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Underdånig Berättelse om tillståndet 
inom Östergötland med Wadstena 
Län, i Ekonomiskt och Statistiskt 
afseende. 

1:o Länets allmänna beskaffenhet. 

Östergötland, af nära 100 qvadralmils vidd och med vid pass 200,000 
Invånare, är gynnadt genom fördelaktigt läge, fruktbar jordmån och myc
ken omvexling uti naturens alster. En blick kastad på dessa ursprungliga 
förhållanden, hvilka från början gifvit folkets verksamhet sin rigtuing, och 
som under tidernas lopp mäktigt inverkat på dess bildning, seder och väl
stånd, torde böra föregå framställningen af denna Landsorts närvarande be
lägenhet. Först derigenom kan uppfattningen af hvad som nu är, blifva 
klar, och klarare inses hvad som kan vara att förvänta af den gryende 
framliden. 

Hufvudsakligaste delen af Östergötland,- den mest fruktbärande, den 
mest befolkade, och den sträckning hvaruti alla Städerne äro belägne, är 
den medlersta. Den är till största delen ett slättland, en från vester åt 
öster lutande dal emellan Wettern och Östersjön, ilolägrigt danad vid norra 
sluttningarne utaf Smålands höjder. Invid Wettern har slättbygden utöfver 
4 mils bredd, som mot öster mera och mera aftager, till dess den slutligen 
blott genuin en smal ådal går ned till Slätbaken. Det öfriga af medlersta 
Östergötland är ett på små berg rikt kustland, samt det utmed Bråviken 
belägna låga slättlandet. 
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Södra delen utgöres af sluttningarne från Smålands höjder, brutna uti 
otaliga oregelbundna berg, backar, och smådalar, småningom sänkande sig, 
samt framskjutande långsträckta och låga åsar, utåt slättbygden, der de slut
ligen dels försvinna, dels här och der förete sig i fortsatt sträckning ät norr. 
Grenna-bergens förlängning följer Wetterns strand, och deruppå är Omberg 
beläget. Mot öster blir landet af mindre bestämd beskaffenhet, i det att 
platta dälder omvexla med klippiga, ofta skogbeväxta ocli vidsträckta, lastan 
mindre betydliga höjder. Blott sydostligaste kusten har någon mera regel
bunden, djupt från hafvet ingående, smal dalgång, likasom en fortsättning 
af utanför varande hafsvik. Norra delen af landet skiljes från den medler-
sta genom Motala-ån, som, alltifrån Wettern intill Roxen, utgör gräns emel
lan slättens bördiga lerjord, och skogsbygdens magrare, högländta trakter. 
En höjdsträckning af urgammal daning följer, norr öm, Motala-uns lopp från 
Wettern till östra ändan af sjön Roxen, der den af vattnet är genombruten. 
Derefter sträcker sig denna ås, ehuru lägre, vidare i samma rigtuing åt 
öster, allt intill Östersjön, utmed Slätbaken brant åt södra sidan, men åt 
den norra långsluttande, med enstaka, afrundade klippor, kring hvilka del 
kullrika, bördiga Wikbolandet blifvit titldanadt, genom hafrets och ström
vattnets gemensamt tillvägabragta uppslamning. Wikbolandet har således 
ursprungligen tillhört landets nordligare del, men räknas likväl nu till den 
medlersta, enär Motala-åns lopp genom sjön Glan, och derifråu foten af de 
skogbeväxta höjdsträckningarne åt öster, nu utgöra begränsningen för den 
norra. Norra delen af landet består hufvudsakligast af en skogbeväxt och 
ojemn större trakt, hvars medelpunkt är Hällestad, der vattnen förena sig 
till utlopp nedåt sjön Glan. Det öfriga är en högre skogsmark, hvars vat
ten aflöper, dels söderut, genom två trånga dalgångar, dels norr ut, åt sjön 
Tisnaren samt vidare åt Nyköping, och som, åt öster bruten uti den olän-
digaste mark, bildar Bråvikens norra strand, under namu af Kolmoren. Vid 
foten af Kolmoren, emellan Glan och Brå viken, utmed den ström som afle-
der snart sagdt alla Östergötlands vattendrag, är ett uppslammadt fruktbart 
näs, som utgör nordligaste stycket af landets medlersta och lägre del. Här 
är , vid den djupt inskurna Bråvikens ända, och vid utloppet af de uti sjön 
Glan samlade vattendragen, staden Norrköping belägen, Östergötlands na
turliga exporthamn. 

Sjön Roxens södra vik är Östergötlands medelpunkt. De stora vatten
dragen Stång-ån och Svart-ån sammanflyta der med Motäla-ån, och de oväg-
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bara, skogbeväxta och mindre behygda höjdsträckningar, som från Småland 
framskjuta och gifva Stång-ån sin rigtning, närma sig der nog mycket 
Roxens låga strand, för att på denna punkt förena landets alla betydligare 
landsvägar från öster, söder och vester. Den stora landsvägen från Norr
köping åt landets norra del, samt kustvägen, äro härifrån undantag. Uti 
denna medelpunkt är staden Linköping belägen, af urgammalt en samlings
plats för denna landsorts invånare, ställe för den högre lagskipningen, säte 
för Biskop. 

Af de tre stora vattendrag, hvilka sammanflyta uti sjön Roxen, är det 
största och vattenrikaste Motala-ån, utloppet för Wettern, som emellan Wet-
tern och Roxen blott upptager ett par obetvdliga åar, och genom sin ut
vidgning bildar Boren och Norrby-sjön. Dernäst störst är Svart-ån, som, 
frän Sommens norra ända alltintill Roxen, genomlöper en vacker och frukt
bar trakt, upptagande en mängd större och mindre åar, hvaraf Skena-ån är 
den ansenligaste. Vid vårvattenflödet förer Svart-ån största vattenmassan 
af de tre. 

Stång- eller Stångs-ån, är det minst vattenrika af de tre, ehuru dess 
lopp är det längsta. Den har sin upprinnelse uti de höga skogstrakterna 
ofyanför och söder om sjön Sömmen, går derifrån sydost genom någon del 
af Calmar Län, och vänder söder om Wimmerby sitt lopp rätt åt norr, 
bildande derefter åtskilliga långa, smala, blott genom låga och till delssan
ka sträckor åtskilda, eller genom sund förenade, sjöar, hvaraf Åsunden och 
Jernlunden äro de största; den har sitt sista fall vid Linköping. 

Fordom benämdes Östergötlands östra hälft Östan-Stångs, och den ve-
stra Vestan-Stångs. 

Från Roxen har den samlade vattenmassan sitt förenade utlopp åt sjön 
Glan, der vattuena från norra delen sammanflyta med de öfriga; och från 
Glan hafva de, under namn af Motala-ström, samfält lopp utföre Norrköpings-
fallen åt Brå viken. 

Uti en långt aflägsen forntid, synes sjön Roxens utlopp hafva varit 
rakt öster ut åt Slätbaken, och har sjöns vattenyta då stått långt högre än 
nu. En genomskärning af sandåsen vid Norsholm har gifvit vattnet annan 
rigtning, sänkt Roxens yta, och prisgifvit flera tusende tunnland ypperlig 
jord åt odlarens plog. 
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Denna landets belägenhet har redan från äldre lider medfört ansen
ligt åkerbruk och tämlig sjöfart. Genom Göla-Kanals fullbordande har sjö
farten fått en nv anledning till förkofran och utvidgande, i det den kan 
idkas så väl från Länets medelpunkt och från dess vestra t rak te r , som från 
de utmed Östersjön betagne östra. Man kan numera anse Länets största de
lar äga förmånerna af ett kust land, jemte de förut ägande af dels bördigt 
s lä t t land, dels skogrikt och vattenrikt uppland. Kus ten , som ägde segelfarl 
på Saltsjön, kunde förr räknas till 19 m i l ; nu är den ökad med 26 mil. 
Södra delen har i mindre mån närmat sig segel lederna, men den har likväl 
genom desamma vunnit 4 mils närmare väg till en expor thamn, hvi lken, 
tor alt vara konstgjord, likväl ej hör i ringare mån bidraga till lättad af-
sätlning af ortens produkter , än om den vore danad ensamt af naturen. 

