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Stormäktigste, Allernådigste Konung! 

Till underdånig fitlydnad af Eders Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse den 22 December 
1848, hvarigenom ÖfverstSthållare-Embetet har sig ålagdt, att h vart femte år till 
Eders Kongl. Majrt inkomma med underdånig berättelse angående Stockholms stads 
tillstånd i ekonomiskt och statistiskt afseende, får Öfverståthållare-Embetet, sedan 
uppgifter och utlåtanden ifrån vederbörande blifvit infordrade och inkommit, i under
dånighet afgifva en sodan berättelse för åren 1851, 1852, 1853, 1854 och 1855, 
uppställd i den ordning och. under de rubriker, Eders Kongl. Maj:t medelst utfär
dade formulärer anbefallt till iakttagande. 

1:o. Om Stadens allmänna beskaffenhet. 

Den beskrifning om hufvudstadens lägo och allmänna beskaffenhet, gom i Öfver-
ståthållare-Embetets tvänne första femårsberättelser finnes meddelad, får Öfverståt
hållare-Embetet i underdånighet åberopa, tillika med hvad de följande berättel-
serne innehålla, angående sedermera vidtagne åtgärder för stadens förskönande och 
allmänna förbättringars införande. 
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Under de år, som denna femSrsberiittelse omfattar, har fortfarande omtanken 
för hufvudstadens förskönande och förbättrande i flera riktningar, sä val å det all
männas sida som hos enskilda, gjort sig gällande. Blund byggnader och arbe
ten, som för allmän räkning blifvit verkställde, må anföras: fullbordandet af nya 
cellfängelse-byggnaden och kaj-byggnaden af huggen sten längs hela skeppsbron; 
undanrödjande af det å skeppsbron befintliga missprydaude kokhuset; planering och 
ordnande verkställd af planen söder om slussen, eller det numera kallade Carl XIV 
Johans torg, jemte anläggande derstädes af bodar och bryggor för fiskhandeln; kaj-
anläggning påbörjad fr fm slussen längs Kornhamnstorg; Riksmuseum påbörjadt och 
forisatt; anläggningen â den igenfyllda delen af Packartorgsviken, '»Berzelii park» 
kallad, fullbordad och genom planteringar förskönad; trottoirers anbringande på 
gator, der sådana kunnat anläggas, och gators omläggning, Imlken dock, till följd 
af allt för knappa anslag, icke motsvarat beholvet. 

Häriorutan har under nämnde tiderymd huvudstaden blifvit prydd med tvänne 
dyrbara monumenlcr, nemligen högstsalig Hans Maj:t Konung Carl XIV Johans och 
stadens grundläggares, Birger Jarls, bildstoder, uppförde, den förstnämnde pä Eders 
Kuugl. Maj:ts egen höga bekostnad, å planen söder om nya slussen och den sed-
nare, genom enskildes och slädens bidrag, på Riddarholm 'ti å den framför Riddar-
holmskukan betiutliga plan, som e!ter Eders Kongl. Maj:ts tiådiga föreskrift numera 
kallas Birger Jarls torg 

Af Stockholms Handels- och Ekonomikollegium ha'va under de sista fem åren 
tillstånds-resolutioner blifvit meddelade för uppförande af 172 större och mindre 
bonings och fabrikshus, 218 större och mindre uthus, 280 till- och påbyggnader, 
och dessutom för 363 större och mindre reparationer och förändringar. Häraf och 
dä sådana tillstånds-resolutioner blifvit utfärdade under qvinqvennium 18 43 —1847 
för endast 89 nya bonings- och fabrikshus, 61 uthus och 107 till- och påbygg
nader samt under de tre åren 1848—1850 för 74 bonings- och fabrikshus, 83 
uthus och 101 till — och påbyggnader, — visar det sig, alt enskildes byggnads
företag äro i starkt stigande, och har genom de flerstädes ganska betydliga och 
vackra byggnaderne staden vunnit ej ringa försköning. 

På detta ställe bör icke lemnas obemäldt, hurusom, uppå Stadsnämndens hos 
Öfverstyrelsen för Stockholms Stads Brandförsäkringskontor gjorde framställuing om 
anslag af kontorets medel till arbetare-bottäders uppförande, bemälda styrelse redan 
den 5 Maj 1849 beslutat, att af Brandförsäkringskontorets medel anvisa, till en 
början, ett belopp af 60,000 R:dr B:ko att, under benämning af »Fattigbyggnads-
fondeu», användas såsom låneunderstöd åt dem, som i Brandförsäkringskontoret an
mäla sig vara sinnade att, enligt godkänd ritning och kostnadsförslag samt under 



5 
i öfrigt stadgade vilkor, inom hufvudstaden uppföra våningshus af sten, inredda till 
beboende, emot lindrig hyra, af fattiga hushåll ibland de arbetande klasserne med 
ett efter dessa våningshus afpassadt antal uthus af sten. 

Med låneunderstöd från ofvannämnde fond äro. under åren 1851 —1833, ar
betare-bostäder af enskilde personer uppförda i 12 egendomar, belägne i olika stads
delar; och innehålla berörde boningshus tillsammans 141 särskilda lägenheter, be
stående af dels ett rum och kök, dels ett rum med spis och kakelugn, hvarför, 
jemte tillhörande uthus, årliga hyran blifvit, med afseende å bostädernas läge, och 
beskaffenhet, af Stadsnämnden bestämd från 23 R:dr 16 sk. till 60 R:dr. 

Derjemte och sedan de till minne af Eders Kongl. Maj:ts lyckliga återställande 
till hetsan, år 1853 inom hufvudstaden subskriberade medel, utgörande tillsammans 
30,650 R:dr, deraf 15,938 R:dr 16 sk. blifvit tecknade att erläggas på en gång 
och 14,711 R:dr 32 sk. under fem år med en femtedel årligen, till Stadsnämnden 
öfverlemnats för att användas till uppförande af sunda och tjenliga bostäder åt de 
arbetande klasserne,' har, genom Stadsuämndens försorg, en sådan bostad i egen
domen. No 1, qvarteret Barnängsbacken större, vid Tjärhofsgatan inom Catharina 
församling blifvit uppförd, innehållande, oberäknadt rum för en tillsyningsman, 16 
lägenheter, hvardera om ett rum med kök, jemte till hvarje lägenhet hörande källare, 
vedbod och afträde, äfvensom tvättstuga med mangelbod och badrum till gemensamt 
begagnande af hyresgästerna; varande årliga hyran bestämd till 53 R:dr 16 sk. för 
hvar och en af de största och till 50 R:dr för hvardera af de minsta utaf dessa 
lägenheter. 

2:o. Invånare. 

Folkmängden i hufvudstaden har enligt mantalslängderna utgjort: 
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År 1850 uppgick folknummern, enligt hvad föregående femårsberättelse utvisar, 
till 91,844 personer och har således under dessa fem är ökats med 4,406 
personer. 

Antalet af födde och döde har varit: 

Födde : 
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Döde: 

Af denna dödlighet utgjorde barna-antalet: 

Under åren 1840, 1847, 1848, 1849 och 1880 utgjorde de föddes antul. 
14,666 och de dödes 18,493; vid jemförelse hvaraf med ofvanuppgifne förhållande 
befinnes, att under ifrågavarande 5 fir de föddes antal varit 1,610 och de dödes 
2,718 större än under förstnämnde tiderymd. 

Den stora tillökning i antalet döda, som uppgifterna för åren 1853—1855 
utvisa, har varit en följd af den under dessa år gängse kolera-farsoten, hvilken 
bortryckt 
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Hvad beträffar folkets lynne, bildning, sedlighet, konst och näringsflit samt väl
måga, för Öfverslålhållare-Embetet anföra: att, ehuru under de fem Sr, denna be
rättelse omfattar, någon genomgripande förändring i afscende på folkets sedlighet 
icke är att anmärka, tillhör det dock ÖfverstSlhållare-Embetet att såsom en gläd
jande företeelse tillkännapfva, hurusom under de sednare 8ren den osedlighet, som 
ger sig tillkänna genom gröfre lagbrott, varit i bestämdt aftagande och säkerhets-
tillståndet förbättrats, sä ut t hufvudstaden i detta afseende tryggt kan uthärda jern-
förelse med andra större städer. De befintliga skolorna besökas talrikt och' i all-
mänhet förmärkes hos ungdomen af alla folkklasser en stigande håg att förvärfva 
kunskaper och bättre insigter i de yrken de omfatta, derom bland annat slöjdföre
ningens sko'as ständigt sig ökande antal af lärjungar lemnar vitsord. Välmågan 
hos arbetsklasserna har, genom öka<!e arbetstillfällen, i förening med höjda arbets
löner, varit i stigande, särdeles under de tvänne sistförflutne åren och. fastän varu
prisen på lifsförnödenlieter dessa är blifvit ovanligt stegrade, hafva dock arbetslö
nerna stigit vida högre, och de förhöjda lefnadskostnaderne hafva således mindre 
drabbat de arbetsföra och ordentliga bland arbetsklassen, än andre personer, hvilka 
icke sett sina inkomster förökade i samma mån prisen på förnödenhetsvaror uppgått 
till förut okända belopp. 

Det tillfälle, som personer tillhörande arbetsklassen i hufvudstaden sålunda er
hållit, att förskafTu sig bättre och sundare bostäder samt kraftigare föda och alt 
genom flit och omtanka kunna bereda sig besparingar för framtiden, kommer otvivelaktigt 
alt fördelaktigt inverka på sedligheten inom denna klass, ehuru förbättringen endast små
ningom kan blifvu märkbar, Ofverstâthiillare-Embetet bör dock icke lemua oanmärkt, 
att bland arbetsgifvare förspörjas, såsom det vill synas, ganska giltiga klagomål der-
öfver, att de höga aibetslönerne jemte lättheten att erhålla arbetsförtjenst föranledt 
många af arbetsklassen, som genom några dagars arbete kunna förskaffa hvad be-
hofvet krafter för den återstående delen af veckan, att tillbringa denna i sysslolöshet 
och lättja, utan omtanka för kommande tider. 

Om tillståndet hos stadens handlande < ch handtverkeri-idkare åberopar Öfver-
ståthållare-Embetet i underdånighet hvad i denna berättelse längre fram tinne» 
anfördt. 

Af Poliskammarens arbetsförteckningar upplyses, att de gröfre brottmålen, som. 
derifran bifvit bänskjuttie till domstolarne, hafva utgjort: 

år 1851 



9 

Till ansvar för fylleri hafva i Poliskammaren blifvit fällde: 

som i medeltal för hvardera året utgör 1,637. 

Dö ofvanstående uppgift jemföres med uppgifterne föraren 1846, 1 8 4 7 , 1 8 4 8 , 
1849 och 1850, under hvilka är antalet af ofvanuämnde gröfre brott tillsammans 
utgjorde 2,776, visar det sig, att de gröfre brottmålen minskats; hvaremot medel
talet af de för fylleri bötfullde, som för åren 1848—1850 utgjorde 837, i högst 
betydlig mån ökats, h vartill orsaken viil till en stor del får sökas deri, att genom 
den förändrade organisationen af polisbevakningen, som numera är spridd öfver hela 
staden och ståndigt i verksamhet, fylleriförseelserne, så vida de störa lugnet och 
ordningen, mindre än tillförene undgå polisens uppmärksamhet; äfvensom härvid bör 
anmärkas, att en icke obetydlig del af ifrågavarande antal afser personer, som under 
samma år flere gånger varit för fylleriförseelse tilltalade. 

3:o. Näringar. 

Vidkommande de såsom föremål för femårsberättelserne uppgifne frågor, på 
hvilka näringsfång hufvudstadens bestånd synnerligatt grunda», om naturen af den 

Berättelse öfver Stockholms Stad för åren 1851—1855. 2 

Brott, 
hvari-
genom 
menni-
skolif 
blifvit 
spildt 
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handel, tillförsel af landets överskottsprodukter, afsättningsorter och kommunikation 
med desamme, fiberopar Ofverstathållare-Embetet i underdånighet hvad härom i dess 
förut afgifna femårsberättelser är antördt, med tillägg att under ifrågavarande tid 
kommunikationen mellan hufvudsladen och landsorterne än ytterligare blifvit lättad 
och förökad genom tillkomsten af ett stort antal nya ångfartyg, hvilka snart sagdt 
dagligen besörja trafiken mellan hufvudsladen och alla betydligare stader vid kusterna 
och vid de större, med hafvet förenade, insjöarna, och får till upplysning i frågan, 
huruvida de år, som denna berättelse angår, stadens handel och näringar stigit eller 
fallit, samt hvilka gynnande eller ofördelaktiga konjunkturer förorsakat nägotdera af 
dessa förhållanden, underdånigst anföra, liksom i de förra femårsberättelserne, hvad 
de af stadens Magistrat, Handels- och Ekonomi-Kollegium, Borgersknpets Äldste 
samt andre vederbörande i ämnet meddelade uppgifter och utlåtanden hufvudsakligen 
innehålla. 

Grosshandlares och hos dem anställde Handelsbokhållares antal har varit: 

Och är under berörde tid burskap å Grosshandel vunnet af 91 och uppsagdt af 28. 
Gross- och Minuthandel, emot särskild beskattning för hvardera yrket, hafva 

idkat: 

Enligt anteckningarne uti Krono-uppbördsverkets Kontroll-kontor, hafva Minut-
handelsklassernas ledamöters och betjenings antal utgjort: 
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Såsom minuthandlare hafva under nämnde år 226 vunnit burskap och 144 
nppsapt sådan rättighet. 

Koflerdikaptener med burskapsrätt, hvilka, enligt Kong). Brefvet den 21 Sep
tember 1850, äro med Stockholms Handelsförening förbundne till en afdelning af 
Stockholms Borgerskap, utgjorde: 

Enligt de uppgifter, som erhållits från Krono-uppbördsverkets Kontroll-kontor, 
hafva nedannämnde handtverkeri-yrken blifvit utöfvade af följande antal idkare, 
gesäller, lärlingar och andre arbetare: 
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Någon upplysning om värdet af de här of van uppräknade handtverksidkares 
tillverkningar har icke kunnas erhållas. 
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Idkare af sådana näringar, som icke kunna bestämdt hänföras till handel eller 
handtverk: 

Antalet af personer, som under ifrågavarande är idkat särskilda närings-yrken, 
icke tillhörande någondera af borgerskapets klasser, liar utgjort: 

Personer 
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Personer, innehafvande rättighet att idka: 

Angående fabriks- och manufakturrörelsen här i staden under nu ifrågavarande 
fem år har följande på fabriksägarnes egne uppgifter, hvilka till Eders Kongl. Maj:ts 
och Rikets Kommers-Kollegium ärligen aflemnas, grundade sammandrag blifvit till 
Ofverståthållare-Embetet afgifvet; utvisande detta sammandrag ej mindre antalet af 
de särskilde fabriks- och manufakturidkare med deras arbetare, utan äfven värdet 
af deras tillverkningar: 

Berättelse e/ver Stockholm» Stad för åren ISSt—185S. 3 
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Till upplysning om de personer, hvilka under ifrågavarande 5 år hos Stock
holms Handels- och Ekonomi-Kollegium sökt och vunnit rättighet att såsom för
sörjningsmedel här utöfva handtverk eller fabriksrörelse, äfvensom å dem, hvilka 
sådan rättighet uppsagt, har meddelats följande förteckning: 

Sadel-
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Angftende förhällandet med hufvudstadens handel och sjöfart under ifrågava
rande l id, hafvo frän Kongl. General-Tullstyrelsens Revisions-kontor blifvit lemnade 
följande uppgifter: 

H'rtîfirht iifrnr Stncklmlmt Siad för firm W51—W.W. 4 
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Värdet af de till Stockholm från utrikes orter införde och förtullade varor ut utgjorde 
Hvaribland de frän Finland uppgått till 
Värdet af varor, inkomne på nederlag . . . , 

d:o på kreditupplag 
Ifrån utrikes orter till Stockholm anlände fartygs antal 
Deras lästetal 
Uppbörden i Stockholm: af lull for inkomne varor 

af nederlags-rekognition 
af afgift till handels- och sjöfartsfonden 
af l'yr— och bakmedel 
af lastpenningar 

Ifrån inrikes orter ankomne fartyg st. 
Tillförsel af bränvin, sjöledes k:r 
Värdet af de från Stockholm Ull utrikes orler utförde varor utgjorde 
Deribland exporterade till Finland för ett värde af 
Värdet af varor utförda från Stockholms nederlag . . . . 
Värdet af varor utförde från kreditupplag 
Till utrikes orter från Stockholm afgåncne fartygs antal 
Deras lästetal 
Inkomsten i Stockholm för tull af afsända varor H:dr 

af rekognition . . . . 
af transito-afgift 
af fyr- och båkmedel 
af lastpenningar 

Viirdet af de från Stockholm exporterade trävaror 
Ståugjern, utfördt från Stockholm Sk® 
Tjära, exporterad från » Tunnor 
Till inrikes orter från Stockholm afgângne fartyg . . . . 
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Det ofvanuppgifna värdet af varor, införda ifrån eller utförda till utrikes orter, 
innefaltar likväl äfven följande belopp af guld och silfver, nemligen: 

Infördt: 

Guld, 

Silfver, 

Utfördt: 
Guld, 
Silfver, 

När detta guld och silfver afdrages, utgör återstående vordet of importen till 
Stockholm frön utrikes orter, deruti inbegripna så väl förtullade, som pä nederlag 
och kredit-upplag inkomna varor, för 

samt återstående värdet af exporten till utrikes orter, med iuberäkning jetnväl af 
hvod från nederlag och kredit-upplag blifvit utfördt, för 

Af denna uppställning synes, att, hvad importen beträffar, har densamma, då afdrag 
sker for guld och silfver samt guld- och silfvermvnt, som egentligen röra hela landet mera. 
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än Stockholm, under ifrågavarande S år varit, vid jemförelse med de tvfl första, i minsk
ning under det tredje; men deremot betydligt tillökad under de tvä sista liren ; 
äfvensom förhållandet visar sig. i dess stigande, ännu mera, vid jemförelse med det, 
som ägde rum under åren 1848 1849 och 1850, efter enahanda grund beräkimdt. 
Hvad äter vidkommer exporten, har den visserligen visat sig älven, efter afdrag al 
utfördt guld och silfver, uti någon tillväxt under den tid, som är föremål för denna 
berättelse, ehuru ej i sä betydlig män, som den, uti hvilken varu-införseln Ökat »ig; 
dock sä till förstående, alt vnru-utförseln under åren 1851 och 1832 viset en 
mindre siffra, men uppgått Sr 1853 och än ytterligare aren 1854 och 1888. 
Jemväl bör anmärkas, liksom i löregAende berättelser, alt ibland kreditupplags- och 
nederlagsvaror omsattes en stor del förtullade och blifva således i sjelfva verket två 
gånger uppförde. 

