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Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

I följd af Eders Kongl. Maj:ts uti skrifvelse den 4 Maj 1827 meddelade 
Nådiga befallning, att underdånig Berättelse om Stockholms Stads tillstånd 
i ekonomiskt och statistiskt afscende hör till Eders Kongl. Maj:t af öfver-
Slåthållare-Embetet livart femte år allemnas, uppställd i enlighet med ut
färdade formulärer, åligger det Öfver-Ståthållare-Embetet, hvars seduaste 

Öfver-Ståthållare-Embetets Femårs-Berätlelse för åren 1838—1842. 
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Berättelse i berörde hänseende, nf den 31 December 1839, omfattande aren 
1833 — 1837, att till Eders Kongl. Muj:t ingå med en sådan Berättelse {ai
de nästföljde fem åren; Och sedan de dertill infordrade uppgifter och ut-
låtandeu ifrån vederbörande numera inkommit, får Öfver-Slåthållare-Embelet 
denna Berättelse för åren 1838—1842 härmedelst i underdånighet afgifva. 

1:o. Om Stadens allmänna beskaffenhet. 
Hvad härom blifvit anfördt uti Öfver-Ståthållare-Embetets förra Femårs-

Berältelser åberopas underdånigst, med tillägg, att jemväl under den ifråga
varande tidrymden särskilda delar af Hufvudstaden vunnit ett fördelaktigare 
utseende, dels i följd af verkställd nedrifning af flera förfallna trädbyggna
der, dels derigénom, att 173 nya hus, hvaribland det uti sednasle Berättel
sen omnämnda Hötelet vid Brunkebergs Torg, blifvit uppförde samt 140 
byggnader undergått betydligare reparationer, jemle det många andra blitvit 
i det yttre reparerade; och med skäl kau förväntas, att den af Eders Kongl. 
Maj:t under den 5 November 1842 i Nåder utfärdade nya Byggnads-Ordning 
för Hufvudstaden skall, medelst de deruti gifne föreskrifter till beredande af 
en vackrare architektur, fördelaktigt inverka till Stadens vidare förskönande. 

2:o. Innevånare. 
Stadens Folkmängd har utgjort, enligt Munlalsförteckningarne: 
År 1838 Mantalsskrifne: Mankön . . . . 24,751 

Qvinkön . . . . 33,425 58,176. 
Mantalsfrie: Mankön . . . . 14,020 

Qvinkön . . . . 11,069 25,089. 83,265. 
1839 Mantalsskrifne: Mankön . . . . 24,669 

Qvinkön . . . . 33,686 58,355. 
Mantalsfrie: Mankön . . . . 13,650 

Qvinkön . . . . 11,002 24,652. 83,007. 
1840 Mantalsskrifne: Mankön . . . . 24,944 

Qvinkön. . . . 33,946 58,890. 
Mantalsfrie: Mankön . . . . 13,746 

Qvinkön . . . . 10,993 24,739. 83,629. 
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Ar 1841 Mantolsskrifoe. Mankön . . . . 24,706 
Qviokön. , . . 34,0975 8 8 0 3 

Mantalsfrie; Mankön . . . . 13,782 
Q vinkön. . . . 1 1 ' 5 7 0 25,352. 8 4 l 5 5 t 

„ 1842 Mantalssknfne: Mankön . . . . 23,800 
Q vinkön. . . . 33,303 57,103 

Mantalsfrie: Mankön . . . . 15,208 
Q vinkön. . . . 12,869 2 8 , 0 7 7 85,180 

Under dessa fem år har alltså Innevånarnes antal, som år J837 upp
gick till 83,117, ökats med 2,063 personer. Denna tillökning är uppkom
men endast genom inflyttningar; ty antalet af de i Hufvudstaden födde har 
samma tid, såsom äfven förut vanligen ägt rum, betydligt understigit anta
let af de döde. Förhållandet dermed har nemligén varit följande; 

Födde: 
År 1838 Mankön . . . 1,377 Qvinkön . . . 1,337 Summa 2,714, 
„ 1839 d:o . . . 1,287 d:o . . . 1,279 „ 2,566. 
„ 1840 d:o . . . 1,394 d:o . . . 1,359 „ 2,753. 
„ 1841 d:o . . . 1,403 d:o . . . 1/240 „ 2,643. 
„ 1842 d:o . . . 1,401 d:o . . . 1,387 „ 2,788. 

Summa 6,86.2 d:o . . . 6,602 „ 13,464. 
Döde: 

År 1838 Mankön . . . 2,443 Qvinkön . . . 1,918 Summa 4,361. 
„ 1839 il:o . . . 1,794 d:o . . . 1,510 „ 3,304. 
„ 1840 d:o . . . 1,814 d:o . . . 1,505 „ 3,319. 
„ 1841 d:o . . . 1,770 å:o . . . 1,549 „ 3,319. 
„ 1842 d:o . . . 1,787 d:o . . . 1,451 „ 3,238. 

Summa 9,608 d:o . . . 7.933 „ 17,541. 

I afseende på Folkets lynne, bildning, sedlighet, konst- och närings-flit 
samt välmåga anser Öfver-Ståthållare-Embetet sig hafva anledning till det 
allmänna omdöme för de ifrågavarande åren, att ehuru obestridligt är, att 
Folkets upplysning och bildning äfven under denna tid varit med allvar 
omfattade och främjade, samt att konst- och näringsflit i många delar ut
vecklats, synes dock sedligheten samt aktningen för lag och ordning hafva 
aftagit och välmågan i allmänhet vara förminskad. Bland den lägre folk-
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klassen isynnerhet hafva sjelfsvåld, lätja, sedeförderf, fattigdom och tiggeri 
alltmer utbredt sig; och brotten hafva beklagligen varit talrikare än tillförene. 

För gröfre brott hafva i Poliskammaren varit tilltalade: 
År 1 8 3 8 för mord, drip, rån, våld mot föräldrar, bedrägerier o. förfalskningar 2 3 9 ; för stölder o. snatlcrier 1 , 0 4 9 . 

„ 1839 175 1,097. 
„ 1840 211 912. 
„ 1841 70 1,023. 
„ 1842 74 953. 

Summa 769 5,034. 
eller i medeltal om året 154 1,007; 
hvilket antal är betydligt större än under åren 1833 — 1837. 

För fylleri äro af Poliskammaren till ansvar fällde: 

och för år 1842 var sammanlagda antalet 715. 
Väl visar sig häraf, att antalet af de i Poliskammaren till ansvar för 

fylleri dömde personer på det hela varit något mindre under nyssbeiörde 
fem år, än under de nästlörulgångne; men af detta förhållande, som till en 
del är beroende af Polis-Betjeningens mer eller mindre nit för dylika för
brytelsers åtalande, må man dock icke draga den slutsatts, att fyllerilusten 

År 1838. 1839. 1840. 1841. 
för l:sta gången 508 460 538 484 
„ 2:dra d:o 46 80 79 51 
„ 3:dje d:o 23 36 38 21 
„ 4:de d:o 15 15 22 9 
„ 5:te d:o 8 10 14 9 
„ 6:te d:o 12 8 4 12 
„ 7:de d:o 4 7 5 6 
„ 8:de d:o 1 4 9 2 
„ 9:de d:o 4 1 3 2 
„ 10:de d:o — 4 1 2 
„ 11:de d:o — 2 1 1 
„ 12:le d:o — 1 3 — 
„ 13:de d:o 1 1 1 2 
„ 14:de d:o _ 2 1 2 
„ 15:de d:o — — 1 — 
„ 16:de d:o — — — 1 

Summa 622 631 720 6o4 
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inom Hufvudstaden verkligen minskats. Tvertom lorde man i bränvinels 
tilltagande omåltliga bruk och de förderfliga följderne deraf fiuna en af de 
hufvudsakligaste anledningarne till den redan anmärkta tillökningen af gröfre 
brott samt den jemviil alltmer ökade mängden af andra förbrytelser, såsom 
slagsmål och våldsamheter på gatorne samt öfverträdelser af Polisförfattnin-
garne, som varit föremål för Poliskammarens handläggning. 

3:o. Näringar. 
Beträffande de såsom föremål för Femårsberätlelserne uppgifne frågor, på 

hvilka näringsfång Hufvudstadens bestånd synnerligast grundas, um naturen 
af dess handel, tillförsel af Latidets ojiverskottsprodukter, afsättningsorter 
och communication med desamma, fur Öfver-Stålhållare-Embelet i underdå
nighet åberopa hvad dess förut afgifna Femårsberättelser i dessa delar inne
hålla; tilläggande allenast, att de lättade communicationer, som uti sednaste 
Berättelsen omnämndes, blifvit ytterligare utvidgade genom tillkomsten af 
flera Ångfartyg, hvarmcdelst de inrikes på Stockholm trafikerande Ångfarty
gens antal numera uppgått till 37, oberäknade 2:ne Ångfartyg, som på be
stämda tider afgå emellan Stockholm och Liibeck, 2:ne Äiigslupar samt tre 
Finska Ångfartyg. 

För utredning åter af den fråga, huruvida wider de år, hvilka denna 
Berättelse omfattar, Hufvudstadens Handel och Näringar stigit eller fallit, 
samt hvilka gynnande eller ofördelaktiga konjunkturer förorsakat någotdera 
af dessa förhållanden, torde Öfver-Stålhållare-Embetet, på förut vanligt sätt, 
få i underdånighet anföra det hufvudsakligasle af de uppgifter och utlåtan
den, som i detta ämne, på begäran, blifvit meddelade ej mindre af härva
rande Handels-Societeter, Handtvei ks-Embeten samt Fabriks- och Manufaclur-
Societeter, än af Borgerskapels Äldsle, Hall- och Manufactur-Rätten, Tull-
Verket och Magistraten. 

Antalet af Grosshandlare i Hufvudsladen och hos dem anställde Han
dels-Bokhållare har varit: 

År 1838 . . . 190 Grosshandlare; 199 Handels-Bukhällare. 
„ 1839 . . . 190 d:o 215 d:o d:o 
„ 1840 . . . 189 d:o 194 d:o d:o 
„ 1841 . . . 196 d:o 206 d:o d:o 
, 1842 . . . 194 d:o 198 d:o d:o 

Burskap å Grosshandel har under samma år vunnils af 50 och bliffit 
uppsagdt af 18. 



6 

Af öfrige Handels-Societeter och Handtverks-Embeten, lydande dels un
der Stadens Handels-Gollegium, dels under Politie- Embets- och Byggnings-
Collegium hafva funnits: 
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På beloppet och värdet af ofvanuppråknade Handtverks-Idkares tillverk
ningar har Öfver-Stäthällare-Embetet ej kunnat erhålla någon uppgift; men 
värdet af Tobaks-Fabriks-Societetens tillverkningar, till slämpling anmäldla hos 
Slädens Hall- och Manufactur-Rätt, har blifvit uppgifvit sålunda: 

År 1838 B:co R:dr 493,097. 
„ 1839 „ „ 475,124. 
„ 1840 „ 504,834. 
, , 1841 „ „ 509,709. 
„ 1842 „ „ 552,165. 

Enligt 



(Inhäftas emellan pag. 8 och 9.) 

Enligt Hall- och Manufactur-Rättens uppgifter har antalet af de under denna Rätt lydande Fabrikanter 
och Manufacturister samt deras arbetare, jemte värdet af tillverkningarne, under ifrågavarande år, varit följande: 
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Idkare af serskilda Näringsyrken ej hörande till någondera af Borger-
skapets Classer, hafva varit: 

Hvarutom år 1842 befunnos: 

Apothekaie . . 14, med Betjeniug i och för rörelsen 55. 
Badaremastare 19 d:o d:o d:o 40. 
Boktryckare . 19 d:o d:o d:o 297. 
Kopparlryckaru 5 d:o d:o d:o 12. 
Sienlryckare . 17 d:o d:o d:o 27. 
Åkare 74 d:o d:o d:o 194. 

Till upplysning om förhållandet med Hufvudsladeus Handel och Sjö
fart under ifrågavarande tidrymd, får Öfvcr-Ståthållare-Embelet meddela 
följande, från Kongl. General-Tull-Slyrclsens Revisions-Contor larmade upp
gifter: 

Öfver-Ståthållare-Embetets Femårs-Berättelse for åren 1838—1842. 2 
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Uti det uppgifna värdet af varor, införde ifrån eller utförde till utrikes 
orter, ingå äfven Guld och Silfver, till nedannämnde belopp: 

Infördt 

Utfördt 

Ifrån härvarande Sjömanshus är meddelad t, att Stockholms Skepps-Re
derier tillhöriga Fartyg och deras lästetal utgjort: 

År 1838 . . . 122 Fartyg med . . . 9,826 Läster. 
„ 1839 . . . 136 „ „ . . . 11,235 „ 
„ 1840 . . . 150 „ „ . . . 13,024 „ 
„ 1841 . . . 149 „ 12,783 „ 
„ 1842 . . . 147 „ „ . . . 12,779 „ 

och under dessa år hafva vid Skeppsvarfven härstädes blifvit byggde Sex nya 
Fartyg, uppmätte till 777 Läster. 

Vid jemförelse af de anförde uppgifterne angående Hufvudstadens handel 
och sjöfart under ifrågavarande ur befinnes, på sätt Grosshandels-Societetens 
och Skepps-Rederiernes Deputerade uti deras afgifne utlåtande anmärkt: att 
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värdet af de till Stockholm frän utrikes orter inkomne varor, dä derifrån af-
räknas införd t guld och silfver, varit i aflagandc åren 1839 och 1840, men 
åter stigit 1841 och 1842: att de från Stockholm till utrikes orter exporte
rade varornas värde, när likaledes afdrag göres för de stora belopp af myn
tad t silfver, som blifvit utförde åren 1838, 1841 och 1842, icke synnerligen 
omvexlat: att antal och lästetal af Fartyg, som till Stockholm anländt ifrån 
andra Länder eller afgått ifrån Stockholm till utrikes orter, hafva betydligen 
minskats efter år 1838: att deremot Fartyg, hitkomnc eller härifrån afgånnne 
i och för den inrikes handeln, förblifvit vid någorlunda lika antal: samt alt 
Stockholms Skepps-Rederier tillhöriga Fartyg ökats i antal och läsletal; vid 
hvilket sistnämnde förhållande likväl nysshemälde Deputerade gjort den er
inran, alt, enär ringa sysselsättning och förminskad inkomst, i följd af låga 
frakter, för Fartygen ägt rum, serdeles under seclnasle åren, de Skepps-Re
dare i Stockholm vid 1842 års slut tillhöriga 147 Fartyg, med 12,779 Lä
ster, i afseende på saluvärdet ej motsvarade antalet år 1838 af 122 Far
tyg, med 9,826 Läster. 

Grosshandels-Societetens och Skepps-Rederiernes Deputerade hafva för 
öfrigt anfört: att exporthandeln på Brasilien visat sig i märkbart aftagande, 
den Ostindiska handeln åter i märkbart tilltagande, till resultaten förmånli
gare i afseende på import, mindre gynnande, jemförelsevis, för export: att 
handeln på England betydligt aflagit; äfvensom ställningen i Norra America, 
i följd af der inträffade brytningar i handels- och credit-föi hållanden, föra ti
led t minskad varu-export till denna Verldsdel: och att t i det hela, handels
förhållandet de sednare åren varit mindre fördelaktigt; hvarjemte Deputerade 
fäslat uppmärksamheten på den stora import, som ägt rum, af manufactur-
varor och i allmänhet luxe-artiklar. 

Coopvaerdie-Skeppare-Societetens Hufvudman har uppgifvit: att ungefär
ligen en fjerdedel af Societetens Ledamöter äro utan Fartyg, och deribland 
flere personer utfattiga: att omkring en fjerdedel af de öfrige Ledamöterne 
föra Fartyg ifrån andra Städer, så att knappt flere, än hälften af Societetens 
hela personal, äro sysselsatte såsom Befällmfvare på Stockholms Fartyg: att, 
så vidt Hufvudmannen hade sig bekant, allenast fyra af Ledamöterne voro 
helt och hållet, och sju eller åtta till mindre del ägare af de fartyg, som de 
förde: samt att ungefärligen hälften af de Stockholms Skepps-Rederier tillhö
riga Fartygen föras af Skeppare, som äro Borgare uti andra Städer; och har 
Societetens Hufvudman ansett dessa förhållanden lika litet antyda någon sti
gande välmåga hos enskilde Ledamöter, som någon förkofran inom Societeten 
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i allmänhet, hvilket icke eller kunnat vara att förvänta, då Svenska handeln 
och sjöfarten, ehuru en för dem gynnsammare period syntes uppkomma åren 
1838, 1839 och 1840, under hvilken tid en, jemförelsevis emot föregående 
ar, ganska betydlig mängd Fartyg byggdes och utrustades, sedermera återgått 
till sin förra vanmakt, likasom handels- och sjöfarts-conjuncluren i allmänhet 
äfven uti andra Länder de tväune påföljde åren försämrats. 

Minuthandels-Classerne uppgåfvo redan till Femåis-Berättelsen 1833, 
alt deras yrken under då ifrågavarande år ansenlige» aftagit och blifvit 
bragte till en vida sämre ställning, än tillförene; och såsom orsaken härtill 
anfördes hufvudsakligen: penningebrist och menlig conjunctur för handel i 
allmänhet: saknad af ett Handels-Reglemente, som, lämpad t efter lidens be-
hof och förhållanden, närmare och mera bestämdt utstakade hvarje Corpora
tions rättigheter och, genom nödiga correctiver, satte en gräns för den ena 
Medborgaren att inkräkta på den andras område och såmedelst betaga den 
ringa vinst, som af yrket möjligen kunde hämtas: det intrång, som, i sak
nad af ett sådant Handels-Reglemente, gjordes af personer, hvilka dels icke 
voro till yrket Jagligen berättigade, dels kunde, med anledning af Författ
ningar, anses dertill berättigade, utan motsvarande skyldigheter: och slutli
gen ett för mycket utvidgadt antal Ledamöter af en och samma Handelsgren. 
Uti uppgiften till Femårs-Berättelsen af år 1839 åberopades ofvannämnde 
förhållanden, såsom anledningar i allmänhet till särskilde Minulhandels-
Classers aftagande och deras rörelses inskränkning, äfvensom Borgerskapets 
Äldste då förmälde, att de, uti en till Eders Kongl. Maj:t i underdånighet 
ingifven, den 25 April 1837 daterad skrift, sökt ådagalägga, att det till ny 
Handels-Ordning uppgjorda förslag, hvilket Kongl. Commerce-Collegium år 
183G till Eders Kongl. Maj:t i underdånighet aflemnat, ingalunda skulle un-
danrödja, utan fastmer komma alt befordra de olägenheter, som öfverklagades. 

Förut anmärkte förhållanden hafva Borgerskapets Äldste åberopat såsom 
ännu fortfarande orsaker till de ilesta Minuthandelsgrenars mindre goda be
lägenhet; hvarjemte Borgerskapets Äldste erinrat, att Borgare-Ståndet vid 
sistlöi flulne Riksdag till Eders Kongl. Maj:t i underdånighet ingått med för
slag till förnyadt Handels-Reglemente, enligt hvilket separation uti minut
handel, jemväl inom Hufvudstadcn, skulle komma att upphöra. 