Man har förut trott sig finna klimatets förbättring till långvarigare 
höstar och tidigare vårar , men sednaste årens erfarenhet lemnar snarare an
ledning till en motsatt s lutsats , då slädföre i October och slädföre i Maj 
vitna om ett förhållande, som ej är mildare än del fortina. De små för
ändr ingar , som kunna föregå på jordytan af detta L ä n , äro alltför ringa för 
a t t i märklig mån inverka på klimatet i det hela, och det enda som dervid 
med någon visshet kan förmodas, är at t vinterföret nu mera hastigare upp
hör i de trakter, de r skogarne blifvit afhugsme. 

Ut i den år 1828 om det ta Läns tjllstånd afgifne Berät telse, är Dags
mossens utdikning o m n ä m d , såsom ett företag af vigt, hvilket till största 
delen var fullgjordt. Vidare odling deraf har emedlert id ej ägt r u m , eme
dan bästa marken af enskilde frånvunnits denna Kroiio-Jägenhel, samt det 
återstående beslår hufvudsäkligen af b run mossjord, livars fruktbargörande 
för det närvarande skulle medföra större kostnad, än som motsvarar deraf 
förväntande afkastning. 

Deremot är förslag uppgjordt a t t tillvinna Länet en tillökning af 4 ,000 
Tunnland fruktbärande jord, samt at t derjemte förbättra och göra torr en 
ej obetydlig sankare jo rdrvmd, genom sjön Tåkerns sänkning. Denna är 
lä t t , ehuru med ansenlig kostnad, verkstäl lbar , genom öppnande af en ti l l
räcklig afloppsgraf norr u t , de r Mölna-ån aflör sjöns vatten å t W e t t e r n , och 
der marken är dels sank, dels jenin utan höjder , och sänkande sig ti l lräck
ligt inom ett afständ af \ mil vid pass. — Det ankommer nu på s t rand-
ägarue, att besluta sig till företaget, hvilket synes vara ganska lönande om 
det verkställes med drift och ihärdighet. 
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2:o Invånare. 
Folkmängden utgjorde vid 1837 års slut, enligt då förrättade mantals-

skrifningar, 177,383 personer på landet, och 20,742 i staderna, eller till
sammans 198,125. Af desse tillhörde 94,451 mankönet och 103,674 qvin-
könet. Den visar sig således, sedan 1832 års slut, ökad med nära 6 pro
cent af dåvarande folkmängd, eller 10,702 personer, vid pass hälften af hvar
dera könet. När man tillägger det antal, som ej uti mantalsläugderna an
tecknats, torde folkmängden vid 1837 års slut kunna anses uppgå till nära 
200,000 personer. 

Under dessa 5 åren har ej någon allmän farsot varit öfver hela Länet 
gängse, ehuru vissa mindre trakter deraf kunnat vara hemsökte. Cholera 
morbus, som med besättningen på en båt, 1834 om sommaren, fördes frän 
Jönköping till Wadstena, bortryckte derslädes 215 personer, eller helt nära 
1/8 af stadens hela folkmängd. Smittan flyttades äfven till någre få orter 
inom Länet, men utbredde sig ej med någon betydenhet, och medtog der-
före ej så många lif som andra smittosamma sjukdomar, t. ex. rödsot och 
nerffeber, understundom göra. Förutom de i Wadstena, alledo 90 personer 
inom Länet af Choleran. Godt helsotillstånd i allmänhet, fred och lugn 
och tillräckliga skördar, hafva samfäldt bidragit till förökande af folkmäng
den, hvilken nu, vid 1838 års slut, kan antagas med visshet uppgå till mera 
än 200,000. 

En allmän iakttagelse i detta Län, är, att qvinnornas antal betydligt 
öfverstiger männernes. Detta förhållande, som i hela Riket lärer äga rum i 
proportion af 107 till 100, visar sig här så, att för 100 uti mantalsläng-
derne antecknade af mankön, finnas der 110 af qvinkön. För landsbygden 
allena är förhållandet såsom 100 till 108, för städerne allena såsom 100 till 
125; och för Wadstena stad allena såsom 100 till 145. Orsaken härtill är 
ej utredd, men då den icke är att finna uti skiluaden emellan antalet födde 
af man- och af qvinkön, ty af personer under 15 år är förhållandet blott 
såsom 1,000 till 1,005 — så måste detf vara alt söka dels uti de äfveutyr-
ligare och för helsan skadligare arbeten, hvarmed männerne sysselsätta sig, 
dels ock uti det oordentliga lefnadssätt, som hos mannen ofta blir en vana, 
hvilken alltid undergräfver helsan och stundom leder till brott, som slutligen 
skilja honom från samhället. Bland i mantal varande befinnes, att för 100 
af mankön på landet är det 101 af qvinkön, och i städerne för 100 af man-
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kön, 125 af qvinkön. Bland de såsom öfverårige eller annars utur mantal 
uteslutne, befinnes, att på landet är för 100 af mankön, 164 af qvinkön; 
och i städerna för 100 af mankön 282 af qvinkön. Antalet af äldre qvin-
nor är synnerligen öfvervägande. 

Folkets bildning måste jag anse vara i framskridande, ehuru jemförelse-
punkter alltför mycket saknas, för att deröfver kunna fälla ett obestridligt 
omdöme. Den ytligare bildningen, förmågan att läsa, skrifva och tala, är 
uppenbarligen mera utbredd bland massan än förut, men huruvida den grund
ligare, själens moraliska utbildning till upplysta och rigtiga begrepp om 
menniskans bestämmelser och pligter mot sig sjelf och mot samhällel, för 
närvarande står på en högre ståndpunkt än förr, derom vågar jag ej yttra 
någon afgjord öfvertygelse. Det är blott i pröfningens stund som detta med 
visshet kan gifva sig tillkänna; och lyckliga, fredliga och lugna år, hafva 
under nu ifrågavarande period icke medfört andra pröfningar, än de indivi
duella, hvaraf de speciella dragen ej äro nog samlade för att gifva nödigt 
ljus åt detta ämne. 

Hvad som emedlertid visar sig ovedersägligt, är, att Folkets välkända 
laglydnad fortfar på ett hedrande sätt, ådagalagd så väl genom passiv lyd
nad, som genom verksamt biträde för lagarnes och ordningens upprätthål
lande. Härmed förstås likväl egentligen de lagars, hvilka äro inskrifne uti 
folkets bröst, såsom oföränderliga grundsatser uti ett hyfsadt samhälle; men 
icke så deras, hvilka äro conventionella, och en tid göra^ till brott sådant, 
som en annan tid är tillåtet och föremål för vinstgifvande täflan. I öfrigt 
kan ännu sägas, hvad uti Berättelsen af år 1828 så träffande anföres: "Fol
ket är laglydigt men sjelfständigt, känner sina skyldigheter och uppfyller 
dem villigt; men äfven sina rättigheter, och fördrager ej att de trädas för 
nära." 

Sedligheten är ej, efter hvad de offentliga handlingarne vid handen gif
va, nu bättre, än den tid förra Fem-Års-Berätlelsen afgafs, med undantag af 
fyllerilasten, hvilken uti många delar af Länet betydligt minskats. Om än 
vissa trakter fortfarande utmärka sig genom mindre nykterhet, så finnas lik
väl socknar, hvarest det allmänneligen bland allmogen räknas för en skam 
att vara öfverlastad, och vid markuadstillfällen ser man nu de hemresande 
uti en långt skickligare författning, än hvad som förr var öfligt och vanligt. 

Allt 
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Allt hopp är för hand, att dessa fövedömen af nykterhet skola vinna efter
följd hos allmogen i allmänhet, samt öfvertygelsen, bruket och vanan sluta 
en beståndande förening till dess befrämjande. Andra Nykterhetsföreningar 
äro här ej uti någon olfentlig verksamhet. 

Stölder och andra större och mindre brott hafva, under de år som 
utgöra föremål för närvarande Berättelse, icke tillväxt i samma förhållande 
som folkmängden. Brottslingarnes antal har, i medeltal, för hvardera af 
dessa år, uppgått till 1 pä 600 af hela folkmängden, samt 1 på 319 af de 
mantalskrifne; med undantag dock af förhållanderne inom Norrköpings stad, 
hvarest de uppgått till 1 för hundradefemtio af folkmängden, politie-brott 
inberäknade. 