Med afseende pä det, såsom sig visar, stora missförhållandet emellan huvud
stadens införsel och utförsel af varor, hvarvid den förra uppgått till betydligt större 
siffror, än den sednare, halva Borgerskapets Äldste fästat uppmärksamhet derfi, att, 
till skillnadens betäckning, vexlar från andra håll och fraktförtjenster böra tagas i 
betraktande. 

Enligt från sjömanshuset meddelad forteckning upplyses, att Stockholms skepps-
rederier ägt: 

Af Stockholms handelsfartyg blefvo: 
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Härvid anmärkes att, enligt hvod upplyst blifvit, fartyg finnas, Stockholms skepps
rederier tillhörige, hvilka ännu icke besökt Stockholms hamn och, af denna anled
ning, icke varit vid härvarande sjömanshus antecknade. 

Vid jemförelse emellan antalet af fartyg och lästetalet under nästföregående tre 
Är, fl ena, och dessa antal under sednare firen, å andra sidan, visar sig det gynn
samma resultat, att ej obetydlig tillväxt inträffat bäde i det förra och i det sednare 
afseendet, liksom obestridligt är, att skeppsrederi-rörelsen i Stockholm inom den 
tidrymd, som nu är i fråga, varit i stigande. 

I afseende A grosshandeln aulöres, angående handeln till Brasilien: att export
handeln, i anseende till betydliga lluktuationer i prisen pä svenska produkter der-
stiides, varit omvexlande, bvaremot importhandeln under de sednaste tvä åren varit 
ganska ansenlig, men för importörn ne i allmänhet ej vinstgilvande, i följd af infly
tanden af politiska förhallanden; angående den Ostindiska handeln: att importen i 
någon mön ökat sig, men alt, livad angår exporten, densamma varit högst obe
tydlig; angående handeln på England: att den under de tvä sednaste aren varit 
ganska liflig; angående handeln på Norra Amerika: att den icke varit i stigande; 
Och angående handeln i det lida: att den i allmänhet, i synnerhet under de tre 
sista Aren, varit fullt tillfredsställande. 

För jitt ådagalägga ej mindre i hvilken utsträckt män de i förra berättelsen 
ornlörniälde, å lieckholmen aulagde skeppsdockor numera äro anlitade, än älven 
liuruledes denna inrättnings utvidgning blifvit af grosshandels-societetens medel be
kostad, halva Horgerskapets Äldste anfört: att berörde dockor varit begagnade är 
1855 af tvä kronans ångfartvg, 37 enskildes ångfartyg, ett kronans segelfartyg, 6t> 
enskildes segelfartyg och tvä priimur; att dä, enligt förra berättelsen, den af gross
handels-societetens medel bekosta.le summa utgjorde 69,821 R:dr 9 sk. f l rst., 
uppgick, efter enahanda grund, det bokförda värdet vid 1855 iirs utgång till 82,152 
R:dr 18 sk. 9 rst ; alt den behållna inkomsten under samma Sr utgjort nära 83/i 
procent ä bokföl ingsvärdet, af hvilken inkomst den del, som öfverskjutit 5 procent 
å samma kapitul, blifvit godtgjord dock-inrättningens reserv- eller reparations-fond; 
varande för dessa skeppsdockors begagnande en provisorisk taxa af Eders Kongl. 
Maj:t i nåder fastställd den 15 Maj 1852, hvilken, efter särskilda underdåniga 
hemställanden af grosshandels-societetens och skepps-rederierues deputerade, förkla
rats sedermera år efter annat gällande. 

Sjökaptens-societetens deputerade hafva meddelat, att, oansedt det tillväxande 
antalet af sjökaptener, som här ofvan blifvit anmärkt, en tillväxt, som står i sam
manhang med förökningen af Stockholms skeppsrederier tillhöriga fartyg i antal och 
lästetal under meranämnde fem Ar, de, som numera vinna burskap å sjökaptens-» 
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yrket, sälla» foi eut» sig mod härvarande sjökaplcns-socielet, hvars upplösning, sfisoni 
en inrättning t i l l inbördes hjclp och understöd för de ibland societelens medlemmar 
deral i beliof stadde, i saknad af erforderligc inkomster, vid detta förhftllande, 
emotses. 

I »('seende pä minuthandeln i Stockholm, hafva Borgerskapels Äldsle, angftende 
frågan, huruvida denna handel, under nu ifrågavarande t idrymd, kan anses hafva 
sjunkit eller förkofrals, uppgifvit, att minuthandeln ingalunda sjunkit, utan snarare 
förkofrals, likväl med anmärkning, att den utvidgade täflan, som uppstftlt sedan 
handels-separationen upphört och burskap vinnes utan nägon föreskrifven läro- och 
tjenstetid samt strängare pröfning, haft till följd, att minuthandels-idkare, såsom i n 
divider, numera hafva svårare utväg att genom yrket sig försörja, än tillförene. 

Såsom orsaker, hvilka föranledt det tillstånd, som i det föregående untydes, 
och grunda omdömet alt minuthandeln i hufvudsladen under den uppgifna liden 
pä det hela förkofrals, antaga Borgerskapels Äldste hafva varit: en stor varu-import, 
den goda tillgäng, som ägt rum af rörelse-kapital, samt den omständighet, alt kre
diten ej varit vacklande för den, som förstått och velat skola densamma. 

Stockholms Handels- och Ekonomi-kollegium hur i afgifvet utlåtande anfört, 
alt, vid jeraförelse emellan uppgifteme, rörande fahrikshandleringen inom hufvud-
staden, många yrken visat sig vara i tilltagande, deremot andra gätt tillbaka, sä 
att de är efter annat lemnat en ringare produktion, och alt flera det ena året visat 
en förhöjd, men ett påföljande är en förminskad varutillverkning. Orsaken ti l l dessa 
fluktuationer är ej alltid lätt alt finna, men de förändringar, hvilka inträffat i afse-
ende â ökad eller minskad produktion, lorde, livad ett yrkes stigande angår, huf-
vudsakligen kunna tillskrifvas den omständighet, alt svenska fabrikanten lyckats t i l l 
qvaliteten sä förbättra sin tillverkning, att den blifvit jemngod med hvad frän ut-
landen erhålles, derigenom importen minskals t i l l formât) för landets egna p ro 
dukter. 

Hvad äter beträffar de yrken, hvilka visat sig här i staden vara i aftagande, 
har Kollegium ansett t i l l ett sådant förhållande ingen annan orsak finna», än alt 
dessa yrken, i anseende t i l l lokala förhållanden, härstädes icke kunnat bedrifvas 
med samma fördel för fabrikanten, som på andra orter, dit sådana yrken efter hand 
förflyttas. 

Ti l l de oiika förhållanderne medverka för öfrigt ej sällan endast tillfälliga om
ständigheter och Kollegium har ansett nfigra sä vigliga och inflytelserika förändringar 
icke under de fem är, hvarom här är fråga, hafva inträffat, att de med skäl kunna 
ungifvas såsom giltig anledning til l något enskildt yrkes fall eller förkofran. 
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Af här ofvan intagne uppgifter, angående fabriksroi elsen i Stockholm, inhemlas 
att I fahiikernas antal under nu ifrågavarande fem Ar minskats med 20, likasom 
ngarne dertill, si\ att de voro 17 mindre vid slutet än vid början under detta rivin-
qvermium, men deremot att arbetarnes antal ökals med 684 och tillverkningsvärdet 
med icke mindre iin 1,790,815 R:dr Banko. I sammanhang härmed har Kollegium 
förmält, att Atskillige af de uppgifter, rörande stiimpling icke underkastade tillverk
ningar, som ligga till grund för denna beräkning, icke torde vara fullt tillförlitliga 
samt till följe deraf missledande, helst manga ibland dem upptaga tillverknings
värden, livilka ingalunda motsvara arbelarnes antal; men att, om älven dessa scd-
nare industriidkares fabrikationer skulle rätt uppskattas samt blifva betydligt och 
mähäuda dubbelt högre än uppgifterna innehålla, så iiro de likväl, da fråga uppstår 
att bedöma fabriksrörelsens tillställd i dess helhet, af ringa inflytande, helst de inne
fatta jemförelsevis obetydliga summor. Under dessa förhållanden och dä tillök
ningen i det för är 1855 upptagna produktionsbeloppet, jemfördl med totala till
verkningsvärdet fir 1 8 5 1 , är så betydlig, att den uppgår till nära två millioner 
Riksdaler banko, sä utgjorde den, efter Kollegii förmenande, ett säkert bevis, att 
hufvudstadens fabriks- och manufaktur-näringar gått framåt och att fabriks-indu
strien inom liufvudstadcn börjat under de sistförflutne tvänne Aren höja sig från det 
tillstånd al stillastående och tvinande, hvaruti den förut sig befunnit. 

Uti de särskilda utlåtanden, Fabriks-föreningen afgifvit, har afdelningen för 
stämpling underkastade tillverkningar uppgifvit: att om ock, under den tid denna 
berättelse omfattar, en eller annan fabriksrörelse ibland dem, som tillhöra denna 
utdelning, i följd af särskilda omständigheter och loknia förhållanden fallit, samt 
några andra fabrikationer icke vunnit önsklig förkofran, utan blifvit oförändrade, det 
likväl kan anses såsom oslridigt, att fabriks-industrien i hufvudstaden i allmänhet, 
under dess hittills åtnjutna skvdd, vunnit en utveckling, som lemnar tillfredsställande 
bevis pä det ökade förtroende, hufvudstadens fabriksidkare genom sina tillverkningar 
sig tillvunnit; Itvarjemte afdelningen för ostämpelbara tillverkningar anfört: att den 
särdeles gynnsamma konjunkturen, hvaraf hela Sveriges jordbrukande invånare 
under sednare Aren njutit, återverkat på industrien, så att, ehuru en del fabrikanter, 
hvilka vid sina fabriker begagna ett större antal arbetare i förhållande till fabri
kationens värde, högst känbart erfarit följderna af lifsmedlens oupphörligt stigande 
pris, den tid, som förflutit sedan 1850, likväl kan anses halva varit gynnande för 
industrien och att således densamma uti hufvudstaden är i oupphörligt stigande, 
hvartill högst väsendtligt bidragit det fredliga förhållande, Sverige fått emot sina 
grannar bibehålla. 

Uti till 
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Uti till Borgerskapets Äldste afgifvet utlåtande hafva Handtverks-förcningcns 
Fullmäktige anfört, alt handtverkerierne i allmänhet, under de sislförflutne fem åren, 
ingalunda stigit, utan tvärtom fallit, hvilket styrktes deraf, att fattigdomen bland 
handtverkeriernns ledamöter och arbetare pä ett högst bekymmersamt sätt tilltagit. 
De orsaker, som mest dertill bidragit, hafva Fullmäktige ansett vara: att allmänna 
arbets-inrättningar förfärdigat handtverksvaror, ofta till en ganska stor myckenhet, 
hvarigenom enskilda handtverkare, h vilka icke kunnat inlåta sig i prisläflan med 
berörde inrättningar, icke allenast gått i mistning af en högst betydlig arbetsför-
tjenst, utan äfven sett sin samhällsställning 8r från Sr försämras; att 8 landet bo
satte handtverkare här i staden afyttra sina varor till lägre priser, än hvartill dylika 
inom staden och med deraf följande mångdubbelt större omkostnader för förfärdigade 
varor kunnat försäljas; att en mängd personer, de der, med och utan tillstånd, 
utöfvat handtveik såsom försörjniogsmedel, dels förenat sig om gemensamma verk
städer, dels ock, för sina yrkens utöfning, begagnat biträde af ett icke obetydligt 
antal handtverksarbetare, sedan desse, under förespeglingar att erhålla en större 
frihet, blifvit tubbade att öfvergifva sina mästare; alt f1ère personer, ehuru icke 
ägande sådan arbetsskicklighet och öfrige egenskaper, att de kunnat vinna burskap 
här i staden, hvarest, i dylika fall, Kongl. Fabriks- och Handtverks-ordningen med 
noggranhet tillämpats, likväl, sedan de, under ett kort besök i någon annan stad, 
lyckats erhålla borgarerätt, härslädes fält utföra, med hur antagne arbetare, ganska 
betydliga handtverksarbeten, hvaribland till och med byggande af boningshus; att 
det handtverksidkandc borgerskapels kommunalskatter, långt ifrån alt hafva blifvit 
nedsatta i ett rättvist och billigt förhällande till minskningen af dess arbetsförtjänst 
och borgerliga rättigheter, tvärtom årligen ökats; samt slutligen att öfverträdelser 
af Kongl. Fabriks- och Handlverks-ordningen, hvilkas åtalande icke sällan af illvillige 
tidningsskrivare blifvit gjordt till föremål för begabberi, jemviil derföre opätaldt fått 
äga rum. 

Borgerskapels Äldste, som ansett sig icke böra ingå i vederläggning af hvad 
handtverks-föreningen anfört derom, att handtverkeriernas idkare, i anseende till 
höga arbetslöner, brist på arbeten samt en fördyrad lefnadskostnad, ej befinna sig, 
som individer, i en önskvärd ställning, hafva dock erinrat, att handtverkerierne inom 
hufvudstaden under den tid, hvarom fråga är, såsom handtverkerier, i ganska be 
tydlig män förkofrats, enär ej bestridas kan, att konstfärdigheten på ett synnerligen 
lofvärdt och hedrande sätt utvecklats, så att inhemska bandtverkeriers produkter äro 
med utländska fullt jemuförlige. 

Benittdse öfver Stockholm Stad fur åren 1851—1855, 3 
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Med anledning af handtverks-föreningens härofvan anförda klagan öfver handt-
verkeriernas förfall och deras idkares tilltagande fattigdom, har Öfverstfilhfillare-
Embetet frön Stockholms Rådstufvu-Rätt infordrat uppgift S antalet af de fasta 
egendomar, gom, enligt lagfarts-protokollet, handtverkeri-idkare hur i staden inköpt 
och sig afhåndt, jemte sammanräknade summan för hvarje af nu ifrågavarande fem 
är för fastigheterna erlagde köpeskillingar, hvaraf inhemtas alt handtverksidkare 
härstädes 

hvaraf vill synas, att handtverkeri-idkare under nämnde tiderymd köpt 84 fasta 
egendomar mera, än hvad de försålt, och att de inköpte egendomarnes värde med 
252,086 R:dr 26 sk. 8 rst. banko ofverskjuta de försöldes. 

4:o Politi. 

Genom det af Öfverståthållare-Embetet, i underdånig skrifvelse den 24 Maj 
1849, framställda och af Eders Kongl. Maj-.t, enligt Nådigt Bref af den 9 Mars 
1850, gillade förslag, grundlades den organisation af hufvudstadens polis- och natt
bevakning, som ännu äger bestånd. Dervid gjorde sig gällande den olvifvelaktigt 
rikliga och af erfarenheten bekräftade åsigten, att polismakten, i hela sitt omfång, 
borde till en för sitt ändamål samverkande myndighet koncentreras och att polis
personalen borde spridas öfver hela staden, ständigt utöfva bevakningen, vara för 
allmänheten lätt tillgänglig och med noggrannhet kontrolleras i sitt uppförande i 
och utom tjensten. För sådant ändamål öfverlog polisen hela sil väl dag- som 
nattbevakningen och indelades staden i vissa trakter, livar och en med särskildt 
manskap och särskilde befälhafvare, hvilka sedoare icke allenast sjelfva skulle utöfva 
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polisuppsigt, föra befälet öfver det under dum indelade manskap samt utgöra mellan
länkar emellan den högre polismyndigheten och det egentliga polismanskapet, utan 
nfven borde utgöra ständigt tillgänglige Ijenstemän, till hvilka den i trakten bosatte 
allmänheten kunde vända sig för erhållande af råd och upplysningar i förekommande 
fall, som polisen eller dermed gemenskap ägande ämnen rörde, äfveusom af skydd 
och handräckning, då deraf gjordes behof. 

Jemte det poliskammareu med dess embets- och tjenstemän bibehölls oförändrad 
och de dittills i hufvudstaden varande stadsfiskalstjenster qvarstodo, bestämdes den 
nya polis- och nattbevaknings-korpsen att utgöras af: 
10 Poliskommissarier, hvilka, hvar och en i sin trakt, skulle föra befälet öfver den 

der förlagda polisstyrka; 

20 Polis-Öfverkonstaplar. 2 i hvarje trakt, som hade till åliggande att biträda 
Kommissarierna, särdeles vid kontrollen S den underordnade personalens tjenst-
göring; 

160 Poliskonstaplar, 16 i hvarje trakt, som skulle verkställa dag- och nattbevak-
ningen; och 

200 Extra Poliskonstaplar. 20 i hvarje trakt, till biträde vid nattbevakningen och 
till tjenstgöring på vaktkontoren. 
Denna organisation af polis- och nattbevakningen i hufvudstaden fastställdes för 

en tid af tre år ifrån den 1 September 1 8 5 0 ; dock med nådigt förklarande att, 
derest, efter denna termins slut, nattbevakningen skulle komma att på annat sätt 
bestridas, polisen likväl finge oberoende deraf, hvad ordningens och säkerhetens 
upprätthållande i allmänhet anginge, fortfarande blifva ordnad efter samma grunder, 
så vida icke under tiden inträffande omständigheter till annat förordnande för
anledde. 