Serskildt hafva aufördt: 
Siden- och Klädeskramhandlare: att hvarjehanda, på deras handel men

ligt inverkande förhållanden tillkommit; i hvilket afseende hufvudsakligast 
blifvit anmärkt, att en af Mosaiska Lärans Trosför vand ter, A. L. Soldin, dea 
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16 Februarii 1838 undfått den vidsträckta rättighet, att i hvilken Svensk 
Stad han det »stundar, föryttra i öppen salubod egna eller i commission till 
försäljning lemitade fabriksvavor, hvilken genom Kongl. Comirierce-Collegii, pä 
Nådig befallning, utfärdade Kungörelse af den 3 Augusti 1803 är Svensk 
Fabrikant af Christna Trosbekännelsen medgifven, samt att flere härvarande 
Svenske Fabriks-Idkare fått sig tillerkänd den förman, att , i hvilken Svensk 
Stad, sorn helst, så i parti som minut, sjelfve eller genom utskickade, för
sälja icke blott egna fabrikstillverkningar, utan ock andra i commission emot-
tagna inhemska fabriksvaror; i följd hvaraf desse Idkare kommit att ined 
Siden- och Klädeskramhandlarne i betydlig mon dela den ringa förtjenst, 
som dessa sednares handel kunnat inbringa, till deras och deras omgifnings 
bergning; hvilket oaktadt deras skatter till Kronan och Staden' ej i någon 
mon blifvit förminskade: 

Diversehandlare: att diverse-handeln, hvars idkare innehafva burskap, 
ursprungligen är inskränkt till försäljning af några få och mindre betydliga 
varn-artiklar, hvilka ej ingå uti andra härvarande privilegierade Handels-
classers rättigheter; hvarvid endast vore undantag för någre af Mosaiske Lä
rans bekännare, hvilka, på grund af äldre innehafvande skyddsbref, fått vil 
erhållen borgarerätt å diversehandel, bibehålla de mera utvidgade handelsfri
heter, hvartill de genom skyddsbrefven blifvit berättigade: alt Diversehand
lare tillförene tillhört och blifvit taxerade ibland Siden- och Klädeskram-
handels-Societetens Class, men blefvo den 30 October 1840, efter Stadens 
Handels-Collegii beslut, förenade till en egen Societet, med valde Hufvudman 
och Deputerade till föreståndare, och äro försedde med ett af Eders Kongl. 
Maj:t sedermera i Nåder gilladt Reglemente: samt att Soeietetens ursprungliga 
handel, som uti de utfärdade Resolutionerne för en livar uppräknades, vore 
så ringa och så föga lönande, att deraf för de fleste en högst obetydlig båt
nad kunde påräknas, derest ej genom Handels-Commissioner eller åt serskilda 
binäringar riktad omtanka en något förbättrad utsigt skulle erhållas, att hämta 
erforderlig bergning och sättas i förmåga att kunna de, äfven med denna, 
handel förenade dryga skatter utgöra; 

Spannemåls-, Minut- och Victualiehandlare: att denna handel betydligen 
minskals, synnerligen de sednare åren, sedan Tullumgälderna å Victualie-
varor ifrån Finland blifvit förhöjda och hämmat tillförseln derifrån, samt så 
väl Allmogen, som större Godsegare, hvilka till Stockholm föra Victualler, 
dels försälja dem i minut å torg och vid hamnar, dels genom Com missionärer 
låta utbjuda dem i minut genom dagliga annoncer i Slädens Tidningar; 
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Bokhandlare: att försäljning af Svenska Bokpressens alster i Hufvudsta-
den under de sednaste åren mycket aftagit, sedan mera driflige Bokhandlare 
etablerat sig uti flera Rikets öfriga Städer, hvarigenom den afsättning, som 
Stockholms Bokhandlare förut haft att påräkna till orterna, numera nära helt 
och hållet försvunnit: alt deremot omsättning af den utländska Litteraturen, 
och hufvudsakligast den Tyska, på en del Bokhandlares händer varit ganska 
betydlig och fördelaktig; hvilket dock synes vilja återgå till mera inskränkt 
förhållande: alt den bihandtering Bokhandlarne i Hufvudstaden dp sednare 
åren haft, uti handeln med konslai tiklar, numera nära nog afstadnat; hvar
till orsaken torde igenfinnas dels uti Allmänhetens mindre smak för sådane 
alster, dels uti en för handen varande mindre god penninge-conjunctur: och 
att slutföljden häraf vore, alt Bokhandeln i Hufvudstaden är i ett aftagande 
tillstånd, då den deremot synes höja sig uti orterna; 

Kryddkramhandlare: att den i allmänhet missgynnande handels-conjunc-
turen äfven inverkat ofördelaktigt på Kryddkramhandelsrörelsen, serdeles som 
den inträffade minskningen i rörliga penningelillgången äfven medfört rubb
ning i allmänna förtroendet, hvilket sednare likväl utgjorde det största rö
relse-capita let; 

Tobaksfabriksidkare: att tillverkningen förhållit sig sålunda, att ehuru, 
enligt livad Stänipellistorne utvisa,, fabrikationen af spunnen rulltobak varit 
mindre, i följd af det i flera landsorter införda nyttjandet af så väl utländ
ska tobaksblader, som spunnen Norrsk och Dansk rulltobak, hafva likväl der
emot så väl cardus- som snus-tillverkningen i någon mon ökats, äfvensom 
den på de sednare åren införda Cigarrtillverkningen något tilltagit; af hvilket 
förhållande synes, det conjuncturerne kunnat vara lika gynnande de sednare 
fem åren, som under de fem föregående; men i anseende till anläggning af 
flera nya Fabriker, så väl i Hufvudstaden, som i småstäderne, hade försälj-
ningspriserne blifvit betydligen nedtryckta; och när härtill kornine årligen 
ökad osäkerhet vid fabrikaternes ulborgning, kunde Tobaksfabriks-handterin
gen anses hafva på det hela aftagit, då dervid afses den behållning Idkarne 
skäligen borde hafva att påräkna; 

Jernkramhandlare: alt ehuru af den tillökning, som sedan år 1838 egt 
rum uti antalet af JernkramhaiuJels-Societetens Ledamöter och Beljente, den 
slutföljd skulle kunna dragas, alt rörelsen inom denna handelsgren under den 
sednare liden vunnit någon utvidgning och förkofran, förhåller det sig likväl 
ej sålunda i verkligheten, utan vore del fastmera en sanning, att denna han
del befinner sig uti ett aflynande tillstånd; hvartill de väscndtligaste or^ 
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sakerne uppgifvrts vara : att jernkramhandeln rued Finland, som fordom var 
så be tydl ig , a t t af densamma flere ibland Societetens Ledamöter hämtade de 
ras förnämsta sysselsättning och inkomst, numera alldeles upphör t : alt frihe
ten vid Eskilstuna Fristads Smidestillverkningars försäljning är i det yttersta 
u ts t räckt : och att då äfVen tdlförene all under handhammare tillverkad nubb 
och spik öfvcrlemnades ifrån tillverknings-orten till Je rnkiamhandlaren , för 
at t sedermera genom honom vidare föryttras, sysselsätter sig nu med denna 
handel en s tor del af Allmogen inom de orter, der varan tillverkas; 

Linkramliandlare: att denna bandelsiörelse befunnit sig under den ifrå
gavarande t idrymden i beständigt aftagande, hvilket förhållande de ansett 
härleda sig: dels ifrån den t id , flå utländska liner belades med så hög, ännu 
fortfarande tull , a t t den motsvarade ett införsel-förbud, och försatte L inkram-
handels-Socielelen i ett bestämdt beroende af den linproducerande Allmogens 
godtycke, hvart i l l älven medverkat sednare Författningar, beräknade, såsom 
Linkramhandels-Societeten förmenar, alt utsträcka Landtmannanärings-fördelar 
på Stadsmannanäriiigs bekostnad; och dels deraf, att Linkramhandeln blifvit 
de sednare åren allt mera nedtryckt af den stora mängd bomull , bomullsgarn 
samt bomulls- och ylle-väfnader af alla slag, hvilka utrikes ifrån hi lkommit; 

Lärf tskramhandlare: att såsom orsaker till det mindre gynnande skick, 
hvarul i deras handel sig befunne, åberopades de till sednaste Femårs-Berät
telsen uppgilna förhållanden, hvilka ännu qvarstå; och ehuru , medelst en af 
Eders Kongl. Maj:t under denna tid meddelad Nådig Resolution, Societelen 
fått sig beviljad handelsrätt med åtskilliga varuartiklar, med hvilka Societeten, 
enligt 1749 års Handels-Heglemente, förut icke ägde at t handla , hade dock 
derigenom ingen annan vinst för Societeten uppkommit , än at t Societeten 
blifvit betryggad i sitt yrke. 

Af Handtverks-Embeten och till Handtverks-Classerne räknade Socitleter 
bland Hufvudstadens Borgerskap, hafva sig ut lå t i t : 

Bryggare-Embelel : a t t dess Spannemäls afverkning varit: 
I r 1838 . . 3,866 1/2 tunnor mindre , än år 1837. 
„ 1839 . . 1,993 1/2 d:o d:o 1838. 
„ 1840 . . 142 1/2 d:o d:o 1839. 
„ 1841 . . 167 d:o d:o 1840. 
„ 1842 . . 54 1/2 d:o d.o 1 8 4 1 ; samt att bryggeri rörel

sen under dessa fem är varit så betydligt i aftagande, att spannemåls-afverk-
ningeu dervid år 1842 varit 6,224 tunnor mindre , än år 1837 ; till hvilket 

miss-
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missgynnande förhållande orsakerna ansågos vara desamma, som uti sednaste 
Feinårs-Berätlelsen .åberopats, nemligen den stora tillförseln af Gölheborgs 
Porter, den högt uppdrifna bran vins-till verkningen och consumtionen deraf, 
samt det i sednare tider allmänt blifna bruket af sockerdricka; 

Slagtare-Embetet: alt dess rörelse under ifrågavarande fem år varit i elt 
beständigt aftagande, så att antalet af de i Hufvudsladen, genom Embetels 
Ledamöter slagtade och försålde fäkreatur år 1842 utgjort 4,227 stycken 
mindre, än år 1838, och af får och lam det förra året 3,030 stycken min
dre, än det sednare; hvaremot af kalfvar år 1842 blifvit stadgade och för
sålde 517 stycken mera, än är 1838: all häraf följer, att Slagteri-Idkarnes 
behållning af deras rörelse dessa år högst betydligt minskats: att hufvudsak-
ligaste orsaken härtill vore den beständigt ökade försäljningen af färskt kött 
på Stadens torg och allmänna platser under höst- och vintermånaderne, till 
stor del genom obehörige personer, som, bosatte dels inom, dels i närmaste 
grannskapet af Hufvudstaden, gjort till deras yrke, att köpa och slagta kreatur, 
dem de sedermera, uppgifvande sig att vara Landtmän, försälja dels i smyg, 
dels offentligen på Stadens torg: att det vore på sådant sätt Embetets Leda
möter i betydlig mon ginge miste om den ersättning, de eljest, under den 
tid, då slagtkrealur kunna erhållas för bättre pris och från närmare håll, 
borde hafva att påräkna för den förlust, de nödgades på deras rörelse lida 
under öfriga årstiderna, då slagtkreatur, med dryg kostnad, ända till 8 a 10 
R:dr Banco per stycke i frakt, måste hämtas från långt aflägsna orter: att 
obestridligt vore, att Embetets Ledamöter under större delen af våren och 
sommaren drifva deras yrke med afgjord förlust, och skulle ofelbart under 
dessa årstider inställa all slagt, om de endast afsågo deras egen vinst: att 
likväl deras åtagna förbindelse, att dagligen hålla allmänheten färskt kött till
handa, för ett bestämdt pris, ej mindre än deras egen omtanka alt oafbrutet 
bibehålla det förtroende de af Stockholms innevånare åtnjuta, vore de skäl, 
som förmå dem att underkasta sig förutnämnde förlust, under det de ser-
skilde Slagteri-Idkarne, som voro hvaiken beskattade eller controllerade, och 
hvilka tillegnade sig en betydlig andel af den vinst Höst- och Vintermåna
derne åt Slagterirörelsen erbjuda, noga aktade sig att dela förlusten, och 
derföre aldrig syntes å Marknadsplatserne oftare, än då de funne bestämd 
fördel dervid, utan att behöfva på minsta sätt bekymra sig, om för Hufvud-
stadens Innevånare dessemellan funnes tillgång på en af de vigtigaste nöd-
vändighetsvarome: att en annan olägenhet uppkomme äfven härvid för Slag-

Öfver-Ståthållare-Embetets Femårs-Berättelse för åren 1838—1842. 3 
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tare-Embetets Ledamöter, i så måtto, att de måste underhålla ett större an
tal Gesäller och Lärlingar, ån de eljest skulle behöfva; ty som alla deras 
arbetare ävo lagstadde, och inånga deribland afven gifta, kunde de ej efter 
omsländighelerne afskedas och åter i tjenst antagas, utan måste underhållas 
hela året igenom, ehuru blott under vissa årstider en större personal vore 
behöflig: och att, såsom bidragande orsaker till den ofördelaktiga conjunclu-
ren, vidare kunna räknas dels den årligen stigande dyrhelen å goda slagt-
kreatur, förorsakad af de sednare årens mera eller mindre klena höskördar 
och deraf följande foderbrist, dels den ansenliga importen af hudar från ut
rikes ort, hvarigenom denna vara, som fordom utgjorde en betydlig del af 
Slagteri-Idkarnes förtjenst på rörelsen, fallit, till ett lågt pris, dels slutligen 
den öfverflödiga tillförseln af talg från Finland och Ryssland emot en ännu 
alltid låg tull, hvarigenom äfven i detta afseende Slagtare-Embetet måst vid
kännas en minskning i den till ersättning för dess ofvanomförmälda förluster 
påräknade vinst; 

Guldsmeder och Jouvelerare: att Embetet åren 1838—1842 låtit con-
trollera 28,008 lod silfver mindre, och 2,916 lod guld mera, än under de 
förut förflutna fem åren: att af denna betydligt minskade tillverkning af silf-
verarbeten synes, att denna gren af yrket aftagit: att man deremot skulle 
kunna tro, att den större tillökningen i Guldarbetens stämpling härledde sig 
ifrån en ökad afsätlning af nämnde arbeten; men alt likväl förhållandet i 
verkligheten ej befunnes sådant, då man fastade uppmärksamhet dels på de 
köpandes allt mera stegrade anspråk på myckenhet och omväxling af färdiga 
arbeten, för att utvälja sina merendels ganska små behof, dels derpå, att 
Guldarbeten mera nu, än lillförene, äro bruket underkastade, så alt nya 
oförsålda pjecer ej sällan måste såsom urmodiga, åter nedsmältas; 

Sejlare och Repslagare: att deras yrken äro i obestridligt aftagande, hvar
till såsom skäl blifvit anfördt: att sjöfarten under de sednare åren betydligt 
försämrats: att å fartygen numera, så mycket som möjligt, begagnas jernket-
tingar, så väl till stående som löpande gods: och att det beviljats Rederierne, 
att för deras nybyggda Fartyg, emot utomordentligt låg, snart sagdt ingen 
tull, införa tågvirke från Ryssland, med hvilket land Sejlarne och Repsla-
ganie härslädes ingalunda kunna täfta i pris; 

Garfvare-Embetet: alt oakladt afsättning af läder under de sednast för
flutna trenne åren varit bättre och priserne högre, än förut, Garfveri-rörel-
sen likväl ifrågavarande fem år bedrifvils med vida mindre fördel, än till-
förene, och gifvit tillverkarne ringa förtjenst; till hvilket förhållande närmaste 

file:///erkligheten
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orsaken varit, dels ett högre stegradt inköpspris å de oberedda hudarne, dels 
den mängd af Garfveri-Inrältningar, som i sednare tider blifvit öfverallt i 
landsorlevne anlagde, till stort förfång för Städernas Garfvare. 

De fleste öfrige Handtverks-Embeten hafva förklarat, att deras yrken 
och ställning fortfarande försämrats; hvartill de uppgifvit hufvudsakligen ena
handa anledningar, som till dylikt förhallande, enligt hvad i Öfver-Slåthål-
lare-Embetets tvenne sednasle Femårs-Berättelser omformales, då blifvit af 
dem framställde, nemligen: förökad införsel af utländska tillverkningar, som 
dels, ehuru stundom af sämre beskaffenhet än de inhemska, likväl, i ause-
ende till lägre pris, snarare funne afsättning, än de sednare, dels inkoromo 
under benämningar, som föranledde missbruk: ett för stort antal af vissa 
Embelens Ledamöter: Manufacturisters berättigande till enahanda arbetsfrihet 
för vissa yrkens bedrifvande, som Handtverksmästare, efter föregångna läro
år, tillkommer; hvilket vållat, att arbetsförtjensten, sönderdelad på för många 
händer, icke kunde lemna alla bergning samt enahanda, ännu mera på Bor
gares handtverkerirörelse inverkande menliga följder af tillåtelse till vissa 
handtverks bedrifvande, meddelad personer, som ej hade skyldighet att der-
för erlägga borgerliga onera, och således kunde lemna arbetsbi träden för 
bättre pris. 

Angående Fabriks- och Manufactur-näringarnes tillstånd inhemlas af 
den ofvan införda uppgiften på Idkare, arbetare och tillverkningsvärden, att, 
de förut särskildt omnämnde Tobaks-Fabrikerne obekräknade, Fabriks- och 
Manufactur-idkarnes antal, som år 1838 var 566, har år 1842 utgjort 618, 
och alltså vunnit en tillökning af 52 Idkare, samt att jemväl Arbetarne un
der samma lid ökats från 3,428 till 3,481 personer, men att likväl tillverk
ningsvärdet år 1842, utgörande 3,685,242 R:dr Banco, understigit det för år 
1838 med 142,688 R:dr. Sistnämnde förhållande förklaras deraf, att Me-
chaniska Bomulls-Spinneriet, som år 1841 lemnat ett tillverkningsvärde af 
315,276 R:dr, förstördes genom vådeld i början af år 1842. Hade ej denna 
olycka inträffat, skulle tillverkningsvärdet år 1842 vida öfverstigit det för 
år 1838. 

Faslän det således visar sig, alt Fabriks- och Manufaclurnaringarne un
der ifrågavarande fem år gått framåt i hänseende till beloppet af tillverk
ningarne, vid hvars bedömande, enligt hvad Hall- och Manufactur-Rätten 
uti dess afgifna utlåtande anmärkt, tillika bör tagas i betraktande, att de 
tillverkningsvärden, som blifvit uppgifne af sådane Fabriks- och Manufactur-
Idkare, hvilkas tillverkningar icke gro underkastade hallstämpling, borde och 
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kunde uppskattas till betydligt och måhända dubbelt högre belopp, än hvar
till de uppgifvits; har dock jemväl af Fabriks-Manufaclur-Socieleterna i all
mänhet, uti deras lemnnde uppgifter till denna Berättelse, klagan blifvit förd 
öfver ofördelaktig konjunctur och otillräcklig arbetsförtjenst. 

Med erinran, att det icke vore produklqvantitelen, ulan tillverkarnes 
behållning på deras produktioner, som lemnade rätta ledningen för uppskatt
ningen af fabriks- och manufactur-näringarnes mer eller mindre förmånliga 
drift och förkofran, hafva flere bland Fabriks- och Manufactur-Societeterna 
förmält, att, till följd af den i sednare tider ökade concurrencen så väl emel
lan inhemske tillverkare, som emellan desse och utlandets fabriks-industri, 
den inhemske Fabriks-idkarens och Manufaclurislens vinst å sin tillverkning 
blifvit ganska betydligt nedtryckt, och för vissa yrken, t. ex. Bomulls- och 
Linne-fabrikerna samt Cattuns-tryckerierna, till den grad, att idkarne befa
rade sig i längden icke kunna fortsätta sina yrkens bedrifvande. 

Såsom serdeles menligt inverkande på Fabriks- och Manufactur-rörelsen 
är af Societeterna uppgifvit, att de, för att vinna afsättning för lillverknin-
garne, äro ovilkorligen tvungne att lemna köpare 9, 12, 15, ända till 18 må
naders betalningsanstånd, och dock icke alltid erhålla köparens revers på be
loppet, ulan måste i de flesta fall nöja sig med alt uti ett conto i sin Bok 
hafva beviset för den gjorda ulborgningen. Detta, under nuvarande förhål
landen, för Fabriks- och Manufaclur-Idkarne oundvikliga utborgniugssystem, 
med deraf härflytande många olägenheter och förluster, hafva Societeten an
sett äga sin grund uti bristfällighet i den civila lagstiftningen i afseende på 
oredit-förhållanderna i allmänhet; hvilken bristfällighet, efter deras förme
nande, skall utöfva sitt skadliga inflytande i allt, der handel och köpenskap 
är i fråga. I sammanhang härmed hafva de. ock öfverklagat utsöknings- och 
eoncurs-Jagarnes beskaffenhet, såsom försvårande utbekommandet af närings
idkarens fordringar, och derigenom medverkande till hans ofördelaktiga 
ställning. 

För öfrigt hafva Fabriks- och Manufactur-Societeterna sökt ådagalägga 
behofvet af åtgärder till inskränkning i nuvarande, efter deras åsigter, för 
Svenska näringarne menliga concurrence ifrån andra lander, genom hvilken, 
både på loflig och olollig väg, Svenska marknaden blefve öfverhopad med ut
ländskt kram, som, sedan det på produktions-orten blifvit urmodigt och så
ledes der osäljbart, kunde här föryttras till låga priser; hvarjemte Klädes-
och Fabriks-Societeterna särskildt, såsom af menligt inflytande på deras nä
ringar framställt den höga tull-afgift, hvarmed råämnet för deras tillverk-
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ningnr vore belastadt, enär derigenom priset på den inhemska fabriksproduk-
ten blefve dyrare, och täflan med den utländska varan försvårad. 

