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Underdånig Berättelse om Östergöthlands med 
Wadstena Läns tillstånd i Ekonomiskt och 
Statitiskt hånseende. 

1:o Länets Allmänna beskaffenhet 

Under denna hänsigt kan Provincen, innefattande en arcalrymd af 99 O.wa-
drat-mil, lämpligast indelas i Slättbygd, Skogs- cllcr Bergsbygd och Skär¬ 
gärd. 

Ti l l Slättbygden räknas wanligcn hela Ostanstänq cllcr Äkcrbo, Ban-
kckinds, Skärkinds, Hammarkinds, Björkekinds, Ostkinds, LösingS, Mem-
nnngs och Bräbo Härad, samt hela Wcstan-Stang cllcr Hanckinds, Wal-
kebo, Wifolka, Göstrings, Lofings, Dahls, Affa, Bobergs och Gnllbcrqs 
Härad. De bördigaste traklcrna, ncmligcn inre Wikbolandct och den sä 
kallade Hofsbygdci, omkring Täkcrn, äro tillika de mäst Skoglösa. Flera 
Härad äter äga tillräcklig Skog, och näara Socknar, säsom Qwarsebo, Krok-
e.k, Simonstorp, Linna, Krigsbcrg, Wcstra Ny, Ringcrum, P.rnerum, 
Atwid, Ulrica, Nykil, Åsbo, Rinna och Trchörna utgöra nästan werkliq 
Skogsbygd. Dcn egentliga Slättbygden inncstntes sålunda, i Söder, af 
en rät linca dragen ungefärligen frän Odeshög i LysingS till Börrnm i Ham¬ 
markinds Härad, i Ostcr af Skär-Socknarna, i Norr af Motala Ström 
och i Wesicr af Sjön Wettcrn. 

Skogs- och Bcrgslmaden bestar af Finsponga Län, Kinda och Pdre 
Härad, samt ofwannämxde frän Slättbygden undantagna Socknar, isynner¬ 
het Simonstorv, Krokck och O.warsebo, bclagna inom Kolmärden. Dock bör 
anmärkas att Wardnäs, Kittelstads, Hägcrstads, Horns och Hycklinge Sock< 
nar i Kinda Härad till en del innehålla Slättland. 

Skärgärden mgöres af GrytS- och S:t Annä-Capells Socknar samt 
Rönö och Iönsbcrgs Östra eller yttersta Socknedelar, jemle en mängd af 
öar och Holmar, sträckande sig frän Stränderna ut ti l l hafsbandet. 
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Inom Länet finnes inga ansenligare bergssiräckor; Det höga On,l'cre 
get st^r isoleradt. Likwäl höjer sig Landet betydl,gen i Norr mot Söder¬ 
manland och Nerike samt i Söder mot Smaland. Störst, Ins^ i rna, »,. 
tom Wettern, äro Boren, Roxen och Glan, som M j a S^ä'sl'!,qd.!! f,^,, 
Sk)qsbygden och af hwilka de twäinie blifwit wigtiqa aeoynl G'lb>< Ca>ial« 
anläqaning; Täkern omlNfwen af rika Sädesfält ock oärande änaar; Son^,^,,, 
hwanfvän Swart-än, drifwande fierewaltenwcrk, löper n!l Rcx^ i , ^m,Asi>n-
dcn, Iernlunden och Ren'en, hwilkas »vatten Stängs An äfwen till Rc rri, 
nedför öfwer allt ses Skogstrakterna genom^^rna af andra mindre Sjö¬ 
ar. Detza hindra emedlenid snarare communicationen än de befordra den, 
undantagandes da stark wintcr iinräffar. 

Den för fiera är sedan påbörjade Kinda Canel har, innan den ens 
hann begaqnas, förfallit i följd af Slusbygnader; od»qlighet; Frågan om 
TakernS sänkning är till afgörande i Nåder npp!?ntten; Uttappninqen af 
Dags-motzen lärer, utom Götha Canal, wara den enda allmänna, till för-
bättring af Länets naturliga beskaffenhet ledande anställt, som ännu blifwit 
i werket satt. 