Under det tredje af ifrågavarande organisations-år ingick till Eders Kongl. 
Maj:t, genom underdånig skrifvelse den 19 November 1852, Ötverslåthållare-Embetet 
med förslag dels om polis- och nattbevakningens bestridande fortfarande på samma 
sätt som dittills, endast med den förändring, att Poliskommissorienios antal skulle, 
i mån af afgång, från 10 till 8 förminskas, dels till en för polispersonalen något 
förmånligare aflöningsslat, hvilken dock, då tillgångar icke kunde beredas till sådan 
förbättring, som redan då ansågs behöflig, föreslogs att endast tillsvidare förblifva 
gällande. 

Genom Kongl. Brefvet den 1 Juli 1853 gillades i nåder berörda förslag, 
likväl till följd af Sockenstämmo-Nämndens och Brandförsäkringsverkets beslut och, 
enligt Öfverståthållare-Embetets sednare hemställan i underdånig skrifvelse den 21 
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Juni 1853, i hvad den ansick nattbevakningens bestridande af polisen endast för 
en tid af fem Sr frän den 1 September 1 8 5 3 ; och fastställdes följande 

Interims-aflönings- och Utgiftsstat: 

Aflöning i enlighet med förut gällande stat för 
Kongl. poliskammarens embets- och tjenstemän 

Aflöning för: 
8 Kommissarier: lön, tjenstgöringspenningar och be-

kliidnadsersiittning 800: — 
Förhöjning 400 R:dr skulle, intilldess den före
slagna allöningen kunde utgå, fördelas pä de tjenst-
görande Kommissarierne. 

10 Ofverkonstaplar: lön, tjenstgöringspenningar och 
beklädnadsersiitlning 466: 32. 

10 Ofverkonstaplar: lön, tjenstgöringspenningar och 
beklädnadsersiitlning 433: 16, 

2 Vaktmästare och 
3 Ordonnanser: lön och tjenstgörings

penningar 300: — 
120 Konstaplar, lön och tjenstgöringspengar 283: 16. 
40 Konstaplar: lön och tjenstgörings

penningar 240: — 
200 Extra Konstaplar à 100: — 

Ordinarie Konstoplarnes beklädnad och beväring 
Extra Konstaplarnes d:o d:o 
Tillfälliga lagningar m. m 

Arfvode för läkarevård åt polispersonalen . . . . 
Dito för kassörsgöromål och räkenskapsföring samt 

för bestjret med beklädnaden 

Diverse utgifter: 

Till belöningar för upptäckter af brolt samt till uppsigt å miss
tänkta personer 

Omkostnader för polisvaktkontoren, skjuts- och transportkostnader 
samt åtskilliga andra utgifter och omkostnader, såsom för skrif-
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Transport 
materialier, prenumeration å tidningar, tryckning af kungörelser 
och annonser, hyror, lyshSllning, inköp och underhåll af inventa
rier m. m. 

Till Pensioner åt Befälet vid det upplösta Nattbevaknings-kompaniet 

Såsom tillgångar till bestridande af dessa utgifter anvisades: 
Anslag frän statsverket . 

Frän Stockholms stads Drätselkommission: 
af Stadskassan 
af den till bemälde kassa ingående afgift för rättigheten att inom 

hufvudstaden i minut försälja bränvin samt andra brända eller 
distillcrade spirituösa drycker 

Från Brandvaktskasse-Administralionen 
En tredjedel af polispersonalens andel i de till poliskammaren in

flytande bötesmedel, förslagsvis 

Härtill kom, alt ÖfverstathMlare-Embetet, som skall bestrida kostnaderne för 
den särskildt inrättade brandsläcknings-korpsen samt utbetala ofvanomförmälde pen
sioner till befälet vid f. d. nattbevaknings-korpsen, uppbär den af stadens Brand
försäkrings-kontor beviljade förhöjning i brandvakls-afgiften för alla öfver 12 årstid 
brandförsiikrade egendomar. Denna inkomt utgjorde är 1854 — 8,138 R:dr 8 
sk. 8 rst. banko, och uppgick under samma är kostnaden för brandsläcknings-
korpsen till 7,920 R:dr 20 sk. samma mynt. Utöfver de här ofvan i utgiftästaten 
upptagne och fortfarande utgående pensionerna af 1,000 R:dr banko, kunna pen
sioner till befäl vid f. d. nattbevaknings-korpsen ifr.lgakomma till belopp af 966 
R:dr 32 sk. banko, som för närvarande besparas till följd deraf, att en officer och 
en underofficer, som bägge äro pensionsberättigade, användas såsom befäl vid brand
släcknings-korpsen. 

Af de till poliskassan ingående anslag voro, såsom redan är antydt, de från 
Brandvaktskasse-administrationen och Brandkontoret utgående afsedda för nattbevak
ningen och brandsläckningen samt beviljade endast på fem år från den l:ste Sep
tember 1853, hvaremot öfrige anslag voro afsedda för polisen i allmänhet och af 
Eders Kongl. Maj:t till detta ändamål anvisade, äfven om, efter slutet af berörda 
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är, stadens husägare skulle besluta att naltbevakningen icke komme att af polisen 
bestridas. 

1 afseende på redovisningen af förenämnda anslag biff, genom Kongl. Brefvet 
den 4 Maj 18.10, i nåder stadgadt, nit aflöningen till poliskammarens embets- och 
tjenstemiin samt till polis- och natlbevakningspersonalen, äfvensom pensionerna till 
befälet vid f. d. naltbevaknings-korpsen skulle redovisas på samma sätt, som för 
aflöningar åt ömhets- och tjenstemiin i allmänhet vore öfligt, nemligen att veder-
börandes qvittenser dera, i behörig ordning meddelade, för redovisningen ansågos 
tillfjllestgörande; att de till belöningar för upptäckter af brott samt för uppsigt å 
misstänkte personer bestämde 5,000 R:dr lingo till högst en fjerdedel i sender ut-
qvitteras al Polismästaren och af honom vid förefallande behof utbetalas, hvarefter 
uch sedan Överståthållaren om ulbctalningarnes beskaffenhet och ändamål erhållit 
upplysning och samma utbetalningar godkänt, dessa medel, utan vidare specifikation, 
i räkenskaperna uffördes, med anteckning: »till af Ofverstäthållarerr kändt behof;» 
att de öfriga anslagen, som till bestämda aflöningar icke voro beräknade, fingo till 
sina särskilda ändamål efter vederbörlig föreskrift utbetalas och redovisas af polis-
kammarens Registrator ; samt att dä räkenskaperna för hvarje flr inom viss tid, som 
af Överståthållaren bestämdes, blifwt af Registratorn avlutade, desamnte, med dertill 
hörande verifikationer, skulle öfverlemnas till Stadsrevisorn, att, till utrönande huru
vida dessa räkenskaper blifvit i behörig ordning förde och afslutade, undergå gransk
ning, hvilken Stadsrevisorn borde halva verkställt inom sex veckor från den dag, 
lian räkenskaperna emoltagit, hvarefter han desamma, jemte skriftligt ullätande der-
öfver, återställde till Öfverslåthållare-Embetet, som, i händelse anmärkningar dervid 
lörekommo, sä väl i anledning deraf, som i öfrigt, vidtoge de åtgärder, hvilka kunde 
erfordras. 

Uti Öfverståthållare-Erhbetets underdåniga skrifvelse den 19 November 1852 
linnes framställd en kort underrättelse om sättet för fullgörandet af den polisperso
nalen åliggande dag- och nattbevakningen. På grund af den rättighet, som genom 
Kongl. Brefvet den 1 Juli 18S3 Öfverståthållare-Embetet meddelades, att i afseende 
pä bevakningspersonalen samt dess tjenstgöring och fördelning fä vidtaga sådane 
mindre förändringar, som kunde finnas ledande till organisationens förbättring och 
fullkomnande, hafva derutinnan följande förändringar blifvit anordnade: 

1 ändamål att på samma gäng föröka dagbevakningens verksamhet och för 
konstaplarne underlätta tjeostgöriugen, har antalet af dagbevakningsdistrikter för hela 
staden blifvit bcstämdt till 50 under den ljusa delen af dagen och 70 under den 
mörka, i stället för att antalet förut under hela dagen utgjorde endast 40, och är 
dervid stadgadt, att livarje af dessa distrikter skall bevakas af endast en konstapel. 
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Vid bestridande af nattbevakningen bar öfven någon lättnad för polispersonalen blifvit 
beredd derigenom, att af de distrikter, hvaruti staden för denna bevakning är indelad, 
10. belägna sit, att understöd frän vaktkontor eller militärposter lätt katt erhållas, 
numera bevakas al' endast en konstapel; hvaremot de öfrige fortfarande bevakas af 
patruller, bestående af tvä ordinarie eller extra konstaplar. 

Polisvaktkontoren, som endast utgjorde tre fur hela staden, hafva blifvit för-
ökade, sft alt numera uti hvarje kommissarietrakt finnes ett sådant kontor, der 
ständigt, både dag och natt, finnas på vakt en öfverkonstapel och minst en kon» 
stapel, hvilka det åligger att emottaga de anmärkningar, som af enskilde personer 
eller de patrullerande konstaplarne kunna göras, samt lemna den handräckning, som 
af enskilde begäres och polisen tillhörer. 

På sätt ofvan är i underdånighet omförmäldt, var extra koustaplarncs antal 
beräknad t till 200, af hvilka en del voro afsedda till tjenstgöring på vaktkontoren; 
Men då de till denna tjenstgöring, som fordrade mera omdöme och skicklighet till 
sjelfständig verksamhet, än som af dem kunde väntas, visat sig föga lämplige, och 
nämnde antal för den yttre bevakningen icke erfordras, hafva 40 sådana extra kon
staplar blifvit indragne och deras arfvoden använde till aflöning ät 10 extra över
konstaplar, hvarigenom öfverkonstaplarnes antal i hvarje kommissurietrakt kunnat 
förökas till minst 3, och sålunda inrättandet och ordnandet på elt ändamålsenligt 
sätt af polisvaktkontoren blifvit möjliggjordt samt kontrollen å konslaplames tjenst
göring förbättrad; varande emellan de tre i hvarje trakt nu befintlige öfverkoustap-
larne tjenstgÖringen så fördelad, alt en hela dygnet tjenstgör å vaktkontoret, en 
eller två patrullera i trakten och kontrollera konstaplarne och en uppvaktar i polis
kammaren. 

För säkerhetspolisens besörjande har blifvit inrättad en särskild afdclning, be
stående af A konstaplar med uteslutande uppdrag att bevaka för brott misstänkte 
personer, och, ulan alt vara bundne till någon viss trakt af staden, verkställa efter
spaningar i brottmål. Till underhållande af denna särskilda styrka, som redan gjort 
säkerhetstillståndet i staden ganska väsendtliga tjenster, hafva tillgångar blifvit be
redda, dels derigenom, att den till poliskammaren ingående andel i böter på de sed-
nare åren öfverstigit hvad beräknadt varit och dels genom tillfälliga besparingar. 

Härförutan må såsom vjdtagne åtgärder, ledande till polisinslitulionens förbätt
rande, nämnas: att, genom elt af Eders Kongl. Maj:t sanklioneradt reglemente, be
stämda grunder blifvit lagda för polispersonalens pensionering och vården om dertill 
afsedda fonder, hvilka sednare af polispersonalens egna delegerade under polissty
relsens inseende förvaltas; att, till polispersonalens undervisning om deras tjeuste-
pligtcr, ett reglemente blifvit utarbetadt och genom trycket samma personal till 
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efterlefnad meddeladt; äfvensom närmare bestämmelser utfärdats rörande vilkoren 
för sökandes antagande till poliskonstaplar; Och har under den tid, som förflatit 
efter det Öfverstathållare-Embetet aflät dess underdåniga skrifvelse den 19 November 
1852, anledning icke förekommit att ändra deruti uttalade omdömen att under 
tiden för den nya poliskorpsens verksamhet våldsamheter å gator och allmänna plat
ser somt gröfre stölder aftagit; att brottslingar ej sällan genast efter föröfvade brott 
eller åtminstone efter kort tid derefter blifvit upptäckte och gripne; att en nog
grannare tillsyn öfver för samhället vädliga personer är vorden utöfvad ; äfvensom 
att nattetid inträffande eldsvådor, i sin början upptäckte af polisbevakningen, blifvit 
flere ganger, utan behof af vanliga brandsignaler, genom densammas föranstaltande 
släckte; hvartill må läggas att det med den nyinrättade poliskorpsen under de sed-
nare åren lyckats polisstyrelsen att, utan användande af militärstyrka, icke allenast 
vid större allmänna högtidligheter, dä en talrik folkmassa varit samlad, till allmän 
belåtenhet upprätthålla ordningen, utan äfven vid nägra tillfällen afstyra uppkomna 
gatutumult. 

Dä således, efter Öfverståthällare-Embetets åsigt, fråga icke borde uppslå om 
förändring i hufvudgrunderna för hufvudstadens polisbevakning, utan bemödandet 
hufvudsakligen riktas ä institutionens ytterligare utbildning och förbättrande samt 
undanrödjande af de hinder, som deremot förekommo, har Ofverslåthällare-Embetet. 
genom underdånig skrifvelse den 22 Oktober sistlidne är, hos Eders Kongl. Majrt 
gjort framställning om vidtagande af de åtgärder, som, för sådant ändamål, Öfver-
Stöthällarc-Embetet ansåg vara af behofvet påkallade; i hvilket afseende Öfverstät-
hällare-Embetet i underdånighet hemställt, ej mindre ntt, till beredande af tillgångar 
för dels allönande al en kontrollerande polistjensteman eller polis-adjutant med bi
träden, dels förbättrande af den ordinarie polispersonalens lönevilkor, dels ock fyl
lande af beklädnadsfondens behof af ökadt anslag, Eders Kongl. Maj:t af stadens 
inkomster utaf minuthandel med och utskänkning af bränvin och andre starka 
drycker, hvilka inkomster, till följd af den sednast derom utfärdade nådiga författ
ningen, betydligt förökats, täcktes, utom dä redan utgående 35,333 R:dr 16 sk., 
efter vederbörandes hörande, ytterligare anvisa en årlig summa af 19,666 R:dr 32 
sk. banko, ntt pä samma vilkor, som förstnämnde belopp, utgå frän och med början 
af innevarande är 1856, än ock att Eders Kongl. Maj:t täcktes gilla åtskillige af 
Öfverstäthällare-Embetet föreslagne mindre väsendtliga förändringar i polisens orga
nisation och af poliskammarens inkomst- och ulgiltsstat; i sammanhang h varmed 
och då de myndigheter, frän hvilka anslag till polisen utgå, kunde äga billiga anspråk 
på att, i likhet med livad för andra offentliga Verk äger rum, redovisning för po

lisens 
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hsens inkomster och utgifter underkastades offentlig granskning, Öfvcrstålhållare-
Embetet i underdånighet föreslagit förändring i de genom Kongl. Brefvet den 4 
Maj 1850 meddelade bestämmelser i afseende å granskning af redovisningen för 
berörde inkomster och utgifter. Öfver den gjorda underdåniga framställningen angå
ende ökadt anslag infordrades, till följd af Eders Kongl Maj.ts nådiga befallning, 
underdåniga yttranden från stadens Magistrat och Äldste, på hvilkas åtgärd ärendet 
ännu vid 1855 års slut var beroende; Och kommer således Eders Kongl. Maj:ts 
sedermera i ämnet fattade nådiga heslut att omförmälas i den embetsberättelse, som 
lör nästföljande fem år af Öfverståthållare-Embetet varder afgifven. 

Till följd af Stockholms Socknestämmonämnds i förra berättelsen omförmälda 
beslut, angående en förbättrad gatulysnings införande i Stockholm, har den särskilda 
styrelsen eller administrationen för denna angelägenhet med det i hufvudstaden bil
dade Gaslysnings-aktie-bolaget den 5 Juli 1852 afslutat kontrakt om besörjande 
ef den allmänna gatubelysningen i hela hufvudstaden, med vilkor, bland annat, att 
den allmänna gatubelysningen med gas skulle till en början införas inom Nikolai, 
Clara, Jakobs och en del af Johannis församlingar; att utsträckning till en eller 
liera af öfrige församlingarne med 150 hela lågor hvarje gäng skulle äga rum, så 
snart sig visat, att bolaget å gaslysnings-inrättuingen i dess helhet, i medeltal för 
tvft efter hvarandra följande Sr, erhållit en vinst af fem procent utöfver fem för 
hundradet i ränta S det insatta aktie-kapitalet, beräknadt från inbetalningstiderna; 
att gaslyktornas antal inom förstnämnde församlingar skulle utgöra minst 900, utaf 
hvilka dock administrationen ägde att fördela högst en sjettedel uti halfva lågor 
för användande fl smalare gator och gränder; att afståndet emellan lyktorna skulle 
vara 100 fot i medeltal; att den sammanräknade lysningstiden skulle i medeltal 
utgöra 2,000 limmar om året; att en brännure. beräknad alt förlära 5 kubikfot 
gas i limman, skulle gifva en låga, som i lyskraft och klarhet motsvarar 12, minst 
10 brinnande vaxljus, af hvilka 6 väga ett skålpund; samt att bolaget skulle åt
njuta betalning sålundu, att för hvarje brännare, som förtär 5 kubikfot gas i timman 
och hvars bränningstid är 2,000 timmar, erhålles 30 R:dr banko om året, och för 
brännare, som förtär mera eller mindre, en i förhållande dertill lämpad högre eller 
lägre betalning. För gas, förbrukad af enskilde, betalas 5 R:dr bnuko för 1,000 
kubikfot med nedsättning, efter bestämd tariff, da förbrukningen öfverstiger 15 
millioner kubikfot. Bolaget åligger derjemte att öfverallt inom hufvudstadens tullar, 
der rörledd gos ej begagnas, ombesörja och underhålla en förbättrad gatubelysning, 
hufvudsakligen med Argnndska lampor samt för öfrigt genom smä lyktor, antingen med 
olja, eller så kallad portativ gas, efter sådan plan, att förbättring sker äfven i dessa 
stadsdelars belysning. 