Hall- och Mannfactur-Rätten, som uti dess utlåtande vitsordat och yt
terligare utvecklat de af Fabriks- och Manufaclur-Socieleterna anförda förhål
landen och uppgifna orsaker till deras yrkens mindre förmånliga ställning, 
har slutligen, jemte förnyande af dess redan uti uppgiften till förra Femårs-
Berättelsen uttalade åsigt, att införsel och tullbehandling af utländska manu-
factur-varor borde, för säkrare controllers vinnande, endast få äga rum i ett 
inskränkt antal sjöstäder, uttryckt den önskan, att Svenska industrien måtte 
snart få hugna sig åt förbättrade credit-förhållanden samt verkligt skydd med
förande tullcontroller och deras behöriga handhafvande, hvarförutan, efter 
Hall- och Manufactur-Rättens omdöme, Sveriges näringar alltid skulle komma 
att befinna sig i ett tillstånd af stillastående och tvinande. 

Jemte det Magistraten åberopat Hall- och Manufactur-Rättens berörde ut
låtande, dervid Magistraten förklarat sig ej hafva något alt tillägga, har Ma
gistraten tillika fästat uppmärksamheten derpå, att Borgare-Ståndet vid sist 
förflutna Riksdag till Eders Kongl. Maj:t inlemnat underdåniga förslag ej al
lenast till förnyad Handels-Ordning, utan äfven till Förordning angående 
Handlverkerierne i Riket, och Förordning om de Handtverk, som utan bur-
skap må idkas å landet, samt uti den vid dessa förslags afgifvande bifogade 
underdåniga skrifvelse framställt till Eders Kongl. Maj:ts Nådiga profiling 
vissa bestämmelser för rättighet till Fabriksrörelses bedrifvande, grundad der
på, alt sådan rörelse i allmänhet ej må idkas, utan i förening med buiskap 
i den stad, der Fabriken är anlagd, eller, då Fabriken finge å landet anläg
gas, i den närmast derinlill belägna Stad; och har Magistraten yttrat den 
förhoppning, att de Författningar, som i följd af Eders Kongl. Majris Nådiga 
pröfning af dessa förslag äro att förvänta, skola i afseende på borgerliga nä
ringars idkares skyldigheter och rättigheter medföra bestämmelser till en för 
det närvarande, i tillämpningen, saknad ordning. 

Ehuru den ej mindre af Handels-Societeter och Handlverks-Embeten, än 
af Fabriks- och Manufactur-Idkare härstädes, på sätt ofvan är omnämndt, 
framställda ofördelaktiga skildring af deras näringars tillstånd synes för vissa 
yrken vara något öfverdrifven, har Öfver-Ståthållare-Embetet dock icke an
ledning att på det hela betvifla riktigheten af uppgiflerne om tilltagande 
förlägenhet och otillräcklig arbelsförljenst inom närings-classerna; hvartill or
sakerna väl till betydlig del torde vara de, som af näringsidkarne blifvit 
antydde, men äfven i någon mohn sådana, som genom idkarnes egen drift, 
omtanka och sparsarahet skulle kunna afhjelpas. 
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4:o Politie. 
I denna Afdelning af förevarande Berättelse har Öfver-Ståthållare-Embe-

let, enligt formulärerne, att först omnämna de uti Hufvudstaden befintliga 
allmänna anstalter till sedlighetens och ordningens bibehållande. 

Under åberopande af livad härom blifvit anfördt i de förut afgifna Fem-
års-berättelserne, får Öfver-Stålhållare-Embetet beträffande Police-Inrättningen 
i Hufvudstaden tillägga, att sedan densamma, jemte åtnjutande af tillförene 
anslagne 15,000 R:dr ifrån Stats-Verket, 2,725 R:dr i hyres- och lönemedel 
ifrån Stadens Drätsel-Commission samt 1,500 R:dr såsom euskildt Nådigt bi
drag till Tjenstemännens aflöning, erhållit, genom Kongl. Brefven den 17 
November 1837 och den 26 Februari 1839, ett ytterligare anslag ifrån Drät
sel-Verket af 12,750 R:dr, hvarigenom Police-Inrättningens årliga tillgångar 
sammanräknade uppgått till 31,975 R:dr Banco om året, hafva Police-Be-
tjeuingens löner blifvit förhöjde och dess antal ökadt, så att, utom Stadens 
3:ne Fiscaler, för hvilka löner äro serskildt uppförda på Stadens allmänna 
Stat," Police-Betjeningen vid 1842 års slut utgjordes af 2 Vaktmästare, 11 
Gevaldiger och 65 Uppsyningsmän. I följd häraf, och sedan Police-Vakt-
Contor i serskilda delar af Staden blifvit inrättade, har Policen onekligeu 
kommit i ett förbättrat skick; hvilket isynnerhet vid tillfällen, då gröfre brott 
blifvit föröfvadfi, ådagalagts genom en lofvärd drift och framgång i Policens 
åtgärder för de brottsliges efterspanande och upptäckande. 

Organisationen af Stadens Militär-Corps har under åren 1838—1842 va
rit bibehållen, i enlighet med de uti Öfver-Ståthållare-Embetets sista Femårs
berättelse åberopade, ifrån den 1 Juni 1839 förlängda kontrakter emellan 
Öfver-Ståthållare-Embetet, å ena, samt dels Stadens Brand va k ls-Com mission, 
dels Borgerskapets Bemedlings-Commission, å andra sidan, endast med den 
förändring, att Eders Kongl. Maj:t i Nådigt Bref den 3 December 1842 til
låtit, alt de vid nämnde Corps befintliga tvenne Lieutenanls-beslällningar 
finge till Capitaines-ljenster förvandlas, med vilkor, att denna förändring, 
hvarken för tillfället eller i framliden, må till anspråk på ökade löner föran
leda, och att alltså de begge nya Capitainerne skola åtnöjas med nuvarande 
Lieulenanls-lönebelopp, af 566 R:dr 32 sk. B:co för hvardera. Som likväl den 
nallbevakning, hvilken af Gorpsen besörjes, numera af Hufvudstadens en del 
innevånare anses icke vara ändamålsenlig och tillräcklig, har fråga blifvit 
väckt om nattbevakningens inrättande på annat sätt, hvartill förslag skall af 
utsedde Deputerade uppgöras. 
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Någon hufvudsaklig förändring med Brandsläcknings-anstalterne i Hufvud-
staden har ej under dessa år ägt ruru, ej eller varit af behofvet påkallad, 
enär berörde anstalter redan äro ganska ändamålsenligt organiserade och allt 
livad dertill hörer blifvit med Omsorg underhållet. 

Gatornes omläggning har med verksamhet påskyndats och fortgått, efter 
den metod, som af gatläggare från Berlin blifvit härstädes införd; hvilket 
ock haft till följd, att gatorne nu i allmänhet äro vida bättre, än tillförene. 
Dock återstår i detta afseende mycket att önska; och erfarenheten har allt
mer ådagalagt, att gatornes försättande och underhållande i fullgodt stånd, 
ej kan tillvägabringas, med mindre bestyret dermed, hvilket nu tillhör hvarje 
hus- och tomt-ägare serskildt, öfverlemnas för hela Staden till en gemensam 
Administration. Det af Öfver-Stålhållare-Embetet i sådant syfte år 1837, 
uppgjorda och hos Eders Kongl. Maj:t i underdånighet anmäld la förslag till 
ny förordning angående anläggning och underhåll af gator i Hufvudsladen 
mötte motstånd ifrån hus- och tomt-ägarnes sida, då desse den 7 Junii 1839 
deröfver afgåfvo yttrande inför magistraten; men frågan är nu, till följd af 
Eders Kongl. Majrts Nådiga förordnande, å nyo framställd till deras utlåtan
de, och denna gång med mera hopp om framgång, enär nyttan af den före
slagna åtgärden synes vara mera allmänt insedd och erkänd, samt dessutom 
anledning är för handen, att , till bestridande af kostnaden för gatornes istånd-
sättaude och underhållande genom en gemensam Administration, ett betydli
gare bidrag frän Stadens Brandförsäkrings-Contor kan påräknas, hvarmedelst 
den årliga afgift, hvilken hus- och tomt-ägarne för ändamålet skulle komma 
att vidkännas, blefve mindre betungande. 

Sedan de, för lillvägabringande af Gatornes upplysning här i Staden me
delst Gas, ingångne underhandlingar med ett Gaslysnings-Compagnie i Lon
don, hvilka i sednaste Femårs-Berättelsen omförmältes, blifvit å Compagniets 
sida afbrutne, emedan Compagniet, som i betalning för hvarje lykta fordrat 
4 Liv. 10 sh. sterling om året, ansett sig ej kunna ingå på den af hus- och 
tomt-ägarne föreslagna nedsättning till 3 Liv. 10 sh., motsvarande hvad en 
så kallad Argandsk lykta kostar i årligt underhåll; har icke under ilrågava
rande tidrymd någon annan förbättring i lyshållningen å Hufvudstadens ga
tor kunnat åstadkommas, än att ytterligare på åtskilliga ställen och platser 
Arganska lyktor blifvit anbringade i stället för de sämre lyktorna af äl
dre sorter. 

Den förbättring af Allmänna Fängelserna och Fångvården i Hufvudsta-
den, hvars behöflighet framställdes i nyssnämnde Berättelse, är numera att 
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snart emolse, sedan Rikets Ständer år 1841 icke allenast anslagit medel till 
Kronohäktets å Smedjegården utvidgning och ombyggnad, som redan blifvit 
företagen, utan äfven beviljat ett bidrag af 170,000 R:dr B:co till en ny 
Fängelse-Byggnad för Staden, hvilken byggnad, beräknad för 200 fångar i 
celler, är föreslagen att uppföaas på den till Rådhuset, der Stadens Domsto
lar hafva sina sessionsrum, angränsande hyrkuskgården och lilla mynthus
tomten; i grannskapet hvaraf jemväl sedermera Police-Kara mar en skulle in
rymmas, hvarigenom den med skäl öfverklagade fångforsslingen inom Huf-
vudstaden blefve betydligt minskad. 

Vidare får Öfver-Ståthållare-Embetet här lemna en kort redogörelse för 
Hufvudstadens Undervisningsanstalters samt Fattigförsörjnings- Välgörenhets-
Sjukvårds- och Arbets-Inrättningars tillstånd, sådant detsamma, enligt ve-
derbörandes uppgifter, befanns vid 1843 års slut. 

A) Undervisnings-anstalter: 
I) Läroverk och Skolor, lydande under Directionen för Stadens Un

dervisnings- Verk. 

a) Stockholms Gymnasium. Sedan år 1841, då Rikets Ständer beviljade ett 
anslag af 2000 R:dr, att användas dels till lön för en ny Lector uti lefvande 
språken, dels till löneförbättring för de förut varande Lärarne vid detta Gym
nasium, besörjes undervisningen derstädes af Sex Lectorer, på tre auditorier. 
Gymnasii-ungdomens antal år 1842, var 78. Läroverkets räntegifvande capi
tal , hvaraf räntan användes till understöd för behöfvande Gymnasister och 
till inköp af böcker, som utdelas till premier vid årliga examina uppgick till 
4,319 R:dr 6 sk, 9 r:st Banco. 

b) S:t Claraz Församlings Högre Lärdoms-Skola. Lärarepersonalen utgöres 
af Rector, Conrector, 3:ne Colleger, en Dupplicant och Cantor, hvilkas löner 
utgå i enlighet med Jöningsstaten af år 1821, på sätt i sista Femåis-Berät
telsen blifvit uppgifvet. År 1842 hade Skolan 171 Lärjungar, och dess ca
pital utgjorde 670 R:dr 10 sk. 7 r:st. På Församlingens bekostnad verkställ
des år 1841 en betydlig tillbyggnad och förändring af Skolhuset, hvarigenom 
rymliga lärosalar, bereddes, äfvensom boställsrum för Lärarne. 

c) Maria Magdalena Församlings Högre Lärdoms-Skola. Till aflöning för 
Lärarne, som äro Rector, Conrector, 3:ne Colleger och Cantor, bestås årligen 
65 tunnor Spannemål och 1,625 R:dr. Antalet af Lärjungar år 1842 utgjorde 85. 

Skolans 
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Skolans Capital-tilJgångar voro då desamma, som i sednaste Berättelsen blif-
vit uppgifne. 

d) Jacobs Församlings Högre Apologist-Skola. Denna har Reclor, 2:ne 
Colleger, Dupplicant och Cantor. Deras aflöning utgör 65 tunnor Spaunemål 
och 956 R:dr. Skolan har år 1842 begagnats af 125 Gossar. Räntan af de 
lill Skolan donerade Capitaler, hvilka stigit till 1,500 R:dr, är till en del 
anslagen till stipendier och inköp af böcker åt fattiga Skolgossar. 

e) Catharines Församlings Högre Apologist-Skola. Här besörjes undervis
ningen af en Rector, 2:ne Colkger och en Cantor, hvilka i lön erhålla 55 
tunnor Spannemål och 980 R:dr. Lärjungarnes antal har varit 94. Skolan 
äger 3:ne Stipendii-fonder: den Ehrenpolska af 200 R:dr, den Gråbergska af 
400 R:dr och den Millerska af 800 R:dr, hvilken sistnämnde år 1841 blif-
vit för Skolan disponibel. 

f) Nicolai Församlings Lägre Apologist-Skola. Lärarne äro Rector, Collega 
och Cantor, hvilkas aflöning tillhopa uppgår till 840 R:dr. Skolan, hvarest 
år 1842 undervisning meddelades 61 Gossar, har en Premie-cassa, utgörande 
1,333 R:dr 16 sk., ocb en Bibliotheks-cassa af 766 R:dr 38 sk. 

g) Ulrica? Eleonora} Församlings Lägre Apologist-Skola. Den har ett lika 
antal Lärare, som den näst föregående. Bland dessa aflönas Rector och Can
tor af de medel, som äro ställde under förvaltning af Directionen öfver Huf-
vudsladens Undervisningsverk, med 45 tunnor spannemål och 280 R:dr, 
samt Collega med 400 R:dr af räntan å Repslagaren O. Sjöstedts donation, 
stor 10,000 R:dr. Lärjungarne hafva uppgått till 90. 

h) Hedvig Eleonora; Församlings Lägre Jpologist-Skola. De derstädes 
anställde 3:ne Lärare åtnjuta i aflöning 55 tunnor spannemål, och 455 R:dr. 
Till Skolan, hvarest år 1842 funnos 62 Lärjungar, äro 750 R:dr donerade. 

i) Adolf Fredrics Församlings Lägre Apologist-Skola. Dess Lärare-perso
nal är lik tålig med den nyssnämnda Skolan, och har i aflöning 30 tunnor 
spanuemål samt 630 R:dr jemte ett serskildl löne-tillskott af 228 R:dr, ut
görande räntan af ett doneradt capital, stort 4,000 R:dr. Antalet af Lär
jungar har varit 167. 

k) Stadens Allmänna Barn-Skola, med 108 Lärjungar och ett] doneradt 
capital stort iOOO Rrdr. 

l) Norra Allmänna Barn-Sko1an} med 110 Lärjungar. 
M) Södra Allmänna Bam-Skolan} med 153 Lärjungar. 

De 3:ne si$lnä«mde Skolorne, inrättade efter Vexel-uudervisnuigsinethod, 
hafva hvordera eaa Lärare, hvars aflöning utgör 490 R:dr. 

Öftm-Stäth&llare-Emiftets Femårs-Berättelse för [ren 1838—t84x. 4 
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n) Kongl. Djurgårdens Skola, med 57 Lärjungar, har en Lärare, som af-
lönas med 530 R:dr, jemte boningsrum uti SkoJans, genom enskild frikostig
het ethållne hus. 

Vid jemförelse befinnes, att det nu uppgifna antalet Lärjungar vid de 
ofvannämude Allmänna Undervisnings-Verken sammanräknadt är 43 mindre, 
än det i sednasle Femårs-Berättelsen uppgifna. 

För Gymnasium består Staden hus, beläget på Riddareholmen, och er-
lägger för detsamma i hyresafgift 666 R:dr 32 sk. årligen till Finska För
samlingen, åt hvilken det i Nåder blifvit upplåtet såsom Kyrkoherde-Boställe. 

Rum för Lärdoms- och Apologist-Skolorne bekostas af de Församlingar, 
der Skolorne äro belägne; och för Allmänna Barnskolorna förhyrer Directio-
nen öfver Hufvudsladens Undervisnings-Verk nödige lägenheter. 

Till aflöning för Lärarepersonalen vid Stadens ofvanuppräknade Under
visningsverk äro af Staten anslagne 940 tunnor kronotionde oeh Biheltryck-
spannemål, som utgöres ifrån tretton Län. De 160 1/3 tunnor kronotionde, 
hvilka från år 1824 varit i Nåder anslagne, på behaglig tid, till aflöning 
åt ålderstigne och sjuklige Skollärares Vicarier, hafva numera upphört att 
utgå. Den öfriga af Directionen öfver Undervisningsverken anordnade aflö-
ningen, år 1842 utgörande 10,038 R:dr 16 sk., jemte hushyres-medel för 
Allmänna Barnskolorna 950 R:dr, serskildta anslag till vissa Gymnasii- och 
Skol-lärare 1,040 R:dr, gratifikationer till Lärare 244 R:dr 16 sk. 6 r:st., 
och extra utgifter för Skolornas behof 416 R:dr 7 sk., eller tillsammans 
12,688 R:dr 39 sk. 6 r:st, hafva blifvit bestridde dels af det förutnämnda 
Stats-anslaget till Gymnasium, 2,000 R:dr, dels af anslag ifrån Stadens Drät
sel-Verk, utgörande 10,000 R:dr, jemte hyresmedel 533 R:dr 16 sk., dels 
af behållne medel och influtne räntor å en under Directionens disposition 
stående fond, stor 53,558 R:dr 40 sk. 2 r:st. Räntan af ett utaf aflidne 
Contracts-Prosten Ålenius doneradt Capital, stort 20,0(K) R:dr användes dess
utom till förbättring i vicarierande Lärares löningsvilkor, samt ti|i Emeri-
torum löner. 

II) Skolor, ställde under inseende dels af Stockholms Stads-Consisto-
rium eller Kongl. Hof-Consistorium, dels af serskilda Directioner 
och Styrelser: 

a) Nicolai Församlings Handtverk-Skola för Gesäller och Lärlingar. Un
dervisningen har fortgått alla Söndagar emellan kl. 4 och kl. 7 e. va., för 
ett antal af 50 till 70 Lärjungar. Den lemnas af en Lärare, hvilken i lön 
åtnjuter 100 R:dr B:co. Skolans capital-fond har uppgått till 4,078 R:dr. 
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b) Samma Församlings Fattig-Skola. Den har 2:ne Afdelningar, en för 
Gossar, som undervisas af en Lärare, och en för Flickor, med 2:ne Lärarin
nor. Gossarnes antal har varit omkring 25 ; Flickornes omkring 103 årligen. 
De förre erhålla hvardera till understöd 32 sk. i månaden; och de Flickor, 
som begagna läsnings- och sy-classen, få kläder, linne, strumpor och skor. 
Läraren har i lön 100 R:dr, och Lärarinnorne 350 R:dr hvardera. Skolan, 
som bekommer af Allmänna Fattigvården 200 R-.dr om året, äger en fond 
af 61,700 R:dr. 

c) Kraftiska Skolan. Läraren i nyssnämnda Fattig-Skola är äfven Lärare 
uti denna skola, som i främsta rummet är bestämd till undervisningsanstalt 
för fattige Borgares Söner, men äfven emottager andre obemedlade gossar, 
så långt utrymmet medgifver. Lönen för Läraren är 300 R:div Undervis
ning har meddelats 20 gossar. Skolans fond uppgår till 26,000 R:dr. 

d) Nicolai Församlings Catechet-Skola. Här lemnas undervisning hvarje 
Söndags och Helgedags eftermiddag, ifrån kl. 1 till kl. 4 , uti Christendom, 
åt ungefärligen 48 gossar och 10 flickor. 

