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Utlåtande öfver förslag 0111 årligt 1I1111erstÖI\ åt renskl'ifvaren 
c. F. T. Brnzill. 

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 1 i denna månad väckte herr Öhuell 
ett så lydande förslag: 

. ,Till Stockholms herrar stadsfullmäktige, som städse visat sig erkänna det 
pb~ttrogna . och ärlIg.a arbetet, äfven då det varit ett arbete i det ringa, och icke 
rant oVllhge att hndra den nöd, som måste drabba arbetaren, då oförvållade 
omständigheter hindra honom att själf bereda sin bergning, vägar jag vända mig 
mecl pilkaIlande af deras hjälp föl' en representant af detta arbete, som de tyngande 
ären beröfvat förmånen att vidare uppehålla kampen för tillvaron. 

F. d. stadsfogden Ohristian Fredrik Theodor Bruzin, som i yngre är genom 
olyckshändelse förlorat sin vensha arm samt h'ä fingrar pä den högra handen 
och därför nödgats lemna den bana, som skulle leda till ell torftig bergning, har 
till följd däraf nödgats välja renshifvarens föga afundsvärda yrke och med sina 
tre äterstäende fingrar gripa pennan för att kunna försölja sig och sin tre år 
äldre hustru. Född den 13 oktober 18 16 , ingår han snart i sitt ättionde år. 
Han har sedan början af är 1862 tjenstgjort såsom ordinarie renshifvare ii rätte
gångsafdelning i stadens rädstufvurätt och därnnder ntan e? enda dags afbrott pä 
ett synnerligen tillfredsställande sätt noggrannt och pnnktlIgt fullgjort SItt tunga 
och ansvarsfnlla arbete, som kräft mången genomvakad ·natt samt ett uppoffrande 
af krafter, som längt för detta sknlle hafva .beröfvat de Heste förmågan att arbeta. 

Ej underligt dä, att den gamle krymplIngen snart måste nedlägg~ sm penna. 
Utan fruktan har han hittills försva.rat sin position, säsom en renshifvRre utan 
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tadel, mot deu uy" tideus aulopp och deu legiou af ullga l'ellskrif\-erskor, SOIU 

stå färdiga att upptaga den \·ikl1nde generationens man~lar,. ]\Ilen de ätta tiotalen 
af är mäktar han icke motstä. Han måste draga sIg hllbaka; och den bleka 
nöden, som han med glad stolthet hittills hållit pä afständ, skall göra sitt inträde 
i den gamle renskrif"areus hem. . 

Det iiI' för att mildra denua nöd under Bruzllls fä äterstäeude dagar, SOIU 

jag vägar hemställa, att herrar stadsfullmäktige ville bevilja honom ett ärligt 
understöd, hvilket jag tillåter mig föresiä till femhundra kronor. 

Det iiI' väl saut, att han icke varit direkt anställd i stadens tjeust; och han 
kan därför icke åberopa någon rätt till understöd. ]\Ilen han har dock under en 
hel mansålder uteslutande arbetat inom ett stadens verk och därigenom i siu mån 
bidragit till befrämjande af det ändarnal, för hvilket alla inom detsamma verka. 
Han har visserligen varit i sista ledet, och därtill ensam i detta led, llIell i 
pligttrogenhet och arbetsamhet har han icke gifvit någon efter. En hvar, som 
haft i handen hans prydliga och korrekta expeditioner, skall ill stiimm a i det 
vackra vitsord, som lemnats honom af dem, hvilka haft förmånen af hans biträde, 
och hoppas jag, att herrar stadsfulLniiktige iifven skola visa honom ett glädj ande 
erkiinn,mde af hans verksamhet inom samhället genom bifall till min vördnads· 
fulla framställning, och detta desto hellre, som Bruzin och hans hustru i motsatt 
händelse sknlle falla fattigvärden till last och därigenom förorsaka staden ell 
utgift, som skulle blifva ungen>r lika stor som den, jag vägat föreslå .• 

I infordradt yttrande öf,'er förestående förslag har drätseln;>mndens första 
afdelning anfört följande: 

.Af de motionen vidfogade handlingar inhemtas: att Bruzin iir föd,l deu 13 
oktober 1816 , och sålnnda 78 år gammal, samt gift med Anna Olivia Lindqvist, 
född den 27 februari 18 13; att Bruzin, som i yngre är genom olyckshändelse 
förlorat venstra underarmen samt pek. och lftngfingren ii högra handen, därigenom 
fätt sin arbetsföl'mäga i hög grad inskränkt; att han sedan år 1862 biträdt med 
renskrifning vid rädstufvuräUen och därunder med erkännansvärd pligttrohet, 
oförtruten flit och största ordentlighet utfört de honom anförtrodda göromål; att 
enligt läkares intyg hans höga ålder sna.rt torde göra honom oduglig till det 
enda arbete, skrifning, som han kan utföra ; samt att Bruzin befinner sig i torf· 
tiga omständigheter och icke åtnjuter nägon pensioD. 

Vid bedömande af denna framställning är främ st att märka, att Brusill icke 
uppbär lön pä stadens stat oC,h ej heller varit i dess tjenst anställd, utan allenast 
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en följd af är af stadsnotarierna vid rädstufvurätteu anviindt, sasom deras 
skrifbiträde, hvarför han ock af dem åtnjutit godtgörelse. 

Sä vid t afdelningen. kunnat ntröna, har under tiden för stadsfullmäktigin. 
for tvaro peJlSlOn aldfl g . t,llförene beviljats under liknande omstänc\ig. 

som de med afseende å Bruzlll fö relIggande. Närmast jämförliga torde de 
vara, då under ären 1864 och 1861), en ärlig pension af 600 kronor lIVar. 

tilldelades notarii publici G. J. O"llerholm och J . H. Ritterberg (se utlä-
64 för är 1863 och 64 för är 1866). H ärvid råder dock den väsentliga 
att de sistnämnde, såsom förseclde med magistratens konstitntorial ä sina 

betraktades som stadens tjenstemän, ehuru inkomsten af tjensterna 
af sportler. Beslutet fattades bägge gängerna i strid mot be
utlätanden, däri utskottet, enär notm'ii publici icke åtnjöte lön 

stadens stat, förklarat sig salaJa fullt giltiga skäl att föresiä nägon afvikelse 
den grundsats, som gjort sig gällande i föru t väckta frägor om anlitande af 

meelel till utgifter för pensionering. 
Ehuruväl beträffande Bruzin ömmande förhållanden synas i bög grad före

nödgas afdelningeu likväl erinra, att, pä sätt vid en pensionsfrågas afgörande 
beredningsutskottet är 186 3 fmmhöll s, stadsfullm äktige icke i,ro någon barm

till understöd för fat tigdom, hmrtill en mängd särskilda in 
finnas, samt att beviljandet af pension eller ärligt understöd utan anuan 

än en hedrande vundel och behöfl'ande omständigheter innebär uppställandet 
helt och hållet ny princip för pensionering, sä mycket farligare, som dess 
icke lata sig öfverskildas och dess tillämpning gifvetvis mer eller minch'e 

erhälla karaktären af godtycke. 
Pä ~rund af det anförda ser sig afdelningen förhindrad att förorda bifall 

o . 
herr Öhnells ifrågavarande motIon.» 

-• 

Äfven utskottet fi uner sig på de i afdelningens skrifvelse anförda grunder 
knnn" annat äu hemställ a: 

att herr Öbnells förevarande förslag ej må af stadsfull -
mäktige bifallas. 

Stockholm den 28 februari 1895. 
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