BeriiUd" "frfr Stwlhatjiti Stad fur tirai 1851—1855. 6 
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Ti l l följd af detla kontrakt och sedan gasfysnings-aktie-bolaget falt sig en tomt 
i qvnrleret Gäddan af Clara församling nf staden upplåten ti l l byggnad af gasbe-
rcdningsanstalt, börjades gntulysningen med gas inom ofvannämnde församlingar den 
13:dc Augusti 1854 samt har sedan dess fortfarit. 

Inom nämnde församlingar har, efter en af administrationen fastställd plan, 
gatulysningen blifvit ordnad och utföres nu med 1,113 lyktor, deraf 799 med hela 
och 304 med halfvu lägor. Inom de öfrige församlingarne äro anbragte tillsammans 
583 argandska och 219 små lyktor samt särskildt i Adolf Fredriks församling 12 
och i Johannis 7 gaslyktor. 

Gaslysnings-aktie-bolaget har under loppet af innevarande år gjort framställning 
til l administrationen om skyndsammare anläggning af gaslysning äfven i de öfrige 
församlingarne, mot förändring af vissa vilkor i ofvannämnde kontrakt; men denna 
fräga är ännu icke afgjord och för utgången deraf kommer derföre att i Öfverstat-
hällare-Embelets niisla underdåniga berättelse redogöras. 

I nfsecude å gatuläggningen, har densamma fortfarande blifvit besörjd under nu 
ifrågavarande fem fir af förvaltningen för gatuläggnings-arbetena; Och i denna be
rättelse finnes, under rubrik »stadens inkomster och utgifter», redogörelse afgifven 
för denna styrelses arbeten under samma år. 

Uti brandsläcknings- anstalterne, hvilka fortfarande varit omsorgsfullt under-
hällne, har, sedan sista berättelsen, någon annan förändring icke ägt rum, än att, 
pli Hrandförsäkringskonlorets bekostnad, till vattens skyndsamma anskaffande vid 
eldslillfällen blifvit anskaffade 400 alnar reservslangar med slangstänger och dertill 
hörande vagn. 

Beträffande skjutsnings-anstalterne har, genom Drätselkommissionens försorg, 
en ytterligare gästgifvnregård för hufvudstailon, utom den vid f. d. Packaretorget 
eller numera Norrmalmstorg befintliga, blifvit inriitlad i egendomen N:o 64 vid 
Hornsgatan ä Södermalm. Denna gästgifvarcgärd har, sedan den 1 November 1 8 5 1 , 
varit tillgänglig, sä väl för anskaffande af skjuts, som för resandes herbergerande 
och förplägande samt af dem medförde hästars och äkdons behöriga värdande. I 
afseende pä skjutsreqvirerande är af Öfverstäthällare-Emhelet förordnadt, att, om 
skjuts tingas till staden inom hroarne, densamma kan päfordras frän hvilkendera af 
gästgifvaregärdarne, den resande finner för godt; hvnremot skjuls, i händelse den 
skall inställas å nägondera af malmarne, bör frän gästgifvaregärden pä samma malm 
reqvireras. 

Nya cellfängelse-byggnaden fullbordades år 1852, då fångarne deri inrymdes 
den 1 Apri l . Antalet af celler utgör 167, deraf 16 äro mörka. Fängelset upp
värmes genom särskild värme-apparat med vatten, som uppkokas i jordvåningen och 
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medelst tackjernsrör ledes genom alla cellerna. Belysning i gängar och korridorer 
sker med gas. Under loppet af nedannämnde år har antlalet af fångar, som i fän
gelse förvarats, utgjort: 

Under loppet af år 1851 voro i stadens då varande trenne fängelser förva
rade tillsammans 4,788 fångar. 

Inom fängelset halva inga anmärkningsvärda oordningar ägt rum och ensam
heten synes hafva inverkat förmånligt på fångames sinnesbeskaffenhet i allmänhet. 
År 1 8 5 3 härjade kolerafarsoten inom fängelset, men i öfrigt har helsotillslåndet 
varit särdeles godt. 

Kostnaden för nya cellfängelse-byggnaden uppgår, inberäknadt kostnaden för 
flygelbyggnaden till stadens hus N:ris 4 och 6 vid Myntgatan, till 286,406 R:dr 
2 sk. 8 rst., deraf statsanslaget utgjorde 170,000 R:dr banko. 

Sedan af Öfverståthållare-Embelet förslag blifvit framstäldt om anläggande af 
en vattenledning i hufvudstaden, hafva vissa utsedda komiterade till denna frågas 
behandling, den 8 April 1854, uti afgifret betänkande sig utlåtit rörande förslagets 
bringande till verkställighet och beredande af tillgångar dertill medelst upptagande 
af län, för hvilket stadens invånare skulle ikläda sig ansvarighet, hvarefter detta 
betänkande å socknestämmor utgjort föremål för stadens invånares öfverläggning 
och beslut, och frågan sluteligen blifvit hänskjuten till Sockneslämmonämnden, som 
den 6 December 1853 hufvudsakligen i ämnet beslutat: att Stockholms kommun 
skall för egen räkning företaga och utföra en anläggning af en allmän ledning för 
filtreradt vatten, och att, för sådant ändamål, lån till belopp af högst 766,666 
R:dr 32 sk. banko må å Stockholms kommuns vägnar och för dess räkning upptagas 
mot obligationer eller på annat lämpligt sätt; att vattenledningen skall utgå från 
Åhrsta-viken och hufvudledningen utläggas till och inom hufvudstadens samtelige 
territorial-församlingar; att öfverstyrelsen för vattenledningen skall tillkomma 24 
deputerade, tre från hvar och en af hufvudstadens åtta territorial-församlingar, med 
Överståthållaren till ordförande; samt att öfverstyrelsen skall tillsätta, för vallen-
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ledningens anläggande och förvaltning, en direktion, hvars ledamöter skola vara fem 
till antalet, ailönade och för ett eller liera är förordnade. 

Emot delta beslut hafva besvär af åtskillige hufvudsladens invfinare blifvit 
anförda hos Öfverstålhållare-Embelet, som samma beslut fastställt, och derefter hos 
Eders Kongl. Maj:t, som genom nådig resolution den 12 sisllidne Juni gillat Sock-
neslämmonämndens och OfvcrstSlhällare-Einbetels beslut i frågan; Och kommer 
vidare redogörelse för detta ärende alt i nästa berättelse afgifvas. 

A) Undervisnings-

1:o) Läroverk och Skolor, lydande under 

i) Af de åtta lärarne äro fem ordinarie och tre dupplikanter. 
2) Alla Lärarne, utom en, hafva ingått på den genom Kongl. Brefven den 25 Juli 
3) Utgifterna bestridas of statsmeilel. 



45 

Angående huvudstadens Undervisnings-anstalters samt Fattigförsörjnings-, Väl
görenhets-, Sjukvårds- och Arbets-inrättningars tillstånd, sådant detsamma, enligt 
vederbörandes uppgifter, befunnits vid 18S5 firs slut, för Öfverstathfållare-Embetet 
meddela följande underdåniga redogörelse, hvilken, till vinnande af en lättare öfver-
sigt, blifvit, der sådant kunnat ske, uppställd i labcllarisk form, under särskilda 
bestämda titlar, med anteckningar om de förändringar, en eller annon af samma 
inrättningar undergått under den tidrymd, denna berättelse omfattar. 

anstalter: 

Direktionen för Stadens Undervisningsverk: 

och 17 December 1851 fastställda öfvergångsstat. 
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2:o) Skolor, ställda under inseende dels af Stockholms stads Konsistorium eller 

a) Nikolai församling: 4) 
l:o) Goss-skolans högre afdelning 
2:o) Flick-skolan 
3:o) Goss-skolans lägre afdelning 
4:o) Förberedande afdelningen 
Handtverksskolan 

b) Clara församling : 
Folkskola för gossar 
Folkskolu för flickor 
Handtverksskolan 

c) Jakobs och Johannis församling: 
Fri- och fattigskolan 
Handtverksskolan 
Folkskolan 5) 

d) Maria Magdalena församling : G) 
Philiusenska skolan, eller Maria Magdalena församlings fria läro- och arbets

inrättning 
Folkskolan 
Handtverksskolan , 

e) Catharina församling: 
Folkskola för gossar 
Folkskola för flickor 
Handtverksskolan 

Transport 

4) Folkskolans allmänna fond har, utom nämnde räntebärande kopitaler, tvänne 
5) Jemte Apologistskolan är denna skola inrymd i en ny fastighet, deri skolan 
6) Pliilipsenska skolan har, utom ofvannämnde räntebärande kapital, fastighet i 

fastighet i värde till 14,000 R:dr banko. Sedan 1830 är vid Pliilipsenska skolan 
arbeten. 
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Kongl. Hof-konsistorium, dels af särskilde direktioner och styrelser. 

fastigheter i staden, till upngifvet värde af 45,000 R.dr banko. 
Öppnades Sr 18S1. 
Stockholm, värderad til l 18,000 tt:dr och för folkskolan är af församlingen inköpt 
en medlärarinna antagen och vid folkskolan en extra lärare och en lärarinna i hand-
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Transport 
f) Ulrika Eleonora församling: 

Flickskola 
g) Hedvig Eleonora forsamling : 

Folkskola för gossar 
Folkskola för flickor 
Ilandtverksskolun 

h) Adolf Fredriks församling: 
Folkskola for gossar 
Folkskola för flickor 
Barnhusskolan 

i) Knteket-skolorne 7) 
k) Kongl. Sven Lil-Gardes församlings skoln 
1) Kongl. Lif-Gardets till Häst församlings skola 8) 
in) Kongl. Andra Lif-Gnrdets och Kongl. Svea Artilleri-regementes gemensamma 

skola 9) 
n) Skeppsholms församlings skolinrättningar 
o) Katholska församlingens skola 
p) Tyska National-Lyceum 
q) Nya Elementar-skolan 10) 

Transport 

7) Dessa skolor underhållas af sällskapet »Pro fide et Christianismo». Do 10 Kate-
klasscrno hvardera 40 R:dr. 

8) Bekludnadsfonden vid denna skola utgjorde 1888 2,746 R:dr 29 sk. och in
mans 42 R:dr 39 sk. 3 rst. banko. År 1853 erhöll fonden en gäfva af Slotts-

9) Den uppgifne räntebärande fonden tillhör Kongl. Svea Artilleri-regemente sär-
helhfit. 

10) Sedan Rikets Ständer år 1854 beviljat ett unslag af 50,000 R:dr banko titl 
1853 i nåder bifullit att denna byggnad får uppföras på den Kongl. Maj:t och 
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kelerne hafva hvardera 100 R:dr banko i urfvode snmt de 4 Lirarne i stafvare-

komslcrna 321 K:dr 13 sk. 10 rst, deraf 5 barn erhållit beklädnader for tillsam-
fogden G. Knepelin af 133 H:dr 10 sk. banko. 

skildt och är icke för skolan allena, utan för regementets barnhus-inrättning i tin 

uppförande af en ny byggnad för skolon, har Eders Kongl. Maj:t den 3 Oktober 
Kronan tillhöt ign tomt vid Beridarebansgatan. 

Berättelse öfotr Stnrl-hnlm» Stail för aren 1V51—1HSS. ' 
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Trunsporl 
r) Vexel-undervisnings-sällskapets skol-inråttningar: 11) 

Seminarium för folkskolelurure 
Normalskolan jemte skolan för flickornas handarbeten . . . . . . . . 

s) Småbarnsskolorne 12) 
t) Svenska Slöjdföreningens skola 
Q) Navigationsskolan 
v) Teknologiska Institutet 
x) Carolinska Medicinska Chirurgiska Institutet 13) 
y) Skogs-Institutet 
z) Gymnastiska Central-Institutet 14) 
å) Veterinär-inrättningen 
ä) Abr. Rydbergs stiftelse för danande af skicklige sjömiin . . . . . . 

Summa 

11) Folkskolelärare-Seminarium, som är förenadt med vexel-undervisningens Nor-
fiämjande. Det bland utgifter »af andra slag» för Seminarium upptagna belopp, 
elever. 

12) Dessa skolor äro fördelode i Maria. Catharina, Jakobs och Johaunis, Ladugärds-
13) Ku ny Profession i Palhologisk Anatomi blef 1855 inrättad, hvartill Rikets 

venledes hur en Adjunklur för Chirurgiska Professionen blifvit införd. Under 
iifvensom utvidgning af södra analomierummet vunnits 

14) Bland eleverne hafva 94 genomgått gymnastikkurs, 2,882 varit skolungdom, 
nastik. Utexaminerade, dels militära dels civila lärare och instruktörer, voro 70. 
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malskola, stftr under närmaste tillsyn of direktionen for vcxcl-undervisningens be-
1,080 K:dr, utgör mcdelbeloppct af firliga anslaget ti l l stipendier At folkskolelärare-

lands och Adolf Fredriks församlingar. Den sitt nämnda skolan öppnades 1888. 
sist församlade Ständer anslagit lön nf 1,600 R:dr inti l l nästa statsreglering. Äf-
samma år hur, genom onatomichuscls tillbyggnad, en lymlig lärosal blifvit beredd, 

675 män och 486 gvinnor begagnat sjukgymnastik och 206 äldre män friskgym-
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B) Fattigvårds- och Pensions-anstalter och andra barmhertighets-inrättningar : 
Vid afgilvande af redogörelse för de under ifrågavarande tidrymd införda vig

tiga förbällringar i hufvudsladens faltigvårdsförvaltning, hvilkcri förvaltning fortfa
rande blifvit nf Stockholm» stads Nämnd, såsom öfverstyrelsc, besörjd, i enlighet med 
de i Eders Kongl. Maj:ts nådiga Stadga angående futtigvården i Stockholms stad 
den 1 April 1843 bestämda grunder, anser Öfverstnthallare-Embetel »ig böra i 
underdånighet anmäla följande: 

Som, genom Eders Kongl. Maj:ts den 28 December 1850 utfärdade nådiga 
reglemente för styrelsen och förvaltningen af allmänna barnhuset i Stockholm, åt
skilliga förändrade förhallanden, beträffande värden om värnlösa barn inom huvud
staden, uppstått i så måtto, som, enligt nyssberörde nådiga reglemente, barnhuset 
icke vidare åligger alt cmoltaga något barn, som är öfver 6 år gammalt, och »f 
barn inom denna ålder endast hittebarn och sådana i Stockholm befintligt! värnlösa 
barn, hvilkas föräldrar eller vårdare aflidit, blifvit häktade eller intagna på dårhus, 
sjukhus eller annan välgörenhetsanstalt, fä afgiftsfritt å barnhuset emotfagas och 
värdas, dock icke under längre tid, än till dess föräldrarne blifvit upptäckta, från 
häktet frigifua eller tillfrisknat och pröfvas vara i tillfälle alt barnen återtaga; samt 
i följd så väl härof, som af andra i sammanhang med barnhusets förändrade orga
nisation gifna föreskrifter, såsom, att understöd från barnhuset tills vidare icke får 
beviljas för barn, som ej blifvit dera förut intagna; att icke flera barn må ä barn
huset mottagas, an årets påräknade inkomster kunna medgifva; att inlösningsafgiflen 
bör beräknas s5 noga ske kan efter verkliga kostnaden m. m., — en väscudtlig 
del af de åligganden, barnhuset tillföreue hade alt uppfylla, blifvit pä fattigvården 
öfverflyttad; så har Stadsnämnden, till beredande af on ändamålsenlig reglering, med 
afseende & barnavårdens besörjande inom hufvudstadcu, vidtagit nödiga beslut och 
åtgärder, deriblaud här må nämnas, att Stadsnämnden inom sig utsett 12 ledamöter, 
af hvilka, enligt dem emellan öfverenskommen ordning, 3:nc i sender, i egenskap nf 
Stadsnämndens delegerade för barnavård, en gång i Ii varje vecka å viss tid och 
ställe sammanträda, för alt, med Nämndens rätt, besluta i allt hvad som rörer fråga 
om och på hvad sätt futtiga och värnlösa barn inom hufvudstaden mS, på futtig"-
vårdens bekostnad, beredas tjenlig vård och underhåll. 

I detta ufseendc har iifven träffats aftal med direktionen öfver allmänna barn
huset om intagning ä denna inrättning, för fattigvårdens räkning, af ett bestämdt 
antal barn årligen, emot erläggande derför af viss afgift, hvilken till 1855 års slut 
ulgått med 120 R:dr för hvarje barn; hvarjemte, uppâ förenämnde delegerades fram
ställning, barnhuset, lid eller annan, föranstaltat om utackordering å landsbygden 
af värnlösa barn öfver 6 års ålder, emot ersättning af faltigvärdsmedlen. 
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Enligt överenskommelse mellan Öfverstyrelsen för H. K. I I . Prins Carls upp-
fustriugs-inrältning för fatliga och vanvårdade barn, â ena, och Sladsniimnden, n 
andra sidan, har berörde inrättnings vid Tjärhofsgatan â Södermalm beJägn» och till 
inrättningens sä kallade afdelning för vanartiga barn begagnade fasta egendom, med 
alla derlill hörande inventarier, blifvit den 1 Januari 1852, under full äganderätt, 
till Stadsnämnden öfverlfiten, mot förbindelse för Nämnden, â hufvudstadens fattig
vårds vägnar, ibland annat att, från och med samma dag, allt framgent vidmakt
hålla en anstalt för vård och uppfostran of minst 34 vanartige ocb vanvårdade 
barn, tillhörande Stockholms kommun; varande, i sammanhang härmed, Stadsnämnden, 
genom Eders Kongl. Maj:ts ufidiga Bref den 17 Oktober 1 8 5 1 , berättigad att, 
frän och med 1852 års början, till eu förbältringsanslalt för vilseförd ungdom, 
uppbära och använda de till Prins Carls uppfostringsinrättning förut anslagna så 
kallade rasp- och spinnhusmedel. 