Ganffa mänga Kärr och Mostar, tillhörande enffilta personer, fore¬ 
sara att Uppodlas, eller ock, ehuru ganffa sällan, anwändas till branntorf. 

Radande Jordmanen är i Slättbygden Lera och nägot Swartmylla; 
I Skoas< pch Skärbygderna Sand- och Or-jord. Blott sparsamt fölkom« 
ma Dung-jord och Mergel. 

Ofwananförda omständigheter, särdeles jordens olika beskaffenhet, werka 
wäl ej synnerligen pa Climatet, som dock wid Hafskusten ock i Bergslagen 
Kr härdare än annorstädes ; Men de synas wisterligen äga inflytande pH cul-
tivationcn och framför allt pä arten af Länets hufwud- och bi-näringar/ an¬ 
tydda af behofwet och erfarenheten. 

2:o Innewånarne 

Länets Folkmängd uppgår till 81,772 Mantalsffrifna och 68.611 
Mantalsfria eller tillsannnans 150,383 Personer af bägge könen pa Landet. 
Populationen är i märkbart stigande och pa de sista fem aren säkert ökad 
med 7000 mennissor. Härtill har allt i förening bidragit: Luftens snndhet, 
freden/ god är ing, sällsynthet af farsoter och skyndsamma anstalter för de 
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mbrostnas hämmande, men törhända förnämligast SkyddSlopp-ympningcnS 
allmänna framgång. 

^l^lkctS bildnina kan ei säqas hafwa långt framstridit, ock foreter i 
öfrigt ollkbetcr, bcrocndc af orternas läqc. Allmogen pä Slättbygdc», syneS 
wcra hyfsad och npplnst, men äfwen n',era wek och owcrksani; Den i Skoas-
l 'y^c» deremor mera rä och obildad, men också mera fast och i härdia. A l l -
,,'oaens scdliasict bcstimcr sig pä fannna punkt som fornt; ty smaken for 
Bränwin l'll'<s,äller siq oförändrad, och dcr det i ofwelssod nimeö, uppstå 
nästi.n allnd oordninaar ock ci sällan öfwcrträlclscr af bädc moral- och la»p 
bndcn. Konst- och Näriiiqoftitcn yttrar sia c> i filiar!,' Slöjder eller nya 
rön; utan Allmogen ffötcr mck<n,isst sitt lu<>rd!'rke, Landtbrukct. Endast 
naqon qana. tn^kei' i de fatnaare Skoqs- ock Ber^elrakterna, ett wistt konst¬ 
sinne eller ätmlnstone en mindre »vanlig häudighet uppenbara sig. 

WHlmäa,an bland Folket ör naaorlunda jemn, oaktadt en tryckande 
pennin^ebrist och saknad Spannemälsassäumna,. S lä t t lyqdcn, dcr, wid 
fordna liöqa sädespris, akcrbrnkct N'arit lönande ock således uppdrifwitS, 
ofta r»ckt nr allt förfallande ti l l boffapo^ötseln; ock der Producenten, â enom 
oklok husliälluing eller illa beräknad eacndomshandcl rakat i siäldbundet till¬ 
stand, lider wida mer af nåarwarande conjunctnr, än SkoqSbnaden, hwarcst 
äkcrteaarna och swcdielanden skänkt knappa ffördar, men Ladugardsafkast-
ningen och den qwarstannade ganila tarsiighctcn fyllt bristen. 

S'elfwa Skärboen, l,war<j sädesproduction ei räcker t i l l för brödfö¬ 
da, och som ännu mindre kan tillwerka sitt brännwinobchof, har nil icke 
j fä l att klaqa öfwer sin ställning. 

Arbetare fattas ej, men de öro dnrlende i jemförelse wr t aänqbara sä-
despris. Bctalninqen för ett Dränqe-daqswcrke varierar emellan »6 och 
24 si. Banco. Det är ett siaas pbenomen att i samma mon som Spann« 
malswardet fall it, daqswerken samt Arbets- och Tienstclijons-löncr stiqit. E l t 
bcwis att för «odt köp pa de onndqänaligaste lifoförnödcnhcterna föranleder 
sysiolöshet och stegrar lättingens onfpräk. 

