen sålunda genom 
husägarnes förfogande på annat sätt bestrides, Polisen likväl finge, oberoende 
deraf hvad dagbevakningen samt ordningens och säkerhetens upprätthållande 
i allmänhet anginge, fortfarande förblifva ordnad efter de af Eder Kongl. 
Maj:t genom högstberörde skrifvelse i nåder gillade grunder, så vida icke 
under tiden inträffande omständigheter till annat förordnande föranledde; 
samt alt det skulle åligga Öfver-Ståthållare-Embetet att sedan tredje organisa
tionsåret ingått vidtaga nödiga åtgärder för att i stadgad ordning bereda af-
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görandet inom behörig tid af frågan om nattbevakningens organisation, efter 
det den bestämda terminen tilländalupit. 

Då den nya organisationen trädde i verkställighet först den t September 
1850 kan någon redogörelse för dess verksamhet icke blifva föremål för denna 
berättelse, som endast sträcker sig till sistnämnde års slut. 

I frågan om en ändamålsenligare gatulysning i hufvudstaden har, sedan 
hufvudstadens röstägande innevånare, hörde å allmänna socknestämmor inom 
de särskilda territorialförsamlingarne, yttrat sig öfver framställda förslag i 
frågan, och detta ärende, deruti församlingarne stadnat uti skiljaktiga menin
gar, blifvit, jemlikt Kongl. Förordningen den 16 Mars 1847, till Sockenstämmo
nämnden hänskjutel, Socknestämmo-nämnden den 9 Oktober 1850 beslutat 
att en förbättrad gatulysning i Stockholm skall verkställas genom gas i lö
pande rör inom Nicolai, Clara och Jakobs församlingar, med afledning, så vidt 
och snart sig göra låter, till de öfriga församlingarne, der emedlertid en 
likaledes förbättrad gatubelysning bör äga rum, hufvudsakligen med Argandska 
lampor, samt för öfrigt med små lyktor, lysande antingen med olja eller 
portativ gas, och att kostnaderna härför böra bestridas af så väl fastighets
ägare som icke fastighetsägare, och att hufvudstadens invånare åtaga sig 
tills vidare och för en tid af 30 år för en förbättrad gatubelysning: l:'o Sta
dens hus- och tomtägare en årlig afgift af 16 sk. för hvarje tusende riksdaler 
af husens och tomternes taxeringsvärden; 2:o Stadens hus- och tomtägare en 
årlig afgift af 5 sk. å riksdalem af den för hus och tomter utgående bevill
ning enligt 2:a eller motsvarande artikel uti Bevillningsförordningen; 3:o Sta
dens invånare, både fastighets- och icke fastighetsägare, en årlig afgift för 
embete, tjenst eller pension af 2 sk. efter 2:a eller motsvarande artikel i 
Bevillningsförordningen; för näring och rörelse eller sådan handtering, hvar-
för bevillning erlägges, af 4 sk. å riksdalern efter 2:a eller motsvarande ar
tikel uti Bevillningsförordningen; 4.o De Stadens invånare, hvilka bebo 
lägenheter emot hyra, öfverstigande 200 R:dr B:ko, men ej i Stockholm be
tala bevillning för fastighet, embête, tjenst eller pension eller näring och rö
relse, en procent af hyressumman. Härförutan har Socknestämmo-nämnden 
fastställt, bland annat, att gatulysningen i hufvudstaden må bestridas såsom 
en för hela staden gemensam angelägenhet, under en särskild styrelse eller 
administration, beslående af en ledamot från hvarje af hufvudstadens terri
toriella församlingar, vald af Socknestämmo-nämnden för elt år i sender, samt 
en ledamot för det allmänna, utsedd af Öfver-Ståthållare-Embetet, jemte ett 
lika antal suppleanter, pä enahanda sätt utsedda, åt hvilken administration 
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borde öfverlemnas ej mindre att uppgöra planen för den förbättrade gatu
belysningen i hufvudstaden och underställa densamma Öfver-Ståthållare-Em-
betets profiling, än äfven att afsluta kontrakt med vare sig ett bolag eller 
enskild entreprenör om en förbättrad gatulysnings inrättande och underhål
lande i Stockholm, allt med iakttagande deraf att beräknade tillgångar icke 
öfverskridas. 

De åtgärder, hvilka i följd af detta beslut af administrationen blifvit 
vidtagne, komma att i nästa afgifvande berättelse hos Eder Kongl. Maj:t i 
underdånighet anmälas. 

Hvad gatuläggningen vidkommer, har densamma blifvit ombesörjd under 
fortfarande tillsyn af den Styrelse, som under namn af "Förvaltningen för 
Gatuläggningsarbetena", enligt Eder Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 13 Maj 
1845 erhållit uppdrag att bestyret dermed öfvertaga; och i denna berättelse 
skall längre fram under rubriken "Stadens inkomster och utgifter" lemnas 
redogörelse för Förvaltningens åtgärder under nu ifrågavarande år. Genom 
Eder Kongl. Maj:ts nådiga Förordning angående gators och allmänna plat
sers underhåll i hufvudstaden af deu 25 Maj 1849 hafva nådiga föreskrifter 
blifvit meddelade i afseende på gatuläggningens beskaffenhet och gatulägg-
nings-skyldighetens fullgörande. 

Brandsläckningsanstalterna hafva omsorgsfullt varit underhållna och nå
gon annan förändring deruti har icke ägt rum, än den här ofvan omnämnda, 
nemligen att 2:ne af de sprutor, som serverades af Stadens numera upplösta 
Militärcorps, erhållit egen servis af den särskilda Brandsläckningscorps, 
som aflönas genom den af Brandsläckningskontoret beviljade förhöjning i 
brand vaktsafgiften. 

Uppförandet af nya Cellfängelsebyggnaden har under nu ifrågavarande 
trenne år fortgått, så att densamma den 1 April detta år kunnat till begag
nande upplåtas, men som redogörelse derför icke tillhör förevarande berät
telse, är i afseende på förbättringen i fängelserna och fångvården för de nu 
ifrågavarande trenne år icke något att i underdånighet anmäla. 

Ett lika förhållande äger jemväl rum i afseende å skjutsningsanstalterna 
för hufvudstaden, hvari någon förändring under dessa 3:ne år icke blifvit 
vidtagen. 
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Angående bofrudstadens Undervisningsanstalters samt Fattigförsörjnings-, Välgörenhets-, Sjukvårds- och 
Arbets-inrättningars tillstånd sådant detsamma, enligt vederbörandes uppgifter, befanns vid 1850 års slut, får 
Öfver-Ståtbållare-Embetet meddela följande underdåniga redogörelse, hvilken, till vinnande af en lättare öfversigt, 
blifvit uppställd nnder särskilda bestämda titlar, med anteckningar om de förändringar en eller annan af samma 
inrättningar undergått nnder den tiderymd, denna berättelse omfattar: 

A) Undervisningsanstalter . 

1:o) Läroverk och Skolor lydande under Direktionen för Stadens Undervisningsverk. 

1) Lärarnes lönebelopp är uppgifvet vara detsamma som vid sista berättelsen, med tillägg af 500 R:dr för en 
extra ordinarie lärare. Ar 1848 måste lärjnngarne, som dittills blifvit undervisade på tre ardelningar, till 
följe af deras betydligt ökade antal fördelas till undervisning på fyra afdelningar, och en ny extra ordinarie 
lärare tillförordnas. 

2) Ar de 8 lärarne äro 3 dupplikanter, b vardera med 150 R:dr i arfvode. Läseordningen är med början af 
1850 såvida förändrad, att 2:ue klasser äro fasta ocb inom de 3:ne andra undervisa ambulatoriska lärare 
bvar i sitt läroämne. 

3) Utom det ntförda peuoingebeloppet ar lärarnes löner äro till dem anslagna 65 tunnor spanmåi. 
4) Af lärarne äro 3:oe dnpplikanter, bvilka åtnjuta tillsammans 450 R:dr i arfvode. Till Rektors ocb 2:ne or

dinarie kollegers aflöning ulgå 180 tunnor spanmåi. Utom uppförde räntebärande fonder bar skolan 3:oe 
premie-kassor, till kapitalbeloppet ej uppgifna. 

5) Enligt förra berättelsen bade denna skola räntebärande fonder, donerade af dels Enkefrn von Baltbasar 4,000-
dels en okänd gttvare 300, ocb dels Bryggaren Hartman 1,000 R:dr. 

6) Elevernas antal år 1847 otgjorde 106. Minskningen l detta antal uppgifves bärflyta derifrån, att eo ny folK-
skola blifvit inrättad i S:t Nicolai rörsamling. 

7) År 1847 fonnos 1 Norra allmänna Barnskolan 130 ocb i södra 123 lärjungar. 



31 

2:o) Skolor, ställda under inseende dels af Stockholms Stads Konsistorium eller Kongl. Hof-
Konsistorium, dels af särskilda Direktioner och Styrelser. 