Den af Stadsnämnden sålunda öfvertagna inrättning, hvilken, benämnd: Stock
holms itads uppfottringi-inrättning för vanvårdade barn, blifvit ställd under gemen
sam styrelse med allmänna arbetshuset, har sedermera efter hand utvidgats, sä att 
densamma för närvarande lemnar utrymme åt 68 gossar, eller dubbelt så stort 
antal, som det, hvarför den ursprungligen var afsedd. Vid inrättningen, öfver bvars 
ekonomiska förvaltning arbetshusets syssloman har närmaste inseendet, öro anställde 
en lärare och föreståndare, en i skrädderi och en i skomokcri kunnig person, jemtc 
nödig betjening; Och uppgick inrättningens utgiftssumma för år 1855 till 7,748 
R:dr 16 sk. 2 rst., som, fördelad pä barnens medeltal 63, visar en kostnad af 
122 R:dr 47 sk. 6 rst. för hvarje barn. 

Under loppet af nästlidne år hafva Stadsnamndens delegciadc för barnavård 
beredt understöd och omvårdnad för icke mindre än 469 barn, af hvilka 
intagils å barnhuset emot den ofvan bestämda afgiftcn 120 R:dr . . . . 62. 
utackorderade å landsbygden genom barnhusets åtgärd 9. 
remitterats till intagning & uppfostringsinrättningen 13. 
erhållit understöd af fattigvården inom de särskilda f ö r s a m l i n g a r n e . . . . 385. 

Summa 469. 

Sedan erfarenheten nogsamt ådagalagt angelägenheten deraf, alt församlingarnas 
försörjningshjon blefve, i mån af hvars och ens förmåga, på lämpligt sätt med orbele 
sysselsatte och derigenom från kringstrykande och betllande förhindrade, men de till 
försörjningshus begagnade lokaler funnits nästan utan undantag vara af den beskaf
fenhet, alt hjonen hvarken kunde der hållas instängde eller sysselsatte med arbete; 
samt det, i följd häraf, ansetts nödigt alt, för detta ändamål, bereda tvänne nya 
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inrättningar i förening med arbetshus, den crin â Söder- och den andra â Norr
malm; så har dels vid allmänna arbetshuset blifvit uppförd en byggnad för emot-
lagundc och vardande af de bSda södra, eller Maria Magdalena och Catharina för
samlingars försörjningshjon, t i l l ett antal af 60 från den förra och 90 från den 
scdnare församlingen, hvilken inrättning den 1 November 1885 trädde i verksamhet, 
hvaremot de förut varande försörjningsanstallcrnc i dessa församlingar med samma 
tid upphörde, dels ock, efter det Stockholms stad berättigat Stadsnämnden att, för 
lillvägabringande af en ny arbets- och försörjnings-inrättning â Norrmalm, hvilken 
är vorden afsedd alt cmottaga 150 arbetshjon och 450 försörjningshjon frän de 
ölrige lörsamlingarne, upplfina en summa af 100,000 R:dr, tjenlig lokal blifvit 6 
Kungsholmen anskaffad (ör denna inrättning, som redan är under byggnad och 
hirer är 1858 hlifva till begagnande färdig. Fråga har äfven hos Stadsnämnden 
uppstått om centralisering af en del utaf de nuvarande fattighusen, hvilken åtgärd 
olvifvelakligt skulle leda till ökad enhet i förvaltningen, minskad administrations
kostnad och âtskillige andra fördelar; hvadan ock Öfverslôthâllare-Kmbetet ât denna 
fråga egnal särskild uppmärksamhet. 

Förvaltningen af nyssnämnde, för de bada södra församlingarnas försörjnings-
hjon inrättade, gemensamma anstalt, eller, såsom den benämnes, »ödra fönörjnings-
inräitningcn, besörjes af direktionen öfver allmänna arbetshuset, i sådant afseende 
förstärkt med lime ledamöter, den ena från Maria Magdalena och den andre frän 
Catharina församlings faltigvârdsstyrelse; dock att hvardera af nämnde styrelser eller 
en delegerad af densamma äger att förordna om sä väl intagning â inrättningen af 
sin församlings hjelpbehöfvande, som utskrifning derifrån af församlingen tillhörande 
hjon. livad hjonens värd och behandling angår, sä är af Stadsnämndeu til l iaktta
gande föreskrifvet, alt de skola förses med nödtorftig föda, jemte beklädnad på 
fattigvårdens bekostnad; men fä deremot icke, utan erliällen tillåtelse, lemna inrätt
ningen, och böra, i den mån, deras förmåga det medgifver och de återhemtat sina 
krafter, inom eller utom inrättningen sysselsättas med tjenligt arbete, samt att det 
försörjningshjon åter, som icke efter högst ett års oafbrutet vistande å inrättningen 
blifvit (ill sina krafter så återstiildt, att det kan från inrättningen utskrifvas eller 
ti l l egenskap af arbetshjon hänföras, bör t i l l intagning â vederbörligt fattighus 
remitteras. Försörjnings-inrättningens utgifter bestridas af arbetshus-direktionen med 
de till dess förvaltning ställda medel samt upptagas och redovisas särskildt i arbets
husets räkenskaper, der uti försörjnings-inrättningen jemväl godtgöres for den inkomst, 
som genom hjonens arbete kan inrättningen beredas. Antalet af de vid 1855 firs 
slut pii södra försörjnings-inrättningen intagne hjon utgjorde 105 och kostnaden 
lör inrättningens underhåll de tvänne sednaste månaderne af aret, hvarunder den 
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var i verksamhet, uppgick, efter ufdrog af inbringad arbetsförtjenst, till 1,719 R:dr 
17 sk. 3 rst. 

I sammanhang med livad nu blifvit omförmäldt angående fattigförsörjningens 
lampliga ordnande medelst sammanförande pä tviinne ställen af de mänga spridda 
försörjnings-anstalterne samt hjonens hällande till arbete, hvaraf särdeles fördelaktiga 
verkningar pä hufvudstadens fatligvärd i allmänhet synes vara att förvänta, torde 
äfven böra omnämnas en väsendtlig förbättring i försörjningsväsendet, som under 
ifrågavarande tidrymd åstadkommits genom tillvägabringandc af en särskild anställ 
för {. d. militärers vårdande. 

För detta ändamål var visserligen förut inrättad en provisionel försörjnings
anstalt; men som denna befanns vara i högsta måtto ofullständigt ordnad, blef don
samma, genom Eders Kongl. Maj.-ts, uppå Öfverståthållare-Embetels underdåniga 
framställning.! den 14 Oktober 1851 utfärdade nådiga Bref, i sitt dåvarande skick 
upplöst; hvarefter, för militär-försörjningshjons herbergerande och vårdande, ufSlads-
nämnden bildades en permanent inrättning, hvarå, enligt Eders Kongl. Maj-.ls nådiga 
Bref den 25 Augusti 1852, få intagas sådana f. d. militärer, som finnas vara i 
behof af fattigvård och icke tillhöra annat fattigvårdssamhällc, än hufvudstadens. 
Närmaste styrelsen öfver denna inrättning har Stadsnämndcn uppdragit åt tvänne 
ledamöter, och åtnjuta hjonen, hvilkas antal vid 1855 års slut var 128, nödtorftig 
föda och beklädnad, äfvensom de sjuka bchöflig vård, hvarigenom, i förening med 
den ordning och disciplin, som inom inrättningen handhafvas, omförmälde under-
hållstagares tillförene så allmänt öfverklagade tiggeri upphört. Militär-försörjnings-
inrättningens kostnad, som bestrides med dels dertill i nåder anvisade anslag från 
Wadstena krigsmanshus-kossa af 666 R:dr 32 sk. och från Konungens hospital af 
600 R:dr ärligen, dels andra under Stadsnämndens förvaltning stiillda medel, uppgfck 
år 1855 till 9,724 R:dr 5 sk. 6 rst., hvarof likväl 4,416 R:dr 24 sk. 3 rst. 
belöpte på sådana hjon, som tillhöra Stockholms kommun, men för hvilkas fattigvård 
ersättning bör af allmänna medel utgå. 

Under rubrikerim »arbets-inrättningar» och »sjukvårds-anstalter» redogöres vidare 
för de af Stadsnämnden vidlagne åtgärder till beredande af nödiga arbetstillfällen 
samt sjukvård för hufvudstadens fattige; Och mä såsom en glädjande företeelse här 
slutligen omnämnas, att fattigbaracken, hvarest husville, mera eller mindre arbets
föra personer emottagas, under sednaste åren varit i allt ringare mån, än tillförene 
anlitad, sä att dä högsta medeltalet om dagen år 1852 uppgick till 225, utgjorde 
detsamma under nastlidne December manad endast 23, hvilket lyckliga förhållande, 
om ock till stor del föranledt af de numera yppade ökade tillfällen till arbete och 
erhållande af god arbetsförtjenst både i hufvudstaden och pä landet, likväl äfven i 
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sin mUn mflste tillskrifvas den förbättring, härvarande fattigvårds- och arbetsanstalter 
under sednure tider vunnit. 

Under Uret 1853 utgjorde Stadsnämndens 

Inkomster: 

Stats-anslag till läkare och medikamenter 
Allmän fattigförsörjnings-afgift *) 
Böter för försummad betalning inom behörig tid af kronoutskylder 
Dito för ej lemnude laverings-uppgifter 
Fattigförsörjnings-afgifler frfin sjömanshuset 
Af fattigvårdens andel i afgiften för rättighet att inom hufvudstaden 

i minut försälja bränvin och andra brända eller distillerade spi
rituösa drycker 

Gåifvn frJhi Rikets Ständers bank 
Myrésmedel 
Hidrag frän Stockholms stads Brandförsäkringskontor till den vid 

allmänna arbetshuset inrättade vatten-uppfordrings-anstalt 
Anslag till militärförsörjnings-inrättningen: frän Wadstena krigs-

mansbus-kassa 666: 32 . — 
frfin Konungens hospital 600: — — 

S. k. rasp- och spinnhus-afgift samt tolags-fattigmedel, anslagne till 
Stockholms stads uppfostringsinrättning för vanvårdade barn 

ersättning: af allmänna medel: 
för fattiges vfirdande 1,121: 28 . — 
af fattigvftrdssamhällen utom Stockholm, för ät 

deras fattige härstädes lemnadt understöd 1,467: — 8. 
Bäntemedel 
Diverse inkomster 
Föröluidt värde A Provisoriska sjukhusets inventarier 

1) lierönle a I'd fl liar mulor den lid, denna ' liorältelso omfattar, fortfarande nlyålt ined 
24 sk. al' livarje manlalsskrifven person, som fyllt 18 ar, samt med t(i sk. å lîiksdaleni al 
île skaltskyldiiîeshevillning till staten, enligt Bevillnings-rairordningens andra artikel. 

Utgifter 
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Utgifter: 

Tillskott till de särskilde fatligvårds-styrelserne för fattigvårdens 
besörjaude inom församlingarne 

Till allmänna barnhuset: 
för inlösen derå af 62 barn à 120 R:dr . 7,440: — — 
särskilda bidrag för enahanda ändamål. . 1,463: 16. — 
för â bambuset lemnad tillfällig vård om 

åtskilliga barn 203: 2. 8 
9,106: 18. 8. 

för de genom barnhusets försorg fi lands
bygden utackorderade barn . . . . 1,100: 39. 3. 

Till Småbarns-skolorne 
» Uppfostringsinrättningen för vanvårdade barn 
» Norra frivilliga arbetshuset 
» Stockholms stads allmänna arbetshus. 
» Maria Magdalena och Catharina församlingars gemensamma för

sörjnings-inrättning vid allmänna arbetshuset under arets 2:ne 
sista månader 

» Serafimer-ordens-lasarettet 
o Provisoriska sjukhuset 
» Den särskilda bensars-förbindnings-anstalten å norrmalm . 
» Fatti»bnracken och fattigherberget « . 
» Militär-försörjnings-inrättningen 
» Fattiges förskaffande till deras hemorter 
» Fattige, mer eller mindre arbetsföra, personers sysselsättande 

under vintermånaderne vid särskild t beredda arbeten . 
» Spis-anstalter, utan spirituösa, för fattiga 
» Fattigvärdssamhällen utom Stockholm, för lemnad värd fit 

hufvudstadens kommun tillhörande fattige 
Återburne danaarfsmedel 
Räntemedel 
Aflöning till Stadsnämndens tjenstemän och betjente 
Uppbörds-arfvoden . , , 

Berättelse öfvcr Stockholm» Stad för åren 1851—1855. 
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Transport 
Omkostnader för socknestämmonämnden 
Diverse utgifter, såsom arfvoden och gratifikationer, fastighelsonern, 

trycknings- och annonskoslnad, skrifaterialier m. m 
Afskrifningar 

Summa Banko R:dr 
Vid årets slut uppgingo Sladsnämndens 
tillgångar i kontanta medel, fordringar, fastigheter, inventarier m. 

m. till 
och skulder till 

hvadan Stadsnämndens 
behållning utgjorde Banko H:dr 

Af de särskilda församlings-nämndernas räkenskaper inhemtas: 
alt försomliugarnes tillgångar i kapitaler och fastigheter vid nyss

nämnde lidpunkt utgjorde 

att fattigvärds-utgifterne inom församlingarne under året uppgingo 
till. 

hvilka utgifter blifvit betåckte med dels församlingarnes egne till
gångar och särskildt tillflntne medel . . . 56,1 156: 5. — 
dels bidrag från Sladsnämnden 62,762: 44. 5 

samt att antalet underhållstagare var 
högst 1,039 och minst 737 fattighushjon 

» 682 » » 425 försörjningshjon 
» 1,479 » » 300 utom hus boende fattiga. 
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Angående nedannämnde Militär-Corpsers och församlingars särskilda understöds-

a) Drottningens Hospital vid Kongl. Svea Lif-Garde 
b) Prins Oscars Hospitals-inrättning vid Kongl. Lif-Gardet till Häst 
c) Kongl. Lif-Gardets till Häst pensionskassa 1) 
d) H. K. H. Kronprinsessan Josephinas Pensions-inrättning vid Kongl. Andra Lif-

Gardet 2) 
e) Kongl. Svea Lif-Gardes församling 
f) Kongl. Svea Artilleri-regementes Soldat-barnhus-inrättning 
g) Skeppsholms församling 
h) Kongl. Hof-statens Grotialkassa 

och Spetsiska fonden 
i) Nikolai församlings enskilda fattigvärdsfond 
k) Tyska församlingen 3) 

Tillsammans 

1) Denna kassa, sammanskjuten år 1850, af så väl fordna, som ännu i tjenst va-
lemna underhåll åt under-officerare, trumpetare, korporaler och gardister af rege-
står under styrelse af regementet, genom en direktion, som förvaltar kassan i 
nåder fastställda Reglemente. 

2) Denna pensions-inrättnings direktion förvaltar dessutom en af Hof-Marskalken F. 
R:dr 9 sk. kontant och uti Götha kanal aktier och obligationer 7,740 R.dr 
ordnande om räntemedlens användande. 

3) Församlingens fattigvård äger, utom ofvannämndo fond, fasta egendomen Nr 1 
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fonder och fattigvårds-anstalter fir 1855 öro följande uppgifter meddelade: 

rande Officerare vid Lif-Gardet till Hast, i afsigt att, efter vissa bestämda grunder, 
mentet, hvilka, efter en längre tjenstetid och vid en gifven ålder, gfitt ur tjenst, 
enlighet med föreskrifterna uti det af Eders Kongl. Maj:t den 10 Januari 1851 i 

Reutersköld gjord donation, hvars kapitalbelopp vid 1835 års slut utgjorde 29 ,890 
banko. Denna fond ackumuleras fortfarande i afbidan på gifvurens utlofvade för-

qvarteret Ganymedes i Nikolai församling. 
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I afseende på öfriga uti hufvudstaden varande milda stiftelser samt pensions-

I. Barnhus, Barnbördshus 

a) Stockholms allmänna barnhus i) 
I)) Frimurare-ordens barnhus 2) 
c) Allmänna barnbördshuset 3) 
d) Sällskapets pro patria barn- och barnbördshus . 
e) Murbeekska inrättningen for faltina flickors upp

fostran 
I) Prins Carls inrättning lör fattige och vanvårdade 

barn j 

Tillsammans] 

1} A f underhållskostnad in natura «ro 32,600 R:dr upptagne för barn vårdade inom 
or 185.'i inom barnhuset vårdade barn utgjorde 707 och de utom borohuict 

2) A f underhällslagande barn viirdades och uppfostrades 100 i barnhuset och de 
3) Rikets flr 1851 församlade Ständer anslogo til l uppbyggande af ett nytt bam-

IV.dr, bvilka, tillsammans med 5,000 R:dr, gäfva af okänd gifvare, blifvit använde 
byggnad nu förogiir. 
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och understöds-inrättningar och deras tillstånd hr 1853, meddelas följande: 

och Uppfostrings-anstalter. 

barnhuset och 63,292 R.dr beräknade för barn utom barnhuset. Antalet af de 
varande 2,363. 
öfriga 327 crböllo konlant understöd. 
bördshus 50,000 R:dr bnnko, deraf direktionen under är 1855 uppburit 20,000 
lilf mfeöp af fasta egendomen JVî 3 qvarleret Murmiislaren & Kungsholmen, der ny-
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II. Barmhertighets-inrättningar, som åt fattiga, egentligen ålderstigna, lemna 

a) Ulrika Eleonora eller Drottningens Hospital 4) 
Kniggeska pensionsfonden 5) 

b) Borgerskupets gubbhus-inrättning 6) 
c) Borgerskupets enkhus-inrättning 
d) Fabriks-fattigkassan 7) 
e) Soopiska fattighuset 
f) Katliolska församlingens fattigvård 
g) Timmermans-ordens Hospital 8 ) . . . 

Tillsammans 

4) Anledningen der t ill, att kapitalbehållningen blifvit sä högt upptagen, härleder sig 
hvilken Kong). Kammar-Rätten i utslag fastställt till 57,354 R:dr 36 sk. banko, 
besvär blifvit af åtskillige Möllers borgenärer emot berörda utslag anfördt, nfigot 

8) Den s. k. Kniggeska pensionsfonden är ställd under direktionens förvaltning och 
medlade fruntimmer. 