3:o Näringar: 

Jordbruk. Allmänna bruknin.assätlet är twasäde eller kalfwa den 
öppna Åkerjordens bcsämng, samt derutöfwer anwändaodet af Trädet, till 
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någon mindre del, för Ärter ock» Rotfrukter. Wexelbruk har understundom 
liyttjatS, hälft af Potzessionater, men icke wunnit fortroende eller efterföljd. 
De manliga Sädes-siagen äro Hwete, Höst-Rag, Korn, Blandsäd/ Hafra och 
Ärter, med den ungefärliga proportion mot hwarandra, att Hwete utgör 7̂  
Naicn ^, Kornet ^ , Blandsäden ^ , Ärterna / och Hafran ^ af hela 
Utsädet. Potatocs-odliugen tilltager beständigt. Lin-mlturen kan räknas 
bland hufwudnännaarna i Kinda, A1?a och Lysings Härad samt wisia trak¬ 
ter af Finsponga Lan, men pä öfriga ställen blott till bi-näringar. Ham¬ 
pa och Humla cultiwcras sparsamt, och knapt till husbehof: Trädgardswer-
ter egentligen wid Hcrregardarua. 

Sädes-productionen, ivida öfwerstigande Länets behsf och äfwen i de 
»ninst bördiga orterna, utom Skärgarden swarande mot deras eget, tyckes ej 
wara minjfa!? sedan den, medelst företagna nya uppodlingar under de ar da 
Spannmålen ägde högre wärde, uppnatt en hastig tillökning. Orsakerna här¬ 
till ligga troligen i hoppet om förmouligare asyttring framdeles, i bcräk-
mnoen af ersättning, genoin en större qwantitct, för hwad pä det lägre pri¬ 
set förloras, och slutligen i den förbättring som en småningom här och der 
intiadailde klokare angsffötsel naturligen måste bereda ät åkern. I ätffilli-
sic Skogocraktcr tilltager odlingen synbart, ock swedjandct börjar lemna rum 
ät stilbrytning och hackning Nanra nya akcrbrnks-mcthodcr eller red^ap 
kunna ej uppgifwas sasoin liar i Laiict införda. Bland mekani1?a inrätt¬ 
ningar till besparing af arbetskraft nnttjas wid större Posiessionaters jord--
bruk Tröffwerk, Sänings-Machin, Wädcrnvanna och Myllharf. 

Boskapsskötsel. Pä Slättlandet är, wid de fieste hemman, foders 
tillgängen iekc proportionerad mot dcn i bruk warande akcrwidden. I skogs¬ 
bygden finnco detia inbördes förfallande jemnare afwagdt. ?lngarne i all¬ 
mänhet äro föga bördiga och crkalla ej annan fkötscl än rödjning wartidcn, 
der sådant anses nödigt. Brist pä tillräckligt foder och goda beteshagar gör 
äfwcn att ängarna måste länge och inpå sena hösten af kreaturen betas och 
upptrainpas, till men för gräswexten. Med säkerhet kan doek sägas att 
Ängfsötscli, inom Länet ssrider li l l sin förbättring. Mange utmärkte Landt-
hushallarc hafwa redan lemnat föresynen och hämtat nyttan af gamla åker-
siärdcns igeilläggande till artificiel ang och af nya ängars upptagande ur 
kärr och mosiar genom dels plöjning, dels fiähackning och bränning. Werk-
»Ungarna af detza exempel spörjas jemwäl bland 2lllmoqen/ fastän ofta mo< 
tade eller fördröjda af liknöjdheten, wanorna ock fördomen. Stallfodring, 
gynnad af den fria bräuwmstillwerkningen och tämligen höga pris pä stagt-
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sreature», brukas wid större Landtegendomar, i granjfapet af Linköping och 
pä Vikbolandet. Utom i Bergslagen, swarar Ladugards-afkastningen mot 
hwarje trakts behof och är i Ydre samt naqon del af Kiuda Härad tillräck¬ 
lig för afsalu. Wid Sätesgårdarna äro Kreaturen större och af bättre race, 
samt beteshagarna wäl wärdade och, isynnerhet ät Salt-Sjösidan, ymnigt 
gräsbcwurna; Allmogens kreatur deremot sma, men pahande för den magra 
och ofta bergiga betesmarken. I Östra och Wesira delarna af Slättbygden 
förädlas Hästracen och i medlersta delen Farafweln mer och mer genom de 
frän StUterien och Utrikes orter hitkomna Hingstar och Springbaggar. 