Folkets konst och näringsflit har ännu ej uppbringat slöjdskickligheten 
till den ståndpunkt, som kan förvissa om samma snabba fortgående i lidens 
riktning, som vissa andra främmande länders bättre provinser hunnit. Ele-
menter dertill finnas likväl både uti vissa enskilda anstalter, der undervis
ning meddelas, som ock förnämligast uti den naturliga fallenhet, hviiken 
outvecklad hvilar hos så stort antal menniskor, fastän deras förmåga och 
verksamhet ej blifva förde på den väg, som leder till industriens stora mål. 
Befordrandet af de hvilande förmögenheternas utveckling till gagnelignste 
verksamhet, är en sak, hvilken, högeligen är värd statsmannens alfvarligaste 
uppmärksamhet. 

Välmågan inom detta Län är ganska allmän hos alla sjelfägande, och 
hvilka äfven utgöra största mängden. Arrendatorer och brukare, torpare 
och backstuguhjon, hafva sin utkomst allt efter de villkor, hvarpå de motta
git det ställe de bebo, och efter livars och ens, af dem, förmåga att göra 
sin verksamhet fruktbringande. Inhemtade upplysningar och inkonme upp
gifter sammanstämma deruti, att den tillökning uti antalet personer som 
fordra fattigvård, hvilken de större och tillväxande städerne få vidkännas, 
ingalunda sträcker sig öfver hela Länet. Socknar finnas, der deras antal 
minskats mot förr, och uti af landsbygden är det ej ökadt, oaktadt folk
ökningen så hufvudsakligt skett bland den mindre förmögna klassen. Uti 
en del af socknarne på landet åter, har de fattiges antal tillväxt, helst 
der, hvarest lokala omständigheter föranledt och befordrat uppkomsten al 
backstugor på ofruktbar mark eller alltför inskränkt område, samt der, hvar-

Femårs-Berättelse för Östergötlands Län. 2 
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est ett öfvergående tillfälle till arbetsförtjenst, eller illa beräknade förhopp
ningar deruppå, samlat ett större antal hushåll, än det som traktens vanli
ga rörelse kan fördelaktigt sysselsätta. Äfvenväl uppgifves det af åtskillige 
landthushållare vidtagne stat-torparesystemet, att vara en källa till ökande 
af fattigpersonalen; och nekas kan ej, att ringaste missbruk härvid dertill 
föranleder, enär stat-torparen sällan äger hopp-att se sin flit och omtanka 
bereda honom bättre villkor på äldre dagar, hvaremot den förutseende hus
bondens jordtorpare äga en visshet derom, som hvarje godt år bekräftar. 
Hopplöshet gör slutligen modlöshet, hvilken oftast alstrar benägenhet att 
dränka bekymren i glaset. Deraf härleder sig sedan fattigdomen, om den 
ej förut af andra orsaker hunnit medföras. Presterskapet har äfveti funnit, 
att ungdomen tilltager uti sedeslöshet, och att detta ansenligt bidrager till 
ökande af antalet fattige, enär deraf härledas endera barn utom äktenska
pet af unga, oförsörjda mödrar, eller ock förtidiga, obetänkta giftermål, utan 
andra tillgångar och medel att underhålla hustru och barn, än friska lem
mar. Denna egendom är visserligen för dess ägare den lyckligaste, men ej 
ensam tillfyllestgörande, då beräkning och arbetshåg alltför ofta saknas. Ar
betsförtjenst fattas gemenligen ej för någon som vill och kan arbeta. Pri
serna på dagsverken vid jordbruket äro allmännast oförändrade under dessa 
5 åren; 16 a 21 sk. Banco, alltefter tiden på året, för drängedagsverke, 
och för qvins 8 ä 12 sk. B:co, utan kost. Det ligger likväl i sakens natur, 
att backstuguhjonens bergning är i högsta måtto osäker, med mindre de 
idka något lönande handtverk eller husslöjd. På konstfliten och konstfär
digheten beror således större eller mindre välmåga hos denna klass, uti hvil-
ken folkökningen hastigast äger rum. Häruti ligger ett ytterligare skäl att 
befordra slöjd-skicklighetens allmännare utveckling genom upplysning, un
dervisning och gynnande fölfattningar. 

Allmänna välmågan har de sednare åren ökat sig derigenom, att jord-
egendomarnes värde stigit, och inkomsten af jord äfvenväl blifvit större, 
dels genom varuvärdets stegring, dels genom lättare afsättning. Göta-Kanal 
och ångfartygen hafva härtill bidragit, hvarom mera längre fram. 

3:o Näringar. 
De hufvudsakligaste näringarne uti en ort äro alltid de, hvilka uti 

ortens naturliga beskaffenhet äga sitt ursprung. — Sålunda har jordbruket 
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från uråldriga tider varit Östergötlands hufvudnäring, uti södra delen för-
enadt med betydligare boskapsskötsel; äfvensom norra delen, samt några 
trakter af den östligare, tillgodogöra sina skogs- och malmtillgångar genom 
vattenfallens begagnande för Bruksrörelse. Särskilde naturförmåner och sär
skilda tidsförhållanden hafva derjemte alstrat ätskillige Binäringar, likasom 
granskapet af haf och segelled alstrat handel och sjöfart. 

Jordbruket, hvarmed här förstås åkerbruk och boskapsskötsel förenade, 
har uti de fruktbaraste trakterna på sednare åren begynt sin öfvergång från 
gamla bruket, med halfva åkerjorden i trade, till det mera productiva vesel-
bruket, med en ringare del af åkern hvilande för hvarje år. Erfarenheten 
har här redan stadgat öfvertygelsen om vexelbrukets nytta, äfvensom om 
nödvändigheten af åkerjordens trädande tidtals. Allmogen har begynt odla 
klöfver och föda mera boskap, ehuru mängden ännu qvarhålles vid gamla 
vanor, dels af försigtighet och tvehågsenhet, dels af tröghet och fördom. 

Af sädesslag odlas mest råg, korn och blandsäd, dernäst hvete, hafra 
och ärter, allt utöfver ortens egna behof, så att uti vanliga år 100,000 tun
nor troligen försålts till andre Län, förutan det branvin som dit utförts. 
Uti södra orterna af Länet, Ydre härad och Kind, har spannmålsproduktio
nen varit stigande i högre förhållande än folkmängdens ökning, emedan der-
ifrån nu ofta säljes spanmål, då desse härader förr i vanliga år köpte. 

Potäter odlas numera betydligt utöfver livad Länets invånare till sin fö
da hafva af nöden. Öfverskoltet, hvaraf afven något år utskeppning kan äga 
rum, användes mestadels till bränvinsbränning, samt, i ringare mån, till 
kreaturens utfodring. Troligen skall potates-odlingen ännu vidare utvidgas. 

Andre rotväxter odlas merendels blott till vanliga hushållsbehof, ehu
ru någre få större jordägare begynt odla kålrötter i stort på åkerfälten, och 
gjort det med framgång. 

Hvitbetan har hittills, blott till försök på ett och annat ställe i smått, 
blifvit odlad. Närvarande erfarenheten häraf synes visa, att, i denna lands
ort, hvitbetan icke gifver högre afkastning, än som bort kunna påräknas af 
kålroten, potäterne och hvetet, samt, att så länge colonial-sockrets pris kar. 
hållas så lågt som det de sednare åren varit, skall hvitbetan ej komma att 
i denna ort odlas till någon betydligare mängd. Då emedlertid mycken jord 
i vissa trakter här finnes, som är ganska tjenlig för denna rotfrukt, så torde 
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i en framlid, då goda sädesskördar nedsätta priserna på spanmål och polä-
ter , samt då klimatvandt frö kan erhållas från Skåne, någon betydligart; 
hvitbetsodling nog blifva möjlig, helst om sockerberedningen deraf kan för
enklas till ett hushålls-bestyr. 