Så väl denna, som Catechet-Skolorna inom Hufvudstadens öfriga Terri-
torial-Församlingar, äro stiftade af Samfundet Pro fide et cbristiauisrao, hvil-
ket tillsätter och aflönar Lärarne, 10 till antalet, hvaraf 8 med 100 R:dr 
och 2 med 50 R:dr. Derjemte bekostar Samfundet 2:ne Extra Lärare, som 
tagas bland Eleverne i Stadens Seminarium för Folkskole-Lärare, att under
visa i stafning samt innanläsning; och desse åtnjuta hvardera 33 R:dr 16 
sk. Catechet-Skolorna få ej begagnas af sådane minderårige barn, som kun
na hvarje dag gå i Skola, utan blott af dem, som äro i arbete eller tjenst, 
och derföre endast på Sön- och Helge-dagar hafva ledighet der 1)11. 

e) S:t Clara Församlings Handtverk-Skola. Denna har 1 Lärare och be
gagnas af 20 till 30 Gesäller och Lärlingar. Skolans fond, donerad af Gross
handlaren Henrik Ekström, utgör 2,000 R:dr, af hvars ränta Läraren aflö-
nas och Skolmaterialier bekostas. 

f) Nämnde Församlings Skola för fattiga Flickor. Två Lärarinnor, alllö-
nade med 250 R:dr hvardera, lem na undervisning åt omkring 150 Flickor, 
dels i läsning, skrifning och räknande, dels i handarbeten. Skolan har eget 
hus och en fond af 9,491 R:dr. 

g) Catechet-Skolan i S:t Claroe Församling med 1 Lärare och omkring 25 
Lärjungar. 

b) Jacobs- och Johannis Församlingars Handtverks-Skola och den dermed 
förenade Stockholms Stads Borgare-Skola. Här emottagas Lärjungar från 
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handtverkerierne inom hela Hufvudstadens område; och undervisning med
delas 7 timmar i veckan uti arithmetik, geografi, skrifning, bokföring, 
brefs och räkningars uppsättande m. m. Skolan har under åren 1838—1842 
varit bevistad af 323 Lärjungar, bland hvilka omkring £del genonigått full
ständig lärocours. Läraren har i lön 100 B:dr af Fri-Skolans fond och 150 
R:dr af ett Sällskp, som bildat sig, för Borgare-Skolans upprätthållande. 

i) Fri- och Fattig-Skolan i samma Församlingar. Den har 2 Lärare, 1 
Lärarinna och 1 Lärmästare i Handtverk. Antalet af de gossar och flickor, 
som här erhållit undervisning, bar år 1842 uppgått till 200. Skolans till
gångar uti capitaler, fastighets-varde och conlanla medel utgjorde, enligt 
1842 års bokslut, 83,000 R:dr 34 sk. 3 r:st. Inkomsterna för berörde år, 
hvartill äfven höra 700 R:dr i understöd af Församlingens fattigvård, upp-
gingo till 4,351 R:dr 7 sk. 1 r:st; utgifterna åter till 4,557 R:dr 25 sk. 8 
r :st , af hvilka 1,195 R:dr 16 sk. blifvit använde till Lärarepersonalens aflö-
ning, samt 3,362 R:dr 9 sk. 8 r:st till Skolmaterialier, barnens beklädnad, 
middagsspisning, premier, stipendier och lifräntor. 

k) Catechet-Skolan i Jacobs och Johannis Församlingar, med 1 Lärare och 
i medeltal 80 Lärjungar. 

1) Marie Magdalena: Församlings Handtverk-Skola, för Gesäller och Lär
lingar. Hvarje Söndag, ifrån kl. 1 till kl. 4 eftermiddagen, lemnas under
visning i renläsning, räknekonst och skrifning, samt jemväl, så mycket ti
den medgifver, i rättstafning och geografi. Lärarens lön är 66 R:dr 32 sk.; 
och Lärjungarnes antal har vanligen varit 30. 

m) Fria Läro- och Arbets-Inrättningen, eller Philipsenska Skolan. Fat
tige Gossar och Flickor af Marias Magdalenas Församling undervisas här uti 
innan- och utanläsning, Christendom, räkna, skrifva, historia och geografi, 
samt en del äfven i de vanligaste handarbeten. Undervisningen besörjes af 
1 Lärare, med 700 R:drs lön, och 1 Lärarinna, aflönad med 333 R:dr 16 
sk. Skolan, som år 1842 bevistades af 65 Gossar och 85 Flickor, är ställd 
under en Direction, bestående af Sju Ledamöter. Den är, i sitt närvarande 
skick, hufvudsakligen grundad genom donationer och Sgde vid slutet af år 
1842 i capital 41,870 R:dr 20sk. 10r:st., en fastighet, värderad till 18,000 
R:dr, samt diverse inventarier till ett värde af 498 R:dr 3 sk. 4 r:st. 

n) Sistnämnde Församlings Catechet-Skola, med 2:ne Lärare och omkring 
58 Elever. 

o) Catharinas Församlings Handtverk-Skola. Vid denna Skola finnes 1 Lä
rare, med årlig lön af fattigmedlen, 66 R:dr 32 sk.; och Lärjungarne hafva 
i medeltal uppgått till 50. 
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p) Samma Församlings Skola för Fattiga Flickor. Af 1 Lärare och 2:ne 
Lärarinnor, bland hvilka den förre har i ärlig lön 300 R:dr, och de båda 
sednare tillsammans, jemte boningsrum och ved, 400 R:dv, erhålla 180 a 
190 barn undervisning i nödige läroämnen och handaslöjder. 

q) Catechet-Skolan i Catharinas Församlingj med 2:ne Lärare och omkring 
100 Lärjungar. 

r) Ulrica; Eleonoras Församlings Fattig-Skola för Flickor. Två Lärarin
nor besörja undervisningen, som år 1842 meddelades 68 Flickor, Af Sta
dens Allmänna Fattigcassa njuter denna stiftelse årligt understöd af 200 R:dr. 

s) Nyssberörde Församlings Catechet-Skola, med 1 Lärare och omkring 
46 Elever. 

t) Hedvig Eleonoras Församlings Fattig-Skola, i 2:ne Afdelningar. Den 
ena Afdelningen är gemensam för Gossar och yngre Flickor, och förestås af 
1 Lärare, som har i lön 200 R:dr, jemte fria husrum. Larjungarnes antal 
i denna Afdelning kar uppgått till 150. I den andra Afdelningen undervi
sas äldre Flickor af 1 Lärarinna, med lika aflöniug. De fattigaste af Skol
barnen undfå, genom Fattigvårds-Styrelsens föranstaltande, middag vid Sko
lan de Sex kallare månaderne af året. 

u) Handtverk-Skolan i samma Församling. Handtverks-Lärlingar erhålla 
här undervisning Sömlagseftermiddagarne af Fattig-Skolans Lärare, som der-
för åtnjuter ett arfvode af 66 R:dr 32 sk. 

Dessa 2:ne Skolors fond utgör 11,500 R:dr. 
v) Hedvig Eleonoras Församlings Catechet-Skola} med 1 Lärare och om

kring 30 Lärjungar. 
x) Adolph Fredrics Församlings Fattig-Skola för Flickor. Den har 1 Lä

rarinna och omkring 100 Elever. Alla utgifter för Skolan bestrides af Fat
tigvårds-Styrelsen. 

y) Catechet-Skolan derstädes, med 1 Lärare ocb, i medeltal 50 Lär
jungar. 

z) Kongl. Svea Lif-Gardes Församlings Skola. Der finnes i Lärare, som 
uppbär i lön 300 R:dr. Skolgossarnes antal har uppgått till 51. Skolans 
capital fond utgör 4,500 R:dr. 

å) Kongl. Lif-Gardets till häst Församlings Skola, med 51 Gossar och 
Flickor, undervisade af 1 Lärare, som i lön har 250 R:dr jemte en gratifi
cation af 66 R:dr 32 sk. Skolfondens behållning vid 1842 års slut var 
1,755 R:dr 28 sk. 2 r:st.; hvarjemte Skolans Beklädnads-fond för fattige barn 
utgjorde 1,784 R:dr 11 sk. 6 r:st. 
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ä) Kongl. Andra Lif-Gardets och Kongl Svea Artilleri-Regementes För
samlingars förenade Skola. Den förestås af 1 Lärare, livars lön är 350 
R:dr. Lärjungarne hafva varil 43. Den till Förmån för Skolan stiftade Barn-
hus-Cassan uppgår till 9,001 R:dr 18 sk. K) r:st. 

ö) Skeppsholms Församlings Skola. Denna består af 2:ne Afdelningar: en 
högre, der 27 Skeppsgossar njuta undervisning, jemte underhåll och bekläd
nad, och en lägre, med 49 Gossar. Vid Skolan aflönas 2:ne Lärare med 
tillsammans 740 R:dr. En Flick-Skola är äfven här inrättad, med 20 Ele
ver, der Förestånderskan har i lön 66 R:dr 32 sk. 

aa) Tyska National-Lyceum. Inseendet öfver detta Läroverk tillhör Ty
ska Församlingens Pastor och Tyska Kyrkans Föreståndare. Det är egente-
ligen en Borgare-Skola, der undervisningen sker på Tyska språket. Lärarne 
äro 4 , nemligen: Rector, Conrector, Subrector och Moderator, hvilka i aflö-> 
ning åtnjuta 1,850 R:dr, jemte fria husrum. Elevernas antal har utgjort 86. 

bb) Nya Elementar-Skolan. Denna Läro-anslalt, uti hvilken förenas de 
lägre och de högre grenar af undervisningen, hvilka i de äldre Läroverken 
äro fördelade emellan Apologist- och Lärdoms-Skolorna samt Gymnasium, 
har fortfarit i sin verksamhet under ledning af 6 Lärare, 1 Adjunkt och 2 
Lärmästare för sång och ritning, hvilkas löner med 6,200 R:dr utgå af det 
för skolan beviljade Stats-anslag, 6,800 R:dr årligen. Lärjungarues antal har 
utgjort,det för skolan bestämda, eller 100, men skulle, med afseende på de 
inträdessökandes myckenhet, kunnat vara betydligt större om utrymmet i 
Skolans local medgifvit flere Lärjungars intagande. 

cc) Vexelundervisnings-Sällskapets Skol-lnrättningar. Sedan Vexelunder
visnings-Sällskapets Direction år 1842 antagit Stockholms Stads Consistorii 
förslag, om inrättande af ett Seminarium för Folkskole-Lärare uti Normal
skolans local, i enlighet med Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga af den 18 
Junii 1842, omfatta Sällskapets Skol-lnrättningar: 

l:o Seminarium för Folkskole-Lärare, der Seminaristernes antal Höst-
Terminen 1842 uppgick till 15, hvaraf 10, i anseende till medellöshet, er-
höllo fria husrum, sängkläder och ved. Under berörde termin undergingo 
5 Seminarister den examen, som för Folkskole-Lärare är föreskrifven. 

2:o Normal-Skolan3 hvarest, efter vexelundervisnings-method, omkring 
300 barn njuta undervisning. 

3:o Skolan för Handarbeten,, i hvilken de Flickor, som besöka Normal
skolan, få lära sig sy, sticka, spinna samt annan handslöjd. 

Inkomsterna för dessa Vexelundervisnings-Sällskapets Skol-lnrättningar 
utgöras af Stats-anslag 2,000 R:dr, ränteraedel 1,425 R:dr, Sällskapels års-



31 

afgifter 318 R:dr 16 sk. saml Stats-anslag till Seminarii-Föreståndarens aflö-
ning 500 R:dr. Utgifterna år 1842 voro Lärarnes aflöning 1,806 R:dr 32 
sk., Skolmaterialier 258 R:dr 46 sk. och diverse omkostnader 788 R:dr 47 
sk., eller tillsammans 2,854 R:dr 29 sk. Undervisningen meddelas af en 
Rector som tillika är Seminarii-Föreståndare, en förste och en andre Lärare, 
en Lärare i såog och en i gymnastik, samt en Lärarinna vid Skolan för 
handarbeten. Desse åtnjuta, utom löneinkomsterne, fria boningsrum och ved. 

Någon hufvudsaklig förändring i af seende på Frimurare-Barnhusets och 
Allmänna Barnhusets Skolor har sedan sista Femårs-berätlelsens afgifvande 
icke inträffat.. 

Ibland de uti Hufvudstaden befintlige Allmänna Undervisnings- och 
Bildnings-anstalter äro vidare att omnämna: 

a) Technologiska Institutet. I öfverensstämmelse med de för detta Under
visnings-Verk den 8 Junii 1826 i Nåder utfärdade Stadgar har undervisning 
der meddelats omkring 116 Lärjungar; hvarjemte ungefärligen 48 Gesäller 
och Handtverks-Lärlingar på Söndagarne derstädes erhållit handledning. År 
1842 var Institutets Capital-Fond 4,570 R:dr 36 sk. 8 r:st.; och dess inkom
ster utgjordes af Stats-anslag 14,440 R:dr samt räntor 130 R:dr eller till
sammans 14,570 R:dr; hvaremot ulgifterne voro till Lärarnes aflöning 7,162 
R:dr 24 sk., Stipendier 332 R:dr 41 sk. 5 r.st., och Administrationskostna
den 6,861 R:dr 1 sk. 7 r:st., eller tillhopa 14,356 R:dr 19 sk. 

b) Carolinska Medico-Chirurgiska Institutet. Dels genom de understöd, 
hvilka i förra Femårs-berättelsen omförmältes, dels genom sedermera bevil
jade ytterligare Stats-anslag har Institutet kommit i tillfälle att öka sina 
Samlingar och bereda större utrymme för deras ordnande och uppställning, 
hvartill numera Sju Salar äro använde. Sedan det hus vid Glasbruksgrän
den, som alltifrån Institutets flyttning till Kungsholmen varit uthyrdt, för 
att erhålla tillgångar till Egendomens underhåll, blifvit öfverlemnadt till In
stitutets egen disposition den 1 April 1842, har i detsamma Bibliotheket 
blifvit uppsatt, samt boställsrum upplåt ne för Prosectorn, Bibliothekarien, 
Chirurgiska Inslrumentmakaren och tvänne Studerande. Vid förra Riksda
gen förbättrades de Ordinarie Professorernes lönevilkor till 1,600 R:dr för 
hvardera, med derunder inbegripne 62 tunnor spannemål; Pbarmacie- och 
Anatomie-Adjunctemes löner förhöjdes till 400 R:dr; och ett belopp af 400 
R:dr anslogs för en serskild Lärare i Medicinal-Lagfarenheten. För vård, 
underhåll och förökande af Bibliotheket och Samlingarne beviljades 1,200 
R:dr, för eldning, lysning, egendomens underhåll och onera, 900 R:dr, till 
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Laboratorium Chemicum 200 R:dr och till Anatomie-salen 141 R:dr 34 sk. 
8 r:st. Den af Eders Kongl. Maj:t den 27 Julii 1841 i Nåder utfärdade Stat 
uppgick, i följd deraf, till 14,600 R:dr. Institutet har numera 6 Ordinarie 
och 1 Extra Ordinarie Professor, 1 Lärare i medicinal-lagfarenheten, samt 
5 Adjuncter; utom Föreståndarne för clinikerna vid Allmänna Barnhuset och 
Curhuset, hvilka icke i deras egenskap af Lärare åtnjuta någon lön. 

c) Gymnastiska Central-Institutet. Stats-anslaget för detta Institut har 
blifvit ökadt, så att Föreståndaren numera uppbär 1,600 R:dr, Öfverläraren 
800 R:dr, och 3:ne Lärare hvardera 400 R:dr; hvarjemte till Betjening, 
Gymnastik-attiralj och diverse utgifter äro anslagne 800 R:dr; bvilket till
sammans utgör 4,400 R:dr. Under loppet af de år, hvilka denna berättelse 
omfattar, hafva 41 personer, dels Officerare, dels Skol-Lärare blifvit utexa
minerade; och dessutom har ett betydligt antal andre personer följt de sär
skilda lärocoursema. Sammanräknade antalet af äldre och yngre, som från 
början af år 1838 till slutet af år 1842, antingen för att bildas till Gym
nastik-Lärare, för sjuklighet eller för kroppskrafternes utvecklande, begagnat 
Institutet, uppgår till 3,225. 

d) Skogs-Institutet. Delta har sedan år 1837 fortfarit med samma an
slag, Lärare-Personal och läroämnen, som under de föregångne fem åren. 
Ifrån 1837 års slut, då berättelse härom afgafs, hafva 25 Elever blifvit vid 
Institutet antagne och njutit undervisning, samt 17 blifvit utexaminerade 
och dels erhållit publika beställningar, dels antagit tjenst hos enskilde Skogs
ägare. Sommartiden hafva Eleverne verkställt uppmätningar och indelningar 
till trakthuggning, dels å Krono Allmänoingar, dels å enskilde personers 
skogar, under ledning af deras Lärare, hvarigenom den dubbla fördel vun
nits, att Eleverne fått en praktisk öfning, och den systematiska skogshushåll
ningens införande påskyndats. 

e) Veterinaire-Inrättningen. Enligt vederbörandes uppgift har denna In
rättning, till dess beskaffenhet, omfattning och föremål, lärare, fonder, inkom
ster och utgifter, icke undergått någon förändring, sedan sista Femårs-berät
telsen afgafs. 

f) Navigations-Skolan. Sedan serskilde, den 6 Mars 1839 utsedde Com-
mitterade, till följd af Eders Kongl. Maj:ts Nådiga befallning, utarbetat för
slag till inrättande af Allmänna Navigations-Skolor i Riket, s»mt Rikets 
Ständer i underdånig skrifvelse den 13 Februari 1841, jemte framställning 
om förändrad organisation af den i Stockholm befintelige Navigations-Skola 

samt 



33 

samt inrättande af sådane Skolor afven uti Städerne Götheborg, Gefle, Malmö 
och Calmar, gifvit tillkänna, att de anvisat årliga anslag, med tillsammans 
9,200 R:dr, till Lärares aflöning och till instrumenter, böcker, m. tn., som 
för Skolornas underhåll erfordrades, samt serskildt beviljat en summa af 
16,000 R:dr i elt för allt till anskaffande af de instrumenter, böcker, kar
tor och andra inventarier, som vid skolornes organiserande voro af nöden; 
så har Eders Kongl. Maj:t under den 7 April 1841 låtit utfärda Nådigt Re
glemente för dessa Navigations-Skolor, och genom, Skrifvelse samma däg till 
Kongl. Förvaltningen af Sjöärenderne och Kongl. Commerce-Collegium i Nå
der stadgat hvad i afsecnde på berörde Skolors organisation vidare borde 
iakttagas. Den Direction, som, enligt berörde Nådiga Reglemente, skall föra 
styrelsen öfver Navigations-Skolan i Stockholm, har af Borgerskapet blifvit 
utsedd; i följd hvaraf Sjömanshus-Direclionens förut ägande befattning med 
Skolan i October månad 1842 upphört. Beslut om uppförande af ett Hus 
för denna skola, på en inköpt Tomt å Södermalm, fattades af Borgerskapets 
Femtio Äldste den 20 December samma år; och byggnaden är numera full
ändad. Under tiden hyrdes för Skolan en serskild local, der undervisningen 
blifvit meddelad i öfverensstämmelse med ofvannämnde Nådiga Reglemente. 
Enligt den fastställde Staten utgår i lön till Skolans Ordinarie Lärare 1,500 
R:dr och till en Under-Lärare 200 R:dr, och såsom arfvode till Astronomias 
Professorn 400 R:dr, en Lärare i Skeppsbyggen 200 R:dr och en Lärare, 
som meddelar undervisning angående Ångmachiners construction och behand
ling, 200 R:dr. Till reparationer, inventarier och diverse omkostnader åt
njuter denna skola, i likhet med de öfriga, 300 R:dr årligen. Af det till 
första anskaffningen af instrumenter, clrartor, böcker och meubler för en gång 
bestämda anslaget tilldelades Skolan 4,600 R:dr. Under loppet af läsetiden 
åren 1841—1842 har Skolan begagnats af 33 Elever; och examinerade hafva 
blifvit: till Skeppare af första classen 2 , Skeppare af andra dassen 3 , Styr
män 3 och Constaplar 8. 

De Privata Skolinrättningar i Hufvudstaden, uti hvilka undervisning 
lemnas mot betalning, äro talrika. Uppfostringsanstalten ä Egendomen Barn-
ängen, som blifvit inrättad genom actie-teckning af ett Bolag, har fortgått i 
sin verksamhet; äfvenledes Wallinska Flickskolan. Några af de dessutom uti 
sednaste Femårs-Berättelsen uppgifna enskilda Skol-Inrättningar hafva väl 
upphört; men andra hafva deremot tillkommit, hvaribland må nämnas det 
af Magister Ramström inrättade Lyceum. 

Öfver-Ståthållare-Embetets Femårs-Berättelse för åren 1838—1842. 5 
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Småbarns-Skolorna hafva vunnit ökadt förtroende och blifvit begagnade 
för så stort antal Barn, som de för ändamålet hyrda localer medgifvit. Dessa 
Skolor äro Sex, nemligen: en Normal-Skola i Stadshuset med omkring 130 
Barn , en Skola vid Hutnlegårdsgalan å Ladugårdslandet med 100, en vid 
Kocksgatan i Catharinas Församling med 55, en i Stora Barnhuset med 100, 
en i Nicolai Församling med 2 5 , och en vid Regeringsgatan med 26 barn. 
Medlen till Skolornas underhåll hafva erhållits genom Nådigt bidrag af Hen
nes Maj:t Enke-Drottningen, anslag ifrån Allmänna Fattig-Cassan, och sam
manskott af Ledamöterne i det Sällskap, som bildat sig till dylika Skolors 
inrättande. 