Skogar. Bland Krono-Parkerna är Omberg den förnämsta och bäst 
fredade. Allmänningar, en eller ftera, finnas inom hwarje Härad med un¬ 
dantag af Pdre, Bankekinds och Dahls. De äro till betydlig rymd sam« 
fällige, ehuru widsträckta trakter blifwit dels upplåtna under Recognition, 
dels tillstagne wista Socknar eller Hemman, dels anwiste ät odlare af sär¬ 
skilt upptagna och skattlagda lägenheter. 

De större enskilte Skogarne tillhöra Bruken. Samfällighets-Skogen 
lider nästan ärligen af awerkan och skogseld; Brukens och Bergslagens ffo-
gar äfwen af den sednare; Allmogens af egen mitzhnshallning. Aterplante-
ringen befrämjas genom Författningar, men motarbetas af sorglösheten om 
en afiägsen winst. Oaktadt SkogStillgängen ganffa mycker förminffals, 
bygger Allmogen kostbarare och beqwämare hus än fordom. Det gamla 
stängselsättet, med gärdsle och stafwer bibehalleS. Nägra motzar, synnerli-
gast Dagsmoste, erbjuda bräntorfsämnen. 

Bergsrörelse. De under Atwidabergs Kopparwerk lydande Bersbo-
Hag- och Mormors-Grufworna gäfwo 1821 ej mindre än 28,725 Skepp. 
Malm, Malmwiks och Hummelwiks Grufwor äro ödelagda, den ena för 
wattustsde, den andra såsom ej lönande, men pa Fängö ägor i Gryts Socken 
upptogs 1820 en ny; Ur Gottenwiks Koppar-Grnfwa i Rönö Socken brytas 
ärligen emellan 5 och 6uo Skepp. Malm. För bristande eller mindre lönan¬ 
de Malmtillgang hafwa i Bergslagen samt Pxnerums och Ringerums Sock¬ 
nar åtskilliga IernGrufwor, i Gryts twänne, i Häradshammars en och i 
Kudby en blifwit nedlagda. Deremot äro upptagna fiere Iern-Grufwor i 
Mogata och Skällwiks Socknar, en särdeles rikhaltig och lofwande i S i¬ 
monstorp, en i Konungtzund, en i Östra Stenby och en i Wänga, som 
lemnar god och ymnig Iern-Malm. Af Masugnar, Iernbruk och andra 
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Metall-Forädlings-Werk befinnas Iacobslunds Kniphammare i Gullbergs ych 
Owarliö i Bobergs Härad, Atwidabergs högst betydliga Koppar-Werk i 
Anvids, Gobo och Borkhults Iernbrut med Masugn samt Spik- och Knip-
h,imrar i PxncrmnS, Gnsums Mej^ingsbruk samt Stäng-Ierns och Ham¬ 
mar-Smedja i Ringerums Socken, Elfwa Masugnar, Tiuguätta Stäng-
jerno-Hamrar, Fjorton Kniphamrar, Nitton Spikhamrar, En Plathamma-
re, Twä Skär- och Wals-Werk samt T.e Stäl-Ugnar i Bergslagen, Got-
tcnwiks Garhard med tillhörande inrättningar i Nönö, Boxliolms Iernbruk^ 
med fyra Spikhamrar, Tre Knip- och Stal-Hamrar, Ett Skär< och Wals-
Wcrk, En Stalngn, och Slip-Werk for Swart-Smide i Ekebn.. samt 
Carlströms Icrnbruk i Krigsbergs och Bana i Nykyrke Socken. Ätwida-
bergs och Finsponqö-Bruken synes drifna med den största kraften och den 
betydligaste minsten. Fredriksnäs Manufaktur-Smedja i Gryts Socken är, 
för bristande afsättning, tills widare nedlagd. Conjuncturen tyckes ej war<l 
särdeles gynsam för Bergsrörelsen; Likwäl har tillwerkningen i allmänhet 
ej aftagit, änskönt Tackjernet, som detzntom måste pä langa och swära wä> 
gar transporteras, de sednaste aren uppstigit til l ett owanligt högt pris. 