8) Denna skola, som år 1847 omorganiserades, utgöres af följande afdelningar : l:o Goss-skolans högre afdelning 
(r. d. Krart'ska friskolan och församlingens fri- och fattigskola för gossar) med 2 lärare; 2:0 Flickskolan 
med 4 lärare; 3:0 Goss-skolans lägre afdelning med 1 lärare; och 4:0 förberedandeafdelningen med 1 lärare. 
Allmänna folkskole-fonden har, ntom ofvaonppgifoe fonder, tvänne fastigheter inom Staden till sammanlagdt 
värde af 45,000 R:dr. 

9) Denna skolas utgifter bestridas genom från Stadsnämnden ingående medel. 
10) Utom ofvanoämnde räntebärande fond har skolan en fastighet, brandförsäkrad för 18,000 R.-dr. Bland ut

gifter "af andra slag11 är kostnaden för barnens middagsspisning från den 1 November 1849 till den sista 
April 1850 inbegripen. 

11) Denna skola bar gemensamma fonder och inkomster med folkskolan för gossar. 
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12) Dessa skolor underhållas ar sällskapet pro fide el Cbristiaoismo, bvars fond ntgör 21,000 R-.är B.-ko med 
räntan hvaraf lärarne aliénas och utgifterna för skolorna bestridas. De 8 äldsta kateketerna åtnjuta iårl ig 
lön 100 K:dr, och de 2:ne yngsta hvardera 50 R:dr, och de 2:ne lärarne vid slafoingsklasserna 33 R:dr 16 
sk. hvardera. 

13) Beklädnadsronden vid denna skola utgjorde år 1850: 2,255 R:dr 30 sk. 4 r.-st., och inkomsterne 109 R.dr 
9 sk. 7 r:st., deraf 10 barn erhöllo beklädnader för tillsammans 73 R:dr 14 sk. 

14) Den uppgifna räntebärande ronden tillhör Kongl. Svea Artilleri-Regementet särskildt, och är icke för skolan 
allena, utan för regementets bambus-inrättning i dess helhet. 

r) Vexel-
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15) Folkskolelärare-seminarium är förenadt med normalskolan, och står under närmaste inseende af Direktionen 
för Vexelundervisningens befrämjande. Utgifterna äro lnbegripne i dem för normalskolan. Stipendier for folk
skolelärare-elever bafva enligt Kongl. Brefvet den 5 December 1845 utgått för nvardera af åren 1848 och 
1849 med 1,500 R:dr och för år 1850 med 1,300 R:dr. 

16) 6) Utom årsafgifter af Slöjdföreningens ledamöter och elevers afgifter, åtgjorde skolans inkomster af stats
anslag 2,000 R:dr, anslag af Stadens Drätselkommission 800 R:dr och af Bemedlingskommisslonen 400 R:dr. 

17) Under år 1848 nodergick Institutets hns betydliga reparationer, alla trädbus borttogos och gårdsplatsen för-
seddes med prydliga planteringar. Huset vid Glasbruksgränden inreddes till lokaloför bibliothek, chirurgisk 
nstrumentmakareverkstad, boställe för inspektor, 3 adjunkter och 8 studerande. Ar 1849 erhölls anslag till 
bibliothekets inredning och uppställningen deraf verkställdes under året. 

18) Sedan år 1848 bar det årliga statsanslaget ökats från 3,900 R:dr till 5.033 R:dr 16 sk. Bland eleverna 
hafva 50 genomgått gymnastisk kurs, 1,4#5 varit skolungdom; 515 män och 339 qvinnor begagnat sjuk
gymnastik och 101 äldre män friskgymnastik. Utexaminerade lärare och instruktörer voro 36. 

19) Denna undervisningsanstalt, som blifvit stiftad af ftamlidne Grosshandlaren Abraham Rydberg, har den 4 Maj 
1850 af Eder Kongl. Maj:t erhållit faststäldt reglemente. — Sedan år 1849 hafva af stiftelsens tillgångar 
underhållits en praktisk Sjömansskola och en förberedande Navigations-undervisningsanstalt. Vid först
nämnde skola, som-hålles öppen från och med Maj till ocb med September månader hvarje år, hafva tjenst-
gjort en öfver- oeh fyra underlärare, -och för meddelande af förberedande navigations-undervisning åt clt 
mindre antal af praktiska skolans elever, från Oktober till och med April månader, har en särskild lärare 
v a r i t anslälld. Inkomsterne hafva bestått af räntor å det donerade kapitalet 130,000 R:dr och hyresafkast-
ning af en till 20,000 R:dr uppskattad egendom. Utgifterna hafva hufvadsakligen utgått till aflöningar, ut
redning af den stiftelsen tillhöriga Exercis-briggen Carl Johan, öfningsresor till sjös, kosthållning och be
klädnad åt stiftelsens rattigaste elever, m. m. 

Oerättehe öfver Stockholms Stad för åren 1848—1850. 
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B) Fattigvårds- och Pensionsanstalter samt andra Barmhertighetsinrättningar. 

Hufvudstadens Fattigvård har under ifrågavarande 3:ne år blifvit af 
Stockholms Stadsnämnd såsom Öfverstyrelse och af församlingarnes Fattigvårds-
och Ordningsafdelningar fortfarande bestridd i enlighet med de uti Kongl. 
Stadgan angående Fattigvården i Stockholms stad den 1 April 1843 be
stämda grunder. 

Till beredande af ökad enhet i fattigvårdsförvaltningen inom de sär
skilda församlingarne har Stadsnämnden fastställt icke allenast formulärer 
för Församlingsnämndernas Fattigvårdsafdelningars räkenskaper, i förening 
med nödiga kontroller vid deras upprättande, än äfven en tariff för utdel
ning af kost, kontant understöd och sjukpenningar till fattighus- och försörj
ningshjonen, i sammanhang hvarmed erforderliga föreskrifter blifvit afSlads-
näranden meddelade beträffande ordningen och sättet för utom hus boende 
fattiges understödjande. 

Angående det under Stadsnämndens öfverinseende, men af en särskild 
Styrelse förvaltade allmänna Arbetshuset, kommer att under rubriken "Arbets
inrättningar" lemnas redogörelse. 

Förutom de tillfällen till sysselsättning Allmänna Arbetshuset lemnat, 
har under vintermånaderna arbetsförtjenst blifvit beredd för ett stort antal 
fattige vid arbeten, som, efter öfverenskommelse emellan Stadsnämnden och 
Förvaltningen för gatuläggningsarbetena, föranstaltats af sistnämnde Styrelse, 
emot ersättning af allmänna latligvårdsmedlen. 

Provisoriska sjukhuset, hvarom vidare redogörelse i denna berättelse före
kommer under rubriken "Sjukvårdsanslalter", har från och med år 1848 för
valtals af en särskild Direktion, som utgöres af en Ordförande, hvilken Stads-
nämnden för hvarje år inom sig utser, 2:ne ständiga ledamöter, nemligen 
förste Stadsläkaren och den vid Sjukhuset anställde Öfverläkaren, samt 2:ne 
andra af Sladsnämnden årligen valde ledamöter. Vid sjukhuset finnes en 
Underläkare, en Kommissarie samt nödig beljening. 

Högsta medeltalet om dagen af de under år 1850 å Fattigherberget in
hysta hjon har utgjort 208 och det lägsta 58. 

Den allmänna fattigförsörjnings-afgiften, som af Hufvudstadens invånare 
erlägges, har från och med år 1850 utgått med 24 sk. af hvarje mantals-
skrifven person, som fyllt 18 år, samt med 16 sk. för hvarje R:dr bevill
ning enligt andra artikeln i gällande Bevillningsförordning. 
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Af Stadsnämndens räkenskaper för år 1850 inhemtas följande förhål
landen: 
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Stadsnämndens tillgångar vid 1850 års slut i fastigheter, fordringar, in
ventarier, m. m. upptagas i räkenskaperna till 121,247 R:dr 28 sk. 9 rst.; 
hvaremot Stadsnämnden hade att ansvara för skulder till ett belopp af 57,450 
R:dr 11 sk. 2 rst. 

Fattig- och Försörjningshusen i stadens åtta territorial-församlingar ägde år 
1850 tillgångar i kapitaler och fastigheter tillsammans till 386,305 Rdr 29sk.3rst. 

Samma år utgjorde deras inkomster, inberäknade Stadsnämndens bidrag, 
97,838 R:dr 13 sk. 5 rst. samt utgifter en lika stor summa. 

Under loppet af år 1850 var högsta antalet af fattighushjon 1,103 och det 
minsta 1,021; af försörjningshjon högsta antalet 558 och minsta 286, samt af 
personer, som utom hus åtnjöto fattigvård, högsta antalet 1,312 och minsta 326. 
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Angående nedannämude Militärcorpsers ocb församlingars särskilda underslödsfonder och fattigvårdsanstalter 
år 1850 äro följande uppgifter meddelade: 

1) Furatom ofvan opptagoa kapitaltillgåag förvaltas af Direktionen öfver Pensioosinrättningen en af Hofmarskalken 
F. Rentersköld gjord donation, bvars kapitalbelopp vid 1850 års stat uppgick till 22,685 R-.dr 40 sk. 8 rst. 
Denna fond ackumuleras fortfarande ocb afbidas gifvarens ntlofvade förordnande om räntemedlens användande 
för inrättningens ändamål. 