Af oljeväxter odlas rapsat på ett och annat ställe; men klimatet är i 
allmänhet nog hårdt för denna i goda år lönande växt. En oljenlig vinter 
ödelägger lapsatfältet, och som den derjemte fordrar stor gödsellillgång, men 
icke bidrager till ökande af foderförråderne, sy är den i allmänhet ej Ijen-
lig att ännu, på troligen mycket lång lid, ingå uti vårt vexelbruks-svstem 
för ett sjelfständigt jordbruk. Odlingen af papaver eller vallmo fortgår ej 
vidare, emedan den i längd ej visat sig lönande i stort. Svårigheterna tor
de förnämligast ankomma derpå, att man saknat de redskap för såning, rens
ning m. m., som denna oljeväxts odling erfordrar om den skall bära sig väl. 

Hampan odlas obetydligt, och linet endast i sydligaste delen af Länet 
till någon afsalu. Humla odlas alltför litet, och till afsalu blott uti en soc
ken, Skedevi, den nordligaste inom Länet, och hvarifrån måhända 1000 LM. 
årligen öfverhufvud försäljas. 

Trädgårdsväxter och frukter odlas knappt utöfver husbebof, annorstädes 
än i granskapet af sådane städer der afsällning för dem finnes, nemligen 
Norrköping och Linköping; och der är tillförseln stark. Någon liten skepp-
ning kan häraf äga rum på Stockholm. 

Af foderväxter odlas: på åker hufvudsakligast klöfver, äfven vicker; på 
ängar hufvudsakligast thimotej. Sednare åren fortgå likväl försök äfven med 
andre grässlag. Sankare ängar och de med löfskog beväxta äro merendels 
lemnade åt naturens ensamma verksamhet; på få ställen äro konstgjorda vatt-
nings-anstalter. Det är framliden förbehållet att härutinnan tillvägabringa 
ändamålsenliga förbättringar, när dagsverkspriserne och höpriserne blifva uti 
motsatt förhållande till hvarandra, än livad de nu vanligen äro, samt då 
insigterna uti mekaniska hjelpmedlens användande blifva allmännare. Ett 
exempel alt de ofta kunna bidraga till förut oväntade förbättringar har detta 
Län emedlerlid att förete vid Gusum, der en sank, af bäckar genomskuren 
och under förbiflytande åns vallenhöjd belägen äng gjorts så torr att arti
ficiella grässlag der odlas. 
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Uppodling af oländig mark till åker och äng fortgår öfverallt i mera 
och mindre mån , men sammanlagt till en betydlig rymd af flere hundrade 
tunnland årligen. Den största nyodl ing , som under de sednare 5 åren ägt 
rum på ett s täl le , är den af Hofs-måsse 455 tunnland ypperlig jordmån, der 
vattnet får silt aflopp efler genomgräfning af en smal ås , och der kringlig
gande byar och jordägare nu se bördiga åkerfält i stället för den magra 
starrängen. 

Af åkerbruksredskap intager den gamla Svenska kroken, som uti olika 
landskap bär de olika namnen af trädstock, årder m. fl. alltjemt första rum
met , hvilket den troligen får bibehålla såsom nära oundgänglig. Plogen har 
emedlertid nu blifvit mera allmän och mera nödig än förr, och åtskilliga 
slag af harf, såsom exstirpator, myllharf, billharf m. fl. äro försökte, och dels 
antagne såsom gagneliga, dels förkastade såsom otjenlige, alltefter redskapens 
och jordmånens mera eller mindre lämplighet till hvarandras ömsesidiga huf-
vudegenskaper; men intet nyt t åkerredskap har här uppfunni ts , så vida man 
ej vill nämna ett högst enkelt , men derjemte högst ändamålsenligt , som begag
nas alt afskära plogtiller uti korta stycken. Det består blott af en släpande 
rist med stock och handtag. Flere uppfinningar hafva skett för inrät tandet 
af enkla och för mindre jordbrukaren användbara tröskverk; och det har 
lyckats åstadkomma sådane, hvilka med fördel begagnas äfven af torparen. 
De äro särdeles lätt f lyltbare, fordra ej någon särskild tillbyggnad vid logen, 
föga kostsamme, lätt förfärdigade, aftröska så skyndsamt som de vanligen 
hittills brukliga verken för oxar , och lemna halmen ostympad. Allmoge och 
arrendatorer hafva ock begynt begagna dem mycket. 

Boskapsskötseln står på en ganska låg s tåndpunkt , ehuru man på vissa 
trakter och enstaka ställen vet att draga temlig inkomst af ladugården, och 
ehuru ladugårdsprodukterne öfverstiga Länets behof. Största bristen är be
stämda begrepp om kreaturs-racernes särskilda egenskaper, samt om sättet 
att använda fodertillgången så att största afkomsten vinnes. T id efter annan 
har med stor kostnad utländska kreaturs-slag införskrifvits, men ingenslädes 
hafva de ulträngt de inhemska. Ämnet är ännu dunkel t för landthushål la-
ren i denna or t , och outredt ä r , huruvida ej inhemska slag, som genom 
sorglällig vård och insigtsfull behandling förädlades, skulle vara de mest 
fördelaktiga uti vårt l and , hvarest sträng och långvarig vinter påkallar någon 
frihet den varmaste sommart iden, och der ofantliga sträckor af stenbunden 
eller ofruktbar mark göra mulbetets begagnande till e n , på annat sätt oåt-
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komlig inkomstkälla, som uti vissa trakter är af stor betydenhet. Sydligaste 
delen af Östergötland hemtar från betesmarkerne möjligheten at t afyttra en 
ansenlig mängd smör och ost , och har derigenom grundlagt sitt tillstånd af 
välmåga. 

Tanken har de sednare å ren , dels genom föredömen af mera insiktsfulle 
landthushållare, dels genom stigande upplysning och lättare afsättning, all
männare begynt fasta sig vid angelägenheten att draga inkomst af ladugåi-
d e n , och har derigenom på de större egendomarne föranledts osltryckerier, hvil
kas produkter i temlig mängd afskeppas från Norrköping och Linköping. 
Detta afgörande steg till förbättring af Ladugårdsskötseln torde medföra nu 
knappt anade följder för denna landsort ; och det är att förmoda, att så väl 
Länets hushålls-sällskap som enskilde fortfara med de uppmuntr ingar till 
beredande af ädlare slag, samt till förbättringar uti kreaturens skötsel och 
utfodring, som äro påbegynte genom praemier och genom föredömen. 

Ändamålsenligaste användandet af fodertillgångarne hafver varit föremål 
för åtskilliga försök under de sednare å ren ; och det är att hoppas, att de 
fortsättas af de kunnigaste landthushållare. Ännu är man ej hunnen så långt 
i erfarenhet hä ru t innan , alt något vigtigare och allmännare resultat deraf 
härflutit. Ut i nästan hela Länet är halmen ännu den drygaste delen af bo
skapens vinterföda; höet är den mindre delen, helst på vissa trakter af 
s lät tbygden hvarest ängarne äro högst inskränkte, och deras afkastning för-
behålles hästar och får. Vexelbrukets u tbredande skall åstadkomma förbätt
ring härut i genom klöfver och rotfrukter. Men ett för Sverige eget problem 
att lösa, är bästa användandet af den mängd starr och annat sämre hö, snm 
skördas på våra vidsträckta sänka ängar; och dertill hafva vi ännu knappt 
gjort första steget. 

Dranken, som vid bränvins-bränning fås, har uti detta Län i al lmänhet 
och hufvudsakligast begagnats på det sätt, som medför den egentligaste för
m å n e n , nemligen för gödkreatur af hornboskap och svin. Dess egenskap att 
göra halmen mera närande har gjort den till en dyrba r hjelp för landtman-
nen, och äfven föraniedt. att den på många ställen tagits till biträde vid 
kornas utfodring. Likväl är del att hoppas , att rotfrukter skola uti sist-
nämde afseende uttränga dranken. Man har redan på många trakter be-
gynt använda dem i större mängd , orb äfven metoden alt genom fodrets 
jäsning göra det smakligare och mera närande , är ett sätt att göra dranken 
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mera umbärlig. Deremot är den såsom lillblandning nödvändig vid den af 
någre landlhushållare inom Länet begagnade utvägen att föda dragoxarne med 
hästgödsel i stället för halm; och för svinens föda, samt de första veckorna 
af oxars stallning, är ännu intet medel utfunnet, som till samma låga pris 
och med lika nytta kan begagnas som dranken. Stigande priser på bränsle, 
och de större tillgångar på saftigare och mera födande foder, som vexelbru-
ket lemnar, torde i framliden önskvärdt förändra dessa förhållanden; men 
lör närvarande kan det ej nekas, att ett bränvinsbränniiigs-förbud medför 
ekonomisk förlust för detta Län vid alla tillfällen, då det ej föranledes af 
verklig brist på spanmål. 