De tillförene omnämnde tvänne Simskolorna hafva fortfarit i ändamåls
enligt skick. 

Att Undervisnings-anstalterna i Hufvudstaden under ifrågavarande tid
rymd blifvit allt mer utvidgade och tilicVkta, visar ofvanslående framställning 
af deras tillstånd och beskaffenhet; dock måste jernvat uvedgifvas, att ännu 
många önskningar i hänseende till allmänna undervisningens förbättrande 
återstå ouppfyllda, isynnerhet livad angår Folk-Skofornaj hvilkas ytterligare 
utvidgning af behofvet påkallas. 

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

Allmänna Fattigvården inom Hufvudsladens Teiritorial-Församlingar har,, 
under den lid denna Berättelse omfattar, fortfarande blifvit bestridd t enlig
het med de för densamma af Eders Kongl. Majrt den 18 Mars 1812 utfär
dade föreskrifter. Den allmänna fatligförsörjaiugs-afgiflen har, i likhet med 
hvad i sista femårsberättelsen uppgåfs, under denna tid utgått ined Sex Skil-
lingar för hvarje Riksdalers Bevillning enligt 2:dra Artikeln i gällande BevilF-
lings-Förordning. Af denna afgift hafva fyra skillingav varit bestämda till 
den egentliga fattigförsörjningen, och en skilliug till det uti f. d. Kronobrän-
neriet i Catharinas Församling anlagda Provisoriska Sjukhus. Den återstående 
skillingen, som tillförene ingått till Kongl.. Seralimer-Ordens Lazarefctet, har, 
till följd af Kongl. Brefvel den 16 Februari 1838, ifrån och med år 1837 
blifvit aisatt för inrättande af ett serskildt Sjukhus för bensårs-palienter. In
flutna beloppet af berörde afgift år 1842 utgjorde 32,516 R:dr 15 sk., 7 r.st.,, 
deraf 21,677 R:dr 26 sk. 5 r:st. tillföHo Faltig-Cassau, 5,419 R:dr 18 sk. 7 
r:st. Provisoriska Sjukhuset och 5,419 fiutlr IB s L 7 r:st Beusåis-Sjukhuset. 
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Fattig-Cassas öfriga inkomster beslodo af bötesmedel för fördröjd betal
ning och för uteblifne Taxerings-utgifter, till ett belopp af 2,908 R:dr 44 sk. 
7 r:st., samt af Stats-anslag, gäfvor och undra medel, utgöra tide 3,818 R:dr 
28 sk. Utgifterne hafva varit: till Församlingarnes Faltighas-Direclioner 
22,500 R:dr, till Norra och Södra Arbetshusen 2,000 R:dr, till Fattig-Skoloiue 
1,250 R:dr, till Öfver-Ståthållare-Embetet, för inrättande och underhållande 
af Fattigherbergen 1,000 R;dr, Lill Veneriska Curhuset 1,769 R:dr, samt till 
löner, arfvoden och diverse utgifter 1,757 R:dr 27 sk. 2 r:st.; tillsammans 
30,276 R:dr 27 sk. 2 r:st. 

Provisoriska Sjukhusets inkomster voro, inberäknadt ofvannämnde 5,419 
R:dr 18 sk. 7 r:st., af fatligvårdsmedlen, 5,853 R:dr 44 sk. 1 r:st.; och dess 
utgifter 8,785 R:dr 18 sk. 3 r:sl. 

Vid 1842 års slut upptogs Fattig-Cassans behållning till 51,927 R:dr 14 
sk., hvaraf likväl 5,061 R:dr 28 sk. 9 r:st. tillhörde Provisoriska Sjukhusets 
räkning, och 35,473 R:dr 14 sk. 1 r:st. den för inrättande af Bensårs-Sjukhus 
afsatta Fond. Dessutom hade Fallig-Cassan en fordran hos Veneriska Cur
huset, stor 25,788 R:dr 8 sk., tillkommen genora de bidrag Faltig-Cassan un
der loppet af flere år nödsakats lemna till Curhuset, som i annat fall ej kun
nat i sin verksamhet fortgå. 

Fattig- och Försörjningshusen i Territorial-Församlingarna ägde år 1842 
tillsammans: 
Fastigheter till ett uppgifvet värde af B:co R:dr 164,426: 42. 6. 
Inventarier , „ 7,000: — — 
Fordringar och contanla medel . , 336,235: 30. 5. 

Tillhopa B:co R:dr 507,662: 24. 11. 
För samma år utgjorde deras inkomster 80,486 R:dr 12 sk. 9 r:st, och ut
gifterna 81,779 R:dr 34 sk. 11 r:st. 

Enligt de inkomne uppgifterna var antalet af understödslagare på Terri-
torial-Församlingarnes allmänna Fattigvårds-Inrättningar 1,621, och utom 
densamma omkring 2,300. 

Förhållandet med nedannämnde Militair-Corpsers och Församlingars ser-
skilda Understöds-fonder och Fattig-anstalter år 1842 var följande: 

a) Vid Kongl. Svea Lif-Garde. De för välgörande ändamål vid detta Re
gemente inrättade Cassor hade i Capitaler 38,350 R:dr. Af räntan dera 
jemte ett anslag af Statsmedel, utgörande 442 R:dr, erhöllo 54 personer un
derstöd till ett belopp af 1,300 R:dr. 



36 

b) Kongl. Lif-Gardet till Häst. H. K. H. Prins OSCARS Hospitals-Inrätt
nings Capital-behållning utgjorde 18,190 R:dr 20 sk.; dess inkomster, bestå
ende af Nådiga Gåfvor, afgifter från Regementets Officers-Corps samt intresse
medel, 1,621 R:dr 15 sk. 6 r:st., och utgifterne 1,371 R:dr 16 sk., som i 
pensioner och understöd tilldelas 71 personer. 

c) Kongl. Andra Lif-Gardet. Ifrån H. K. H. Kron-Prinsessan JOSEPHINAS 
Pensions-Inrättning, ägande ett capital af 11,000 R:dr Banco samt ett årligt 
bidrag af Hennes Maj:t Drottningen, stort 300 R:dr, m. £1. intrader, bekommo 
95 understödstagare tillhopa 1,322 R:dr 12 sk. 11 r:st. 

d) Kongl. Svea Artilleri-Regemente. Dess Fattig-Cassas inkomster utgöras 
af fyra Collecter årligen i Hedvig Eleonorae kyrka, samt tillfälliga insamlin
gar. Medelbeloppet af dessa fattigmedel har uppgått till 40 R:dr, som inom 
hvarje års utgång blifvit utdelade åt fattiga inom Församlingen, till ett an
tal af 32. 

e) Skeppsholms Församling. Skol- och Fattig-Cassorne äro här samman-
slagne. Ar 1842 utgjorde dessa 4,500 R:dr; — och Understödstagarne voro 57. 

f) Kongl. Hof-Församlingen. Hof-Statens Gralial-Cassa, af h vilken van
ligen 50 Enkor njuta understöd, ägde i capital 26,660 R:dr 20 sk. — In-
komsterne hade uppgått till 1,933 R:dr 14 sk. 10 r:st., och utgifterne till 
1,578 R:dr. 

g) S:t Nicolai Församling. Fonden för Församlingens enskilda fattigvård 
utgjorde 24,427 R:d.r. Till 60 a 70 personer utdelas vanligen understöd, som 
år 1842 uppgick till ett belopp af 1,244 R:dr 2 sk. 10 r:st. 

h) Tyska Församlingen. Dé till Församlingens fattige omedelbart utgående 
understöd bestridas af åtskilliga,, under Församlingens Kyrko-Råds förvaltning 
ställda välgörenhets-fonder, hvilkas Capitaler och fastigheter år 1842 uppgingo 
till ett belopp af 74,209 R:dr. Nämnde år utdelades till de fattige inom 
Församlingen 906 R:dr 37 sk. 4 r:st. 

i) Finska Församlingen. Dess Fatligfond utgjorde 2,751 R:dr 42 sk., 
hvaraf räntan åtgått till de fattiges understödjande. 

Angående öfriga uti Hufvudstaden befmtlige Milda Stiftelser samt Pen
sions- och Understöds-Inrättningar och deras tillstånd år 1842, är följande 
att meddela: 

I.) Barnhus, Barnbördshus och Uppfostrings-anstalter: 

a) Stockholms Allmänna Barnhus. Jemte fastigheter till ett värde af 94,991 
R:dr 32 sk., ägde denna Inrättning berörde år en Capitalfond af 503.894 



37 

R:dr 8 sk. 3 r:st. Inkomsten utgjorde 98,886 R:dr 21 sk. 11 r:st, inberäk
nadt Statsanslag i spannemål och penningar, till ett belopp af 23,042 R:dr 
44 sk. 4 r:st. Utgifterne åter uppgingo till 114,945 R:dr 20 sk.; hvaraf i 
fosterlöner och underhåll för barn utom Barnhuset, jemle arfvoden till Pre-
sterskapet för tillsyn om barnen i aflägsnare orter utgått 48,857 R:dr 5 sk. 
4 r:st., och i underhållskostnad inom Barnhuset 39,987 R:dr 20 sk. 2 r:st. I 
Barnhuset vårdades under loppet af nämnde år 1,012 barn; dock i medeltal 
på en gång endast 238. Antalet af barn, som utom Inrättningen ålnjöto un
derhåll, var 3,186. För vinnande af en förbättrad hälsovård inom Barnhuset 
har en Öfver-Läkare derstädes blifvit anställd, med lön af 666 R:dr 32 sk., 
jemte 300 R:dr såsom ersättning för husrum, ljus och ved. 

b) Frimurare-Ordens Barnhus. Med inberäkning af den till Barnhus upp
låtna fasta egendomen, brand försäkrad och i värde upptagen till 45,000 R:dr, 
hade Barnhuset år 1842 en Fond af 246,430 R:dr 19 sk. 11 r:st. Dess in
komster voro 18,044 R:dr 6 sk. 11 r:st., och utgifterne 19,360 R:dr 26 sk. 1 r:st. 
Inom Barnhuset, der utrymme är beredt för 100 barn, njuta barnen vård, 
föda och kläder samt undervisning. Utomhus varande underhålIslagare ut
gjorde vid 1842 års slut ett antal af 287, som erhöllo fosterhjelp, beräknad 
till 12 sk. och för en del till 16 sk. i veckan för hvarje barn. 

c) Allmänna Barnbördshuset. Oberäknadt fastighetsvärde, 30,000 R:dr, var 
Inrättningens Fond nyssnämnde år 51,216 R:dr 32 sk. Inkomslerne utgjorde 
6,482 R:dr 8 sk. och utgiflerne 6,644 R:dr 43 sk. 8 r:st. Under de ifråga
varande fem aren hafva vid denna Inrättning 2,315 Barnaföderskor blifvit 
förlösta samt åtnjutit vård och underhåll, 90 Läkare tjenslgjort för under
gående af Chirurgia? Magisters examen, samt 200 Barnmorskor njutit under
visning och blifvit examinerade. 

d) Sällskapet Pro Patria Barn- och Bambördshus. Inrättningen ägde år 
1842 fastighet till ett värde af 15,000 R:dr och i Capital 15,261 R:dr 27 sk. 
1 v:st. Dess inkomster voro 1,542 R:dr 19 sk.; utgifterne åter 1,567 R:dr 
21 sk. 7 v.st. Der emollogos och vårdades under året 105 Barnaföderskor. 
1 anseende till minskade Capital-tillgångar, hade endast 6 barn erhållit fo
sterhjelp. 

e) Murbeckska Inrättningen för fattiga flickors uppfostran. Underhåll och 
undervisning har der lemnats 25 fader- och moderlösa fattiga flickor. Capi-
tal-fonden uppgick år 1842 till 87,196 R.dr 46 sk. 8 r:st.; och värdet af In
rättningens fastighet 6r uppgifven till 9,600 R:dr. Inkomslerne, inberäknad 
en då erhållen gåfva af 9,960 R:dr 5 sk. 5 r:st„ voro 13,859 R:dr 9 sk. 2 
r:st., samt utgifterne 5,281 R:dr 39 sk. 8 r:st. 
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f) Prins Carls Uppfostrings-Inrättning för fattige och vanvårdade barn. 
Som erfarenheten visat, alt sedelösa Föräldrars elaka exempel bitlnigit att 
öka antalet af unge förbrytare, enär för desse, efter undergäng ne laga be
straffningar, ingen annan tillflykt funnits, än att återvända till den omgil'-
ning, af hvilken de blifvit införde på lastens bana, bar denna Inrättnings 
Direction, för alt rädda sådane unga förbrytare från det fnrderf, som hotade 
dem, i följd af Föräldiames skadliga inflytande, låtit uti en Ull Inrättnin
gen donerad Egendom vid Tjärbofsgatan bilda en serskild Afdelning för van-
artade och vilseförda Gossar, hvilken Afdelning den 1 April 1839 tog sin 
början. Föremål för intagande inom denna, eller Förbättrings-Afdelningen, 
äro dels de Gossar uti Uppfostrings-Afdelningen, hvilka uppfört sig så illa, 
att de icke, utan fara för de öfriges sedlighet, kunna få derstädes qvarblifva, 
dels sådane, af 8 till 14 års ålder, som blifvit af Domstolarne för förbry
telser dömde, eller som, utan alt halva blifvit till brottslighet förvunne, lik
val ådagalagt serdeles böjelse för vanarter. De uti berörde Afdelning intagne 
Gossar, b vilkas anlal år 1842 utgjorde 25 , men för hvilka utrymme finnes 
för 60, när ökade tillgångar medgifva fleres emotlagande, erhålla undervisning 
i samma intellecluella Öfningar ock handarbeten, som uti Inrättningens Upp-
fostrings-Afdelning; och när de blifvit till Nattvarden admitterade, ullemnas 
de i tjenst hos Husbönder i landsorten. Antalet af Barnen i Uppfostrings-
Afdelningen berörde år var 107. Inrättningens capital uppgick till 115,155 
R:dr 13 sk. 8 r:st., inberäknade Fasligheternes värden 48,570 R:dr 11 sk. 4 
r:st. Den hade i inkomster 23,047 R:dr 41 sk.; och ulgiflerne utgjorde 
16,672 R:dr 3 r:st., deraf för Uppfostrings-Afdelningen belöpte 11,843 R;dr 
3 sk. 6 r:st. och för Förbättrings-Afdelningen 4,828 R:dr 45 sk. 9 r:st. 

II.) Barmhertighets-Inrättningar, som åt fattige, egentligen ålderstigne, 
lemna rum jemte underhållsbidrag uti Inrättningarnes Fastigheter. 

a) Utricce Eleonora eller Drottningens Hospital. Denna Inrättning hade år 
1842 en Capital-Fond af 46,483 R:dr 12 sk. 5 r:st., jemte en fastighet, vär
derad till 23,700 R:dr. Inkomsterne, bestående af Stats-anslag, räntor och 
byresmedel, utgjorde 6,748 R:dr 3 sk. 6 r:st., och utgifterne 6,850 R:dr 42 
sk. 3 rist., bvaribland 5,625 R:dr 22 sk. 1 r:st. i underhålls- och pensions
kostnad till vanligen 90 personer. Under Drrectionens serskilda förvaltning 
befinnes den så kallade Kniggeska Pensions-fondenj med ett Capital af 16,666 
R:dr 32 sk., hvars årliga ränta utgår till 10, utom Hospitalet boende obe
medlade personer af Qvinnoköuet. 
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b) Borgerskapets Gubbhus-Inrätlning. Vid 1842 års slut ägde den 136,871 
fl:dr 2 sk. 11 r:st., deruti inberaknadt etl fastighetsvärde af 25,538 R:dr 33 
sk. 5 r:st. Inrättningens inkomster uppgingo till 7,510 R:dr 22 sk. 10 r.st.; 
ulgiflerne åter till 6,369 R:dr 40 sk. ö r:st. Ålderstigne Borgersmän "till ett 
antal af 46 halva under nämnda är varit vårdade uti Inrättningen; och kost
naden för livar och en utgjorde 137 R:dr 40 sk. 

c) Borgerskapets Enkehus-Inrättning. Dess Ullgångar vid 1842 års slut 
voro 189,680 R:dr, deraf 176,030 R:dr räntebärande capitaler. Inkomsterne 
utgjorde omkring 10,300 R:dr, och utgifterne nära 9,000 R:dr. Inrättningen 
hur utrymme för 75 Enkor, hvilket antal, med korta mellantider, ständigt 
varit fy 1 cl t. 

d) Fabriks-Fattig-Cassan. Af denna bekostades år 1842 underhåll för 90 
personer å Fabriks-Societetens Fattighus; hvarjemte understöd tilldelades 267 
behöfvande, som ej voro å fattighuset intagne, Jemte fastigheter till ett varde 
af 16,500 R:dr, ägde Fabriks-Fatlig-Cassau i Capital 74,458 R:dr 38 sk. 11 
rat. Dess inkomster voro 9,135 R:dr 3 sk., och utgifterne 9,637 R:dr 4 sk. 

e) Soopiska Fattighuset. Fonden utgjorde vid 1842 års slut 8,816 R:dr 
46 sk. 7 r:st, hvaraf berörde är, jemte Fattighusets underhåll, 182 R:dr ut-
belaltes till 7 faUighjon. 

f) Catholska Församlingens Fattighus. Inrättningen har en faslighet, som 
i värde är upptagen till 7,000; Rcdr.. Inkomsterne, bestående af enskilta gåf-
vor samt bidrag af Församlingens Ledamöter, uppgingo år 1842 till 2,389 
R:dr 32 sk. Utgifterne voro lör barnavård 1,700 R:dr„ och, till understöd 
åt 22 behöfvande 685 ft:dr 38 sk. 

g) Timmermans-Ordens Hospital. Der hafva, såsom tillforene, 15 fattiga 
af mankön erhållit husrum och sjukvård samt hvardera 3 R:dr i månaden 
från dea 1 November till den 1 Maj, och 2 R:dr hvarje månad under den 
öfiiga tiden af året, jemte beklädnadspersedlar och en, särskild årlig gåfva. 
Är 1842 utgjorde kostnaden för Hospitalshjonen 675 R:dr 6 sk. 2 r:st, och 
snrnllige- utgjfterne 1,484 R:dc 31 sk.. 4 ra t . 

III.) Pensions-Inrättningar och andra Fromma Stiftelser, till hvilka 
delägarerätt icke är beredd genom erlagde afgifter. 

a) Kongl. Stats-Cortoiret utbetaite år 1842 af Statsmedel till 246 enskilde 
personer i Hufvudstaden gratifikationer, uådegåfvor och pensioner till eit be
lopp af 108,645 R:dr 24 sk. 1 ra t . Dessutom anordnades ifråa Kougl. Slats-Coa-
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toret Stats-anslag till Barmhertigbets-Verk inom Hufvudstaden 18,260: 40. -
till Sjukvårds-Inrättningar derstades 40,592: — -
och till Undervisnings-anstalter 48,474: 10. 6 

Utgörande tillsammans R:dr 107,327: 2. 6. 
b) Från Wadstena Krigsmanshus-Inrättning erhöllo nämnde är 00 hör i 

Staden vistande Gratialister tillhopa 634 R:dr; äfvensom 18 andre personer 
inom Hufvudstaden bekommo tillfälliga understöd, uppgående till 165 R:dr. 

c) Af 2:ne under förvaltning af Fullmägtige i Rikets Ständers Bank 
ställde Fonder hafva samma år 702 i Stockholm boende personer åtnjutit 
gratificationer och understöd, med sammanräknadt 4,201 R:dr 4 sk.; och af 
de bölesmedel, som till Banken för öfverassignering influtit, tilldelades 5 
personer 200 R:dr 40 sk. 

d) Kongl. Öfra Borg-Rätten har att förvalta 3:ne Pensions'-Fonder > b vi I ka 
år 1842 uppgingo till 15,328 R:dr 42 sk. 11 r:st., hvaraf inom Hufvudstaden 
53 pensionstagare tillsammans uppburo 420 R:dr 16 sk. 

e) Konungens Hospital. Fonden utgjorde vid 1842 års slut 154,304 R:dr 
6 sk. 6 r:st., inkomsteme för året 7,857 li:dr 12 sk., och ntgifterne 5,817 
R:dr 24 sk., deraf 2,194 R:dr i understöd till 106 personer inom Hufvud
staden. 

f) Konungens Militär Hospitals-Fond. Pensioner och Nådegåfvor utdelades 
år 1842 till 358 personer, bland hvilka 64 bodde här i Staden och åtnjolo 
tillsammans 2,679 R:dr 16 sk. 

g) Jonas och Paul Filéns Pensions-Fond för Civile Embels- och Tjenste-
mäns samt deras Eukors och Barns underhåll, uppgick berörde år till 68,741 
R:dr 28 sk. 2 r:st. I understöd utbetaltes till Civile Tjenstemän 2,800 R:dr, 
samt till Enkor och Barn 1,966 R:dr 32 sk. 

b) Pensions-Fonder ställde under förvaltning af Allmänna Enke- och Pn-
pill-Cassans Direction. Af dessa fonder, år 1842 utgörande 43,473 R:dr 33 
sk. 6 r:st., blefvo till 12 i Stockholm boende personer 465 R:dr utdelade. 

i) Goduska Pensions-Fonden^ som förvaltas af Stadens Borgmästare och är 
bestämd till understöd för Enkor efter Embetsmåri inom Magistraten och et
ter sådane Civile Tjenstemän, som af Öfver-Stålhållaren och Magistraten ge
mensamt tillsättas, utgör 6,111 R:dr 5 sk. 4 r:st, deraf räntan årligen utgått 
med 300 R:dr till 7 Pensionärer. 

k) Serskilda under Stadens Justitics-Collegium och Förmyndare-Kammar a 
ställde Donations-Fonderj hvilka äro anslagrne dels till pensioner dels till 

Sti-
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Stipendier och Skol-inrättningar, utgjorde Ar 1842 ett belopp af 27,644 R:dr 
21 sk. 4 r:st; och af rantonie dera ut betaltes till <le för Fonderna bestäm-
da ändamål 1,329 Rdr 12 sk., h varibland undersföd och pensioner till 21 
personer. 