2) Räntebärande fonden är densamma, som nnder rubriken skolor blifvit upptagen. 

3) Utom ofvannämnde räntefond äger församlingens fattigvård en fastigbet, taxerad till 25,555 R:dr 26 sk. S rst. 
Öfverskottet af inkomsterna bar blifvit användt till reparation å fattigvårdens egendom ocb till amortering af 
ett lån, upptaget för en större beböflig reparation. 

I afseende på öfriga uti Hufvudstaden varande milda Stiftelser samt Pensions- och 
Understödsinrättningar ocli deras t i l ls tånd år 1850 meddelas följande: 
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I. Barnhus, Barnbördshus och Uppfostringsanstalter: 

1) Af underhållskostnad in natura äro 23,586 H:dr 1 sk. 7 rst. upptagna för barn inom Barnhuset, samt 86,844 H:dr 46 sk. 7 rst. be
räknade för barn utom Barnhuset. 

Under den 28 December 1850 blef, med upphäfvande af den för Direktionen öfver Stockholms allmanna Barnhus den 13 Maj 
1815 meddelade nådiga Instruktion, ett nytt reglemente för styrelsen och förvaltningen af allmänna Barnhuset i Stockholm i nåder 
utfärdadt, af hvars bestämmelser här torde böra omnämnas följande: att Direktionen skall tillse, det utgifterna icke fä öfverstiga in
komsterna; att för sådant ändamål icke flera barn fä i Barnhuset mottagas, än arets påräknade tillgångar kunna medgifva, och att i 
följe deraf inlösnings-afgiften beräknas sä noga ske kan efter verkliga kostnaden; att icke något barn öfver sex års ålder må intagas: 
samt att tills vidare understöd icke fär beviljas för barn, som ej blifvit ä Barnhuset intagna. 

2) Bland underhållstagarne voro utom Barnhuset 235, hvilka erhöllo fosterhjelp. 
3) Bland utgifterna finnes jemväl upptagen en lifränta å 650 R:dr. 
4) Bland utgifterna inbegripas jemväl förvaltningskostnader m. ni. 

II. Barmhertighetsinrättningar, som åt fattiga, egentligen ålderstigna, lemna bostad jemte 
underhållsbidrag uti inrättningens fastigheter: 

5 ; Den sä kallade Kniggeska pensionsfonden är ställd under Direktionens förvaltning; och utdelas den ärliga räntan ä samma fond till 
II) utom Drottninghuset boende obemedlade fruntimmer. 
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III. Pensionsinrättningar och andra fromma Stiftelser, till hvilka delägarerätt icke 
är beredd genom erlagda afgifter: 

6) Frän Kongl. Statskontoret hafva utom ofvannämnda pensioner, hvilka' dels å indragningsstaten och dels af allmänna statsmedel ut-
gifvits till personer boende inom och utom Stockholm, är 1850 blifvit anordnade till välgörenhetsinrättningar inom Stockholm 27.189 
B:dr, till sjukvårdsinrättningar derstädes 9,333 R:dr 16 sk. och till undervisningsanstalter 102,332 R:dr 30 sk. 

7) Af gratialister och andra militärpersoner, som är 1850 åtnjutit underhall från Wadstena Krigsmanshus-inrättning, hafva 97 personer 
erhållit ärliga pensioner, samt 13 tillfälliga understöd. Pensionernas helopp hafva utgjort 1,015 R:dr 16 sk. och de tillfälliga under
stöden 398 R:dr 32 sk. Dessutom har till det sä kallade provisionella Militär-forsörjningshuset utgått för detta likasom för föregående 
år en summa af 666 R:dr 32 sk. Banko. 

8) Utaf Rikets Ständer till julgåfvor åt fattiga anvisade 2,000 R:dr B.ko hafva smärre helopp utgått till 720 personer; från Bankofull-
mägtiges dispositionsräkning hafva till 12 personer blifvit utdelade 1 627 R:dr 24 sk. och af influtne bötcsmcdel hafva 2:ne personer 
erhållit 20 R:dr. 

9) Bland utgifterna "af andra slag" finnas jemväl inbegripne stipendier af 233 R:dr 16 sk. 
10) Antalet af de i Stockholm boende pensionärer är icke särskildt uppgifvet. 
11) Dessa pensioner utgå till befäl och manskap af det upplösta Brandvaktskompaniet. 
12) Uti det under titeln utgifter "af andra slag" upptagna helopp innefattas 540 R:dr donationsräntor. 
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13) Under är 1850 försäldes Sjömanshusets sjukhus för 5,01)0 R:dr B:ko; men deremot äro 10 sängar för sjuke sjömän ä Serafimer.Laza-
rettet upplåtna, emot en afgift af 1.Ï00 R:dr B.ko pr är. 

14) Berghmanska testamentsfonden, som af Riddarhus-direktionen förvaltas, »ger fastighet â landet, som afkastar i ärligt arrende 171 tunnor 
råg, jemte en frälseränta uppgående till omkring 70 R:dr ärligen. 

15) De pensionärer, som af denna inrättning njuta understöd, äro boende dels inom, dels utom Stockholm. 
16) Enligt testators föreskrift användas 85 R:dr årligen till de flitigaste barnen i församlingens skolor och det bfriga af räntan i det do

nerade kapitalet användes till pensioner ät faltiga sjukliga prestenkor och prestdöttrar. IV. Ofriga 
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I V . Öfriga Pensionsinrättningar i Hufvudstaden, till hvilka i allmänhet delägarerätt 
beredes genom årliga afgifter: 

17) Dessutom utdelades i gratifikationer och pensioner till 84 personer ett af Eder Kongl. Maj:t för sådant ändamål beviljadt anslag af 
5)000 R:dr. Det â Riksstatens 7:de hufvudtitel uppförda, under Direktionens för Arméens pensionskassa förvaltning ställda anslag 
utgår tills vidare med 55,000 R.dr ärligen till 790 pensionslagarc. Uppgift på antalet af de iassans pensionärer, som äro fcoende i 
Hufvudstaden, har icke kunnat erhållas. 

18) Af de uppgifne underhållstagarne hafva 241 åtnjutit understöd i Stockholm och 474 i landsorten. 

19) I följd af gällande föreskrifter utbetaldes dessutom frän Jernkontorets egna fonder Sr 1850: 5,066 R.dr 32 sk. till fem personer. 

20) Denna Pensionsinrättning trädde i verksamhet den 15 Augusti 1845, efter att den 31 Oktober 1844 hafva erhållit af Eder Kongl. 
Maj:t i nåder faststäldt reglemente. Inrättningen är bildad genom årliga bidrag af delägame, hvilka äro fördelade i 3:ne klasser, i 
förhållande till de utgjorda bidragen. 

Berättelse öfver Stockholms Stad för åren 1848—1830. 6 
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C) Sjukvårdsanstalter. 

Utom en första och en andra Stadsläkare, som af Stockholms Stad af-
lönas, finnes inom hvarje lenitorial-församling en af fattigmedlen aflönad lä
kare, hvilfeen det åligger att utan betalning biträda församlingens fatliga, som 
vid sjukdomstillfällen honom påkalla, hvarvid dessa tillika erhålla medikamen-
ter på fattigvårdens bekostnad. 

I hufvudstaden finnas för öfrigt följande allmänna Inrättningar för 
sjukvården: 

a) De vid Territorial-församlingarne inrättade sjukrum: Sjukvården ombe-
sörjes af fattigläkarne i församlingarne och omkostnaderna bestridas af fattig-
vards-inrättningarnes medel. 

b) Stockholms Stads och Läns Kurhus: Detta har icke till sin omfattning 
undergått någon förändring sedan sista berättelsen afgafs. De i samma berät
telse omnämnda 2:ne busigtningsläkares verksamhet har fortfarit och visat sam
ma fördelaktiga resultat, som förut är nämnd t. Kurhusets inkomster för 1850 
voro 20,283 R:dr 16 sk.; utgifterna 20,481 R:dr M sk. 10 nst. Kurhus-af-
giften har från och med år 1850 utgått med 16 sk. för hvarje inom Hufvud
staden mantalsskrifven person. Vid 1850 års slut ägde Kurhuset en kapital
behållning af 2,000 fi.dr; och blefvo under samma års lopp derstädes vårdade 
812 personer. 

c) Danviks Hospital och Dårhus samt den dermed förenade stiftelse för 
Civile Embets-och Tjeustemäns enkor och döttrar, kallad Enkehuset : Vid 1850 
års slut ägde Hospitalet uti jordegendom 9 9 | mantal, uppskattade till 536,238 
R:dr, af hvilka dock större delen är under skattemanna- och ständig besigt-
ningsrätt mot låg ränta upplåten. De af inrättningen använda byggnader 
samt derinvid belägna qvarnar äro brandförsäkrade till 84,831 R:dr 16 sk. 
Kapitalfonden utgjorde år 1850: 40,833 R:dr 16 sk. Inkomsterna uppgingo 
till 37,976 R.dr 12 sk. 4 r:st. och utgifterna för underhåll till 25,638 R:dr 
20 sk. 2 r:st. samt af andra slag till 17„032 R:dr 20 sk. 2 r:st. Antalet af 
underhållstagare var 348. 