Stallning af gödoxar höst- och vintertid har under de sednare åren 
blifvit en mera och mera begagnad gren af ladugårds-skötseln, som inbrin
gar penningar för året, i förening med ökad gödseltillgång, som förbättrar 
jorden på längden. Sistlidne år försåldes från detta län till annor ort, emel
lan 2 och 3,000 stalloxar, hvaraf likväl de fleste, föregående sommar och 
höst, ogödde införts från Småland; och all anledning är att detta sätt att 
tillgodogöra fodertillgångarne år efter år blir allmännare begagnadt. 

Fårskötseln eller ullkulturen, hvilkeu på sednare åren fäslat så mycken 
uppmärksamhet och blifvit föremål för så många landlhushållares spekulatio
ner, har äfven uti delta Län vunnit någon förbättring, dels derigenom att 
ett par tusende finulliga får inkommit från utrikes orter, dels derigenom att 
man begynt en bättre utfodring, än som" förr ägt rum. Högst få landlhus
hållare hafva öfvergått till att söka sin största ladugårds-afkastning utaf får-
afveln, och det är ej att förmoda alt Östergötland blir någon hufvudort lör 
finare ullproduktionen. Naturliga, för finulliga får passande, betesmarker äro 
här högst sällsynte, och jorden är här uti allt för högt pris för att man 
deraf i allmänhet kan utlägga något betydligt till fårbelen. Andre landsor
ter, hvilka äga motsatte förhållanden, t. ex. Westeigötland, komma troligen 
att producera fin ull för bättre pris, än hvartill den här kan lemnas, och 
derföre skall förmodligen blott vid en och annan dertill mera lämplig egen
dom, de finulliga fåren här komma att bibehålla sig, såsom inkomstgifvande. 
I allmänhet skall det ullrika slag, som tillika ger god slakt, blifva för den-
na landsort fördelaktigast och bäst passande, i de föga talfika fårhjordar som 
hvar och en underhåller på sin inskränkta jordvidd. 

Hast-afveln bibehåller sig ungefärligen vid hvad den en längre lid här 
i orten varit, och de anstalter, som till dess förbättrande vidtagits genom 
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stationerande af 12 å 15 Stuteri-hingstar hvarje Sr , samt genom anskaffande 
af enskil te , hafva visat sig medföra denna nyt ta . Inträffande förbättring 
eller förädling af hästslaget är ej alt förmoda annorlunda än småningom, 
och genom långsamt fortskridande på den bana som blifvit be t rädd i sådant 
ändamål , med mindre än att remontpr iserne så skulle höja sig, att s törre 
hästars uppfödande blefve en lönande spekulation. Nu åstundar bonden ej 
att uppföda större hästar , emedan hans hushållning och belägenhet gör det 
fördelaktigare och nödvändigare att äga flera små hästar än ett inskränktare 
antal stora. Våra backiga vägar, våra ojemna åkrar och ängar , våra bergiga 
betesmarker, utstaka ock vägen för vår landthushållnings gång uti delta af-
seende. 

Afveln af svinkreatur och fjäderfä står på en ganska låg s tåndpunkt , 
bvarföre ock deras produkter äro af mindre god beskaffenhet, Insigterna uti 
sådane djurs skötsel och begagnande äro särdeles inskränkta; men då varorne 
det oaktadt äro jemngode med dem från andre orter i r iket , och begärliga 
t i l l höga priser, så utgör afsättningen deiutaf en ej obetydl ig inkomst för 
invånarne i detta Län. 

Skogarne hafva under de sednaste 5 åren märkbart minskats uppå de 
trakter som angränsat s lät tbygden; och förhöjde priser vilna dersiädes här
om. Många sammanträffande orsaker hafva härti l l bidragit. Behofvet af 
byggnadsvirke har ökats genom ökad folkmängd och stegrade anspråk på 
rymligare boningar ; behofvet af stängselvirke har ökats genom fortgången af 
laga skiften; behofvet af bränsle har ökats genom ökadt antal af bostäder, 
och på en och annan trakt ökad branvins-bränning. Hvaremot , sedan de 
närmast boende skogsägare, som vanligt utan riktig beräkning, för en hasti
gare inkomst skul l , afsålt sine skogstillgångar, så att de sjellva lida b r i s t ; 
sedan laga-skiften af skogsmarker föranledt deras brådstörtade afvei kning och 
förstöring utan motsvarande gagn; sedan åtskilliga al lmänuingar blifvit för
sålde och på en gäng af köparne afhuggne och använde , så har på många 
ställen skogs-gränsen blifvit med ens aflägsnad en mil eller mera från der 
den förut varit. När härt i l l lägges att Ångfartygen långs Kanallinien med
taga betydligt bränsle , att ökadt manufaklur-smide och gjutning i stor skala 
på ställen utan egne skogstillgångar öka åtgången, och bruksägare, som aga 
skogar, nu mera derpå sälta fördubbladt vä rde , så inses lätt orsakerne till 
prisernes allmänna stegring uppå denna nödvändighetsvara. Skogsbrist emot

ses 
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ses emedlertid ännu ej; men väl nalkas den tid, då slättbygdens invånare 
höra vara betänkte uppå sattet att förminska deras skogsbehofver, och egarne 
af Ångfartygen att till dem begagna annat bränsle än ved. 

Alerplantering af skog har hittills varit nästart uteslutande endast natu
rens verk, det är likväl att hoppas att Länets upplystave invånare snart sko
la begagna de kala, men blott till skogsväxt tjenliga, höjder, hvilka nu på 
många ställen blifvit allmännare, till besåning med frö af tjenlige trädslag. 

Härads-allmänningarne halva undergått den reglering, som genom Eders 
Kongl. Majestäts och Rikets Kanumar-Collegii Circular af den 14 April 1824 
blifvit anbefalld, med undantag af någre mindre, hvilka dels blifvit, dels 
skola blifva försålde, samt af Bråbo Härads betydliga allmännings-marker, 
hvilka på hemmanen fördelats, och Kinda Härads, som är obegagnad i an
seende till sitt läge. Trakthuggning blir härigenom i allmänhet införd, med 
beräknad återväxt till 100 a 120 år; och såvida bland häradsboarne finnas 
personer med drift och omtanka, som vilja åtaga sig bestyret och omsorgen 
med desse Skogars vård, så böra de kunna bibehållas ,i godt skick för härads-
boernes gagn och bästa. Största svårigheten ligger emedlertid uti närvaran
de generations benägenhet att gripa framför sig inpå de efterkommandes rätt. 
Af Kronoparker finnas numera uti detta Län endast 3:ne: nemligen Omberg, 
Ycke och V. Malmskogen, samt dessutom en liten planteringshage nära Lin
köping österut. Omberg är af vigt för kringliggande slättland, som derstä-
des får köpa något ved, samt afhämta vidjor till deras stängsel, äfvensota be
gagna mulbete. Ycke är för närvarande ej af särdeles vigt, men blir det 
med hvarje dag mera, alltsom skogsgränsen närmar sig den trakt der denna, 
med gammal och stor skog beväxta, park, är belägen. Vestra Malmskogen är 
af ringa vidd, och gagnas nästan blott för Regementernas behof vid mötes
platsen, samt till mulbete för kringliggande hemmansegares kreatur. 

Alla större skogar i Länet bestå af tall och gran, fastän vissa trakter, 
helst uti skärgården, kunna ega temligt betydlig tillgång af ek och björk. 
Björkskogen torde i allmänhet bibehålla sig oförminskad, emedan den snart 
uppväxer der barrskogen blifvit afsvedd; men tillgångarne på ek hafva un
der de sednare 5 åren särdeles med tagits. När ekförsäljningen först frigafs, 
afyttrades mångenstädes ekbjelkar till ungefärligen samma pris som furu-
bjelkar af lika storlek, och vackra och dyrbara ekar försåldes mot en ringa 

Femårs-Berättelse fr. Östergötlands Län. 3 
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penning. Nu finnes ej mera möjligheten alt få köpa sådane, och spekulatio
nen finner ej sin räkning uti att uppdraga nya. 