Fabrikquer, Bruk och Öfriga Inrättningar. På Landet finnas Sex 
Pappersbruk, nemligen Ornströms i Kisa, Blomfortz i Horns, Odsjöfortz i 
Rumskulla, Tanneforst i S:t Lars, Bolltorps i Skönberga och Fiffeby i 
Östra Eneby Socken; Twä ansenligare Glasbruk, Cedersber.is i Wist och 
Rcjinyra i Skedwi Socken; Atwidabergs Klädes-Fabriqve i Atwids, Rod-
ga Buldans-Fabrique i Simonstorp, österby EstoftsFabriqve i Hellestad, 
KalmardenS Marmorbruk i Konungssunds, Twal- och Sap-Siuderi samt 
Tobaks-Fabrique wid Mem i Täby Socken; Flera Tegelbruk, Awarnar och 
Sågar. 

Binäringar. De Hro pä Slättbygden fä och mindre lönande, utom 
WikbolandctS förtjenst medelst forsting. I Skogstrakterna, til l större delen 
uppfyllda af länga wattendrag, idkas med förman Insjöfijke, samt Skär-
qarden Strömminosfangst och Sjöfart. Iagten är ingenstädes af synnerlig 
wigt. Saltpeter.Tillwerkningen synes wara i stigande, men swarar ej mot 
arets gärd, alldraminst pä de skoglösa orterna. Tjärubränning och Kohl^ 
ning nyttjas hwarest tillfället sådant mcdgifwer. Plle- och Linne-Wäfnader 
förfäl-diqas pä de fiästa ställen till husbehof, de sednare äfwen till afsalu der 
Lmiulmren utqör hufwudnäring. Den tilltagande skickligheten i hemwäfnad 
har nu mera hos Allmogen utträngt bruket af utländffa tyg. Winterstöj-

derna 
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Derna inskränka sig til l inwänarnes eget behof, blott med undantag af tagg« 
käril, som frän witza orter förytlras. Den fria handeln med Land«manna< 
Waror medför ostndigt mycken fördel, och för rörelsens befrämjande lärer ej 
eller näqot widare erfordras än bibehållandet af denna frihet. Ett stort 
antal Marknader underlättar prodnctlitdyttt emellan Jordbrukaren och Skogs¬ 
boen, hwilka detzmom bägge likasom Skärmannen finna i Städerna afsätt-
ning för sina cffecter. 

4:o Politisk Författning 

Under de ifrägawarande fem åren hafwa mänga odlingslägenhetee 
blifwit Nystattlagda, men blott ^ Mantal förfallit i ödesmäl. HemmanS-
klyfningen fortfar alltjemt, der den är möjlig, eller i Skogsbygden, hwar-
emot pä Slättlandet, i anseende till ägornes vjemförligt mindre widd, knap¬ 
past nägon kan wara besuten pä ringare än ^ Mantal. Storskiftes och 
Enskiftesdelningarna framgä i bredd med hwarandra och werka förmänligt 
pä Laudtculturen. Detta sednare delningsätt hindras dock pä Slättbyg¬ 
den, för hwilken det egentligen är ämnadt, af brist pä Stängselwirke, samt 
i Skogstrakterna af jordens olika bessaffenhet till läge och art; WarandeS 
emedlertid den sistnämnda swärigheten nägot afhulpen genom tillätelsen att 
lägga jordlotten i tre skiften. Inga wattendämningar skada odlingen eller 
werka i öfrigt nägra ölägenheter, om deribland icke bör räknas hindret af 
Broby Qwarn för Sjön Täkerns sänkning. 

Af Statsbidragen inflyter wäl Bewillningen mindre fördelaktigt pa 
näringarna och främst Jordbruket, sedan den hufwndsakligaste productionen. 
Spannmål, betydligen minskats i wärde; Men Hnnu mera betungande är 
törhända Häll och Krono-Skjutsen, hwilken börda ock, äfwen som Wägrödj-
nings- och Inqvarteringsskyldigheten, blifwit, i följd af locala omständig¬ 
heter, nog ojemt fördelad. Dernäst lärer med M l kunna upptagas Knekle-
hållet, förnämligast med hänsigt till Monderingens dyrhet. 