6) Utom ofvanuämnde fastighet i Stockholm, äger Stockholms gubbhus-inrättning 
7) Under rubriken pensioner etc. äro inberäknade alla omkostnader för fabriks

arbetares värd och underhäll och dels understöd till utom futtighuset boende 
8) Någon uppgift om timmermans-ordens hospitals utgifter och inkomster har icke 

bostad 
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bostad jemte underhållsbidrag uti inrättningens fastigheter. 

derifrån, att ehuru, i afräkning å förre kamereroren Job. Möllers åsamkade balans, 
till drottninghuset influtit 16,000 R:dr banko, har likväl, vid det förhällande, att 
afdrag å balansbeloppet i och för de inbetalade 16,000 R:dr icke ägt rum. 
utdelas den ärliga räntan å samma fond till 10 utom drottninghuset boende obe-

fastighet â landet till uppgifvet värde af 13 ,333 R:dr 16 sk. banko. 
fattighus- och sjukhus-inrättningens samt derstädes intagne fattighjons och sjuke 
fabriksarbetare. 
erhållits. 

Berättelse ù/ver Stockholm Stad för åren 1851—1855. 9 
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III. Pensions-inrättningar och andra fromma Stiftelser, till hvilka delägare-

a) Kongl. Statskontoret 9) 
b) Wadstcna krigsmanshus-inrättning 10) 
c) Under förvaltning i Rikets Stunders Hank ställde fonder 11) . . . . . . . 

samt Diskont-verkens och Tumba bruks enfce- och pupillkassa 
d) Fonder, som förut varit under Kongl. Öfre Borg-rättens vfird, men numera för

valtas af en direktion med Riksmarskalken till ordförande 
e) Konungens Hospital 12) 
f) Konungens militiir-hospitalsfond 13) 
g) Jonas och Paul Filéns pensionsfond i-i) 
h) Pensionsfonder, ställde under förvaltning af allmänna enke- och pupillkassans 

direktion 
i) Goduska pensionsfonden 
k) Särskilda under stadens Justitie-kollegium och förmyndarekommaren ställde 

donationsfonder 15) 
Transport 

9) Frfln Kongl. Statskontoret hafva, utom ofvannämnde pensioner, hvilka dels ft 
nadc till välgörenhets-inrättningar inom Stockholm 33,032 R:dr 40 sk., till sjwfc» 
H:dr 45 sk. 6 rst. banko. 

10) Af gratialister och understödstagare hafva 121 erhållit ärliga pensioner med 
till det sft kallade provisionclla militär-försörjningshuset utgått för detta, likasom 

11) Utaf Rikets Ständer till julgåfvor ät fattiga anvisade 2,000 R:dr banko hafva 
understöd till IB personer blifvit utdelade med 2,066 R:dr 52 sk. banko och 
lör en gäng af SO R:dr banko. 

12) Af underliâllstagarne bodde är 1885 i landsorterne 36. 
13) Ärliga inkomsten, hvilken utgöres af räntor ä fondens utlånte medel, användes 

rares och soldaters i fattigdom efterlemnade enkor och barn, sfi väl inom Stock-
sioiuT och underhållsmedel, hvilka Sr 1855 utbetalts till personer, som, enligt 

14) Uppgiften är lemnad öfver förhållandet vid 1854 års slut. 
151 Den uppgifna fastigheten tillhör enkan Thäströms testamentsfond. 



67 

rätt icke är beredd genom erlagda afgifter: 

indragningsstaten och dels af allmänna statsmedel utgifvits, år 1853 blifvit anord-
vårds-inrättningar derslädes 10,900 R:dr och till undervisnings-anstalter 105,821 

1,322 R:dr samt 11 tillfälliga understöd med 410 R:ilr 32 sk. Dessutom har 
för föregående åren, en summa af 666 R:dr 32 sk. banko. 
smärre belopp utgått till 759 personer. Från Fullmäktiges dispositionsräkning hafva 
af räkningen »böter i följd af bankens brandreglemente», till en person understöd 

hufvudsakligen till pensioner och gratifikationer åt aflidne officerares, underoffice-
holms stad, som i landsorten; Och utvisar förestående uppgift beloppet af de pen-
hvad anmäldt blifvit, varit här i staden boende. 
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Transport 
1) Enkan Allida Marii pensionsfond 16) 
m) Assessor Ahllöfs testamentsfond 
n) Koflcrdiskepparen Ahlströms pensions-inrättning 
o) Brandvaktskassan 
p) Fonder, ställda under Bcmedlings-kommissionens förvaltning 
(i) Pensionsfonder, förvaltade af direktionen öfver borgerskapets enkhus . . . . 
r) Sademiakare-aldermannen Jakob Fagerbergs pensions-inrättning 17) 
s) Af Grosshandels-societeten förvaltade kassor 18) 
t) f. Kryddkramhandlare-societctens pensionskassa 
«) f. Vinskänks-societctens pensionskassa 
v) Koflcrdiskepparc-societetens fattigkassa 
x) Stockholms sjömanshus-inrättning 19) 
•v) Strandbergska läkare-inrättningen 20) 
t) Nödhjelpskassan 
fi) Sällskapet »de nödlidandes vänner» 
ä) Sällskapet »de fattiges vänner» 
ö) Sällskapet för uppmuntran till öm och sedlig modersv5rd 21) 
na) Kniperska pensions-inriittningen för fattiga ogifta fruntimmer 
bb) Paulinska donationsfonden 
ce) Groënska fattigförsörjntngs-inrättningen • • • • 

Transport 

K») Utgifterna af andra slag utgöras af lifränlor, hvilka framdeles förvandlas till 
17) Uti det under titeln »utgifter af andra slag» upptagna belopp innefattss 540 R:dr 

18) Sedan sista berättelsens afgifvande har en fond tillkommit, stor 21,377 R:dr 
f. d. Sjökaptener, dels till gratifikationer St sådanes enkor och barn. 

19) Under Sjömanshus-direktionens förvaltning står äfven den s. k. Nationalkassan 
20) Genom Grosshandlaren Silfverbergs testamente har inrättningen 5r 1854 er-
21) Genom testamente af Grosshandlaren Silfverberg har sällskapet Sr 1854 erhfillit 
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pensioner. 

donationsräntor. 

5 sk. 2 rst. banko, deraf räntan användes dels till pensioner fit i armod varande 

med en kapitaltillgång af 75,000 R:dr banko. 
hållit 1,000 R:dr banko. 
2,000 R.dr banko. 
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Transport 
dd) Pensionsfonder, ställde under Riddarhus-direktionens vfird 28) 
ee) dito dito under Stockholms stads Konsistorii inseende 
ff) dito dito under Clara församlings kyrkoråd 
gg) dito dito förvaltade af Jakobs kyrko-råd 
hh) dito dito förvaltade af Jakobs- och Johannis fattigbusdirektion . . . . 
ii) dito dito förvaltade af Maria Magdalena fattighus-direktion 
kk) dito dito förvaltade af Catharina kyrkoråd 
II) dito dito förvaltade af Ladugårdslands kyrkoråd (Widinska fonden) . . 
mm) Riddarholms församlings enskilda pensionskassa 

Tillsammans 

22) Utom ofvannämnda kapital, är under direktionens förvaltning ställde 2:ne fastig-
bokfördt värde, som fir 1885 inbringade 1,847 R:dr banko. Under loppet af 
sammanlagdt belopp af 46,000 R:dr banko. 
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heter & landet, den ena uppskattad till 3,666 R:dr 32 sk. och den andre Utan 
1851—1885 hafva, genom särskilda testamenten, donationer blifvit gjofda till ett 
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IV. Öfriga pensions-inrättningar i Hufvudstaden, till hvilka i allmänhet del-

it) Allmänna enke- och pupillkassan . 
b) Arméens pensionskassa 23) 

Arméens enke- och pupillkassa 24) 
c) Civilstatens pensionskassa 23) 

i . Tjenstemannafondcn 
2. Allmänna enke- och pupillfonden 
3. Enskilda enke- och pupillfonden 

d) Pensioner af postmedel 
e) Kongl. Kouvoj-kommissarialet 
f) Tullstatens enskilda pensions-inrättning 
g) Bankostatens enke- och pupillkassa 23) 
b) Enke- och pupillkassan vid Rikets Ständers Riksgälds-kontor 
i) Enke- och pupillkassan vid Stockholms stads verk 
k) Jernkontorets tjenstemäns enke- och pupillkassa 
j) Kongl. Theatcrns pensions-inrättning 

Tillsammans 

23) Uppgifterue äro för Sr 1854, emedan 1855 års räkenskaper ännu icke voro 
24) Desse uppgifter äro jemvä! för år 1854. Af H. M. Konungens anslag, 5,000 

statens 7:de hufvudtitel uppförda, under direktionen för Arméens pensionskassa 
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ägarerätt beredes genom årliga afgifter: 

afslutade. 
R:dr, utdelas derjemte pensioner och gratifikationer åt 81 personer. Det â Riks-
ställda anslag utgår tillsvidare ined 25,000 R.dr b:ko ärligen till 785 pensionstagare. 

RercVtehr iifrer Stockholms Stad för ttrm 1851—tSnS 10 
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Den i förra berättelsen omförmälda pensions-inrättningen för svenska läkare, 
deras enkor och huru, har, till följd af delägares beslut, med är 1855 blifvit 
upplöst. 

C.) Sjukvårdsanstalter: 

Stockholms stad allönar en förste och en andre stadsläkare, äfvensom i hvarje 
territorial-församling finnes en af fattigmedlen aflönad läkare, hvilken det åligger 
att utan betalning biträda församlingens fattiga, som vid sjukdomstillfällen honom 
påkalla, livarvid dessa tillika erhålla medikamenter pä fattigvårdens bekostnad. 

För sjukvärden i hufvudstaden finnas för öfrigt följande allmänna inrätt
ningar: 

a) De vid territorial-församlingarnes fattighus inrättade sjukrum: Sjukvården 
ombesörjes af lattigläkarne i församlingarne och omkostnaderne bestridas af fattigvårds-
inrättningarnes medel. 

b) Stockholms stads och läns kurhus: Detta liar icke till sin omfattning un
dergått nägon förändring sedan sista berättelsen afgafs. Kurhuset, som vid 1855 
iirs slut ägde en kapital-behållning af 15,746 R:dr 39 sk, 4 rst., hade samma är 
inkomster till belopp af 21,766 R:dr 13 sk. 5 rst. och utgifter till 21,289 R:dr 
20 sk. 8 rst. banko. Kurhusafgiften har fortfarande utgått med 16 sk. för hvarje 
inom hufvudstaden mantalsskrifven person och antalet af de 8 kurhuset under Sr 
1855 vårdade personer har utgjort 98!). 

c) Danviks hospital och dårhus samt den dermed förenade stiftelse, kallad 
Enkehuset. Vid 1855 ärs slut ägde hospitalet i jordegendom 99 mantal, uppskattade 
till 536,238 K:dr och belägne inom Stockholms, Upsala, Nyköpings och Westmanlands 
lan, af hvilka hemman dock större delen är under skattemanna- och ständig be
sittningsrätt upplåten mot låg ränta. De af inrättningen begagnade byggnader samt 
derinvid belägna qvarnar ära brand,försäkrade till 84,831 R:dr 16 sk. Vid 1855 
ftrs slut utgjorde kapitalfonden 40,042 K:dr 13 sk. 6 rst. Inkomsterne samma 
år utgjorde 59,518 H:dr 5 sk. 11 rst. och utgifterne till underhåll 34,320 R:dr 
30 sk. 6 rst. samt af andre slag 13,027 R:dr 13 sk. 8 rst. Antalet af de â 
inrättningarne samma är vårdade var 342. 

Sedan Rikets sednast församlade Ständer anvisat ett belopp af 225,000 R:dr 
till åstadkommande al en ändamålsenlig inrättning för sinnessjukas värd i eller invid 
Stockholm, har Öfverslalhällare-Embetet, med Eders Kongl. Maj:ts nådiga bifall, 
för denna inrättning iukiipt liigenheterne Konradsberg och Hedvigsberg, mot 
en köpeskilling, stor 36,000 R:dr; och fortgår derstädes, under Öfver-lntendents-
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Embetets ledning, uppförandet af erforderliga byggnader, efter af Eders Kongl. 
Maj:t i nåder gillad plan och ritning. 

d) Kongl. Serafimer-lasarettet: Utom fastighetsvärdet 1 4 0,000 R:dr, utgjorde 
dess kapital-behållning vid 1855 ars slut 397,258 R:dr 2 sk. 5 rst. Inkomstcrne 
uppgingo till 58,131 R:dr 2 sk. 4 rst. och utgifterne för sjukvård och underhåll 
till 52,124 R:dr 10 sk. samt af andra slag, såsom för fastigheterna, lifränta m. m„ 
till 10,227 R:dr 7 sk. 10 rst. Nämnde år vårdades â lasarettet 3.251 sjuke per
soner med ett antal af 100,159 underhållsdagar. Under de sistförflutna lem åren 
hafva till lasarettet blifvit donerade tillsammans 113,488 R:dr 29 sk. 2 rst., derof 
58,500 R:dr under förbehäll af lifränta samt 36.455 R:dr 13 sk. 2 rst. med vilkor 
att räntan skall tills vidare afsättas till bidrag för lasarettets tillbyggnad och ut
vidgning. 

e) Provisoriska sjukhuset i Catharina f. d. Bränneri: Detta sjukhus, som för
valtas, under Stadsnämndens öfverinseende, af en särskild, utaf Nämnden för det
samma tillsatt direktion, omfattar fortfarande 2:ne afdelningar, den ena för botande 
af bensår och den andra för invärtes sjukdomar, eller den så kallade medicinska 
afdelningen, hvarunder äfven hörer ardelningen för koppsmiltade. A sjukhuset voro 
år 1855: 

hvarvid bör anmärkas, att bland de ä medicinska afdelningen vårdade voro endast 
2 kopp-patienter, hvaremot 195 hade cholera, i hvilken farsot 109 med döden 
afgingo. 

Under är 1855 uppgick underhâllsdagarnes antal S hela sjukhuset till 50,464, 
hvadan medeltalet vårdade om dagen var 138. baskostnaden iör hvarjè sjuk upp
gick till 18 sk. 11 rst. och sjukhusets samtelige utgifter, efter afdrag af inkomsten 
för betalande patienter m. m., bestego sig till 19,380 R:dr 10 sk. 4 rst., hvilken 
kostnadssumma är vorden af Stadsnämnden godtgjord. 
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Jemte den vid provisoriska sjukhuset inrättade afdelning for botande af bensår, 
har daglig vård åt dermed behäftade fattiga kostnadsfritt lemnats vid en för sådant 
ändamål tillvägabragt särskild anstalt S Norrmalm. 

f) Allmänna Garnisons-Sjukhuset: sjukhusets fasta egendom upptages i värde 
till 149,916 R:dr 32 sk. och dess inkomster, bestående af statsanslag, till 40,576 
R:dr 14 sk. 6 rst. Utgifterna voro 34 ,163 R:dr 42 sk. 1 rst. och de sjukes 
antal utgjorde år 1855 i medeltal 187. 

g) 11. K. 11. Kronprinsessan Lovisas vård-anstalt för sjuka barn: Denna in
rättning, grundad pä framlidne Mediciuc Doktorn Per Elmstedts testamente, hvari-
genom 8,264 R:dr 21 sk. 4 rst. banko donerades till förbättrad vård om barna
ålderns sjukdomar, har, genom enskilda frikostiga bidrag och insamlingar, blifvit i 
tillfälle att öppnas den 6 Februari 1854 uti en särskild, dertill på Kungsholmen 
uppförd bjggnad, som i värde upptages till 33,526 R:dr 46 sk. Inrättningens 
kapitalfond utgjorde vid 1835 års slut 10,809 R:dr 11 sk. 11 rst. Inkomsterna 
uppgingo till 10,951 R:dr 38 sk. 6 rst. samt utgifterna till 7,125 R:dr 5 sk. 9 
rst. Inom anstalten vårdades Sr 1855 1 8 3 sjuka barn från hufvudstadens alla 
församlingar. Underhâllsdagarnes antal för de sjuke har varit 11,527, således i 
medeltal 31 barn för dag. Underhållsdagarne för den af anstalten kosthållna betje
ningen utgjorde 3,005. Medelkostnaden för underhåll, alla utgifter, utom de för 
fastighetens underhall, inberäknade, har för dag varit 16 sk. 7 rst. och medel
kostnaden för hvarje året om upptagen sjuksäng har utgjort 162 R:dr 26 sk. 6 
rst. banko. 

h) Diakoniss-sällskkapets sjukhus jemte dermed förtnad läroanstalt, skola och 
barnhem. Detta sällskap, som stiftades år 1849, har till syftemål att, jemte ord
nande al' en läroanstalt eller Seminarium för qvinnors utbildning till sjuka, nödli
dande, eller eljest hjelpbehöfvande likars vård och undervisning, tillika inrätta ett 
sjukhus, der dessa qvinnor eller »Diakonissor» skulle, under besörjande af sjuk
vården, kunna inhemtn både theoretisk och praktisk undervisning i de sjukes be
handling och skötsel. Härmed har jemväl en skola lör fattiga barn och ett barn
hem blifvil förenade. Anstalten öppnades den 9 Juli 1851 och sällskapet har år 
1854 inköpt lästa egendomen N:ris 5 och 7 tid Jaktvarfsgränd för 26,666 R:dr 
32 sk. banko, dera dock endast 5,791 R:dr 5 sk. äro afbelalde. Kapital-behåll
ningen tar vid 1855 års slut 9,305 R:dr 44 sk. 10 rst. Inkomsterne från Maj 
1855 till Maj 1856 utgjorde 5,957 R:dr 5 sk. och utgifterna 6,250 Rrdr 30 
sk 10 rst. Antalet af vårdade patienter under året var 118. Diakonissornas 
antal utgjorde 6 och de som till detta kall förberedas 9. Alla vistas dock icke 
inom Diakonisshuset, utan några äro utsände dels som sjuksköterskor och dels som 



77 

skollärarinnor. J barnhemmet erhöllo 24 fattiga föräldralösa barn värd och upp
fostran. 