d) Kongl. Serafimer-Lazarettet: Dess kapitalbehållning vid 1850 års slut 
utgjorde 292,756 R:dr 2 sk. 7 r:st, deruti icke inberäknadt värdet af fastig
heten 140,000 R:dr, eller inventarier, försäkrade till 30,000 R:dr. Inkom
sterna nämnde år utgjorde 45,298 R:dr 29 sk. 2 r:st., utgifterna för sjukvård 
och underhåll 42,916 R:dr 9 sk. 8 nst.; samt af andra slag 5,365 R:dr 37 sk. 
2 r:st. På Lazaretlet vårdades nämnde år 2,717 personer med ett antal af 
90,505 underhållsdagar. 
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e) Provisoriska Sjukhuset i Catharina f. d. Bränneri, hvarom förut i denna 
berättelse är omnämndt, hestår af tvänne afdelningar, den ena för btnsår och 
den andra för invärtes sjukdomar, eller så kallade medicinska afdelningen, 
hvarunder äfven hörer afdelningen för koppsmittade. Detta sjukhus har under 
ifrågavarande år varit särdeles anlitadt, och antalet af de under år 1850 vår
dade patienter har utgjort: 

För fattiga bensårspatienters behandling har dessutom fortfarande daglig 
vård kostnadsfritt lemnats vid 2:ne för sådant ändamål genom Stadsnämndens 
försorg underhållna förbindningsställen, belägna, det ena på Norr- och det an
dra på Södermalm. 

Kostnaden för provisoriska sjukhuset och nämnde förbindningsställen har 
utgått af allmänna fatligvårdsmedlen och är upptagen bland Stadsnämndens 
ofvauomförmälda uppgifter. 

f) Allmänna Garnisons-sjukhuset: Värdet å sjukhusets fasta egendom är 
uppgifvet till 149,916 R.-dr 32 sk. Dess inkomster, bestående af statsanslag, 
hafva utgjort 35,732 E:dr 27 sk. 4 nst. och utgifter 38,628 R:dr 31 sk. 3 r:st. 
De sjukas antal var år 1850 i medeltal 180. 

D) Arbetsinrättningar. 

a) Norra frivilliga Arbetshuset: Denna inrättning, som förvaltas af en sär
skild Direktion, med Kyrkoherden i Jakobs och Johannis församlingar såsom 
ordförande, hade år 1850 en fastighet upptagen i värde till 12,000 R-.dr. Ka
pitalbehållningen utgjorde 20,291 R:dr 16 sk. Inkomsterna 1,463 R:dr 16sk.; 
utgifterna till arbetslöner 1,941 R:dr och till förvaltningskostnad 995 R:dr 
16 sk. Arbetarnas antal uppgafs till 350. 
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b) Allmänna frivilliga Arbetshuset: Denna inrättning omfattar 3 särskilda 
afdelningar. l:o Det s. k. Lavererings~magasinet eller den afdelning, hvilken 
har till föremål att åt fattiga arbetsföre personer, som bo utom inrättningen, 
derjfrån meddela sysselsättning genom utlemnande af materialier till förarbet
ning i egna bostäder; 2:o Mans~afdelningen och 3:o Qvins-afdelningen, Dessa 
2:ne sistnämnda afdelningar lemna utrymme för omkring 300 hjon. Under 
år 1850 utgjorde medeltalet å mans-afdelningen 188 och å qvins-afdelningen 
79 hjon. Bland det stora antal olika sysselsättningar, som af inrättningens 
Direktion blifvit för den arbetande personalen anordnade, förekommer spanad, 
sågning, huggning och hemforsling af ved, galurenhålliiiug och handräcknings
arbeten utom hus, såsom de hufvudsakligaste och i större skala bedrifna. Hvad 
beträffar den i sista berättelsen omförrnälda vedrörelsen har densamma för 
fattigvärden medfört äfven den fördel, att ett betydligt antal af Hufvudsta-
dens mindre bemedlade invånare kunnat, emot billig, af Direktionen bestämd 
betalning, från Arbetshuset erhålla huggen och sågad ved hemförd till sina 
bostäder i smärre qvantiteter ända till 1-42: dels famn. 

Under år 1850 uppgick Arbetshusets förlust å det så kallade Levererings-
magasinet, anlitadt i medeltal af 407 personer i månaden, till ett samman-
räknadt belopp af 1,552 R:dr 30 sk. 9 r:st., på hvarje manligt hjon till 12 
R:dr 4 sk. 6 r:st., och på hvarje qvinna till 42 R:dr 33 sk. 8 r:st. för året. 
Samma år uppgingo utgifterna på hela inrättningen till 25,100 R:dr 43 sk. 
4 r:st. och inkomsterna till 17,910 R:dr 8 sk. 5 r:st, hvadan förlusten, som 

g enom tillskott af allmänna fattigvårdens medel betäcktes, utgjorde 7,199 R.dr 

4 sk. 11 r:st. 
Nedannämnde Inrättningar, hvilka ej kunna hänföras under ofvannämnde 

klasser, må äfven här omnämnas, nemligen: 

a) Stockholms Stads Sparbank: Denna inrättnings kapital uppgick vid 1850 
års slut till 1,901,309 R:dr 33 sk. 3 r:st., hvaraf delägarnes behållning var 
1,804,579 R.dr 34 sk., och Sparbankens, dels genom gâfvor, dels genom ränte
vinst och tillfallna medel uppkomna enskilda fond uppgick till 96,729 R:dr 
47 sk. 3 r:st. Antalet al delägare, som hade medel hos Sparbanken depone
rade, var vid 1847 års slut 13,045 och vid slutet af år 1850: 16,212 personer. 

b) Sällskapet för troget och dygdigt tjenstefolks belönande: Dess kapital vid 
1850 års slut uppgick till 15,673 R:dr 23 sk. 11 rst . Inkomsterna, bestående 
af räntor, inträdes- och årsafgifter af ledamöterna samt gåfvor, utgjorde sam-
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ma år 1,927 R:dr 16 sk., deraf 1,270 R:dr utdelades i belöningar och under
stöd åt 116 tjenstehjon och 116 R:dr åtgingo till förvaltningskostnader. 

c) Stockholms Assistans- eller Pantlåne-inrättning: Denna inrättning, be
stämd för de fattigare klassernas betjenande med lån mot pant, hvilken ifrån 
år 1832 varit åt enskild man på entreprenad öfverlåten, blef efter hans för
slag år 1848 ombildad till elt Stadens, under Drätselkommissionen lydande 
Embetsverk, som den 1 April sistnämnde år i denna form började sin verk
samhet och dervid öfvertog den då befintliga pantmassan, utgörande i antal 
52,090 panter och derpå utlånadt kapital 219,942 R:dr Banko. 

År 1850 utgåfvos 106.992 lån med inalles 545,834 R:dr, inbetaides ge
nom lösning och auktion 93,182 med 473,347 R:dr 16 sk. Inkomsterna ut
gjorde uti influtna räntor och provision 29,913 R-.dr 18 sk., straffafgift 1,129 
R:dr och auktionsafgifter 2,682 R:dr 22 sk., tillsammans 33,725 R:dr 1 sk.; 
och utgifterna bestodo af utbetald ränta å rörelsekapitalet 15,336 R:dr 22 sk., 
aflöningskostnad 13,187 R:dr 8 sk., och diverse omkostnader 2,338 R:dr 34 sk., 
tillsammans 31,362 R:dr 16 sk. Vid årets slut var den då befintliga pant
massan 64,927 i antal panter med 336,547 R:dr 16 sk. i utestående kapital. 

Då de låneafgifter, som af låntagare betalas och som utgöra inrättnin
gens inkomst, år 1848 blifvit för alla efter den 31 Mars utgående lån ned
satta till nära en tredjedel under hvad förut varit stadgadt, har den lindring, 
som derigenom beredes låntagarne, haft till följd dels att inrättningen seder
mera vida mer än tillförene blifvit af allmänheten om lånebiträde anlitad, 
samt lånerörelsen jemte förvaltningskostnaderna således mycket ökats, dels ock 
att inrättningens inkomst betydligen minskats i jemförelse med den stegrade 
utlåningen. 

Såsom lånefond anslog Drätselkommissionen år 1848 en summa af 200,000 
R:dr, h vara inrättningen betalar fyra procent årlig ränta; och då denna sum
ma redan från början var otillräcklig, helst del utestående utlåningskapitalet 
redan den 1 April 1848 utgjorde 219,942 R:dr, åtog sig Föreståndaren att 
anskaffa det derutöfver för lånerörelsen erforderliga belopp, mot tillgodonju-
tände af sex procents årlig ränta, ocii under förutsättning att detta tillskott 
ej skulle erfordras till högre summa än högst 100,000 R:dr, men när erfa
renheten sedermera år 1850 visade att äfven detta var för lånerörelsen otill
räckligt, har Drätselkommissionen till lånefondens förstärkning ytterligare an
slagit 50,000 R:dr alt derefter, i mån af behof, i lånerörelsen disponeras, emot 
det inrättningen erlägger sex procent årlig ränta å hvad af denna anslags
summa användes. 
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Stadens Inkomster och Utgifter samt kostnad för Stadens Styrelse. 