Den vid Bisp-Motala tillämnade ekplantering har upphört, och den in
skränkta på Omberg verkställda, har ej frambringat något önskligt resultat. 

Stenkol och brandskiffer äro ej att tillgå inom Länet; men bräntorfhar 
på några få ställen blifvit begagnad. Betydligare bräntorfsmåssar äro säll
synte, ehuru det låter förmoda sig att de förefinnas på flere stallen, än dem 
inan nu känner, och att mera vana och vidgade kunskaper skola medföra 
Upptäckten déraf, och begagnandet när behofvet blir större och priserne på 
Veden ännu högre. 

Bruksrörelsen, som uti detta Läns norra del, och uti någre trakter af 
den östra, af ålder varit betydlig, är väl numera inskränkt, men har dock 
på sed naste 5 åren utvidgats. 

Kopparverk äro vid Åtvidaberg och Gotten vik, med grufvorne: Mormors, 
Bergsbo, Haggrufvan, belägne inuti landet och tillhörige egaren af det först-
nämda; samt Arvidsbergs, belägen vid hafsstranden och tillhörig egaren af 
det sednare. Dessutom finnes en först uti sednaste åren bearbetad grufva på 
en holme ytterst i södra skärgården kallad Fängågrufva, hvarest 8 till 1200 
Skit malm årligen hafva brutits och begagnats vid ett litet kopparverk i Cal-
mar Län. Äfvenväl äro uti Länets nordveslra trakt, Godegård socken, nå
gre mindre betydliga grufvor, kallade Båtsbergs- eller Svenskhullts-grufvorne, 
tillhörige Isåsa Kopparverk i Örebro Län. 

Vid Mormörs-grufvan, som har 160 famnars djup, uppfordras nu årligen 
genom en vacker konst, vid pass 5,000 Sk2£. malm; vid Bergsbo-grufvan från 
107 famnars djup genom ångmachin årligen vid pass 30,000 SkU, samt vid 
Haggrufvan, 50 famnars djup, 3 å 4,000 dito. Deraf tillverkas årligen 1,300 
Skit garkoppar, eller något derutöfver. Åtvidabergs kopparhammare förarbe
tar häraf vanligen utöfver 300 S/fcÄ; och det öfriga afyttras dels till inrikes 
messingshruk, dels exporteras det från Norrköping. 

Vid Arvidsbergs grufva har sednare åren öfverhufvud uppfordrats 1000 
a 1,100 Sk malm, hvaraf 80 till 100 SkU. garkoppar vid Gottenvik blif
vit tillverkad. 
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Mässingsbruk är ett, vid Gusum, der tillverkningen de sednare åren 
ökats från 70 å 80 SkU råmässiog till 110 å 120 SHk trådband och tråd-
verksmässing, hvaraf största delen på stället förarbetats till mässingstråd ock 
till knappnålar. Af mässingstråd har försäljningen sednare åren ökats från 
30 ä 40 SkU till 80 a 90, och hvaraf största delen afyttrats på utrikes ort. 
Emellan 30 å 40 SkU. tråd har dessutom årligen på stället användts till 
knappnålar, krok, häktor, och ett par tusende qvadralfot väfnad. Knappnå
lar tillverkas årligen ungefär 18,000 bundtar, 15 bref i hvardera; och af 
mässingsväf hafva många vackra arbeten förfärdigats, till en del målade; allt 
till inrikes försäljning. 

Jernverken äro: 1 kanongjuteri, 1 annat gjuteri i liten skala, 2 masug
nar för tackjerns-blåsning, 32 stångjernsbruk med 73 härdar och 44 ham
mare, hvaraf dock 2 stycken bergsmanshammare de sednare åren intet smidt; 
manufakturverk dels förknippade med stångjernsverken, dels till ett antal af 
10 särskild te mindre, med 20 hammare; 1 större mekanisk verkstad samt 
2 mindre. 

Jerngrufvor finnas till stort antal, men de äro små och många af dem 
bearbetas ej mera. De betydligaste, som nu bearbetas, äro belägne i skär
gårdstrakterne, och lemna årligen vid pass 15 å 16,000 SkU. malm, deraf 
äro Petängs eller Ormstorps-grufvorne mest gifvande. Malmen håller omkring 
40 procent, samt utföres till stor del åt Calmar Läns bruk. 

Kanongjuteriet på Finspång hemtar sin malm för det mesta från Söder
manland med lätt transport; eger tillräcklig koltillgång och har de sednast 
förflutna 5 åren öfverhufvud årligen lemnat kanoner och ammunition till 
2,750 SkU årligen, förutan annat gjutgods till 350 SkU. Arbetet är förträff
ligt och jernets styrka öfverträffar ofta all förmodan. Finare gjulgodset har en 
fulländning söm sätter det framför allt annat sådant af inrikes tillverkning. 

Masugnarne för tackjernstillverkning äro: Finspång med verkställd »lås
ning till 2,250 SkU. årligen öfverhufvud; och Borkhult, som hemtar någon 
del af sin malm från Utö grufvor i Södermanland. Der uppgår blåsningen 
till 1,230 SkU årligen öfverhufvud beräknadt. 

Stångjerns- och ämnesjerns-smidet bar, från vid pass 22,000 SkU årli
gen, ökat sig till 25 a 26,000 SkU årligen, dels genom de i sednare åren 
vidtagne anstalter som fortskynda utsmidningen, dels ock genom någre tillr 
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ökningar i privilegier. Manufaktursmidet bedrifves med 32 kniphamuiare, 
43 spikhammare, 6 räckhammare, 2 skär- och valsverk, hvarjemte finnas 2 
plåthammare. Stålugnar äro 6 stycken. Manufaktursmidet har från vid pass 
4,200 SkH. årligen öYverhufvud ökat sig till 4,500 Sk&. Förutan desse upp-
gifne tillverkningar har mycket förfärdigats till ortens förbrukning, men hvar-
af ingen tillförlitlig beräkning kan ega rum. Stångjernet, och äfven något 
matmfakturerad t, utskeppas numera mycket på Götheborg, sedan kanalfarten 
ger tillfälle att välja den ort, der afsättningen är lättast och fördelaktigast. 

Mekaniska verkstaden vid Motala fortfar att lemna utmärkt goda arbe
ten, som synnerligast för mindre machinerier äro jemngode med bäste utländ
ske. Dess ångmachiner, som tillvunnit sig allmänt och rättvist förtroende, 
hafva gjort verkstaden fördelaktigt känd äfven på främmande botten, och in-
gångne beställningar föranleda nu utvidgade byggnader på stället. Tillverk
ningsvärdet har sednaste åren uppgått till 170 å 200,000 R:dr Banko årligen. 
Från år 1829 äro der tillverkade 45 stycken ångmachiner från 6 till 50 
hästars kraft. 

De två mindre mekaniska verkstäderna äro uti Norrköping och skola 
med stadens öfriga inrättningar omnämnas. 

På Kolmoren invid Bråvikens strand brytes marreor, af flere serskildte 
slag, och uppgår tillverkningsvärdet årligen till 8 a 10,000 Riksdaler. Som 
marmorn är af gröfre art, användes den mera sällan till finare arbeten,- de 
fleste beställningarne äro kolonner, grafvårdar och större pieser. Modet bju
der likväl ej ännu, att den rikes byggnader mera allmänt haraf skola prydas 
uti vårt land; och få hafva dessutom lägligt att uti sådant nedlägga större 
kostnad; derföre begagnas denna tillgång på vackra materialier mycket litet, 
och uti den närbelägna Norrköpings stad, finnes intet som påminner om det 
två timmars väg sjöledes derifrån belägna marmoi bruket. 