1) Coopvaerdie-Skeppapen Ahlströms Pensions-Inrättning förvaltad af Sta
dens Handels-Collegram, lemnar understöd till 12 fattiga Borgaredöttrar, 
hvilka numera årligen erhålla 44 R:dr 21 sk. 4 r:st b vardera, utgående från 
afkastningen af 2:ne Inrättningen tillhörande Egendomar hår i Staden. 

ra) Jhlöfska Pensions-fonden 3 ställd under Politie- Embets- och Bygg-
nings-Collegii förvaltning och utgörande 3,333 R:dr 16 sk., &t anslagen tul 
understöd åt 12 i Stockholm boende fattiga, sjukliga och ålderstigna perso
ner, som erhålla hvardera 11 R:dr 5 sk. 4 nst om året. 

n) Brandvakts-Cassan utbetalte år 1842 pensioner till BeM och Manskap 
af det upplästa Braudvakts-Compagniet, med 1,123 R:dr 16 sk-, hvaraf 33 
personer voro i åtnjutande. Af den utaf Brandvakts Cassas-Administrationen 
förvaltade Brandvakts-Compagniets Pensions- och BegrafningS'Cassa, hvars 
behållning vid slutet af år 1842 utgjorde 2#01 R;dr 2 sk. 1 r;st, utgafs 
tillika till en Pensions-innehafvare 24 R:dr och i Begrafningshjelp 5 R:dr. 

o) De under Bemedlings-Commissionen ställde Understöds- och Pensions
fonderj fem till antalet, uppgingo berörde år till 184,750 R:dr. Af dessa, 
jemte Bemedlings-Commissionens enskilta medel, utbetaltes pensioner, gåf-
vor och understöd med 11,223 R:dr 18 sk. 8 r;sL, deraf 223 personer blef-
vo delaktige. 

p) Pensions-fonder, förvaltade af Directionen öfver Bargerskapets Enke-
husf lemnade år 1842 understöd åt 59 personer till ett belopp af nära 
4,200 R:dr. Fonderna för beständigt fortfarande Pensioner utgjorde 45,700 
R;dr, och de derifrån utbetalde Pensionerne 2,487 R:dr, som aro inberäkna
de i förutnämnde pensionsbelopp. 

q) Sadelmakare-Jldermannen Jacob Fagerbergs Pensions-Inrättning. Från 
denna Inrättning, hvars utgifter bestridas af hyresroedel för 2aae Egendo
mar i Stockholm, hviikas behåUne taxeringsvärde, efter afdrag för skuld, 
är för år 1842 uppgifvet till 77,640 R:dr, med en hyres-inkomst af 6,276 
R:dr 32 sk., utbetaltes samma år i understöd åt 100 personer 3,204 R:dr; 
hvarjerate i bestämda anslag till åtskilliga Välgörenhets-Inrättningar och en 
enskild person utgingo 907 R:dr 24 sk. 

Öfver-Ståthållare-Embttets Fem&rs-Beråttelse fSr åren 1888—1842. 6 
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r) Af Grosshandels-Societeten förvaltade Pensions-fonder. Dessa utgöras 
dels af Societetens Pensions-Cassa, som år 1842 uppgick till 66,666 R:dr 
32 sk., och hvarifrån understöd till belopp af 4,287 R:dr 24 sk. utdelades 
till 67 behöfvande medlemmar af Grosshandels-Societeten, deras Hustrur, 
Enkor och Barn, dels af ett af Mamsell Hagborn doneradt Capital,, stort 
12,000 R:dr, hvaraf Pensioner, hvardera utgörande 100 R:dr, utgingp till 
Sex behöfvande Enkor och Döttrar af Grosshandlare och Skepps-Clarerare. 

s) Kryddkramhandels-Societetens perisions-fonder utgjorde vid 1842 års 
slut 66,468 R:dr 12 sk. 8 r:st., jemte en Fastighet, värderad till 12,000 
R:dr. Afkastningen af dessa tillgångar användas till understöd för fattige 
medlemmar af Kryddkramhandels-Societeten jemte deras i armod efterlemnade 
Enkor och barn. Under berörde år hafva för sådant ändamål 3,300 R:dr 
29 sk. 4 r:st. blifvit utbetalte till 51 personer. 

t) Coopvaerdie-Skeppare-Societetens Fattig-Cassor_, h vilkas Capitaler upp-
gifvits utgöra tillsammans 11,750 R:dr, lemnade år 1S42 understöd till 25 
fattige, med 867 R:dr 24 sk. 

u) Stockholms Sjömanshus-Inrättnings Capitalfond år 1842 var 118,384 
R:dr 7 sk. 4 r:st.; inkomsterne uppgingo till 9,638 R:dr 22 sk. 8 r:st., och 
utgiflerne till 8,487 R:dr 28 sk. 8 r:st., deraf 4,577 R:dr 32 sk. utdelades 
till 373 behöfvande, samt 1,613 R:dr 39 sk. användes för Sjömans-Lazarettet. 

v) Strandbergska Läkare-Inrättningen för fattiga Ståndspersoner. Med 
inberåkning af Bruks-Patronen Anders Hebbes donation, stor 10,000 R:dr, 
som af Directionen öfver nämnde Inrättning förvaltas, och hvaraf årliga rän
tan tilldelas 9 i torftighet befintliga Enkor eller oförsörjda Döttrar efter af-
lidne Embets- och Tjenstemån af de ofrålse Stånden, hade Inrättningen vid 
1842 års utgång en Capital-behållning af 80,518 R:dr 28 sk. 9 r:st. Inkom-
sterne, bestående af räntor å utlåote medel, voro 3,828 R:dr 15 sk. 3 rrst., 
Utom 591 R:dr, som erlades i pensioner af nyssnämnde donation, utgjorde 
utgiflerne för läkarevård, medicamenter, sjukspis, ved och gåfvor till 187 
pauvres honteux 2,247 R:dr 38 sk. 5 r:st. 

x) Af Nödhjelps-Cassan, hvars Capital vid slutet af år 1842 var 116,865 
R:dr 30 sk. 4 r:st., utdelades under berörde år understöd åt 214 personer, 
till ett belopp af 5,764 R:dv 19 sk. Under Nödhjelps-Cassae-Directionens 
förvaltning är ställd en af Stämpelmästaren Assessoren Eric Törnebohm stif~ 
tad Pensions-fond, hvaraf räntan är beräknad att användas till pensioner, 
hvardera af 50 R:dr, till Enkor och Barn efter aflidne Tjenstemån vid Stock
holms Stads Juridiska Verk samt efter aflidne Fabriks-Idkare, som varit Bor-
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gare i Stockholm. Denna fond utgjorde vid nämnde års slut 75,059 R:dr 
12 sk. 7 r:st., Pensionairernes antal 52, och de för året utbetalte pensioner-
ne 3,704 R:dr 8 sk. 

y) Sällskapet De Nödlidandes Farmer. Dess uUånta Capitaler och Cassa-
behållning uppgingo till 58,568 R:dr 38 sk. 4 r:st., och pensions- och un-
derhållstagarnes antal till 199, som åtnjöto tillhopa 3,126 R:dr 8 sk. 

z) Sällskapet för uppmuntran af öm och sedlig modervård. Detta Säll
skap, som stiftades den 3 Maji 1827, under nuvarande Hennes Maj:t Drott
ningens höga beskydd och styrelse, har till föremål att understödja uti fat
tigdom stadda Mödrar, gifta eller Enkor, hvilka gjort sig kända för öm och 
sedlig vård om deras barn, samt för ordentlighet och en i Gudsfruktan och 
dygder efterdömlig uppfostran. Understödet utdelas tvänne gånger om år«t, 
i Maji och December månader, och bestämmes för h varje gång efter serskild 
pröfning. Fonden, som från början tillkommit genom frivilliga bidrag, ut
gjorde vid 1842 års utgång 39,047 R:dr 3 sk. Sällskapets inkomster voro 
räntemedel, 1,992 R:dr 10 sk. 11» r:st., Nådiga bidrag af Hans Maj:t Konun
gen samt Deras Kongl. Högheter Kron-Prinsen och Kron-Prinsessan 400 
R:dr, samt andra frivilliga gäfvor 1,000 Rtdr 32 sk., eller tillsammans 3,392 
R:dr 42 sk. 11 r:st., hvaraf i understöd utbetaltes uti Maji månad till 108 
Mödrar med 422 barn 1,068 R:dr 16 sk., och i December månad till 109 
Mödrar med 411 barn 1,224 R:dr, jemte kläder för ett värde af 250 R:dr. 

å) Kniperska Pensions-Inrättningen, från hvilken Pensioner tilldelas fat
tiga ogifta Fruntimmer, företrädesvis af Borgare-Ståndet, hvilka till ålder 
komna, sjukliga eller vanföra, icke äga förmåga att genom arbete sig försör
ja, hade vid slutet af år 1842 en Capital-fond af 59,051 R:dr 1 sk. 5 r:st.; 
och under samma år voro inkomslerne 3,217 R;dr 32 sk., samt utgifterne 
3,125 R:dr, som utgått i Pensioner till 98 ogifta fruntimmer, af hvilka 85 
bodde i Stockholm och uppburo 2,733 R:dr 16 sk. 

ä) De under Stockholms Stads Consistorii inseende ställda Pensions-fonder 
uppgingo år 1842 till 12,400 R:dr, bvilkas ränte-afkastuing, 606 R:dr 24 
sk., utdelades till 13 behöfvande. 

ö) S:t Clarce Kyrkas Donations-Fond lemnade år 1842 till 54 underslöds-
tagare 562 R:dr 37 sk. 4 r.st. Capital-beloppet var 11,255 R:dr 26 sk. 8 r:st. 

aa) Testamentsmedel, förvaltade af Jacobs Församlings Kyrko-Råd. De 
utgjorde nyssnämnde är 13,950 R:dr 26 sk. 8 r:st., hvaraf pensioner och 
understöd tilldelades 33 personer, med 703 R:dr 44 sk. 
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bb) Pensions-fonder, ställde under Catharina Församlings Kyrko-Råds 
förvaltning. Dessa Fonder bestå dels af ett utaf Enkan Catharina Godhe 
doneradt Capital,, stort 5,555 R:dr 26 skr 8 r:st., livars ränta utgår till Pen
sioner åt 12 inom Catharina? Församling behöf vande personer af qvinnokö-
net, och dels af Fabrikören Carl Fredric Spångbergs donation, stor 1381 
R:dr 38 sk, 10 r:st,, bvaraf räntan användes till anskaffande af kläder, till 
fattige fader- och moderlösa Barn i Församlingens Fatttg-Skola. 

cc) Fonder, som förvaltas af Jacobs och Johannis Församlingars Fattig
hus'Direction, utgöras dels at åtskilliga till pensioner testamenterade medel, 
till belopp af 3,840 Rrdr 40 sk, 9 r:st., dels af en utaf Canzli-Rädet Norén 
stiftad pensions-fond till förmån för Enkor och Döttrar af Civile- Militaire-
eller Borgare-Stånden, hvilken fond år 1842 uppgick till 33,316 R:dr, livar-
af räntan utdelades till 110 personer. 

dd) Under Maria? Magdalence Församlings Fattigvårds-Direction ställde 
testaments- och donations-medel utgjorde vid 1842 års slut 7,369 Rrdr 26 
sk. 6 r:str och räntan deraf, 364 Rrdr 5 sk. 4 r:st,, användes till understöd 
för 8 personer. 

ee) Pauliska Donations-fonden till Pensioner för Enkor samt fader- och 
moderlösa bara, hvilken förvaltas af Dtrectionen för Norra Frivilliga Arbets
huset, ägde år 1842 en fastighet, värderad till 45,000 B:dr, samt fordrin
gar och contanta medel till belopp af 67,139 Brdr 6 sk. 7 r:st, Dess in
komster samma år, bestående af räntor och hyresmedel, utgjorde 5,563 R:dr 
42 sk, 8 r:st,, hvaraf till pensioner och sjukvård användes 4,375 R:dr. TJn-
derstödstagame voro 160, bland hvilka 140 bodde i Stockholm och tillsam
mans erhölto 3,650 Rrdr, 

ff) Sällskapet de fattiges vänner, som ej liar någon Capital-fond, har at 
Sällskapets Ledamöters frivilliga bidrag år 1842 utdelat understöd i pennin
gar och matvaror åt 1,152 personer, till ett belopp af 1,798 Rrdr 40 sk, 

gg) Flera af de under Stadens Handels-Collegium lydande Societeter och 
Embeten hafva serskilda Begvafningsbjélps-Cassor ocb Pensions-Fonder, hvil-
kas belopp för år 1842 uppgifvils omkring 55,000 B.dr, med lemnade un
derstöd till några och Sextio personer, 

hh) Bland de Handtverks-Embeten, som höra under Poläie- Embets- och 
Byggnings-Collegium, öro 11 uppgtfne att §ga Cassor för begrafningshjelp och 
andra välgörande ändamål, till belopp af 40,000 R:dr; hvarjemte några Ern-
beten och Gesällskaper hafva egna hus, i hvilka herbergen och sjukrum öro 
inrättade. 
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ii) Under Drätsel-Commissionen lydande Jernbärare, Tackjernsbärare, S i t t -
packare, Salt- och Spannemåf små tare, Parmmätare samt Vågkarlar vid Östra 
och Södra Victualievfigarne äga af ven Sjuk- och Begrafnitigs-Cassor, hvilka 
utgöra tillsammans omkring 10,000 R:dr. 

Dessutom bafva de fleate Ordens-Sällskaper Fattig-Cassor, hvaraf under
stöd och pensioner tilldelas beböfvande; men någon uppgift på dessa Cas-
sors och Utdelningars belopp är Öfver-Stålhållare-Embetet icke i tillfälle 
att meddela. 

IV) Öfriga Pensions-Inrättningar i Hufrudstaden, till hvilka i all
mänhet delägarerätt beredes genom årliga afgifter. 

a) Allmänna Enke- och Pupill-Cassan. Dess fonder och tillgångar uppgifl-
go vid 1842 års slut till 812,078 R:dr 47 sk. 7 r:st. Uuder samma år vo
ro inkomsterne 46,691 R:dr 11 sk. 8 r:st., och utgifterne 24,454 R:dr 27 
sk. 6 r:st. Till Enkor och Barn efter 132 aflidne delägare i Cassan utbe
taltes pensioner, med 15,338 R:dr 36 sk.. Af dessa utgingo 8,925 R:dr 20 
sk. till 61 delägares i Stockholm boende Enkor och Barn. 

b) Arméens Pensions-Cassa samt Enke- och Pupill-Cassa. Vid 1842 års 
utgång hade den förra Cassans Capital-fond, oberäknadt värdet af en Cassan 
tillhörig fastighet, utgörande 30,000 R:dr, uppgått till 2,190,340 R:dr 27 
sk. Dess inkomster för året utgjorde 249,747 R:dr 11 sk. 11 r:st., och ut
gifterne 236,472 R:dr 47 sk. 11 r:st., hvaribland till Pensionstagare, 735 
till antalet, utbetaltes 213,218 R:dr 16 sk. Enke- och Pupill-Cassan ägde 
Capital 318,912 R:dr 29 sk. 2 rrst.j inkomsterne berörde år voro 35,235 
R:dr 46 sk. 8 r:st.; utgifterne åter 27,666 R:dr 11 sk. 2 r:st., deraf 21,172 
R:dr 4 sk. för 234 upptagne pensionsrum. Dessutom utdelades i gratifica-
tioner och pensioner till 66 personer, ett af Hans Maj:t Konungen för sådant 
ändamål beviljadt ärligt anslag af 5,000 R:dr; och de af Stats-Verket, till 
understöd för fattiga Enkor och Barn efter Militaire- Embels- ooh Tjen6te-
mön samt Under-Officerare och Vederlikar auslagne 25,000 R:dr årligen, 
ställde under Directionens för Armeens Pensions-Cassa förvaltning, utgingo i 
790 serskilda pensioner. Huru stort antal af nämnde Cassors Pensionairer 
vistades i Hufvudstaden, och hvad desse uppburit, har ej kunnat upplysas. 

c) Civil-Statens Pensions-Inrättning samt Enke- och Pupill'Fonder. Pen-
sioiis-Inröltningens Behållning vid slutet af år 1842 var 1,155,673 R;dr 43 
sk. 9 r:st. Med inberfikning af årligt Stats-anslag, 40,000 R:dr, utgjorde in
komsterne nämnde år 122,371 R:dr 30 sk. 11 ttst, Utgifterne nppgbgo till 
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84,972 Rrdr 44 sk. 1 r:st., hvaraf pensioner till ett belopp af 73,346 R:dr 
10 sk. Civil-Statens Enskilda Enke- och Pupillfond hade i behållning 
192,110 R:dr 8 sk. 1 r:st.; dess inkomster bestego sig till 44,707 R:dr1 sk. 
10 r:st., och utgifterne till 40,587 R:dr 19 sk. 4 nst., hvaribland 40,376 
R:dr 45 sk. 4 r:st. i Pensioner. Allmänna Enke- och Pupill-Fondens Be
hållning utgjorde 4,507 R:dr 25 sk. 4 r:st., inkomsterne 20,345 R:dr och 
utgifterne 23,007 R:dr 24 sk,, deraf pensions-beloppen uppgingo till 23,007 
R:dr 24 sk. Pensionstagame i Stockholm voro: å Delegames fond 32, med 
ett understöd af 12,658 R:dr 8 sk. 4 r:st; å Enskilda Enke- och Pupill-fon
den 134, med pensioner till belopp af 18,191 R:dr 18 sk. 8 r:st.; samt å 
Allmänna Enke- och Pupill-fonden 336, med underhåll af 14,041 R:dr 
32 sk. 

d) Pensioner af Postmedel hafva år 1842 blifvit utbetalde med 623 R:dr 
16 sk. till 5 personer inom Hufvudstaden. 

e) Tull-Statens enskilda Pensions-Inrättning. Den ägde vid 1842 ars slut 
i Capital-foud 140,542 R:dr 28 sk. 5 r:st.; inkomsterne voro 20,767 R:dr 
22 sk. 5 r:st.; utgifterna deremot 21,094 R:dr 20 sk.; deraf 20,844 R:dr 
4 sk. utgjorde pensioner. Antalet af Pensionstaga re uppgick till 638. 

f) Banco-Statens Enke- och Pupill-Cassa. År 1842 var Capitalet 220,647 
Rtdr 37 sk. 1 r:st. Cassans inkomster uppgingo till 30,688 R:dr 20 sk. 1 
r:st., de utbetalde Pensionerne till 21,690 R:dr 30 sk., och öfrige kostnader 
till 1,873 R:dr 4 sk. Pensionerna uppburos af Enkor och minderåriga Barn 
uti 92 Sterbhus, jemte 17 öfver 50 år gamla döttrar af Bankens Tjenstemän. 

g) Enke- och Pupill-Cassan vid Rikets Ständers Biksgälds-Contor, med 
hvilken f. d. General-Assistance-Contorets Enke- och Pupill-Cassa, numera 
är förenad, ägde vid 1842 års slut 59,446 R:dr 42 sk. 2 r:st. Dess inkom
ster för samma år utgjorde 4,691 R:dr 6 sk. 11 nst., och utgifterna 4,064 
R:dr 43 sk. Deraf åtujöto 45 Enkor och 10 Barn pensioner, till belopp af 
4,058 R:dr 29 sk. 

h) Enke- och Pupill-Cassan vid Stockholms Stads Verk. Capital-fonden 
vid slutet af år 1842 var 128,230 R;dr 38 sk. 1 r:st.; inkomsterne under 
året uppgingo till 13,056 R:dr 30 sk. 11 r:st.; och utgifterne utgjorde 9,967 
R:dr 36 sk. 11 r:st.; bestående af pensioner till 65 personer, jemte admini
strations-kostnader. 

i) Jern-Contorets Tjenstemäns Pensions-Cassa för deras Enkor och Barn. 
Dess tillgångar voro vid nyssnämnde års slut 14,972 R.vlr- 29 sk. 4 r:st.; 
och under året utbetaltes 2:ne pensioner, med tillsammans 169 R:dr 41, sk. 4 r:st. 
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k) Kongl. Theaterns Pensions-Inrättning. Vid slutet af år 1842 uppgick 
dess Capital till 141,292 R:dr 43 sk. 11 r:st. Inkomsterna för året hade 
utgjort 10,171 R:dr 21 sk, 7 rest.; och utgifterna voro Pensioner till 20 per
soner 8,550 R:dr, samt andra kostnader 1,078 R:dr l sk. 10 r:st., tillsara
mans 9,628 R:dr 1 sk. 10 r:st. 