En från Stadens Drätselkommission meddelad uppgift pä Stadskassans inkomster 
och utgifter ifrågavarande tre år upplager följande: 

Inkomster: 

1:o. Af handel och sjöfart, efter afdrag af upp-
bördskostnader, der sådana ägt rum: 
Afgift af fartyg 
Drätselkommissionens andel af allmänna tolagen . . 

Stockholms Stads allmänna (olag är den be
tydligaste inkomst, som ingår till Stadskassan. Den 
ntgöres fortfarande med 2^ procent af tullvärdet 
för inkommande och 1 £ procent för utgående varor, 
med nndantag af dels uågra artiklar, för b vilka 
särskild tolag efter gifna föreskrifter erlägges, dels 
andra, som äro från tolag frie; och denna afgift, 
som, efter afdrag af allönings- och uppbördskost
nad, fördelas till Stadskassan med -^.-delar, Hamu-
ocn Brobyggnadsfonden med ,3,00 .-delar, Inqvarterings-
kommissionen med ^ ide la r ocb Stockholms all
männa Barnhus med 1^„:delar, bar odelad utgjort, 
utan afdrag af kostnader: 
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2:o. Öfriga Inkomster: 

Ar Stadens tomter, tomtören och tretiondepenningar, 
samt lösen för sådana tomter, som blifvit till 
Trie upplåtna 

Af hus och lägenheter, hyror 
Af Stads- och Bokauktionskamrarne 
Af bnrskapspenningar, saköresmedel, böter för fel

aktigt jern, tredje- och tiondepenuingar af arf, 
med flera smärre tillfälliga inkomster . . . . . . 

Arreudeafgift för bräuviusdistillerings-rättigheten . . 
Källarefrihetsmedel 
Bidrag från Brandförsäkringskontoret till eldsläck-

ningsredskapeus materiel 
Försålde fasligheter, nemligen : år 1848, norra Slag-

tarehnset för 6,000 K:dr och en del af tomten 
N:o 4 qvarteret Gåsen i S:l Clara församling för 
100 R:dr; år 1849, Stadens andel af å auktion 
försålde (ullfmsbyggnader vid Hammarby, Sab-
batsberg, Tanto, Lilla Jans och Tyskbagareber-
gens stationer; samt år 1850, till nedriftiiog 
försåld trädbyggnad å tomterna i\:ris 1 och 2 
qvarteret Styrpinn och N:ris 1 och 2 qvarteret 
Vintervägen, 216 R:dr 32 sk., samt en strand
tomt å Kungsholmen vid egendomen N:o 2 qvar
teret Päronträdet, 382 R:dr 39 sk., och för en 
strandplals vid egendomen i\:0 2 qvarteret Skiu-
narviken större, 50 R:dr 

Värdet af dels inköpte, dels nybyggde fastigheter: 
år 1848, Badsutnpar vid Ragvalds- och Kungs
holms broar, 3,786 R:dr; ny Vågkontorsbygg
nad i Jernvågen, 1,000 R:dr 30 sk.; Slaglhus 
vid Hof-Jaktvarrvet på Kungsholmen, 8,210 R:dr 
5 sk. il r:st.; tillökt värde genom nybyggnader 
vid egendomen N-.o 4 qvarteret Uäckelfjäll, 2,426 
R:dr 30 sk., och inköpte egendomen N:ris 1 och 
2 qvarteret Vintervägen, 900 R:dr; år 1849, 
frälsclägenheten Fjäderholmarne, 6,500 R:dr; f. d. 
Tullhusbyggnaderna vid Sabbatsberg, 1,400 R:dr; 
tillökt värde afbatlsump vid Ragvaldsbro, 85 R:dr 
32 sk.; dito af slagthuset å Kungsholmen, 203 
R:dr 25 sk.; dito af våghoutorsbyggnaden 1 
Jernvågen, 388 R:dr ii sk. 10 r:st., samt dito 
af kasernbyggnaden för renhållningshjon 1 N:o 4 
qvarteret Häckelfjäll, 5,154 R:dr 8 sk.; och år 
1850, egendomen N.-o 2 qvarteret Joqgfrun, 2,000 
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K:dr; egendomen INrris 1 och 2 qvarferet Styr-
pinn, 10,500 R:(lr; värdet af en påbörjad ka
sernbyggnad rör renbålloingsbjon i Stadsgården, 
3,500 R:dr; tillökt Tärde af en kontorsbyggnad 
I Jerovågen, 33 R:dr 28 sk.; och dito af egen
domen N:o4 qvarteret Häckelfjäll, 113 R:dr 16 
sk. 6 r:st. . 

Utgifter: 

1:o. Till Stadens allmänna Inrättningar: 
Bidrag till Slädens Knr- och Sjukhus 

» » H. K. H. Prins Carls Barnauppfostrings- . 
inrättning 

» » amortering' af Hamn- oca Brobyggnads-
fondens skald 

» » Stadens Polis: hyra och bidra» till af-
löning samt anslag till Polisbetjeuin-
gens lönerörbättring 

An m ä r k e s : att utom efter stat till byrå 
1,200 R:dr och sublevation till aflöning 1,525 R:dr 
hafva, enligt Kongl. Brefvet den 26 Februari 1839, 
af bro- och kaj-afgift af målbara våta varor i fat 
åren 1848 och 1849 till Polisbetjeningens löne
förbättring utgått per år 3,150 R:dr, samt år 1848, 
enligt Kongl. Brefvet den 8 December 1846, ett 
extra anslag af 7,000 R:dr, och år 1849, enligt 
Kongl. Brefvet den 23 Februari s. å., ett extra an
slag af 13,600 R:dr. Dessutom bar Polisverket år 
1848 uppburit hela beloppet af Fiuska tolagsmed-
len samt fyllnaden till 6.600 R:dr af Stadskassan, 
samt under åren 1848 och 1849 ytterligare 3,000 
R:dr af arrendeafgift af krogar och traktôrsstâllen. 
Från och med år 1850 utgår enligt stat till Polis
verket från Sladskassan årligen 10,000 R:dr och 
enligt Kongl. Brervet den 6 Juli 1849 af afgift för 
rättigheten att i Hufvndstaden i miiiot försälja brän-
vin 50,000 R:dr årligen. 

Bidrag till Stadens Läroverk 
x » Krono-uppbördsverket 
» » Stadens brandväsende 

2:o. Till 
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2:o. Till fromma Stiftelser: 

Frimurare-Barnhuset 
Magistratens Enke- ocb Pupillkassa, särsklldt an

slag jemte ränta på einbets- ocb tjenstemäns i 
Stadens kassa innestående begrafningshjelp, samt 
till Magistratens enskilda disposition 

3:o. Till Klereciets aflöning: 

ED Fångpredikant 

4:o. Stadens öfriga utgifter: 

Aflöning för Magistraten, dess tjensteinän och be-
tjente, samt de änder Drätselkommissionen ly
dande tjenstemän ocb betjente 

Publike byggnader, bvarmed förstås nybyggnader 
och muddringsarbeten, samt nnderbåll ar Stadens 
hos, hamnar, broar och bryggor, tillika med sär
skilda på Stadens omvårdnad beroende lägenheter . 

De huvudsakligaste byggnadsföretag, som af 
ofvauståeutle belopp blifvit bekostade, åro följande: 
hamn- och lastageplatsers, roddare- och tvättbryg
gors, passagebroars och afloppstrummors nybygg
nad, underhåll ocb förbättring, 48,136 R:dr 31 sk. 
2 r:st.; fortsatt hamnanläggning vid Kungsholmen 
emellan Eldkvarnen ocb Carolioska Institutet, 395 
R:dr 17 sk. 6 r:st.; muddring vid Stadens hamnar 
och stränder, 1,369 R:dr 20 sk. 7r.st . ; duc d'alber 
och inoringar i bamnarne, 1,493 R:dr I4sk. 8 r:st. ; 
nybyggnader och reparationer å allmänna reservoi-
rer, 8,739 R:dr 24 sk. 4 r:st.; underhåll i Jern-
vågarne af broar, bodar, plank ocb ställningar för 
jernets resning och ett nytt vågkontor derstädes, 
13,458 R:dr 5 sk. 9 r:st. ; nya badsampar vid 
Knngsholms och Ragvalds broar, 3,871 R:dr 32 sk.; 
fortsatt sänkning vid backen till bamnen å Riddar-
bolmen, 495 R:dr 13 sk.; allmänna pnmpars ocb 
brunnars aptering ocb underhåll, 6,898 R:dr 47 sk.; 
lyktors underhåll å allmänna platser, 2,186 R:dr 
18 sk. 6r:st.; slagthus vid Hof-Jaktvarfvet å Kungs
holmen, 8,413 R:dr 30 sk. t i r:st.; kasernbygg
nad vid Träsket för renbällningshjonen, 5,154 R:dr 
8 sk. ; samt till nya fäogelsebygguaden utöfver stats
anslaget, 54,382 R:dr 17 sk. i r:st., deribland dock 
inberäknad kostnader för flygelbyggnader lill Stadens 
hus N:ris 4 och 6 vid Myntgatan. 