Policens och sedlighetens widmagthällande handhafwes af Krono-Be-
tjeningen och Församlingarnes Kyrko-Räd, enligt gällande Författningar, 
ywarförntan i hwarje by en med Konungens Befallningshafwandes Consti-
tutorial försedd Ordningsman är anställd. I nägra Socknar finnas Schoe 
lä-Inrättningar, under Pastors närmaste tillsyn. Helsowärden besörjes af 

2. 
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Provincial-Medlei och öfrige tnom Länet boende Läkare, Med biträde af 
Kyrso-Raden. Inom högst fa Församlingar gifwas Snndhets-Commiteer, 
SockneMpothek och examinerade Barnmorstor. För de Fattiges understöd 
iiro i allmänhet tämligen goda och ofta med känbar uppoffring förenade an« 
stallter »vidtagna, bestående dels i SockneMigaziner, dels i Spannmåls- och 
Penninge-sammanffott, dels i Fattig-Stugor, der wanligen de mast utblot¬ 
tade och orkeslöse hysas och försörjas. Wid Gästgifwerien följas stränsst 
allmänna stadgandet, och särsMdta, framför Dagböckerna, astryckta föreskrif¬ 
ter, <a ait oordningar sällan lata förspörja sig. Til l Rofdjnrs mödande 
saknas ännu nödiga Iagt-Tyg; Men för ändamålet formeras en genom år-
liga bidrag tillwerande fa kallad Iagt-Casta. 

Länets Fem Städer ägde wid 1821 ärs flut en folkmängd, Linkö¬ 
ping af 3,415, Norrköping af 9,174, Söderköping af 882, Wadsiena af 
1714 och Skeninge af 869, eller tillsammans 16,051 Personer. Utom hwad 
Linköping beträffar, tyckes Städernea folknummcr hafwa något aftaqit, min-
dre genom ökad mortalitet än förmedelst utflyttningar, troligen föranledda 
af saknade bergningstillfällen. 

De näringsfång, hwarpå Linköping egentligen grundar sitt bestånd, 
Hro en under sednare aren märkeligt uppdrifwen Minuthandel, en och annan 
indrägtig handtwerksrörelse, såsom Garfweri, Färgeri, Bryggeri och Ba-
geri, samt ändtligen Åkerbruk a egna och donationsjorden, hwilken föga 
»dlas ti l l foderwexter och alldeles icke till planteringar. 

Ett Underwisnings-Institut för fattigare Barn är i Staben inrät¬ 
tade men ännu ej kommit till »verkställighet. Sjukwarden bestrides af ex 
StadS-PhysicnS med Lön pä Stat. Fattigförsörjningen administreras af en 
Direktion, som disponerar ej allenast de ärliga penningeafgifterna, utan ök¬ 
nen twänne Fattighus, der de mest behöfwande och sjuklige inrymmas. I 
denna Stad finnes jemwäl Länets Arbets- och CorrectionshltK, ämnadt syö-
selsättning för kringstrykande lättingar: Och den härtill sammanffjntna Fon-
»en medgifwer redan nägras intagande. 

Norrköpings Inrikes Handelsrörelse, hwilken är 1817 war i afty-
nande, har under loppet af aren 1820 och 1821 blifwit mer listig och jemn. 
Utrikes Handeln deremot aftager synbart, likasom Utrikes Sjöfarten. Ar 
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1817 woro Handlande Borgare 94 och Utrikes seglande Skeppare 2 3 ; 
År 1821 de förre blott 63 och de sednare 10. Inrikes Sjöfarten röjer in» 
gen förändring. Handtwerkcrien äro, med fa undanlag, i förfämradt till¬ 
stånd. Stadens Fabriquer och Mecanissa Inrättningar astadkommo är 1817 
en tillwerkningssumma af 1,027,711 R:dr, och ar 1821 af 1,119,257 R:dr 
Banco; hwaraf wisar sig alt Fabriquernc utgöra Norrköpings förnämsta 
Näringsgren. Qwarnarna lemna ock nägon winst, och Tobaksplanteringen 
i ärlig medelafkastning 300 Lisp. A f StaoSjorden. anwändes ungefärligen 
t i l l artificiel Ana 406, t i l l Planläge 9, samt till Åker, i stlde 272 och i 
trade 128 Tlmneland. Staden har en Trivial-Schola, 3 Fattig-Scholor, 
twä fria Undcrwisningsanstalter för Flickor, cn Lancaster-Schola och ett 
Clirhus. Ar 1821 försörjdes pä Stadens bekostnad 312 fattige, oberäknade 
36 torftiga Enkor, inrymda i ett särskildt hus. 