C) Sjukvårds-Anstalter: 
Enligt hvad redan i föregående Femårs-Berättelser är omnämndt, finnas 

för Stockholm en Förste och en Andre Stads-Läkare, och derjemte i hvarje 
Territorial-Församling en af Fattigvårds-medlen aflönad Läkare, hvilken skall 
utan betalning biträda alla inom Församlingen boende fattige, som vid sjuk
doms-tillfällen honom påkalla, hvarvid de tillika erhålla medicamenter på 
Fattigvårdens bekostnad. 

Allmänna Inrättningar för sjukvården i Hufvudstaden äro för öfrigt: 
a) De vid Territorial-Församlingarnes Fattighus inrättade Sjukrumt der 

Församlingarnes Fattig-Läkare biträda. Kostnaderna för dessa anstalter utgå 
af de till Fattigvårds-Inrältningarne anslagne medel, och äro upptagne bland 
deras utgifter. 

b) Stockholms Stads och Läns Gurhus. I dess organisation och förvaltning 
har under ifrågavarande tidrymd ingen annan förändring inträffat, än atty 

genom upplåtande åt Commissarien af de Boställsrum Öfver-Läkaren vid In
rättningen innehaft, den af Commissarien förut bebodda lägenhet kunnat an
vändas till sjukrum, hvarmedelst ett erforderligt större utrymme för sjukes 
vårdande blifvit beredt. Curhusets utgifter för år 1842, till aflöning, pa
tienters utspisning, medicamenter, ved och inventarier, uppgingo till 15,054 
R:dr 44 sk., men inkomsterne endast till 12,508 R:dr 36 sk.; hvadan bri
sten måste fyllas af Stadens allmänna fattigmedel, likasom flera föregående 
år. I anseende till de betydligt ökade utgifterne för detta Sjukhus, härrö
rande af patientemes större antal, har det varit nödvändigt, att ifrån och 
med nämnde år höja Curhus-afgiften i Hufvudstaden till 12 sk. för perso
nen, i öfverensstämmelse med Kongl. Kungörelsen den 7 Julii 1841. Vid 
1842 års början voro å Curhuset qvarliggande 76 patienter; och under årets 
lopp anmältes till intagning 1,153 personer, hvaribland 691 blefvo derstä-
des vårdade, och de öfrige 433, i anseende till bristande utrymme, remitte
rades till det Provisoriska Sjukhuset i Catharina? Församling. 

c) Danviks Hospital och Dårhus, med hvilken Inrättning är förenad en 
genom enskild Donation år 1816 tillkommen Stiftelse för Civile Embetsmäns 
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fattiga Enkor och Barn, kallad Enkehuset. Dessa Inrättningar, som enligt 
Kongl. Brefvet den 3 Februarii 1813 styras af en sersklld Direction, ägde 
år 1842 uti jordegendomar 99| mantal, uppskattade till 536,338 R:dr, uUwi 
de för Inrättningarne använde byggnader ochderinvid belägna q varnar, som 
äro brandförsäkrade till 68,338 R:dr 42 sk. 8 r-.st.; hvarjerate Copitai-Fan-
derne utgjorde 56,992 R:dr 20 sk. 9 r:st. Inkomsterne för berörde år voro 
49,054 R:dr 14 sk. 7 r.sL, och utgifterne 46,885 R:dr 12 sk. 1 r:st. An
talet af alla å Inrättningarne vårdade personer uppgick till 408, deraf 174 
män och 234 qvinnor. 

d) Kongl. Serafimer-Ordens-Lazarettet. Dess Capital-fond, som vid 1842 
års ingång utgjorde 274,591 R:dr 32 sk., hade under året vunnit tillökning 
genom enskild donation, med 2,257 R:dr 21 sk., och utgjorde således vid 
årets slut 276,849 R:dr 5 sk. Samma års inkomster, bestående af Tolags-
medel 10,000 R:dr, räntor samt influten betalning för leranad sjukvård m. 
m., uppgingo till 47,568 R:dr 43 sk. 8 r:st; utgifterne åter till 43,895 R:dr 
16 sk. 1 r:st. De å Lasarettet vårdade sjukes antal utgjorde för året 2,697 
och i medeltal dagligen 247. 

e) Provisoriska Sjukhuset uti Catharinae f. d. Krono Brämverv-Egendom 3 
hvilket har till ändamål, att vid inträffande epidemier och en mera utbredd 
sjuklighet emottaga sjuke, som ej på de öfrige Sjuk vårds-ans ta Iterne kunna 
inrymmas, eller icke böra der intagas i anseende till den smittande egen
skapen af deras sjukdomar, har under de år, hvilka denna Berättelse afser, 
varit upplåtet för botande af koppsmittade eller med veneriska sjukdomar 
behäftade personer. Kostnaden för detta Sjukhus har utgått af Allmänna 
Fattigvårdens medel, och är inbegripen i det ofvan uppgifna utgifts-beloppet 
för Allmänna Fattigvården. 

f) Allmänna Garnisons-Sjukhuset. Utgifterne för detsamma år 1842 voro 
31,522 R:dr 26 sk. 9 r:st., som blifvit bestridde af dertill i Riks-State» 
uppfördt anslag 31,320 R:dr årligen, jemte extra bidrag af Statsmedlen, samt 
ersättningar, enligt bestämde grunder, för främmande sjukes vård och un
derhåll. Dagliga sjuknummern vid Sjukhuset var i medeltal 163. 

D) Arbets-Inrättningar: 
a) Norra Frivilliga Arbetshuset. Denna Arbets-Inrättning, som är till

kommen genom enskild frikostighet inom Jacobs och Johannis Församlingar 
och 



49 

och ställd under dervarande Fattigvårds-Directions styrelse, är egentligen 
bestämd för dessa Församlingars fattige, men har jemväl lemnat ar betsfört jenst 
åt arbetssökande från alla öfrige Församlingar å Norrmalm. Dess tillgångar 
år 1842 voro fastighetsvärde 11,250 R;dr, inventarier och varulager 12,405 
R:dr 41 sk. 3 r:st., och räntebärande capitaler 13,419 R:dr 11 sk. 9 r:st.; 
tillsammans 37,075 R:dr 5 sk. Inkomsterne utgjorde 1,887 R:dr 10 sk.; 
utgifterne 1,636 R:dr 19 sk 8 r:st. De med arbeten vid detta Arbetshus 
sysselsatte personer, som med några få undantag varit qvinnor, hafva nämnde 
år i medeltal utgjort 328, och arbetslönerne uppgingo till 1,936 R:dr 29 
sk. 8 r:st. 

b) Södra Frivilliga Arbetshuset, som är slaildt under styrelse af en ser-
skild Direction, ägde år 1842 en fastighet, värderad till 12,000 R:dr, inven
tarier och varulager för 14,603 R:dr 32 sk., samt fordringar och cassa-be-
hållning till belopp af 1,187 R:dr 45 sk. 5 r:st. Inrättningens inkomster 
bestego till 1,655 R:dr 40 sk., och utgifterne till 2,915 R.dr 37 sk.8 r:st. Till 
410 qvinnor, som der sökt och erhållit arbete, ulbetalles i arbetslöner 3,857 
R:dr 24 sk. 11 r:st. 

c) Den af Hennes Mapt Drottningen såsom Krön-Prinsessa föranstaltade 
Stiftelse till arbetsamhetens uppmuntran, har fortfarit att lemna fattiga ar
betssökande tillfälle till arbetsförtjenst. Ifrån den 1 Juni 1842 till den 1 
Juni 1843. voro inkomsterna, som hufvudsakligen utgjordes af dåvarande 
Hans Maj:t Konungen och Hennes Kongl. Höghet Kron-Prinsessans Nådiga 
gåfvor, 575 R:dr, och utgifterne 449 R:dr 30 sk. Vid slutet af nämnde re
dogörelse-år utgjorde Behållningen i penningar 285 R:dr 6 sk. 6 r:st., samt i 
garn, väfnader och förfärdigade kläder 1,264 R:dr 24 sk., eller tillhopa 1,549 
R:dr 30 sk. 6 r:st. 

d) Södra och Norra Corrections-Inrättningarne. För dessa torde redogö
relse af Öfver-Ståthållare-Embetet icke vara af nöden eller lämplig, enär un
derdånig Berättelse om desamma årligen afgifves af Styrelsen öfver Fängel
ser och Arbets-Inrättningar i Riket. 

Äfven må här omnämnas följande Inrättningar, som ej kunna till någon 
af de föregående Classerna hänföras, nemligen: 

a) Stockholms Stads Sparbank. Vid 1842 års slut utgjorde totalbeloppet 
af Sparbankens Capitaler 1,088,014 R:dr 30 sk., hvnraf Delägarnes behåll
ning var 1,028,733 R:dr 5 sk. och Sparbankens enskilda Fond 59,281 R:dr 
25 sk. Antalet af dem, som berörde lid hade medel i Sparbanken insatte, 
uppgick till 10,042 personer. 

Öfver-Stålhållare-Embetets Femurs-Berättelse för uren r838—r8/js. ' 
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b) Sällskapet för troget och djgdigt Tjenslejolks belönande. Det ägde vid 
slutet af år 1842 i Capital 14,903 R:dr 34 sk. 8 r:st. Årets inkomster i 
räntor, jemte inträdes- och års-a (gifter samt gåfvor af Sällskapets Ledamöter, 
hade utgjort 1/278 R:dr, hvaraf 77 R:dr 5 sk. 5 r:st. blifvit utgifne för upp
börds- och förvaltnings-kostnader, samt 1,171 R;dr 32 sk. utdelade såsom 
belöningar och understöd åt 96 Tjenslehjon, som tjent hos samma Husbonde
folk eller inom samma slägt under en tid af 10 till 56 år. 

c) Pant-Låne-Contoret. Denna för Hufvudstadens fattigare Folkklasser 
oumbärliga inrättning, hvars organisation är uti Öfver-Slåthållare-Em betets 
förra Femåis-Berältelser omförmäld, har fortfarit utan annan förändring, än alt 
lånerörelsen blifvit ytterligare utsträckt, sa ml att numera ränta efter 3 pro
cent om året erlägges å de till Inrättningens bedrifvande af Statsmedel lån-
gifne 100,000 R:dr Banco. 

5:o. Stadens Inkomster och Utgifter samt kostnad 
för Stadens Styrelse. 

Enligt en af Stadens Drätsel-Commission meddelad Uppgift hafva Stads-
Cassans Inkomster och Utgifter ifrågavarande fem år varit följande: 
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Ofver-Ståthållare-Embetets Femårs-Berättelse för åren 1838—1842. 
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Vid jemförelse emellan Stads-Cassans inkomster och utgifter befinnes: 
för år 1838 ett öfverskott af 46,209: 11. 3. 

1839 ett öfverskott af 24,381: 44. 11. 
„ 1840 en brist af 10,306: 29. 8. 
„ 1841 ett öfverskott af . . . . . 58,706: 32. 1. 
„ 1842 ett öfverskott af 32,512: 39. 1. 

eller, då medeltal räknas för dessa fem år, ett årligt öfverskott af 30,300 
R:dr 38 sk. 8 r:st. Banko. 

Stads-Cassans Skuld, hvilken, efter afdrag af alla fordringar, vid 1838 
års början uppgick till 342,688 R:dr 25 sk. 6 r:st., bar under loppet af ifrå
gavarande fem år, blifvit minskad med 151,504 ibdr 1 sk. 8 r:st., så alt 
den vid 1842 års slut utgjorde 191,184 R:dr 23 sk. 10 r:st.; hvarvid beräk
nats å ena sidan, alla Stadens Skulder, således ej blott de reverserade och 
med ränta löpande, utan äfven andra utgiftsmedel, som Drätsel-Verket vid 
de nämnde årens slut var skyldigt, men icke då betalt, och följaktligen så
som skuld balancerat, t. ex. Beurs-, Bro- och Hamnbyggnads-Fondens, In-
qvarterings-Verkets och Allmänna Barnhusets återstående Tolags-andelar för 
året, samt, å den andra, Stads-Gassans -tillgångar, ej allenast reverserade och 
med ränta löpande, utan äfven andra fordringar, t. ex. hos 'Uppbördsmän, 
hvilkas slutliga uppbördssummor icke kunnat vara vid årets slut lefvererade, 
nedan anmärkta fordran att godtgöras af Finska Tolagsmedlen, behållning å 
räkning i Rikets Ständers Bank, med mera dylikt; fastigheterne dock un-
däntagne. 
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Till upplysning om förhållandet med Stadens räntebärande skuld, in
föres följande, ifrån Drätsel-Commissionen för sådant ändamål meddelade 
beräkning: 

Stads-Cassans skuld utgjorde vid 1837 års slut: 
Enligt Obligationer löpande med 5 procents ränta B:co R:dr 395,000. -- — 
Uti Stads-Cassan innestående Extra Jernvågsmedel, Jernbärare-

laget tillhörige, hvarå Staden numera betalar 5 pro
cent ränta 12,382. 28. 5. 

Till Stadens Brandförsäkrings-Contor: praemielån, hvarå rän
ta erlägges efter 4 procent 10,350. — — 

Ifrån Stats-Verket, för de af Hedervärda Bonde-Ståndet un
der 1828—1830 årens Riksdag inom Rådhuset begagnade 
rum, till Magistraten influtne hyresmedel, hvilka blifvit 
till en Fond för aflöning åt lönlöse Tjenstemän inom Ma
gistraten till Stadens Cassa lemnade, hvarå, enligt Kongl. 
Brefvet den 20 Augusti 1830, ränta godtgöres med 5 
procent 3,400. - -

Summa B:co R:dr 421,132: 28. 5. 
Cassans räntegifvande fordringar voro deremot: 

Återstående köpeskilling för en försåld Egen
dom å Riddarholmen R:dr 4,000: — — 

Af Allmänna Sundhets-Comiteen 20,420: 22. 6. 
båda löpande med 5 procent ränta; 

Och af Mekaniska Stenhuggeri-Bolaget, med 
ränta å 3 procent 2,666: 32. — 27087: 6. 6. 

Således återstod räntelöpande Skuld B:co R:dr 394,045: 21. 11 
Vid 1842 års slut var Stads-Cassans så beskaffade skuld: 

Enligt Obligationer, löpande 
med 5 procent ränta . . . B:co R:dr 232,700. 
med 4 1/2 procent ränta 1,500. 
med 4 procent ränta 23,500. — — 257 700. — — 

Extra Jern vågsmedel 12,731: 26. 10. 
Premie-lån 11,850: 
Magistratens hyresmedel 3,400: — — 

Summa B:co R:dr 285,681: 26. 10. 
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Deremot utgjorde fordringarne: 
Återstående köpeskilling för Egendomen N:o 1, Qvarteret 

Snäckan, inom S:t Cl ar se Församling, med ranta a 5 
procent , . 9,000. 

Återstod af Arrendelöseskillingen för Södra Ström-
qvärnen, med 5 procent ränta . . , . . 5,403: 26. 8. 

Återstod af lån till Entrepreneurerne af Allmän
na Renhållningen emot 5 procent ränta . . 4,000. 18 403: 26. 8. 

Återstod alltså räntelöpande Skuld B:co R:dr 267,278: - 2. 
deribland dock icke inbegripne Tjenstemännens innestående begrafnings-
hjelps-medel. 

Denna beräkning visar, att Stads-Cassans räntebärande skuld under be
rörde fem år blifvit minskad med 126,767 R:dr 21 sk. 9 r:st. 

Af kostnaderna för Muddrings- och Haranskonings-arbetet i Clarae sjö 
och Rörstrandsviken voro vid 1837 års slut, såsom fordran att godtgöras af 
Finska Tolagsmedlen, Stads-Cassan tillgodo balancerade R:dr 35,296: 2. 5. 
hvartill kotnmo förskiutne kostnader för året 1838 . . . . 9,897: 5. 7. 

R:dr 45,193: 8. 
I afräkning härå har Stads-Cassan uppburit det vid 1837 

års slut befintliga öfverskott å Finska Tolagsmedlen . . . 2,910: 10. 
hvarefter såsom Cassans fordran, att af Finska Tolagsmedlen 

godtgöras, äro balancerade R:dr 42,282: 46. 
Enligt bokslutet för år 1842 ägde Staden Fastigheter till ett brandför-

säkriugsvärde af 422,766 R:dr 32 sk., samt dessutom åtskillige icke brand-
försäkrade lägenheter och tomter, uppskattade till 80,558 R:dr 42 sk. 8 r:st., 
hvilka värden sammanräknade utgöra 503,325 R:dr 26 sk. 8 r:st. Då här
ifrån afdrages den uppgifna skuldsumman 191,184 R:dr 23 sk. 10 r:st., vi
sar sig en behållning af 312,141 R:dr 2 sk. 10 r:st, till Stads-Cassans för
del, ifrån hvilket belopp likväl ytterligare torde böra afgå, ofvanberörde, till 
godtgörande af Finska Tolagsmedlen balancerade 42,282 R:dr 46 sk. Härvid 
är af Drätsel-Gommissionen erinradt, att omkring f af dessa Stadens fastig
heter och tomter äro för allmänna eller Municipala behof oumbärliga, hva-
dan endast i kunde anses såsom Capital-tillgång, användbar till gäldande af 
Stads-Cassans skuld. 
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Finska Tolagsmedlen hafva utgjort följande belopp: 
Vid 1838 års början i Stads-Cassan innestående öfverskett B:co R:dr 2,910: ». 

Uppbörd. UppbördsXostnad. Inflatne. 

år 1838 22,262: 11. - 2,140: 11. - 20,122: 
„ 1839 26,011: 33. - 1,672: 42. - 24,338: 39. -
„ 1840 20,160: 24. - 1,298: 4a. - 18,861: 30. -
„ 1841 21,144: 16. - 1,303: 36. - 19,840: 38. -
„ 1842 . . . . . 23,285: 23. - 1,436: 23. - 21,849: 

R:dr 112,864: ii. - 7,852 105,012: 11. -
Medeltal 22,572: 40. 7. 1,570: 19. 2. 21,002: 21. 5. 

hvartill kommer ränta å ett till Allmänna Barnhuset försträckt lån af des
sa medel R:dr 113: 16. — 

hvilka, sammanlagde med omförmälda 2,910 R:dr 10 sk. och 
105,012 R:dr 11 sk., utgöra 108,035: 37. -

Af dessa hafva utgått: 
Enligt Kongl. Brefvet deft 16 Juli 1831, för muddrings-arbetet i Clara Sjö 

och Rörstrands-Viken, till Drätsel-Commissioneti ingånget öfverskott å 
1837 års uppbörd, deraf år 1838 assignerades 2,800 R:dr och år 1839 
110 R:dr 10 sk, eller tillhopa 2,910: 10. -

Enligt Kongl. Brefvén den 3 December 1828 och den 16 Fe-
bruarii 1838, till KongL Lazaretts-Directionen, å 10,000 
B:dr årligen 50,000: - -

Enligt Koogl. Brefvet den 26 Februarii 1839, bidrag till Po-
lice-Betjeningens löneförbättring-, å 6,600 R:dr årligen, för 
4 år 26,400. - -

Enligt Kongl. Brefvet den 21 December 1839, till allotting för 
en Registrator vid Stadens Kamners-Rätt för åren 1840, 
1841 och 1842 2,287. 