Berättelse öfver Stockholms Start för åren 1848—1850. 7 
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Jemförelse emellan stadskassans inkomster och utgifter visar: 
för år 1848 öfverskott 8,908: 41. 6. 

» » 1849 öfverskott 33,280: i l . 10. 
» » 1850 brist 67,464: 32. — 

eller då medeltal räknas för dessa tre är, en ärlig brist af 8,42S R:dr 8 sk, 11 rst. 
Stadskassans skuld, efter afdrag af fordringar, hvilketi vid 1847 firs ut

gång utgjorde 209,187 R:dr i sk. 7 rst., har under dessa tre år blif vit ökad, 
hufvudsakligen genom nybyggnader, hvilka ännu icke äro fullbordade, och 
således ej kunnat i räkenskaperna till motsvarande värde uppföras, med 63,339 
R:dr 7 rst., så att den vid 1850 års slut utgjorde 272,526 R:dr 2 sk. n r s t , 
häribiand inberäknade å ena sidan alla Stadens skulder, således ej blott de 
reverserade och med ränta löpande, ulan äfven sådana utgiflsmedel, som Drät
selverket vid nämnde års slut var skyldigt, men icke då betalt, och följakt
ligen såsom skuld balancerai, t. ex. Hamn- och Brobyggnadsfondens, Inqvar-
teringskommissioneus och allmänna Barnhusets återstående tolagsandelar för 
året, samt å den andra stadskassans tillgångar ej allenast reverserade och med 
ränta löpande, ulan äfven andra fordringar, l. ex. hos uppbördsmän, hvilkas 
slutliga uppbörd icke kunnat vara vid årets slut levererade, behållning å räk
ning i Rikets Ständers Bank m. ni.; fastigheterna dock undanlagne. 

Då likväl denna jemförelse ej upplyser förhållandet med stadens ränte
bärande skuld, införes tillika för sådant ändamål följande beräkning: 

Stadskassans skuld utgjorde vid 1848 års bör
jan, enligt obligationer, löpande med 4 1/2 
procent ränta och utan rätt till uppsägning 
å Jångifvarens sida 

Dito dito 4£ procent 
Dito dito 4 d:o 

Uti Stadens kassa inneslående extra jernvågs-
medel, som äro derstädes deponerade, och 
genom Jernbärarelagets sparade arbetsför-
tjenst tillkomna, detsamma tillhöriga, h vara 
betalas k\ procent ränta 

Till stadens Brandförsäkringskontor, premie
lån, hvarå ränta betalas à 4 procent . . . 

Till nva Slussbvggnadsfonden 

hum ma ir.ko K:dr 
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Hvaremot fordringarna voro : 
Återstående lån till entreprenören för afträdes-

renhâllningen à 5 procent 
Till Pantlåne-inrättningens bedrifvande mot 

4 procent ränta försträckte 
Af Hamn- och Biobyggnadsfonden mot 4 proc. 

Således återstodo räntelöpande skulder n:dr 
Vid 1850 års slut var stadskassans så 

beskaffade skuld: 
Enligt obligationer, löpande med 5 procent 

ränta och utan rått till uppsägning å lån-
gifvarens sida 5,000: 

Dito 4£ proc 102,833: 16. 
Dito 5 proc 100,000: — 
Dito 4 | proc 452,566: 3 2. 
Dito 4 proc 221,433: 16. 

Extra jernvågsmedel 
Premielân 
Pantlåne-inrältningens vinstmedelsfond à 6 pet. 
Återstående köpeskilling för egendomen N:ris 

1 och 2 , qvarteret Styrpinn vid Packar
torget med dels 6 och dels 5 proc. ränta 

Fordringar äter voro: 
Återstod af till G. O. Bäckström för inrät

tandet af gästgifveri å Södermalm, mot 
4£ proc. försträckte 

Till entreprenören för allmänna renhållnin
gen för uppköp af inventarier, mot 5 proc. 
ränta försträckte 

Till Patitlåne-inrattningens bedrifvande, mot 
4 proc. ränta försträckte 200,000 R:dr och 
mot G proc. 28,647 R:dr 32 sk 

Af Hamn- och Brobyggnadsfonden med k\ 
proc. ränta 

hvarefter återstorio räntebärande skulder K:dr 
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hvartill komma tjenstemännens innestående begrafningshjelpsmedel, som vid 
1850 års slut utgjorde 42,485 R:dr 2 sk. och hvara ränta numera er
lägges à 5 proc, och vid anställd jemförelse befinnes alltså, att den ränte
löpande skulden blifvit under dessa tre är minskad med 74,407 R:dr 4 sk. 11 rst. 

Enligt 1850 års bokslut ägde stadens Drätselverk fastigheter till ett brand
försäkringsvärde af 480,000 R:dr samt dessutom åtskilliga icke brandförsäkrade 
lägenheter och tomter, uppskattade till 165,871 R:dr 46 sk. 6 rst., eller ett 
sammanräknadt värde af 645,871 R:dr 46 sk. 6 rst., hvaraf, efter afdrag af 
den uppgifna skuldsumman, 272,526 Rd:r 2 sk. 2 rst., en behållning af 
373,345 R:dr 4 4 sk. 4 rst. uppkommer till stadskassans fördel. 

Genom realiseriug af Stadens fastighelstillgångar kan dock ej skulden lörst 
blifva betald och derefter ett öfverskott uppstå, Staden eller dess Drätselverk 
tillgodo, emedan af Stadens fasligheter och tomter omkring £:delar äro oum
bärliga för allmänna eller municipala behof, så att endast £:del är att anse 
såsom en kapitaltillgång, användbar till gäldande af stadskassans skulder. Om 
äfven den uppgifna proportionen icke kan såsom osviklig antagas, är likväl 
otvifvelaktigt, att ganska många och ofelbart de betydligaste af Stadens fasta 
egendomar äro med afseende pä de Staden åliggande många och vigtiga all
männa förbindelser inabalienabla. 

Af den å Finska tolagsmedlen innestående behållning vid 1848 års början, 535 
R:dr 2 7 sk., och under samma år efter afdrag af uppbördskostnader influtne 
6,571 R:dr 20 sk., eller tillhopa 7,106 .R:dr 47 sk., hafva utgått till Polisbetje-
ningens löneförbättring 6,571 R:dr 2 0 sk., hvaremot återstoden, 535 R:dr 2 7 
sk., ännu ar odispouerad. 

Från och med 1849 hafva Finska tolagsmedlen, enligt Eder Kongl. Maj:ts 
nådiga Bref d. 8 December 1846 och 9 November 1847, ingått bland Stadens 
allmänna tolag. 

Enligt Kongl. Brefvet d. 6 Juli 1849 uppbär sladskassan, från och med år 
1850, afgift för rättigheten att inom Hufvudstaden i minut försälja bränvin 
m. m., hvilken afgift för nämnde år, efter afdrag af uppbördskostnader, ut
gjort ett belopp af 64,563: ». 10. 

Af denna inträd hafva följande utgifter blifvit bestridda, 
nemligen: 

Anslag till Polisverket, enligt Kongl. Brefven d. 9 Mars och 
4 Maj 1850 50,000: 
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Till fasta posteringar af Stockholms garnison, 
enligt Kongl. Brefvet d. 12 Oktober 1850 . . 469: 29. 6. 

Till Stockholms Stadsnämnd, enligt Kongl. Bref
vet d. 17 Januari 1851, för utvidgning af all
männa arbetshuset 10,000:— — 60,459. 29. 6. 

öfverskott vid årets slut, hvari dock äro inbe
räknade utestående restantier 4,093: 20. 4. 

Stockholms Drätselkommission, under hvars förvaltning jemväl lyder den 
s. k. Hamn- och Brobyggnadsfonden, har angående densamma lemnat följande 
uppgifter: 
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De under titel Bro- och Hamnbyggnader uppförde utgifter hafva varit 
för fortsatt kajbyggnad vid Nybrohamnen och igenfyllning af Packartorgs
viken samt för åtskilliga reparationer så väl å bron öfver Norrström som å 
en del kajer m.m. 

Behållningen af de medel, som i följd af Kongl. Brefvet den 9 December 
1836 dels utgått från Handels- och Sjöfartsfonden, dels blifvit af Hamn-och 
Brobygguadsfondens egna intrader afsatte för ombyggnaden af Söder-sluss, ut
gjorde vid 1850 års slut 23,424 R:dr 38 sk. 11 rst. 

Hamn- och Brobygguadsfondens skuld, som vid 1848 års början utgjorde 
410,387 R:dr 14 sk. 9 vsl., samt premielån å Öfverståthållarehuset, 3,400 
R:dr, eller tillsammans 413,787 R:dr 14 sk. 9 rst., uppgick vid 1850 års 
slut till ett sammanlagdt belopp af 363,773 R:dr 19 sk. 3 rst. 

När sistnämnde summa lillägges stadskassans ofvannämnde räntelöpande 
skuld, utgörande, efter afdrag af fordringar, 310,153 R:dr 32 sk. 1 rst., blif-
ver hela skuldbeloppet 673,927 R:dr 3 sk. 4 rst. 