D) Arbets-inrättningar: 

a) Norra frivilliga arbetshuset : Om denna inrättning, som förvaltas af en direk
tion, bestående af åtta inom Jakobs och Johannis församling valda ledamöter, med 
kyrkoherden till ordförande, är uppgifvel alt behållningen af inrättningens tillgångar 
fir 1855, utom värdet för fastigheten,-upptaget till 12,000 R:dr, utgjorde 17,760 
R:dr; inkomsterna 6,347 R:dr 9 sk. 4 rst., utgifter till arbetslöner 4,578 R:dr 
46 sk. 4 rst. och till förvaltningskostnad m. m. 3,721 R:dr 33 sk. banko. Arbe-
tarnes antal uppgafs till omkring 400. 

b) Allmänna arbetfhutet: Enligt Eders Kongl. Maj:ts för stadens allmänna 
arbetshus den 16 Mars 1855 i nåder utfärdade reglemente, har denna, under 
Stadsnämndens öfverstyrelse ställda och af en särskild direktion närmast förvaltade 
inrättning till ändamål, att dels bereda hufvudstadens i behof varande arbetsföre 
och arbetsvillige invånare tillfälle till arbete antingen i deras egna hemvist, eller 
â arbetshuset, dels ock emottaga, med arbete sysselsätta och dymedelst till ordent
liga och gagneliga samhällsmedlemmar söka ombilda sAdana kringstrykande och bett-
lande personer, de der äga förmåga, men sakna håg till arbete ; hvarförulaii fi arbets
huset få intagas sSdane mindre arbetsföra manspersoner, afvensom sådana qvinnor, 
hvilka, jemlikt Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 1853, varda af Överståthållare-
Embetet för polis-ärender till arbete vid arbets-anstalt i orten dömde. 

Den del af allmänna arbetehuset, hvars föremål är att med spanad, strump
stickning och annat dylikt handarbete, förse lattiga personer, hvilka, utan att d 
ar betthuset intågat, af vederbörande ordningsmän derstädes anmälas till erhållande 
af arbete, att i egna hemvist,förrättas, har under Ar 1855 varit anlitad i medeltal 
af omkring 204 personer i Ii varje manad samt för fattigvården medfört en förlust 
af 2,035 R:dr 41 sk. 7 rst. 

För hjon, som å arbetshuset intågat att förrätta arbeten, dels inom inrätt
ningen, dels utom densamma hos enskilda personer, enligt kontrakt och uppå reqvi-
si t ion. nr, genom verkställda tillbyggnader, utrymmet successive tillökadt, så att 
arbetshuset, hvilkef, då det vid slutet af flr 1844 var afsedt för endast 150 hjon, 
sedermera utvidgats, först för omkring 220, vidare för omkring 300 och sednast 
under loppet af år 1853 för omkring 450 hjon. Denna afdelning af arbetshuset 
har under Ar 1855 verit anlitad sålunda: 
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Ibland de under året intagne 104 qvinnor hafva 14 varit af (jfverståthfillare-
Kmbetet till arbete under viss tid dömde. 

Kflcr den utvidgning, arbetshuset numera erhållit, synes erforderligt utrymme 
vara derstiides beredt för emottagande af sådana personer af mankön, för hvilka 
sysselsättning fi arbetshuset kan, Åtminstone under vanliga förhållanden, behöfva inom 
hufvudstaden föranstaltas, hvaremot de 80 à 90 platser, som för qvinnor finnas att 
tillgå, visat sig icke motsvara behofvet; h vårföre denna brist i arbets-anstalter 
kommer alt i främsta rummet afhjelpas vid ordnandet af den nya arbets- och för
sörjningsinrättning, som, efter hvad förut i underdånighet blifvit anmäldt, är under 
byggnad fl Kungsholmen 

De arbeten, hvarmed personalen förnämligast blifvit sysselsatt, hafva, likasom 
under föregående, tiden, utgjorts, för kartor af gaturenhfillning, sågning och huggning 
af ved samt handräcknings-arbeten utomhus, och för qvinnor af sömnad, spanad 
och tvätt. 

Administrationskostnaden inberäknad, uppgick fattigvårdens förlust pä de under 
år 1855 ft arbetshuset intagne hjon till 8.141 H:dr 19 sk., hvilken, fördelad på 
personalens medeltal 337, utgör vid pass 24 R:dr 7 sk. 6 rst. för hvarje hjon. 

Sammanräknade beloppet af arbetshusets utgifter under är 1855, som icke 
kunnat af inkomsterna betackas, bar utgjort 10,8(J6 R:dr 14 sk. 8 rst., hvilket 
belopp är vordet från Stadsnämnden, af de under dess förvaltning ställde allmänna 
fal tigvåldsmedel, tillskjutet. 

Nedannämnde inrättningar, hvilka icke kunnat hänföras under ofvannämnde 
klasser, får Olverståthållare-Embetet här omförmäla, nemligen: 

a) Stockholms Stads Sparbank: Totalbeloppet af sparbankens kapitaler, som 
vid början af år 1851 utgjorde 1,901,309 R:dr 33 sk. 3 rst., uppgick vid 1855 
års slut till 2,46<»\<>87 R:dr 4 sk. I rst, hvaral deliigarnes behållning var 2,325,503 
R:dr 38 sk. och sparbankens dels genom gåfvor, " dels genom räntevinst och till-
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fallne medel uppkomne enskilda fond utgjorde 141,183 R:dr 14 sk. 1 rst. banko. 
Antalet af delägare, som hade medel hos sparbanken deponerade, var vid 1851 ars 
början 16,212 och vid slutet af 3r 1855 20,072 personer. 

b) Sällskapet för dygdigt och troget tjenstefolks belönande: Vid slutet af nyss
nämnde år voro sällskapets tillgångar 15,738 R:dr 46 sk. 3 rst. Inkomsterne, 
bestående af räntor, inträdes- och årsafgifter af ledamöterne samt gafvor, utgjorde 
för samma är 1,280 R:dr 20 sk., dcraf 1,155 R:dr utdelades i belöningar och 
understöd till 109 tjenstehjon och 152 R:dr 28 sk. 10 rst. åtgingo till förvalt, 
ningskostnader. 

c) Stockholms Assistans eller Pantlåne-inrältning : Denna inrättnings lånerörelse, 
afsedd för de fattige folkklassernas betjenande med lån mot pant, har bedrifvils 
med den fond af 250,000 R:dr banko, som Drätsclkommissionen härtill anslagit; 
hvarförutan inrättningens föreståndare, enligt deras åtagande, hållit inrättningen till
handa nödiga kapitaler för hvad härutöfver erfordrats, emot 6 procent ränta. 

Lånerörelsen har varit i jemnt stigande, så att, då år 1881 utgafs 117,104 
lån med 828,914 R:dr 32 sk., hade den under år 1855 ökats och uppgått till 
136,397 lån med ett utgifvet kapital af Ut7,577 R:dr banko. Orsaken till denua 
ökade belåning hafva inrättningens föreståndare ansett dock icke ensamt få sökas i 
en förökad fattigdom, utan till stor del härledas från upphörande med låns gifvande 
å guld och silfver från Rikets Ständers Hank samt deraf, att den mindre närings
idkaren och handtverkaren begagnar pautlåne-inrättningen såsom förlags-anstalt under 
tider af mindre gynnsamma konjunkturer. Det ringa antal panter, som förfaller till 
auktion och försäljning bevisar äfven, att inrättningen mera begagnas såsom tillflykt 
för tillfälliga behof, än armodets sista resurs, att realisera sin tillhörighet. 
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Den sammanslagna räntan och provisionen å utgifna lån, som före den 1 April 
1848 erlades med 14 procent, hur sedermera varit nedsatt till 10 procent, men 
den Ärliga behållningen har ändock utgjort 7,693 R:dr 16 sk. i medeltal. 

Inrättningen är mest anlitad under vintermånaderne, då oftast tusen lån på 
dagen utgifvas. Under sommar- och höstmfinaderne är vanligen samma tillopp för 
panternas inlösning. 

Stadens 
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Stadens inkomster och utgifter samt kostnad för stadens styrelse. 
Från stadens Drätselkommission meddelad uppgift på stadskassans inkomster 

och utgifter ifrågavarande 8 fir upptager följande: 

Éerättelte nf,ri- Slocthnhtf Sim! får ,'<rtn Wî/—Wî.r H 
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Inkom-

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

Stockholms stads allmiinna tolag är den betydligaste inkomst, 
som ingår till stadskassan. Den utgöres fortfarande med 2 1/3 
procent af tullvärdct för inkommande och 1 1-3 procent för utgående 
varor, med undantag af dels några artiklar, för hvilka särskild 
tolag efter gilna föreskrifter erlägges, dels andra, som äro ifrån 
tolag frie; Och deunn ufgift, som, efter afdrag of aflönings- och 
uppbördskostnad, fördelas till stadskassan med 80/150:delar, hamn- och 
brobyggnadsfonden med 30/150>:delur, inqvarteringskommissionen med 
33/150.-delar och Stockholms allmänna barnhus med 1-150:delar, har 
odelad utgjort, utan afdrag of kostnaden: 

Afgift af varor, som vägas 
» » » som stämplas 
» » » som mätas eller räknas 

Häribiand är inbegripen den afgift, som, enligt Kongl. Brefvet 
den 23 Februari 1838, för alla till Stockholm, sjövägen, in- eller 
utrikes ifrån ankommande målbara våta varor i fat, såsom bro- och 
kujafgift, till stadskassan influtit och hvilkcn utgjort, efter afdrag 
af uppbördskostnader: 
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Afgift af varor, som packas, eller af lakegods 
Afgift af barlast, landningsstoekor och bockar 
Sluss-afgift 

Stadens öfrige inkomster: 
Af stadens tomter: tomtören och 30:de penningar samt lösen för 

sådana tomter, som lilifvit ti l l fria upplåtne 
Al slädens hus och lägenheter: hyror . 
Al stads- och hokauktions-kamiarnc 
Rurskapspenningar, saköresmedel, böter för felaktigt jern, 3:de och 

10:de penningar af arf, med liera smärre tillfälliga inkomster 
Arrende-afgift lör bränvins-distillerings-rättigheter 
Kallare-frihetsmedel 
bidrag från brandförsäkringskontoret ti l l eldsläcknings-redskapens 

matériel 
Försälde fastigheter, nemligen: år 1851: en slrandplats å Kungs

holmen 266 R:dr 32 sk. och en delafen gränd-dessein i Adolf 
Fredriks församling 51 R:dr; àr 1 8 5 2 : s. k. CastenholTshuset 
106,000 K:dr, en sjöplats à Kungsholmen 500 R:dr, en tomt 
A Ladugårdslandet 100 R:dr och en tomtremsa vid Brunke-
borgstorg 87 R:dr 40 sk. 8 rst ; år 1853: en gränd-dessein i 
Catharina församling 300 R:dr och àbvggnaden på tomten N:risj 
1 och 2 qvarteret Styrpinn vid Norrmalmstorg; dr 1854: tomtenl 
Nr 6 6qvarteretSkrafvelherget vid Norrmalms torg, 15,000 H:dr, tom-i 
terna N':ris 2 och 27. qvarteret Röda Berget, i Adolf Fredriks för
samling. 2,260 R:dr 15 sk 6 rst.. en sjöplats à Kungsholmen 300 
R:dr, en tomt vid Johannisplan 120 R:dr och ett jordstycke i qvar-j 
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Transport 
teret Riddaren å Ladugårdslandet 50 R:dr; samt år 1855: en 
strandplats vid Clara sjö 500 R:dr 

Värdet af dels inköpte, dels nybyggde fastigheter: år 1851: egen
domen Nr 4 qvarteret Icarus i St. Nikolai församling 4,000 
R:dr. Tillök t värde af söder stadshus 23,000 R:dr genom för
höjd brandförsäkring; dito af egendomen N:ris 2 & 4 qvarteret 
Mars i Nikolai församling 4,666 R:dr 32 sk. och af ett för 
renhnllningshjon nybygdt boningshus i Stadsgärden 3,926 R:dr 
32 sk. samt värdet af grönsaks-försäljningsbodar vid Munkbron 
1,896 R:dr 13 sk. 8 rs t ; år 1852: tillökt värde för nämnde 
boningshus i Stadsgården 3.338 R:dr 32 sk., år 1853: värdet 
af nya fängelsebyggningen 100,000 R:dr och tillök t värde för 
merberörde boningshus i Stadsgården 800 R:dr; år 1854: 
genom förhöjning uf värdet å åtskillige af fastigheterna, enligt 
särskildt beslut, 50.733 R:dr 3 sk. 10 rst.; samt år 1855: 
egendomen Nr 5 qvarteret Icarus 11,500 R:dr och en del af 
egendomen Nr 2 qvarteret Caron 2,000 R:dr, båda belägna i 
Nikolai församling 

Afgift för utskänkning och minutering af bränvin 
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Utgif-

Till stadens allmänna inrättningar: 
Bidrag till stadens hamn- och brobyggnadsfond 

d:o d:o läroverk 
d:o d:o kur- och sjukhus 
d:o prins Carls inrättning fur fattiga och vanvårdade barns 

uppfostran 
d:o stadens polis 
d:o uppbördsverket 
d:o stadens brandväsende 
d:o gatuläggnings-arbeten 

Till fromma stiftelser: 
Frimurare-barnhuset 
Enke- och pupillkassan vid stadens verk, ränta å begrafningshjelp, 

och till Magistratens disposition 
Till Klereciets aflöning: 

En fångpredikant 
Stadens öfrige utgifter: 

Aflöning till Magistraten samt dess och Drätselkommissionens 
tjenstemän och beljente 

Publike byggnader, muddrings-arbeten, underhåll af stadens hus, 
hamnar, broar och bryggor m. m 

De huvudsakligaste byggnadsföretag, som blifvit bekostade, 
uro: hamn- och lastageplatsers, roddare-och tvättbryggors, passage
broars och alloppstrummors underhäll och nybyggnad 54,332 R:dr 
12 sk. 11 rst.; hamnanläggning vid Eldqvarnsviken, hamnskoning 
vid nya Kungsholmsbron m. fl 6,325 R:dr 24 sk. 10 rst.; Duc 
d'albes och moringar i hamnorne 1,467 R:dr 31 sk. 9 rst.; 
nybyggnader och reparationer å allmänna reservoirer 11,041 R:dr 
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Transport 
30 sk.; underhall i jernvâgnrne ni' broar, hodur, plunk och ställ
ningar m. m. 1,519) R:dr if) sk. 7 rst.; allmänna brunnars och 
pumpars underhåll 6897 R.dr 10 sk. 7 rst.; hktors underhäll å 
allmänna platser K02 R:dr 40 sk. 4 rst.; Rirger Jarls staty 
10,068 R:dr i ii sk. 7 rst.; reparation ii Stadshuset 25,536 R:dr 
17 sk. 3 rst. samt Falhurshusct 3,.534 R:dr 40 sk.; fisksump-
slällningen vid räntmästaretrappau 897 K:dr 19 sk. 11 rst.; pro
visoriskt våghus vid Skeppsbron 882 l{;dr 6 sk. samt till nya 
langelsebyggnaden 166,406 lt:dr 2 sk. 8 rst. 
Kxtra utgifter, såsom gatulyshällniug, ved, ljus, papper, sä väl till 

Magistraten, som lör upphiirden af intrader, inventariepersedlar, 

politi-liks hegrafning, arfvodeu m. m 
Fångvården: fänglörtäring samt andra omkostnader i och lör fång

vården 
Allmänna renhullningen af så väl gator och allmännu platser, som 

afträden 
Räntor å stadskassuns skuld 
Ersättning för det indragna lahnelisket 
lirandförsäkrings-afgift lör stadens fasta egendomar, afskrifne medel 

m. m 
Värdet af dels nedrifna. dels lörsnlda fastigheter till de belopp, 

hvartill de bland stadens tillgångar varit bokförde . . . . 
Pensions- och indragningsstat för embets- och tjenstemuu vid stadens 

verk 
Algift för utskänkuing och minutering af brunvin 
Inköpte fastigheter, netnligen år 1851: egendomen Nr 4 i qvar-

teret Icarus 4,000 R:dr, år 1 8 5 4 : för bytet af tomter i qvar-
teret Styrpinn 500 R:dr; är 1 8 5 5 : egendomen Nr 5 i qvar-
teret learus 11,500 R:dr, 144 qvadratalnar af egendomen Nr 
2, qvarleret Caron i Nikolai församling 2,000 R:dr . . . . 
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Vid jemförelse emellan stadskassans inkomster och utgifter, visar sig för 

Stadskassans skuld, efter afdrag af fordringar, hvilken vid 1851 års början 
utgjcrde 272,576 R:dr 2 sk. 2 rst., har under dessa fem år blifvit minskad med 
omkring 100,000 R:dr, approximativt beräknade, enär 1855 Ars hufvudbok vid 
uppgiftens aflemnande icke hunnit afslutas, så att den vid 1855 års slut utgjorde 
cirka 172,000 R:dr, häribiand inberäknade å ena sidan alla stadens skulder, således 
ej blott de reverserade och med ränta löpande, utan äfven sådana utgiftsmedel, som 
Drätselverket vid nämnde års slut var skyldigt, men icke då betalt och följaktligen 
såsom skuld balanserat, såsom hamn- och brobyggnads-fondens, inqvarterings-kom-
missionens och allmänna barnhusets återstående tolagsandelar för året, samt å den 
andra sladskassans tillgångar ej allenast reverserade och med ränta löpande, utan 
äfven andra fordringar, såsom hos uppbördsmän, hvilkas slutliga uppbörd icke kunnat 
vara vid årets slut levererad, behållning å räkning i banken m. m., fastigheterne 
dock undantagnc. 

Ti l l upplysning om förhållandet med stadens räntebärande skuld är följande 
beräkning meddelad: 

Stadskassaus skuld utgjorde vid 1851 års början tillsammans, enligt 
förra berättelsen 

Vid 1855 års slut var stadskassaus så beskaffade skuld, enligt 
obligationer, löpande med lem procent ränta och utan rätt t i l l 
uppsägning å långifvarens sida . . . . 5,000: — — 

Dito dito 47 . procent dito dito . . . . 102,833: 16. — 
Dito dito 5 procent och uppsägningsrätt . . 105,000: — — 
Dito dito 41 /2 procent dito 421,433: 16 . — 
Dito dito 4 procent dito 199.933: 16. — 

Extra jernvågsmedel 
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Fordringarne voro åter: 

Hvartill komma tjenstemännens inncstående begrafningshjelps-medel, som vid 1855 
firs slut utgjorde 43,484 R:dr 32 sk. banko och hvarft rönta erlägges à 5 procent; 
Och inhemtas hiiraf, att den räntelöpande skulden under dessa 5 år blifvil minskad 
med 80,685 R:dr 45 sk. banko. 