Enligt Kongl. Brefvet den 21 September 1842, till Svenska 
Trädgårdsföreningen, i afräkning å atfslagne 800 R:dr årli
gen under 3 år, ifrån den 4 Octoher 1842 400. - -

Vid 1842 års slut inneslod i Stads-Cassan ett öfverskott af Finska To-
lags-medlen till belopp af 126,038 R:dr 18 sk., förbehållet till Eders Kongl. 
Maj:ts serskilda Nådiga disposition. 

"Här torde ock böra nämnas, att ny Instruction för Stadens Drätsel-
Commission blifvit af Eders Kongl. Maj:t i Nåder utfärdad den 10 October 
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1840, samt att, i följd af Eders Kongl. Moj:ts Nådiga Beslut den 21 Au
gusti 1842, en Indragnings- eller Pensions-Stat för afskedade, till lönebe
loppens åtnjutande såsom pensioner berättigade Em bets- och Tjensteraän vid 
Stadens Värk blifvit inrättad, hvilken tagit sin hörjan den 1 Januarii 1843, 
och hvars tillämpning blifvit närmare bestämd genom Eders Kongl. Majrts 
Nådiga Resolution den 8 Februarii innevaraude år. 

Stadens Justitice Collegii och Förmyndare-Kammares Ajlönings-Stat, 
hvartill medel beredas genom Aflönings- och Barnhus-afgiften ifrån Sterbhus, 
som lyda under nämnde Embets-Verk, utgjorde enligt Kongl. Brefven den 
14 October 1830 och den 25 September 1832, sammanräknadt 9,025 R:dr, 
men har genom Kongl. Brefvet den 6 April 1842 blifvit ökad till 11,675 
R:dr, hvaraf likväl 2,450 R:dr tills vidare utgå såsom arfvoden. 

Till de utgifter Bemedlings-Commissionen har att å Borgerskapets väg
nar bestrida för andel i underhållet af Stadens Militaire-Gorps, de i den så 
kallade Separerade Vaktens ställe antagne Vaktknektar, Stadens Båtsraan-
Compagnie m. m , har Ordinarie contribution af Borgerskapet ifrågavarande 
år blifvit uttaxerad efter enahanda grund, som de föregående ören, nemli-
gen med 500 R:dr på hvar och en af Borgerskapets 50 Röster, och med 
fyllnadens läggande på sådane personer, som, ehuru ej inbegripne i Borger
skapets classification, dock anses idka borgerlig rörelse, Denna contribution 
har utgjort: 

Bemedlings-Commissionen ägde, genom lid efter annan besparade och 
äfven donerade medel, den 1 Januarii 1838 ett capital af 94,889 R:dr 16 
sk. 10 r:st., hvilket vid berörde års slut var uppgånget till 96,866 R:dr 1 
sk. 6 r:st., men har sedermera, i följd deraf, att de för årsbehofven erfor
derliga medel ej kunnat fullt uttaxeras och icke ens influtit till deras uttaxe
rade belopp, nedgått såj att det vid slutet af år 184-2 endast utgjorde 87,356 
R:dr 36 sk. 4 r:st. 
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Bidraget ifrån Bemedlings-Commissionen till underhållet af Stadens Mi-
litaire-Corps har under den ifrågavarande tidrymden utgått med lika belopp, 
som för de föregående åren är uppgifvet i sednaste Femårs-Berättelsen. 

I afseende på Båtsmanshållet har deremot en vigtig och för Stadens 
Borgerskap samt Hus- och tomt-ägare betungande förändring inträffat. Ge
nom ett af Konung Carl XI den 28 Februarii 1678 utfärdadt Nådigt Bref, 
hade Stockholms Stad för all framtid blifvit frikallad från utgörande af flere 
Båtsmän, än 100; men detta privilegium, lika med flere andra Städers pri
vilegier i dylika afseeuden, hafva Eders Kongl. Maj:t och Rikets Ständer 
ansett vara utan all verkan vid företagen ny reglering af Städernas Båts
manshåll, hvilken, enligt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 21 September 
1839, är vorden så uppgjord, att de å Städerne och Köpingarne i helt be
löpande 879 Båtsmän fördelats i mohn af sammanlagda beloppet af Rikets 
alla Städers och Köpingars bevillning, i medeltal för de fem åren 1828—1832, 
efter Bevillningsförordniugens 2:dra artikel, för borgerlig rörelse, hus och 
tomter, samt Stadsjord, uppgående till 377,819 R:dr 21 sk. 11 r:st. Banco; 
efter hvilken beräknings-grund på hvardera af nämnde 879 nummer uppstått 
ett belopp af 429 R:dr 39 sk. 9 r:st., med uteslutande af bråk, för hvilket 
bevillningsbelopp alltså en Båtsman borde praesteras; och med tillämpning 
häraf, har Stockholms Stad, i förhållande till en å Staden belöpande bevill-
ningssumma af 187,871 R:dr 30 sk. 9 r:st., fått sig ålagdt underhållet af 
437 Båtsmän, de förut bestämda 100 deruti inbegripne. Uti Eders Kongl. 
Maj:ts omförmaldta Nådiga Bref förklarades tillika, att det vore Stockholms 
Stad i Nåder tillåtet, att den tillökade roteringen af 337 man utgöra med 
årlig vacance-afgift, om Staden det önskade, samt att det af Städerne be
rodde, att, vid hvarje Riksdag, hos Rikets Ständer göra anhållan om den 
förändring i denna reglering, hvavtill Städernas stigande eller sjunkande väl
stånd eller andra omständigheter kunde föranleda. Hufvudstadens Båtsmans-
hållsskyldige innevånare, h vilka då mera voro så väl hus- och tomtegarne, 
som Idkarne af borgerliga yrken, beslutade i följd häraf den 29 Julii 1840, 
att begagna sig af rättigheten att betala vacance-afgift för det tillökade an
talet Båtsmän, men uppdrogo tillika åt utsedde Committerade, att hos Eders 
Kongl. Maj:t i underdånighet anhålla, att till Rikets då församlade Ständer 
måtte aflåtas Nådig Proposition om lindring i Hufvudstadens Båtsmanshåll 
samt förändring af den för detsamma uppgjorda reglering och fördelning, i 
öfverensstämmelse med Rikets år 1830 församlade Ständers till Eders Kongl. 

Maj: t 
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Maj:t gjorda underdåniga hemställan och de derför lagda grunder. Eders 
Kongl. Maj:t behagade genom Nådig Resolution den 17 October 1840 förkla
ra, att Eders Kongl. Maj:t ej funnit skäl bifalla denna af Cammitterade fram
ställda underdåniga anhållan, helst Rikets då församlade Ständer äfven afsla-
git väckta motioner om förändring i grunderne för meranämnde Båtsmans-
hålls utgörande; hvaremot, sedan erfarenhet vunnits om den större eller 
mindre lämpligheten af samma grunder, det skulle vara de Båtsmanshållsskyl-
dige tillåtet, alt till Eders Kongl. Maj:t inkomma ined underdånigt förslag till 
Båtsmanshållets annorlunda bestämmande, då Eders Kongl. Mäjrt efter veder
börandes hörande, ville taga ärendet i ytterligare öfvervägande. För Båls-
manshålls-afgiftens debiterings uppbörd och redovisning organiserades seder
mera en serskild, af sju Ledamöter bestående Commission, som antogo trenne 
Uppbördsmän och en Räkenskapsförare; hvaremot Båtsmans-Compagniels un
derhållande in natura fortfarande besörjdes af Bemedlings-Commissionen. Se
dan derefter bemälde, för Båtsmanshulls-afgiftens debitering, uppbörd och re
dovisning tillsatta Commission, å de Båtsmanshållsskyldiges vägnar, hos Eders 
Kongl. Maj:t gjort "underdåuig ansökning, att vacance-afgjft måtte fä betalas 
äfven för de af Staden förut in natura praesterade 100 Båtsmän, bar Eders 
Kongl. Majtt, medelst Resolution den 14 November 1842 i Nåder förklarat, 
att, ehuru Stockholms Stads Båtsmans-Compagni varit för bestämdt ändamål 
anslaget, samt Eders Kongl. Maj:t i Dess Nådiga Bref af den 21 September 
1839, rörande reglering af Städernas Båtsmanshåli, endast medgifvit de då 
nytillkomne numernes vacanthållande, Eders Kongl. Maj:t likväl destoheldre 
velat i Nåder bifalla berörde underdåniga ansökning, som, enligt livad upp
lyst blifvit, Stads-Båtsmans-Compagniet, i anseende till sina svaga lönevilkor, 
svårligen skall kunna recryteras med vällrejdadt och passande manskap; dock 
bar Eders Kongl. Maj:t fästat de vitkor: att vucancerna endast i den mån 
nu tjenande Båtsmän afgå och tills vidare finge ega rum: att det berodde 
på Eders Kougl. Maj:t at t , när behufvet så fordrade anbefalla uppsättning af 
det ifrågavarande antalet Båtsmän: samt, att Flottans öfriga Båtsmanshåli, 
genom den skeende minskningen af det effecti.va manskapet, icke tillskynda
des något annat besvär eller vidsträcktare åliggande, än med de om detta 
Båtsmanshåli upprättade Contractor och gällande föreskrifter öfverensstämde. 
Af Stadens Bålsmanshållsskyldige innevånarne är derpå beslutadt, att besty
ret med underhållet af Båtsmans-Compagniet in natura skall, vid detta års 
slut, öfverflyttas ifrån Bemedlings-Commissionen till Commissionen för debi
tering, uppbörd och redovisning af Stadens Båtsmansbålls-afgift. 

Öfver-Ståthållare-Embetets Femårs-Berättelse för åren 1838—1842. » 
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Underhållet af Båtsmans-Compagniel har kostat: 
Ar 1838 4,734: 15. 3. 

och är 1839 4,574: 11. 1. 

Afgifterne till Båtsmanshallet för åren 1840, 1841 och 1842 voro ut
taxerade efter 6 sk. pr. Risdalern af de skallskyldiges bevillning efter 2:dra 
Artikeln i Bevillnings-Förordningen. 

Den under serskilde Commitleradcs förvaltning ställda Börs- Bro- och 
Hamnbyggnads-Fondens Inkomster hafva utgjoi t: 

Ifrån och med år 1840, då Båtsmanshållets nya reglering vidtog, har 
kostnaden varit: 
för sistnämnde Ar: Båtsmans-Vacance-afgift . . . .11,539:43. 8. 

underhållet af Båtsmans-Compagniet 5,520:24. 4-17 060 20. --

för år 1841: Båtsmans-Vacance-afgift . . , . 11,895:43. 8. 

Båtsmans-Compagniets underhåll .. 5,784: 5. —17 680: — s 

för år 1842: Båtsmans-Vacance-afgift . . . . 11,833:29. 0. 
Underhållet af Båtsmans-Compagniet 5,669: 36. 4.17 503.1 7 , 1 0 



67 

Af Börs- Bro- och Hamnbyggnads-Fonden äro under meranämnde fem 
år följande utbetalningar bestridde: 

De för Bro- och Hambyggnader uppförde utgifter hafva varit: quaibygg-
nadens fullbordande vid Blasieholmcn intill Slagtarehuset, år 1838: för den 
då började och de påföljde åren (ortsalla quaibyggnaden vid Nybrohamnen 
och igenfyllningen af Packartorgsviken: samt för åtskilliga större och mindre 
reparationer så väl å bron öfver Norrström, som å en del quaier. 

Beloppet af de medel, som, i följd af Kongl. Brefvet den 9 December 
1836, dels utgått ifrån Handels- och Sjöfarts-Fonden, dels blifvit af Beurs-
Bro- och Hamnbyggnads-Fondens egna intrader afsatta, för tillernad ombygg
nad af Södersluss, uppgick vid 1842 års slut till 240,438 R:dr 24 sk. I r:st.; 
och Commilterade hafva vidtagit åtskilliga åtgiirder, för att införskaffa anbud 
och förslag i afsecnde på berörde Slussombyggnad och bästa sSttet alt den
samma verkställa. 

Enligt de af Brandvakts-Cassre-Ådministrationen lemnade uppgifter hafva 
Brandvakts-Cassans Inkomster varit: 
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hvaremot utgifterne utgjort: 

Brandvakts-Cassans Capital-Fond var vid nedannämde års början: 
År 1838 R:dr 36,679: 22. 5. 
„ 1839 „ 40,589: 8. 10. 
„ 1840 , 40,169: 3. 5. 
., 1841 „ 40,311: 30. 2. 
» 1 8 4 2 „ 40,920: 24. 5. 

samt vid sistberörde års slut . . . „ 42,'165: 4. — 
I afseende på Stadens Inqvarterings-Inrättning Sr att nämna: alt , i 

följd af en år 1839 uppgjord provisionel reglering lör en tid af fem är, rö
rande inqvarteriugeu för Gemenskapen vid de tvanne Kongl. Lif-Gardcs Re-
gementeine till fot samt Kongl. Svea Artillerie Regemente, Inqvarterings-
Cassan ifrån den 1 October samma år utbetalt förhöjd Inqvartering till desse 
anqvarteringstagara: allt Siats-Verket, ifrån och med år 1841, på grund af 
Rikets Ständers, af Eders Kongl. Maj:t sanctionerade beslut, öfvertagit den 
Staden förut åliggande skyldighet, att utgöra conlant Inqvartering till Kongl. 
Lif-Bevärings-Regementet med flere Gorpser: samt a t t , dels i följd af Stats-
Verkets berörde Åtagande, dels i följd af betydligare intrad af Tolagen, Bor-
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gerskapets och Husegares tillskott i och för Inqvarterings-utgiften kunnat, 
synnerligen det sista aret, nedsättas, till lindring uti bemiilde Medborgare-
Classers i öfrigt ökade utgifter för det allmänna. 

Inqvarteriugs-Verkets Inkomster bafva utgjort: 

För alla Tern åren voro således Inkomsberne 353,495 R:dr 14 sk. 1 r:st. 
och Utgifterne 343,983 R:dr 19 sk. 2 r:st. 

I likhet med hvad som skett i Öfver-Ståthållare-Embetets förut afgifna 
Femårs-Berättelser, upplages slutligen här, alt Stats - Verkets anslag för Öfver-
Ståthållare-Embetet utgjort, enligt 1842 års Stat: 
Löner och Arfvoden till Öfver- och Under-Ståthållaren samt 

Öfver~Ståthållare-Embetets Cancellis Tjenstemän och Be-
tjente. ; 12,198: 10. 10 

Bidrag till aflöning för Tjenslemännen vid Öfver-Ståthållare-
Einbetet för Kronouppbörds-ärcuder 7,648: — — 

Till Policeiis vidmakthållande 15,000: - -
Hyra för de rum Öfver-Stålhållare-Embelels Gancellie och 

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

Tillhopa Bjko R:dr .15,846: W. no. 

Utgifterne åter hafva uppgått till nedannämnde belopp: 
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Vid denna Berättelse fogas i underdånighet en Tabell, upplagande, så 
vidt sig göra låtit, livad rörande Hufvudstaden, enligt Eders Kongl. Maj:ts 
Nådiga föreskrifter, bordt i Tabellform meddelas. Den Hr uppgjord efter 
enahanda grunder, som de Tabeller, hvilka åtföljt Öfver-Ståthållare-Embetets 
förra Femårs-Berättelser. I afseende på densamma får Öfver-Ståthållare-Em-
betet tillägga följande upplysningar: 

1:o. Uti det i Tabellen utförda taxeringsvärde, å Fastigheter, b vilket, lika
som alle andra i Tabellen förekommande penningebelopp, upptagits i medel
tal för åren 1838—1842, ingå icke åtskilliga, uti det der uppgifna antalet 
af Hus och Tomter inbegripne Fastigheter, som ägas eller disponeras af 
Kongl. Maj:t och Kronan, vissa Allmänna Bolag, Fromma Stiftelser och Aca-
demie-Stater, och ej blilvit för Bevillnings erläggande uppskattade. Taxerings
värdet å Qvarnar, 39 till antalet, samt å Bruk och Fabriker har ej kunnat 
serskildt uppgifvas, utan är intaget i värdet å de Egendomar, der dessa in
rättningar befinnas. I Fastigheternes utsatta uppskattningsbelopp är beräknad 
den del af Stadens jord, som af enskilde personer disponeras. 

2:o. Någon annan Bränvinsbrännings-afgift utgår icke i Stockholm, än den 
afgift, som af ett Bolag, för rättigheten att i Hufvudstaden distillera brän-
vin, enligt Contract erlägges till Stads-Cassan, och hvars årliga belopp är i 
Tabellen såsom bränvinsbrännings-afgift införd. 

3:o. Det under rubriken Clereciets underhåll upptagna belopp, är Territo-
vial-Församlingarnes Pastorers, Comministrars och Kyrko-Betjentes samt Ty
ska och Finska Församlingarnes Presterskaps och Kyrko-Betjenings af Slädens 
Innevånare åtnjutna inkomster och löneförmåner, sådanc desse beräknats vid 
Bevillnings-taxeringarne. 

4:o. Under benämningen Fattigförsörjningsmedel äro i Tabellen införde: 
a) Allmänna Fattigförsörjnings-afgiften af Stadens innevånare, 35,192 R:dr 
21 sk. 2 r:sl.; b) Böter för underlåtenhet att betala Krouo-Utskylder, 3,036 
R:dr 16 sk. 7 r:st.; c) Curhus-afgiften, 7,582 R:dr 28 sk. 7 r:st.; hvilka alla 
medel ingå till Stadens Fattig-Cassaa-Direction och af densamma enligt gifna 
föreskrifter redovisas; samt d) De inom hvarje Församling åtagne och upp-
burne samt af serskilda Fattigvårds-Directioner disponerade Fattig-, Collect-
och Armbösse-medel samt vanliga afgifter vid Bröllopp, Barndop och Begraf-
ningar, tillsaromans approximatift beräknade till 16,000 R:dr. 
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5:o. Såsom diverse onera äro upplague: 
Snlu-accis 7,500: — — 
Branvins-minulerings-afgift 14,4l6: 32. — 
Afgift till Wadstena Krigsmanshus-Cassa för Fastighetsköp . 1,808: 46. 1. 
Bran Ivakls-afgift af Fastigheter 26,274: 23. 9. 
Inqvarlerings-afgift af hus och borgerlig rörelse 26,323: 40. 2. 
Den å Bjrgerskapet uttaxerade Ordinarie Contributiomns-summa, 

efter afdrag af serskildt uppförda kostnaden för Båtsmans-
Cnmpagniels underhåll 27,420: 29. 1. 

Serskildt ullaxeradt bidrag af Borgcrskapel till Börs-, Bro-och 
Hamnbyggnads-Fonden . 7,979: 2. 6. 

Afgtfter af Territorial-Församlingarnes innevånare lill Kyrko-
Cassorne, för .reparationer å kyrkorue och Skolbyggna-
deine, samt Hafgungspenuingar, enligt Krono-Uppbörds-
Commissaiiernes uppgifter , . 13,134: 29. l. 

Sterbhus-afgiflcr 23,220: - -
Kostnad för lyshällning ä Gatorne, approximatift beräknad . 20,000: — — 

Dito för Gatornes underhåll och renhållning dito . 70,000: — — 

Tillsammans B:ko l\:dr 238,078: n. 2. 
6:o. Af enahanda orsaker, som uti Öfver-Ståthållare-Einbelets förra Fem-

års-Berättelser äro anmälda, har Öfver-Stålhållare-Embetet ej eller nu varit 
i tillfälle, alt i Tabellen meddela någon uppgift på utsädet af särskilda sä
desslag och medelafkastningen deraf, eller på kostnaden för Stadens Styrelse 
och för Skjntsliållningen i Hufvudsladen. 

Med d jupas te u n d e r s å t l i g v ö r d n a d , t r .öhet och n i t f r a m h ä r d a r 
S t o r m ä g t i g s t e A i 1 e r n å d i g s t e K o n u n g ! 

E d e r s K o n g l . Maj : t s 

underdSnigstc och tropligtigste 
tjenare ocli undersåte 

M. LEWENHAUPT. 

Stockholm den 12 December 1844. F. Edelstam. 





T a b e l l , 
tillhörande Öfver-Ståthållare-Embetets Berättelse om Stockholms Stads tillstånd i ekonomiskt och statiststiskt afseende åren 1838 -1842. 

Stockholm den 12 December 1844. 

M. LEWENHAUPT. 

F. Edelslum. 
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