En annan bergsprodukt är kalksten, bvaraf stora tillgångar finnas inom 
Länet uti en sträckning från Roxens strand vesterut; uti Omberg och uti 
Kolmorens berg utmed Bråviken, med flere ställen. Dessa tillgångar begag
nas likväl ej såsom deras rikedom medgifver. Största kalkbrottet, med ut
märkt vacker sten, är Borghamn vid Ombergs norra ända, hvarest hemlas 
allt bvad som erfordras för Carlsborgs fästuingsbyggnad, och mycket i öfrigt 
försäljes såsom förarbetad slät kalksten eller såsom bränd kalk. Intill Roxens 
vestra strand, vid Berg, är ett dylikt kalkbrott, som likaså begagnas, ehuru 
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i mindre skala. Vid roarmorbruket på Ko]nioren, brytas äfven ärligen nå
gra tusende SkU. kalksten. 

Fabrikerne uti detta Län äro hufvudsakligen anlagde i staden Norrkö
ping, och skola i sammanhang med stadens tillstånd i öfrigt närmare vidrö
ras, likasom de uti öfriga städerna befintlige näringsföretag, skola omnämnas 
uti berättelsen om dessa städer. 

På landsbygden äro: 

Klädesfabriker: vid Åtvidaberg, bvarest blott gröfre och mellansortsklä
den tillverkas för ett sammunlagdl värde af 20 å 25,000 R:dr årligen; och vid 
Råby, hvarest dylika kläden tillverkas sammanlagdt till omkring 10 ä 12,000 
R:dr årligen; vid Kisa är nyligen anlagd en fabrik. 

Segelduksfabrik vid Rodga, der spiuningen i allmänhet förrättas af kring
boende allmoge, och tillverkningen i värde nu uppgår till blott omkring 
3,000 R:dr årligen. Fabrikens tillverkningar hafva minskats. 

Glasbruk: vid Reijmyra med 1 ugn, der tillverkningsvärdet uppgår till 
35 ä 40,000 R:dr årligen; och Cedersberg med. 1 ugn, der detsamma nu 
blott uppgår till omkring 5,000 R:dr. Det sistnämda brukets grannskap till 
numera skogslösa nejder föranleda troligen dess upphörande, hvaremot det 
förstnämdas belägenhet uti en större skogstrakt med egna, för behofvet af 
3,000 famnar ved årligen fullt tillräckliga, skogar är förmånligare, och med-
gifver de förbättringar uti finare glastillverkningen, med hvilkas införande 
egaren är sysselsatt. För närvarande blåses blott små glas och bnteljer, för
utan en början med arbetande uti prässadt glas. Sliperi drifves oafbrutet 
och afsättningen är god. 

Knappnåls-fabrik vid Gusum är omnämd i sammanhang med derva
rande mässingsbruk. 

Pappersbruk: på landet, 6 stycken privilegierade, hvaraf blott 5 arbeta; 
men alla äro mindre, och uppgår sammanräknade tillverkningsvärdet knappt 
till 20,000 R:dr årligen, eh uru afsältningen är god. 

Oljeslagerier: 5 stycken mindre betydliga med 1 ä 2 arbetare hvardera. 
Största tillverkningen är vid Orremåla, uppgående till 2,000 å 2,500 R:dr 
årligen. 



22 

Kimröks-bruk: 2 stycken mindre betydliga. 

Pottaske-bruk äro 2:ne, hvaraf ett helt obetydligt. Det andra vid Reij-
myra lemnar årligen omkring 2000 LM. 

Snusfabriker: 1 stycke obetydlig. 

Såpsjuderi: 1 stycke, hvarest vid pass 4000 fjerdingar årligen tillverkas. 

Garfverier: 21 stycken, alla mindre betydliga, med mindre utmärkt lä-
derberedning. 

Färgerier: 3 stycken, hvaraf intet är af någon större betydenhet. 

Stampar: till valkning af vadmal m. m. 9. 

Bresilje-qvarn: 1 obetydlig. 

Tegelbruk: 45 stycken, hvilka för närvarande icke fullt medhinna att 
förse Länet med det tak- och mur-tegel som årligen åtgår. 

Binäringar. 

Deribland intager husslöjd och vinterslöjd första rummet. Qvinnornas 
väfnad uti hvarje hushåll uppgår, sammanlagdt för Länet, till en ganska be
tydlig produktion, hvars värde kan bedömas deraf, alt blott en mindre del 
af allmogen köper kläde till deras behof, eller larft och vadmal från andra 
håll. Vadmalet väfves hemma af egna fårens ull hemmaspunnen, och färgas 
i städernes eller vid landsbygdens många färgerier. Linneväfnaden sker myc
ket af eget lin, och annars af sådant som köpes från Småland, merendels 
hemmaspunnit. Dessutom sker numera mycken bomullsväfnad,. hvilket för
nämligast visar sig deraf, alt försäljningen af bomullsgarn i städerne ökar sig 
hvarje år betydligt. Endast uti Linköping, kan nu årligen försäljas 100,000 
U. bomullsgarn och derutöfver till kringliggande landsort, som härutaf väfver 
tyger m. m. De fleste välva dock endast till eget behof, och ringa qvanli-
teter utbjudas till salu, om ej något lärft från södra delen af Länet. Uti 
några socknar, en å två mil söder om Linköping, utgör väfnaden af hästtäp-
ken och mattor till afsalu en vinstgifvande binäring. 

Karlarnes vinterslöjd är på slättbygden mestadels ingen till afsalu, enär 
utkörning af spannmål, afhemtning af ved och andre skogsförnödenheter bort-
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taga så mycken tid; men uti södra och ö-rtra skogsbygderna deremot, är den 
betydlig. Laggkärl, förnämligast uti den södra, stolar och simplare möbler 
förnämligast uti den östligare, och afvenväl i socknarne närmast Linköping 
uti vester; åker- och körredskap mångenstädes. Norra skogsbygdens invånare 
sysselsätta sig mera med sådant som äger sammanhang med bruksrörelsen. 
Uti Tjellmo och Godegårds socknar idkas handsmide af spik, nubb, liar, bin-
slen, hästskor och sömm, med flere mindre jernarbelen, såsom en lönande 
binäring, den der förser en stor del af Länet med sine béhof hämtaf, och 
äfven medgifver någon afsalu utom Länet. 

Handtverkerierne på landsbygden äro att betrakta såsom en binäring af 
vigt, derigenom att den sammanlagda tillverkningen, som åstadkomtties af 
sockne-skräddare, skomakare, snickare med flere, är stor, ehuru den ej bi
drager till konsternas fullkomnande, utan blott är att anse såsom ett af de 
första stegen till arbetets fördelning. Allmogen, och största delen af alla 
landtmän låta af dem förfärdiga sina kläder, skoplagg och simplare möbler; 
och denna mängd sockenhandtverkare, samt vidare färgare, garfvare m. fl., 
som finnes inom socknarne, äfvensom. de handelsbodar, hvilka på landet upp
komma, göra Uppstäderna mera umbärlige, och förklara så väl möjligheten, 
att större landsträckor äro utan städer, som ock den iakttagelsen att uppstads-
rörelsen med undantag af den verkliga handeln, icke ökar sig i samma för
hållande som folkmängden. 

Kolning är en binäring af vigt, som idkas nästan öfverallt uti Länets 
norra del, samt uti de skogrika trakter af den södra och östra, som äro så 
nära intill bruk belägne, att transporten med någon fördel låter verkställa sig. 
ofverallt nyttjas blott resmilor, med undantag af någre försök med liggmilor, 
som egaren af Hättorps bruk i Tjellmo socken låtit göra, och hvilka ännu 
fortgå. Till nästan alla bruken inom Länet finnes nog koltillgång för egan-
de ugnar, hyttor och härdar, såvida nyare kolbesparande methoder begagnas; 
men vid Motala verkstad förbrukas mest stenkol. 

Skogshand teringen uti sydligaste delen af Länet är en binäring, som utom 
kolning delar sig uli flere grenar: såsom försäljning af bjelkar, plank och brä
der, hvilken hufvudsäklignst sker vid Gamlebyn i Calmar Län genom en fle-
re mil lång och svår landtransport; fällning af hela skogsparker och svedjan
de med rågsåning på marken och högst ringa gagn af skogen; tjärubränning 
och tjärans försäljning inom Länet. Den del af södra skogsbygden, som är 
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belägen närmare städeme eller slättbygden, afyltrar dit så väl bjelkar, plank 
och bräder, som hägnadsvirke och betydligt ved af både barrskog och björk. 
Från de östra häraderne, hvilka angränsa saltsjön, förses Norrköping med sine 
skogsförnödenheter, äfvensom afsalu af bräder och plank äger rum uti Wal
demarsvik. 