Enligt sist afgifna berättelse var Stadens sammanräknade skuld vid 1847 
års slut 798,348 R:dr 3 sk. 9 rst., och har således under nu ifrågavarande 
3:ne år minskats med 124,421 R:dr 5 rst. 

I afseende på Borgerskapets förvaltande verk, Bemedlingskommissionen, som 
har Lill hufvudsakligt föremål dels att besörja uppbörden af de utskylder 
till Släden, hvilka af Borgerskapet årligen blifvit erlagda, samt att desamma 
förvalta och använda i öfverensstämmelse med de föreskrifter, som af Bor
gerskapets Äldste meddelats, dels ock att hand hafva de fonder, som, förväl
görande ändamål af Borgerskapet anslagna eller af enskilda personer depone
rade, äro ställde under Bemedlingskommissionens förvaltning, äfvensom atl 
tillse och förvalla det Borgerskapet tillhöriga börshuset och det på Borger
skapets enskilda bekostnad uppförda Navigationsskolehuset, hafva Borgerska
pets Äldste uppgifvit följande: 

Hvad först beträffar kommissionens inkomster, har dels den förändring 
förekommit, som varit föranledd af Eder Kongl. Maj:ls nådiga Bref den 30 
Mars 1849 angående den nya klassifikatiouen af Stockholms Borgerskap samt 
förändrad grund och ordning för utgörande af utskylder till Staden for bor
gerlig rörelse, dels en särskild, under namn af afgift till Stadens kassa, till Be
medlingskommissionen såsom förvaltande Borgerskapets kassa eller medel, 
enligt Kongl. Brefvet den 29 Maj 1848, anslagen afgäld influtit; ägande den
samma rum för l:o dem, som utan burskap, på stället bosatta, idka borgerligt 
eller dermed jeiuförligt yrke i Staden; 2:o härslädes handlande ulländningar; 
och 3:o mångleriidkerskor af andra klassen. 
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Hvad åter angår Bemedlingskommissionens utgifter under den tiderymd, 
hvarom nu är fråga, så hafva dessa förminskats, dels med 130 R:dr Banko 
för året, derigenom att Stadens Drätsel kommission, genom beslut den 22 Fe
bruari 1849, efter derom gjord framställning, öfvertagit förbindelsen att till 
Kougl. Maj:t och kronan utgifva den grundränta, som, under namn af boskaps-
penningar och åkerskatt, af Staden skolat utgöras och af Borgerskapet varit 
alltsedan år 1785 oafbrutel erlagd, dels i följd deraf, att genom Kongl. Maj:ts 
nådiga Bref angående förändrad grund för stadsulskyldernas debitering, nem-
ligen i för hvarje år bestämdt förhållande till det föregående årets bevill
ning för borgerlig rörelse, de utgifter, som med taxeringen varit förenade, 
blifvit i någon mån nedsatta, hvarjemte börsens möblering blifvit under år 1848 
slutligen fulländad, så att några utgifter derför under de sednare åren icke 
ifrågakommit. Kostnaden för denna möblering ersattes genom årliga afbe-
talningar å de lån, som för bestridande af sagde utgift varit upptagna. 1 
öfrigt har Bemedlingskommissionen under år 1848 till Direktionen öfver 
Danviks hospital utbetalt det kapital af 5,555 R:dr 21 sk. 8 rst. Banko, 
som Borgerskapets Äldste, enligt deras beslut den 11 November 1799, till 
nämnde hospital anslagit, och h vara Bemedlingskommissionen ditintills erlagt 
ränta, samt till följd af Borgerskapets Äldstes föreskrifter utbetalt till Svenska 
Slöjdföreningens skola ej blott bidrag till hyra för skolans lokal med 400 
R:dr för året under åren 1848, 1849 och 1850, utan äfveu 1,200 R:dr till 
inköp af inventarier för 150 elevplatser, med förbehåll likväl att dessa in-
veutarier, som förblifva Borgerskapet tillhöriga, af skolans Styrelse vårdas och 
underhållas; hvarförutan Borgerskapet, som det, enligt gällande författningar, 
åligger att erlägga inqvarteriiigsafgift till belopp, motsvarande det, som af 
husägare för året utgifves, i följd af de större inqvarteringskostuader, som 
för åren 1848 och 1849 erfordrats, under sistberörde år fått vidkännas en 
utgift af 13,942 R:dr 22 sk. och under år 1850 af 11,807 R:dr 45 sk., då 
vanligtvis denna afgift eljest icke utgått högre, än till 6 à 7000 R:dr, allt 
Banko, för året. 

1 sammanhang härmed hafva Borgerskapets Äldste omförmält, dels att 
köpeskillingen för den tomt, hvarå Navigalionsskolehuset är uppfördt, samt 
byggnads- och underhållskostnaden för Stockholms Stads Navigationsskola, 
enligt 1850 års bokslut, kostal Borgerskapets kassa 30,692 R:dr 36 sk. 5 rst. 
Banko, dels all sedan ined underdånig anmälan, att Drätselkommissionen samt 
Magistraten och Borgerskapets Äldste bifallit, att, till underhåll af omförmälde 

på 
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på Borgerskapets bekostnad uppförde Navigationsskolebyggnad, 200 R:dr Banko 
mätte tills vidare under fem är från stadskassan ärligen utbetalas, Drätsel-
kommissionen den 11 September 1850 i underdånighet anhållit om Kongl. 
Maj:ts nådiga faslställelse af beslutet, har Kongl. Maj:t, enligt nådigt Bref den 
28 i samma månad, funnit godt att till efterrättelse fastställa livad veder
börande sålunda beslutat. 

Bemedlingskommissionens inkomster hafva utgjort: 

Berättelse öfver Stockholms Stad får åren 1848—1850. 8 
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Stockholms Stads Båtsmanshållskommission, som har sig uppdraget de
bitering, uppbörd och redovisning af Stadens bålsmanshållsafgifl, haruppgif-
vit kostnaderna för båtsmanshållet hafva varit följaude: 

Hvaraf medeltalet är 17,673 R:dr 3 sk. 3 | rst. 

För bestridandet af dessa kostnader hafva medel af Stadens båtsmans-
hållsskyldige invånare, som äro de, hvilka i Staden äga fastigheter, samt 
Borgare och de som erlägga skatt till Staden för borgerlig rörelse, blifvit an
skaffade genom uttaxering af vissa skillingar på hvarje riksdaler af den bevill
ning, som den skattskyldige erlägger efter Bevillningsförordningens 2:a artikel, 
så att Båtsmans-vankansafgiften för år 1848 utgått efter 5 sk. pr R:dr, för 
år 1849 efter 5 sk. pr R:dr och för år 1850 efter 8 sk. pr R:dr, hvarvid 
kommissionen upplyst, att den högre taxering, som för år 1850 ägt rum, här-
ledt sig från de båtsmanshållskyldiges beslut, att på en gång uttaxera så väl 
årets vakansafgift, som den tillökade för åren 1844 med 1846, hvilken, med 
föranledande af Kongl. Kammarrättens Öfverrevisions-Departements-Provins-
Räkenskapskontors för samma år författade anmärkningar, blifvit genom Kongl. 
Maj:ts nådiga Resolution af den 5 Juni 1850 till betalning fastställd, äfven-
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som med anledning af tillökad vakansafgift för åren 1847 och 1849, utgö
rande tillsammans 13,635 R:dr 29 sk. 4 rst. Banko. 

Genom Eder Kongl. Maj.ts ofvan omförmälda nådiga Skrifvelse af den 
9 Mars 1850 har Eder Kongl. Maj:t bifallit Öfver-Ståthållare-Emhetets under
dåniga förslag till förändrad organisation af Hufvudstadens polisväsende och 
nattbevakning, enligt hvilken den sednare skulle från den 1 September sist
nämnde år under Öfver-Ståthållare-Embetets för Polisärenden omedelbara upp-
sigt tills vidare genom Stadens Polis ombesörjas, samt till en del underhållas 
jemväl af Brandvaktskassan, hvilken från nyssnämnde tid härtill bidragit med 
30,000 R:dr Banko årligen. 

Enligt de af administrationen för nämnde kassa lemnade uppgifter hafva 
kassans inkomster utgjort: 

Brandvaktsargift 
Räntemedel å lån 
Behållning å anslaget till bäst- och stall-öodertåll 

Utgifterne: 

Argift till bestridandet af nattvakts-patrnlleringen 
i Hafvadstaden 

Pensioner till Officerare, Rotmästare och Soldater 
vid f. d. brandvaktskompaniet m. fl 

Brandvakts-inrättningens administrationskostnad . 

Kapitalfonden var vid slutet af 
Ar 1848 R:dr 58,448: 6. 8. 
„ 1849 „ 64,359: 37. 3. 
« 1850 „ 71,162: »2. — 

Angående Inqvarteringsverkets inkomster och utgifter har Inqvarterings-
kommissionen meddelat följande: 

Inkomster: 
Andel ,V„:delar I Stadens allmänna tolag . . . . 
Dubbla våg- och mätarepenniogar 
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Hyresinedel af kasernhnscn 
Inlressen af nllAula medel 
Husägares inqvarleriosargift 
Borgerskapets dito 
Diverse inkomster 

Utgifter: 

Utbetalde inqvarterings-ersättningar 
KaserninräliDiugen . 
Tillfälliga inqvarteriags-kostaader '. . 
AflöDing, arfvoden ocli pensioner 
Omkostnader rör uppbörden ar tolagsandelen . . . 