Enligt 1855 firs räkenskaper, äger Stockholms stad fastigheter till ett brand-
försäkradt värde af 501,855 R:dr 26 sk. 8 rst. samt dessutom fitskillige icke 
brandförsäkrade lägenheter och tomter uppskattade till 292,527 R:dr 37 sk. 4 rst., 
eller ett sammanräknadt värde af 794,383 R:dr 16 sk. banko, hvarå, efter afdrag 
af den uppgifna skuldsumman, 172,000 R:dr, en behållning af 622,383 R:dr 16 
sk. uppkommer till statskassans fördel. Denna behållning kan dock icke realiseras 
genom fastigheternas försäljande, enär större delen af dessa äro oumbärliga för de 
staden åliggande mångfaldiga och vigtiga allmänna förbindelser. 
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Enligt Kongl. Brefvet den 6 Juli 1849 har staden frän och med 
1850 uppburit och särskildt rcdovisnt nfgift för rättigheten att 
inom hufvudstaden i minut försälja briinvin m. m., hvilken afgift, 
efter afdrng af uppbördskostnader, utgjort . 

Af denna inträd liafvn följande utgifter bliTvit anvisade all 
utgå, nemligen: 
Anslag till polisverket, enligt Kongl. Brefven den 9 Mars och den 

4 Mnj 1850 samt den 1:ste Juli 1853 
Dito till fasta posteringar af Stockholms garnison, enligt Kongl. 

Brefvet den VI Okt. 1850 . . . 
Dito till Stockholms stads Nämnd, enligt Kongl. Brefvet den 17 

Januari 1851 , för utvidgning af allmänna arbetshuset. . . .| 
Summa 

Ofverskott h dessa medel vid 1851 ärs början 
Inllutne under dessa fem Sr tillhopa 
Utgifne under samma lid 

Hvarä afgä utbetald lönctillökning fit Understâthâllaren, enligt Kongl. 
llrofvct den 1<> Maj 1851 . . 

Och till Stadsrevisorn för granskning af riikenskaperne, enligt 
beslut den (5 September 1849 

Och utgjorde sAIcdes öfverskottet vid 1855 års slut 

Med Åberopande af Kongl. Förordningen den 18:de Januari 1855, har afgiften 
staden IVfin den l:ste Oktober 1855 uti de frän Dnilsdkommissiocien meddelade 
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fur utskänkning och minutering af brunvin och andra spirituösa drycker i huvud
uppgifter blifvit bland stadens öfrige inkomster upptagen. 
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Angående den s. k. hamn- och brobyggnadsfonden, som jemväl lyder under 

Inkomster: 

Fondens andel 30/150:delar af stadens allmänna tolag, efter afdrag 
af uppbördskostnaden 

Bidrag från stadskassan 
Hamn- och brobyggnads-afgift för borgerlig rörelse, efter afdrag 

af uppbördskostnaden 
Hyresmedel 

Summa B:ko R:dr 

Utgifter: 

Räntor å fondens skuld 
Löner, arfvodeu och pensioner m. m 
För värd och underhäll af planteringarne & Strömpaterren och 

Berzelii park 
Hamn- och brobyggnadsarbetcn 
Extra utgifter 

Drätsel-
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berättelse öfver Stockholms Stad för åren 1851—1855. 13 



98 

De under titeln hamn- och brobyggnadsarbeten uppförde utgifter hafva varit 
återstod ni' kostnaderne för nya slussbyggnaden och kajbyggning vid nybrohamnen. 
planering af och planteringar å numera så kallade Berzelii park, kajbyggnaden vid 
slussen och ordnandet al slussplan, kajbyggnad vid skeppsbron samt åtskillige repa
rationer, så väl å hron öfver norrström, som en del af kajen. 

Den 5r 1851 fullbordade nya slussbyggnaden har kostat, enligt slussbyggnadi-
styrelsens räkenskaper, 335,047 R:dr 4 sk. 9 rst., hvartill komma Drätselkom
missionens utgifter, synnerligast genom värdet af slussen och å planen dervid nedrifne 
byggnader 62,463 R:dr 5 sk. 1 rst., eller tillhopa 397,510 R:dr 9 sk. 10 rst. 
banko. 

Hamn- och brobyggnadsfondens skuld, som vid 1851 års början utgjorde 
363,773 R:dr 19 sk. 3 rst., uppgår, huvudsakligen genom ett hos handels- och 
sjöfartsfonden upptaget amorteringslån af 300,000 R:dr, vid 1855 års slut till ett 
kapital-belopp af cirka 747,000 R:dr, hvaremot tillgångarne, utom de inom linien 
i räkenskaperne upptagne värden af nybyggde broar och kajer, 1,727,053 Rdr, 
bestå endast af värdet af Öfverståthållare-huset, bokfördt till inköpspriset 16,666 
R:dr 32 sk. banko. 

Angäende borgerskapets förvaltande verk Bemedlings-kommissionen, om hvars 
föremal och verksamhet i föregående berättelser blifvit omförmäldt, hafva Borger
skapets Äldste uppgifvit följande: 

livad först beträffar kommissionens inkomster, har någon annan förändring af 
anmärkningsvärd beskaffenhet icke ägt rum, än att då kommissionens utgifter för 
1854 och 1855 icke påkallat den extra ordinarie kontribution, som hufvudsakligast 
till riksdags-orfvodens betäckande sedan år 1845 intaxerats, någon annan inkomst 
under dessa två år å denna titel icke förekommit, än som utgjort restantier ifrån 
föregående år, samt att det bidrag ifrån stadskassan till navigationsskole-byggnadens 
underhåll, hvilket år 1852 uteblifvit, sedermera är vordet inbetaldt. 

Vidkommande äter utgifternc, hafva dessa förökats derigenom, att kommissionen 
ölvertagit bekostandet till Kongl. Seralimer-lasarettet af sjukvård för stadens militär— 
kompani, samt att Rorgerskapcts Äldste, med hänsigt till en under sednare åren 
inträffad betydlig stegring af pris å lefnadsförnödenheter, beviljat ej blott Chefen 
för nämnda kompani en summa af 1,333 R:dr 16 sk. b:ko såsom bidrag och 
underhäll af kompaniet, utan äfven löneförbättring för större delen af kom-
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missionens tjenstemän; hvarförutan enligt Borgerskapels Äldstes beslut år 15555 
utgått 500 R:dr årligen till underhäll af borgerskapels gubbhus-inrättning och, 
enligt beslut år 1851, 1882 och 1855, 600 R:dr om året säsoro hyresbidrag till 
Slöjdföreningens skola här i staden. 
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Kommissionens inkom-

Ordinarie {contribution 
Extra ordinarie kontribution 
Borgerlig bro- och hamnbyggnads-afgift 

d:o inqvarterings-afgift 
Räntor pä kommissionens kapitaler 
Inqvarteringspenningar för Stadsmilitär-kompaniet 
För Navigationsskolan 
Inkomst af Börshuset 
Öfverskott af inqvarteringsmedel 

Summa R:dr 

Hvaremot utbetalningarne varit följande: 

Til) Drätselkommissionen bro- och haronbyggnads-afgift 
» rnqvarteringskommissionen borgerlig inqvarterings-afgift 

Underhåll af stadens militiirkompani 
Löner, arfvoden och pensioner 
Ved och ljus till Corps de Gardes och kontoren 
Borgar-ståndets kansli 
Skrifmatcrialior m m 
Extrn utgifter i kommissionen . 
Ränta fl en donation till enkehuset 
Donation till gubbhuset 
Pensioner af kommissionens fonder 
Underhåll af Navigationsskolan 
Riksdagsarfvoden 
Till Slöjdföreningens skola 
Taxeringskostnad 
llluminationskostnad den 9 Februari 1853 
Förplagning till fattige vid aftäckandet af Birger Jarls staty 
Reparation af Börshuset 

Summa R:dr 
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Af Stockholms stads Båtsmanshålls-kommission, som har sig uppdraget debi-
gifter blifvit lemnade om kostnaderne för båtsmanshållet: 

eller i medeltal för hvarje af ifrågavarande 5 år 22,528 R:dr A sk. 4-5 rst. banko. 
Enligt hvad af föregående femarsberätlelse upplyses, äro de, som i staden äga 

stadens båtsmansh.Sllsskyldige invånare, och medel för ofvanuppgifne kostnaders 
hälls-afgift, hvilken utgått år 1851 och 1852 med 5 sk., för åren 1853 och 1854 
lande bevillningsförordnings 2:dra artikel beräknadt. 

För brandvaktskassan och dess förvaltning har Brandvakts-kasse-administra-

Inkomster : 

Utgifter: 

Kassans kapitalfond var vid slutet af 
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tering, uppbörd och redovisning af stadens b&tsmanshålls-afgift, hafva följande upp-

fastigheter, samt borgare, och de, som erlägga skatt till staden för borgerlig rörelse, 
bestridande hafva anskaffats genom en å de båtsmanshfillsskyldige uttaxerad båtsmans-
med 6 sk. samt för fir 18S5 med 12 sk. allt på bevillniugs-riksdalern, efter gäl-

tionen lemnat följande uppgifter: 
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Hvad stadens inqvarterings-inrättning angår, har Inqvarterings-kommissionen 

Inkomster : 

Utgifter: 

Kassans kapitalfond var vid slutet af 

Den högre summan nf inqvarterings-utgifter för år 1855 härleder sig från 
16 sk., efter afdrag af hvilket belopp den egentliga årsutgiften utgör 52,686 R:dr 
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meddelat angående verkets inkomster och utgifter: 

inräknad kostnad för norra kasernens påbyggnad ocb reparation med 6,506 R:dr 
37 sk. 1 rst. banko. 

ltm\itl('l,«e ofier Stockholms Stud fur uren l&j!—tfrô.l. 14 
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Förvaltningen för gatuläggnings-arbetena i hufvudstaden, som, till följd af Kongl. 
Brefvet den 15 Maj 1845, hor sig uppdraget underhållet och omläggningen af 
stadens gator och allmänna platser jemte grusning af stadens vägar, har öfver sin 
verksamhet afgifvit följande uppgifter: 

År 1851 skedde omläggning af Dödgräfvargränd, Malmtorgsgntan. Arsenals
gatan, Grefgatan, Nybrohamnen, Lilla Badstugatan, Mäster Samuelsgräud och Jakobs 
Bergsgränd samt delar af Skeppsbron, Prestgulan, Stora Kungsholmsgatan, Droit» 
ninggatun, Stora Skinnarviksgatan, Besvärsgatan, Ttmmermansgatan, Pihlgatan och 
Tavastgatan, till en areal af 12 ,937 qvadratfamnar. Kostnaderne härföre, deruti 
jemväl inbcräknado grusuingsarbeten, allo|ipstruinmors underhäll, aflöningar, upp-
handlud troltoir-slen, uppgingo till 57,935 R:dr 14 sk. 

År 1852 omlades Norra Tullporlsgatan, Slakensgränd, Allmänna gränd och 
Trappgränd samt delar af Kornhamnstorg, Nya Kungsholmsbrogalan, Jakobsgränd 
och Stadsg8rden, tillsammans utgörande, tillika med betydliga reparationer S Hera 
andra gator, 9,015 qvadratfamnar. Kostnaderne bestego sig detta är till 47 ,826 
R:Jr 45 sk. 

År 1853 blefvo orolagde Karduansmakaregränd, Jungfrugatan, Norra Smedje
gatan, Gullgränd, Hötorgsgränd, Gustaf Adolfs torg och Myntgränd samt delar af 
Stadsgården, Riddarholmen och Hornsgatan, tillsammans 12,191 qvadratfamnar. 
Kostnaderne utgjorde 60,534 R:dr 4 sk. 2 rst. 

År 1854 omlades Stora Träskgatan, Stora Nygatan, platsen emellan Stora 
Trädgärdsgatan och Carl XIII.s torg, Strandgatan, Lilla Waltugränd samt delar af 
Skeppsbron, Stora Radstugatan, Malmskillnadsgatan och Hornsgatan, tillsammans 
11,576 qvadratfamnar. Kostnaderne uppgingo till 73,506 R:dr 8 sk. 1 rst. 

År 1855 skedde omläggning af Göthgalsbacken, Näckström-gränd, Myntgatan, 
Kocksgränd, Kallar- och Urvädersgränd, Schaleniigräud samt delar af Skeppsbron, 
Malmskillnadsgatan, Hornsgatan och Adolf Fredriks torg, Spetsens backe, Fredsgatan, 
Drottninggatan, Mäster Samuelsgräud, tillsammans 9,604 qvadratfamnar. Kostna
derne, iuberäkuode ofvannamnde utgifter, uppgingo till 65,264 R:dr 40 sk. 5 rst. 

Häriörutan hafva trottoirer af huggen och tuktad sten, då husägarne velat 
sådan bekosta, samt, i annat fall, af fältsten blifvit anbragle ä alla sädana gator, 
kvilkas bredd tillätit trottoirers anläggande. 

Härjemte bifogar Öfvcrstäthallare-Embetct i underdånighet en tabell, hvaruti de 
uppgifter, angående hufvudstaden, hvilka, enligt formulärerne för femärsberättelserna, 
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skola i tabell meddelas, blifvit upptagne, så vidt det lotit sig göra, och huvudsak
ligen efter samma grunder, som äro följda vid upprättandet af de till Öfverståthällare-
Embetels förra berättelser hörande tabeller. Dervid fugas i underdånighet följande 
upplysningar: 

1:o. De i tabellen förekommande penningebelopp äro uppförde efter sakför-
hâllanderue år 1853. 

2:o. Olikheten emellan antalet af hus och tomter uti denna tabell, der de, i 
enlighet med Stnds-Ingeniörens meddelade uppgift, äro upptagne till 4 ,576 , och 
deras antal i den vid sednaste berättelsen fogade tabellen, härleder sig deraf, alt 
till hvarannan gränsande tomter, då de haft samma ägare, blifvit, ehuru försedda 
med olika tomtnummer, räknade för en enda tomt, äfvensom af de tomlestyck-
ningar, som efter nr 1850 ägt rum. I fastigheternas uppförda taxeringsvärde äro 
Åtskilligt: uti del i tabellen uppgifua antalet af hus och tomter inbegripna fastig
heter, hvilka ägas eller disponeras af Kronan, vissa allmänna bolag och fromma 
stiftelser, icke beräknade, emedan de ej blifvit uppskattade för bevillnings erläggandc. 
Å bruk, manufakturverk och qvarnar har taxeringsvärdet ej kunnat särskildl upp-
giTvas, utan är det intaget i värdet af de egendomar, der dessa inrättningar be
finnas, äfvensom den del af slädens jord, som af enskilde disponeras, ingått i fastig
heternas utsatta uppskattningsbelopp 

5:o. Såsom bränvinsbränningx-afgift är i tabellen införd den årliga afgift, 
som för rättigheten att distillera bränvin erlägges till stadens kassa. 

4:o. rivad under rubriken Klerccicts underhåll finnes infördt är det belopp 
lerritorial-församliugarnes pastorer, komministrar och kyrkobetjente samt tyska och 
finska församlingarnes presterskap och kyrkobetjening åtnjutit i löneförmåner och 
inkomster, sädane dessa blifvit uppskattade vid bevillnings-tuxcringurne. 

5:o. Under benämning fattigförsörjrnings-medel äro upptagne: a) allmänna 
fattigförsörjnings-afgiften af stadens invånare 162,955 R:dr 4 sk. 10 rs t ; b) 
böter för underlåtenhet alt betala krono-utskylder 2 ,719 R.dr 15 sk. 3 rst.; c) 
kurhus-afgiften 21,785 R:dr; d) de inom livar je församling fitagne och uppburne, 
till fattigvården disponerade fattig- och armbösscmedel, samt vanliga afgifier vid 
bröllop, barndop och begrafuingar, tillsammans approximativt beräknade till 
16,000 R:dr. 

6:o. Väghallningskoslnaden har blifvit uppförd med det belopp, hvartill utgif-
tcrne af förvaltningen för galulaggnings-arbetena i hufvudstaden för år 1855 
utgått. 

7:o. Till diverse onera äro hänförde och beräknade: 
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Af de orsaker, sum i föregående femårsberätlelser iiro nämnda, har icke heller 
nu i tabellen influtit någon uppgift på kostnaden för stadens styrelse eller för 
skjutshållningen; äfvensom Öfverståthallare-Embetet icke är i tillfälle meddela upp
lysningar om utsädet och medel-afkastningen å den till hufvudstaden hörande jord, 
eller på antalet af der underhållna kreatur. 

Med djupaste vördnad, nit och trohet framhärdar 

Stormäktigste, Allernådigste Konung 

Eders Kongl. Maj.ts 

Underdånigste och tropligligste tjenare och undersåte: 

JACOB HAMILTON. 

CARL TELANDER. 

Stockholm den 30 September 1856. 



TABELL, tillhörande Öfverståthållare-Embetets berättelse om Stockholms Stads tillstånd i ekonomiskt och statistiskt afseende under åren 1851, 1852, 1853, 1854 och 1855. 

Anm. Någon uppgift å utsädet, metlelafkastning eller underhållna kreatur liar Öfverstathållare-Embetet ej kunnat anskaffa, och värdet af stadens jord samt manufakturier och fabriker finnes inbegripet i uppskattningsvärdet af hus och tomter. Uti Ecclesiastik-Statens underhäll inbegripas sä väl Pastorers och Kapellaners som Kyrkobetjeningens inkomster. Af Stockholm utgå ej Tionde eller Räntor och ej heller några Arrendemedel. 

Stockholm den 30 September 1856. 

Jacob Hamilton. 

Carl Telander. 

Till Berättelsen öfver Stockholms stad för åren 1851-1855. 
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