Söderköping hemtar sina äterstäende tillgängar frän Handeln och 
Handtwcrkerien, begge sjunkna i wanmagt, frän någon winst pä Brunns-
gästcrnc wid S. t RaqnildS Käl la, som dock wida mindre besökes Hn fordeln, 
och ändlliaen frän Åkerbruket, hwilket omfattats såsom sista bergmngsmed-
let, men, under fallande Sädespris, warit otillräckligt. Staden, ehurn 
försedd med gammal Staxclrätt , äger iniet Fartyg och idkar ingen Sjöfar t . 
Den har ett Kamullc! Spinner i , ett Fårgeri och några Garfwerier. Stadens 
hopp om bättre liljnncr hwilar ensaint wid Götha Canals fllllbordan. StadS-
jorden beaaanas till Åker i lresäde; Endast Tomt-jorden t i l l Tobaksplante¬ 
ring. I Sidcrköpinq är , utom TrivialSckolan, en Fri-Schola för B a r n . 
Sinkwarden bcsorjes af cn i Staden bosatt Läkare, utan Lön; De fattige» 
undcrhall genom Kyrko Nadet. 

Wadstena Stads egentliga näringsfång bestä i Åkerbruk, Handel och 
Haudtwerk, jemte den frän Klostertiden bibebällna konsten att knyppla spetsar. 
Tillförseln af Landets öfwerffottSproducttr bar pä de sistförstntna Tre aren 
märkbart ökat sig, och Wcttern gynnar communicationerna med Smaland, 
Westergöthland och Nerike. Handtwerkarnc äro, utom några fa, obemedla¬ 
de ock mänge utfattige. En ar 1753 i Wadstena Slotts-Torn anlagd och 
ar 1816 til l Staden fiyttad Kammarduks- och finare Linne-drälls Fabriqve 
drifwes med framgång. Stadens jord begagnas ti l l production af Spann-
mal, samt något Lin. A f Allmänna Inrättningar finnas i Wadstena ett 
Hospital, ett Curhus samt ett Arbets- och Correctionshus. Fattigförsörj-
ningen förwaltao, enligt särffildt Reglemente, af en dertill wald Comite. 
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Stenninge subsisterar " sörallt denom sin Jord och sina Mörkna 
ber. Handeln och närinqa . hwilka sedan är 1811 der aftagit, tyckas 
Hter smäningom förkofra fig hwartill Landtmannens rikare ffördar och hans 
ökade behof af Stadsmaimaproducler wäsendtligen bidragit. Stadsjorden 
bests til l det masta med Säd och Potatoes; Lin cultiveras mer sparsamt. 

Staden har en Schöla och ett Fattighus, samt aftönar en Läkare, 
som, med wista förordnade personers biträde, förestår Sjukwärdcn. 

Linköpings Slott a Lands-Cancelliet den 14 December 1822. 

Efter Nädigste Förordnande, 

ARV. A. POSSE. 

J. D. Valerius. 



Östergöthlands med Wadstena Läns Fem års Tabell för Landet år 1822. 

Linköping den 14 December 1822. 

Efter Nådigste Förordnande. 

A R V . A R V : S O N P O S S E . 
J. D. W A L E R I U S . 

Stockholm, trodt hos Olof Grahn, 1823. 



Fem års Tabell för Städerne i Östergöthland år 1822. 

Linköping den 14 December 1822. 

Efter Nådigste Förordnande. 

ARV. A R V : S O N POSSE. 

J. D. W A L E R I U S . 
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