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Dageliga tidningar
Eller;

Dagligt Allehanda
Överståthållarämbetets kungörelse angående den av Kongl. Maj:t i nåder fastställda författning till
den här i staden varande brandvaktsinrättningens i stånds sättande och framtida upprätthållande.
Given Stockholm den 8 februari 1788.
Sedan denna stadens samtliga husägare, genom deras deputerade, sinsemellan överenskommit om
sättet till den förfallna brandvaktskassans iståndsättande och framtida upprätthållande, så har
Kongl. Maj:t uppå deputerades härom, under den 30 sistlidna november, avgivna underdåniga
berättelse och hemställande, uti till mig avlåten skrivelse av den 1 i denna månad, i nåder gillat och
fastställt vad deputerade till inrättningens förbättrande i underdånighet uppgivit och föreslagit, så väl
angående disciplinen vid brandvaktscorpsen och brandvaktsoldaternas antal, samt deras, jämte överoch underofficerares avlöning, beklädnad mm, vartill uti staten en viss summa årligen, ifrån detta
årets början, kommer att utgå, som angående den årliga avgift, vilken, till bestridande av dessa
således erforderliga omkostningar, av husägare här i staden bör erläggas bestående uti fyrtio
skillingar för varje tusende riksdaler av värdet på samtliga här i staden och på holmarna varande hus
som ifrån och med förlidet års början, samt under tio därpå följande år samma att utgå, samt
dessutom, till avbördande av den betydliga skuld, varför brandvaktskassan för varjehanda
tillfälligheter häftar en särskild avgift av tio skilling, för varje tusende riksdaler, av samtliga
egendomars värda. Och har Kongl. Maj:t vidare för att i framtiden åstadkomma frid och ordning i
hushållningen med dessa till brandvaktscorpsens underhållande angelägna medel, uppå mina och
deputerades underdåniga hemställande, prövat i nåder nödigt att brandvaktskassans förvaltning,
med allt vad till ekonomin hörer, hädanefter må överlämnas till en särskild under
överståthållarämbetets ordförande och inseende ställd administration, bestående av tolv ledamöter,
nämligen; tvenne av ridderskapet och adeln, tvenne av ståndspersonerna, tvenne av magistraten och
sex av borgerskapet, samtliga husägare, vilka efter tre års förlopp ombytas det fjärde året med nya
ledamöter i varje klass, första gången hälften genom lottning och sedermera på det sätt att de äldste
i ordningen avgå och nya ledmöter i deras ställe, medelst val inför överståthållaren och magistraten,
utses, åliggande denna administration, att årligen debitera fastigheterna för den nu fastställda
avgiften att även taxera de egendomar, vilka hädanefter, medelst tillbyggnad, utvidgas och påbyggas
eller ånyo uppföras, lämpat efter presumtiva värdet därav, eller efter den å fastigheten varande
assuranssumman, dock att till uppmuntran för den, som staden till prydnad bygger ett kostsamt och
modernt hus, ett frihetsår lämnas, räknat från den tid huset är till boende färdigt; att utdela
debetsedlarna, besörja om uppbördens tidiga indrivande, avskrivningars verkställande, då de nödige
prövas, bevärings- och beklädnadspersedlars anskaffande, jämte avlöningen och hela
penningekonomin, med att vad därmed gemenskap äger, enligt den fastställda staten, och på sätt till
verkets bästa nödigt finnes; och ändeligen att under dess förvaltning och vård hava
brandvaktssoldaternas så kallade dödlåda. Kongl. Maj:t har ock nådigt fastställt icke allenast att
besvär över administrationens beslut i taxeringsfrågor, bör innan kl 12 på 18 dagen, den oräknad då
beslutet tages, anmäles hos överståthållaren och magistraten, varifrån målet besvärsvis kan
underställas Kongl. Maj:ts egen nådiga prövning, utan och, att denna stadens husägare måge, efter

tio års tid, genom deputerade få verkställa behörig revision av räkenskaperna och pröva huruvida
någon ny rättelse kan vara av nöden.
Vad Kongl. Maj:t i ovannämnde måtto, till brandvaktsinrättningens iståndsättande och
upprätthållande, i nåder fastställt, har på dragande kall och ämbetes vägnar, jag härigenom velat
allmänneligen kungöra, till efterlevnad för denna stadens husägare, vilka till en början komma att
sammanträda, för att välja ledamöter till den under mitt ordförande och inseende ställda
administration över brandvaktsinrättningens hushållning vartill jag utsatt lördagen den 16 denna
månad på rådhuset här i staden, där husägare av ridderskapet och adeln samt ståndspersoner
klockan 11 förmiddagen, samt husägare av borgerskapet inne i staden på holmarna klockan 12
samma dag, böra sig infinna och inför mig och magistraten medelst val utse deras föreskrivna antal
ledamöter, uti förenämnda administration; åliggandes samtliga husägare, enär denna administration
hunnit utfärda debetsedlarna på brandvaktsavgiften, som för nästförlidet och innevarande år bör
erläggas, att inom den tid, och i den ordning, som debetsedlarna föreskrives, fullgöra betalningen, så
kärt dem är, att undgå utmätning, så för själva avgiften som dem därå löpande förhöjningen och
exekutionen omkostnader.
Stockholm den 8 februari 1788
På dragande kall och ämbetes vägnar
Carl Sparre
Avskriften från originalet har gjorts av Värmlands Brandhistoriska Klubb.

Staten = budgeten.
Deputerade = ombud
På dragande kall = i kraft av det ämbete man innehar.
Överståthållarämbetet = högsta civila myndighet i Stockholm till 1968 då Stockholms stad lades
samman med Stockholms län och fick en gemensam länsstyrelse
Ur 1772 års regeringsform;
Om statens myndigheter (collegier): The äga rätt och magt, hvar och en uti sin beställning, på
Konungens och sit dragande kall och Embetes vägnar, at biuda och befalla sine underhafvande, at
påminna them, som under theras försorg och lydno äro, om theras plikts fullgörande, fordra af them
besked för theras förrättningar, och gifva Kongl. Maj:t så therom, som angående sine egne sysslor, all
nödig och åstundad underrättelse.