Dito för uppbörden af dubbla våg- och 
mätarepenningar 

Uppbördskostuader och restitulioner af husägare-
inqvarterings-afgiften 

Revisionsornkostnader 
Räntor å upptagna lån 
Expenser 

Behållningen vid 1 850 års siat 129,171: 12. 5. 

Förvaltningen för gutuläggningsarbetena i Hufvudstaden har uppgifvit att genom 
Filer Kongl. Maj:ts nådiga Förordning angående gators och allmänna platsers un
derhäll i Hufvudstaden af den 25 Maj 1849 bestämda föreskrifter bl if vi t med
delade i afseende på så väl gatuläggningens beskaffenhet och underhåll som 
gatuläggningsskyldighetens fullgörande, samt att dessa föreskrifter med samma 
år trädt i verkställighet och alltsedan tjenat till efterrättelse. 

Under loppet af år 1848 hafva omläggningar blifvit verkställde å Rege
ringsgatan, Norrtullsgatan, Fredsgatan, Rosenbad, Drottninggatan, Tjärhofs-
gatan, Renstjernas gränd, Sevedbåthsgatan, Clara Bergsgränd, Clara Östra Kyrko
gala, Munkbrotorget och Prestgatan, jemte smärre omläggningar å olika ställen 
i Staden och på Malmarne, till en areal af 11,222 qvadratfamnar. Kostna
derna härför, deruti jemväl inberäknade grusiiingsarbeten, afloppstrummors 
underhåll, förberedande arbeten, aflöningar, upphandlad trottoirsten, uppgingo 
till 42,472 R:dr 36 sk. 11 rst. Banko. 
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År 1849 skedde omläggningar å Sevedbåthsgatan, Drottninggatan, Handtver-
karegatan, Kaplansbacken, Appelbergsgatan, Repslagaregatan, en del af Hötorget, 
Bergsgatan, Lindbergsgränd, Norrlandsgatan, Norrtullsgatan, Sibillegatan, Roslags-
tullgatan, Surbrunnsgatan, Styrmansgatan, Munklägersgatan, Luntmakaregatan, 
Johannis Brunnsgränd, Styckjunkaregränd, Trädgårdsgatan, Kungsholmstorget, 
Skeppsbron, Spetsensgränd, Helvetiigränd, Dryckesgränderna, Gaffel- och Pelikans-
gränderna, Tjärhofsgatan, Lilla Skinnarviksgatan, Catharina Östra Qvarngränd, 
Lilla Glasbruksgatan, Hökensgränd, Pilgatan, Stadsgården, Besvärsbacken, Hög
bergsgatan, Öfre Badstugugatan, Peter Myndes backe, Catharina Vestra Kyrko
gata, Långholms Tullgård, Hornstullsgatan, Stora Glasbruksgatan och å Stadens 
vägstycke utom Norrtull, till en areal af 11,399 qvadratfamnar. 

Förvaltningens utgifter för nämnde år utgjorde 45,609 R:dr 1 sk. 7 rst. 
Banco. 

Omläggningsarbeten under år 1850 verkställdes å Handtverkaregatan, Adolf 
Fredriks Södra Kyrkogata, Lilla Vattugränd, Norrlandsgatan, Beridarebansgatan, 
Drottninggatan, Riddaregatan, Skeppsbron, Svartmangatan, Skomakaregatan, 
Slorkyrkobrinken, Trångsund, Timmermansgatan, Bengt Ekenhjelmsgatan, Skol-
gränd, vid Nya Slussen, Hoparegränd, samt åtskilliga ställen i Staden samt på 
Norr- och Södermalm, till en areal af 11,380 qvadratfamnar, hvarjemte grus-
nings- och bergsprängningsarbeten företogos å åtskilliga ställen, hvarest så
dant af behofvet påkallades. 

Samtliga utgifterna för detta år uppgingo till 44,541 R:dr 25 sk. 3 rst. 
Banko. 

Under dessa trenne år hafva trottoirer dels af huggen och tuktad sten, 
hvartill husägarne särskildt lemnat bidrag, dels af vanlig fältsten blifvit an
lagda å Regeringsgatan, Norrtullsgatan, Fredsgatan, Drottninggatan, Sevedbåths
gatan, Munkbrotorget, Handtverkaregatan, Norrlandsgatan, Riddaregatan, Stor
kyrkobrinken, Trångsund, Myntgalan, m. fl. till fotgängares beqvämlighet. 
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Öfver-Ståthållare-Embetet bifogar härjemte i underdånighet en tabell, hvar-
uti de uppgifter angående Hufvudstaden, hrilka enligt formulärerna för Fem-
årsberättelserna skola i tabell meddelas, blifvit upptagna, såvidt sådant låtit 
sig göra och hufvudsakligen efter samma grunder, som äro följde vid upprät
tandet af de till Öfver-Ståthållare-Embetets förra berättelser hörande tabeller. 
Dervid fogas i underdånighet följande upplysningar: 

1:o De i tabellen förekommande penningebelopp äro uppförda efter sak-
förhållanderne år 1850. 

2:o I fastigheternas uppförda taxeringsvärde äro åtskilliga, uti det i ta
bellen uppgifna antalet af hus och tomter inbegripna fastigheter, hvilka ägas 
eller disponeras af kronan, vissa allmänna bolag och fromma stiftelser, icke 
beräknade, emedan de ej blifvit uppskattade för bevillnings erläggande. Å 
bruk, manufakturverk och qvarnar har taxeringsvärdet ej kunnat särskildt upp-
gifvas, utan är det intaget i värdet af de egendomar, der dessa inrättningar 
befinnas, äfvensom den del af Stadens jord, som af enskilde disponeras, ingått 
i fastigheternas utsatta taxeringsbelopp. 

3:o Såsom Bränvinsbränningsafgift är i tabellen införd den årliga afgift, 
som för rättigheten att distillera bran vin erlägges till Stadens kassa af ett bolag, 
på hvilket denna rättighet, enligt kontrakt, är upplåten. 

4:o Det under rubriken Klereciets underhåll upptagna belopp är territorial-
församlingarnes Kyrkoherdars, Komministrars och Kyrkobetjentes samt Tyska 
och Finska församlingarnes presterskap och kyrkobetjenings af Stadens invånare 
åtnjutna inkomster och löneförmåner, sådana dessa beräknats vid bevillnings-
taxeringarne. 

5:o Under benämningen Fattigförsörjningsmedel äro i tabellen införde: 
a) allmänna fattigförsörjningsafgiften af Slädens invånare 126,299 R:dr 34 sk. 
9 r s t ; b) böter för underlåtenhet att betala kronoutskylder 4,532 R:dr 46 sk. 
6 rs t ; c) Kurhusafgiften 19,248 R:dr 29 sk.; samt d) de inom hvarje försam
ling åtagne och uppburne, till fattigvården disponerade fattig- och armbösse-
medel, samt. vanliga afgifter vid bröllop, barndop och begrafningar, tillsam
mans approximativt beräknade till 16,000 R:dr. 

6:o Kostnaden för väghållning har blifvit utförd med det belopp, hvar-
till utgifterna af förvaltningen för gatuläggningsarbetena i Hufvudstaden för år 
1850 uppgått. 

7:o Såsom diverse onera äro uppförde: 
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Af enahanda orsaker, som uti Öfver-Ståthållare-Embetets förra Femårs-
berättelser äro anmälda, har Öfver-Ståthållare-Embetet ej heller nu varit i till
fälle att i tabellen meddela någon uppgift på utsädet af de särskilda sädesslag 
och medelafkastningen deraf, eller på kostnaden för Stadens styrelse och för skjuts
hållningen i Hufvudstaden. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärdar 

S t o r m ä g t i g s t e , A l l e r n å d i g s t e K o n u n g , 

EDER KONGL. MAJ:TS 

underdänigste och tropligtigste 

tjenare och undersåte, 

J. Hamilton. 

Stockholm den 15 December 1852. 

Carl Telander. 





T A B E L L , tillhörande Öfver-Ståthållare-Embetets Berättelse om Stockholms Stads tillstånd i ekonomiskt och statistiskt afseende under åren 1848, 1 8 4 9 och 1 8 5 0 . 

Anm. Någon uppgift å ulsadet, medelafkasfning eller underhällor kreatur har Öfver-Ståthållare-Embetet ej kunnat anskaffa, och värdet af Stadens jord samt af manufakturer och fabriker finnes inbegripet i uppskattniogsvärdet af hus och tomter. Uti Ecklesiastik-Statens underhäll inbegripes så väl Pastorers och K a P e l l a n e r s som Kyrkobetjeningens inkomster. Af Stockholm utgå ej Tionde eller Räntor och ej heller någre Arrendemedel. 

Stockholm den 15 December 1852. 

J. Hamilton. 

Carl Telander. 

Till Berättelsen öfver Stockholms Stad för ären 1848—1850. 
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