Dernäst är sjöfarten den vigtigasle binäringen, ehuru den ännu synes 
vara uti sin linda. Förutan från städerne, och hvarom mera kommer att 
nämnas vid berättelsen om tillståndet uti hvarje stad, idkas sjöfart för när
varande mest från Waldemarsviks Köping och skärgården uti Hammarkinds 
härad, något från skärgården i Östkinds härad, samt belt obetydligt från stran
den af Vettern. Den inskränker sig till afskeppning af landsortens produkter 
till inrikes afsättningsorter, undantagande någre laster, som från Waldemars
vik försändes till Tyska städer. Från skärgården seglas merendels till Stock
holm eller till Norrköping, på små, oftast odäckade jakter eller skärbåtar, 
temligen illa utrustade, men bemannade med godt sjöfolk. Fraktfarten är 
högst ringa. 

Fisket är en binäring för skärgården och strandboerne vid hafsvikarne, 
samt för en del invånare uti orterne kring de stora sjöarne Sommen, Roxen, 
Glan, Åsunden, Tåkern och Boren, och för många, hvilka bo dels intill den 
mängd mindre sjöar, som finnas inom Länet, dels ock utmed de många stör
re och mindre vattendrag, der Lax, Ål och andre fiskslag framgå. Näringen 
kan vara af vigt för någon enskildl, och ger en god tillökning uti matförrå
det för de bushåll, hvilka idka den; men, förutan någon försäljning i städer
ne af den färska fångsten, afyttras blott ringa qvantileler af denna vara, och 
ingenstädes är yrket särdeles indrägligt. Laxfisket i Norrköping, strömmings
fisket på vissa ställen vid Östersjöns stränder samt ett och annat ålfiske äro 
de hufvudsakligaste. Uti Sommen går en art mindre strömming understun
dom till uti en betydlig mängd. 

Saltpetertillveikningen har, sedan lösningspriset nedsattes, småningom 
minskats till mindre än 600 LM. årligen, och upphör troligen i det närma
ste; ett bevis att arbete och omlanka i denna ort finna andra mera lönande 
nutvägar att vinna arbetsförtjenst, och att näringen ej utan premier här kan 
blifva beståndande. 

Forslande förefaller hufvudsakligen till afyttrande af egne produkter uti 
Städerne eller vid marknadsplatserne samt för lega från en del bruk och 

från 
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från Norrköpings stad. Det utgör ingenstädes någon allmännare binäring, 
undantagande för Wikbolandet, någon kortare tid om vintern, då bönderna 
forsla varor till och från Stockholm. Entreprenad af hållskjutsen, som på 
flere stallen i Länet äger rum, kan ännu mindre anses såsom lönande binä
ring, lika litet som åtagande af Reserv-skjutsen emot lega. 

Jagten är ringa. Rofdjurens på vissa trakter tilltagande mängd är ett 
bevis alt den idkas allt för litet. Länets invånare hafva derföre utfäst större 
p r e m i e r för dödandet af Varg och Lodjur, hvilka praemier särskildt uti fle-
re socknar blifvit ansenligen förhöjde. Man hoppas alt dessa prsemier skola 
föranleda vargynglets uppsökande och förstörande vårtiden, och slägtets för
minskande i dessa nejder, samt att sådan jagt skall utbildas till näringsfång 
för dem som dertiil ega fallenhet. Räffångst har hittills varit den mest lö
nande jagten. Skinnen säljas på marknaderne for 6 å 7 R:dr Banko stycket 
till uppköpare som föra dem utrikes. 

Bränvinsbränningen har blifvit en betydlig binäring, ej allenast så, alt 
mängden landthushållare derigenom förvandla sin jordafkastning uti en vara 
som är mera lätt att föra till afsättningsorten, utan ock på det sättet, att på 
vissa orter de fleste, och på andra blott de driftigare eller mera tilltagsne 
jordbrukare, uppköpa spannmål och potäter samt tillverka bränvin deraf, 
hvilket sedermera försäljes der det bäst betalas. Det slag af spannmål hvar-
på året lemnat bästa tillgång har gemenligen måst begagnats; men nu på 
sednaste året hafva insigterna uti bränvinets tillverkning af potäter så stigit, 
att man bör förmoda det bränvins-bränningen framdeles ej skall komma alt 
medtaga mera spannmål, än hvad som erfordras att uppblanda poläterne och 
tillreda jästen, såvida ej inskränkning uti tiden för bränningen nödgar brän-
vinsbrännaren att dertill använda mera strid säd, för att på en kortare tid 
hinna tillverka det qvantum bränvin och drank han beräknat sig böra efter-
sträfva. Följderne af bränvins-bränningen i afseende på folkels beskaffenhet 
äro ofvan vidrörde; i afseende på det materiella välståndet, bevisa hela sock
nars exempel, att bandteringen, då den kunnat skiljas från lasten, i betydlig 
mån bidragit till ökad förmögenhet. Mera erfarenhet och högre insigter sko
la troligen medföra ännu ändamålseuligare medel till den förkofran som ut
gör en väsendllig grund för trefnadeh och ett mål för mängdens verksamhet, 
Det kan antagas, att omkring 500,000 kannor bränvin årligen vanligtvis 
blifvit afyttrade till orter utom Länet. 

Femårs-Berättelse för Östergötlands län. 4 
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En binäring, som uti alla Landsorter är den säkrast vinslgifvande, är 
förmalningen af spannmål. Uti intet Län torde finnas större antal tnjölqvar
nar än uti detta, hvarest de uppgå till 643 stycken, b varat' 268 stycken äro 
Tullqvarnar med 709 par stenar; 375 stycken äro husbehofsqvarnar. De 
större vattendrag, hvilka här strömma åt hafvet, hafva fall och forssar der 
stora qvarnbyar uppväxt, såsom Mjölby med 35 par stenar, Öjebro med 37 
par, Motala med 50 par och Norrköpings stad, nu den tredje i Riket, bar i 
sin början blott varit en sådan qvarnby, hvarifrån den uppstigit till betyd
lig fabriksstad. Måhända skall en annan tid se Motala intaga en lika stånd
punkt uti jernmanufakturen, och måhända skull Mjölby i tidernas längd loc
ka snillet och kapitalerne att midt i landet rotfasta näringsfliten. Naturen 
har nedlagt ämnet; det tillhör menniskan att bearbeta det till ett godt 
ändamål. 

Sågverk finnas ej af betydenhet; blott 180 stycken grofbladiga Tullsågar, 
bvilka sönderskära det inskränkta antal stockar, som af grannarne framköras, 
samt 102 stycken husbehofs-sågar. 

Gästgifveri och Kroghållning är äfven en näring, hvilken nödvändighe
ten alstrat men sjelfsvåldet ofta söker att utvidga utöfver lagliga gränsorne. 
Antalet Gästgifverier, förutan i städerne, är 71 stycken, med få undantag 
oumbärlige för resandes fortkomst; och antalet lofgifne Krogar dessutom pä 
landsbygden, är 13 , förutan 4 stycken större Värdshus. Sällan riktar sig 
någon på denna rörelse. Lofgifne Krogarnes antal synes ej vara större än 
nödigt är för vägfarandes nödtorft; men svårigheten att förhindra lönkröge-
riet blir större och större, sedan sädana mål numera endast upptagas af Hä
radsrätterna, hvilkas sammanträden blott 2 å 3 gånger om året gifva lön-
krögaren alltför godt rådrum, att på otillåtet sätt hopsamla mångdubbelt af 
ådömande böters belopp, och derjemte att under tiden så godt som uppen
bart gäcka både Administrationen och Domaremakten. 

En binäring för en del af fattigare klassen har i flere år varit samling 
af en färgmåssa, som skrapas af berghällar och stenar. Tillgången derpå var 
i början temligt betydlig, men Sr nu medtagen, emedan tillväxten fordrar 
århundraden. 

En annan binäring för samma klass ar hopsamling af ben, hvaraf det 
mesta utskeppats. Likväl bafva åtskilliga tänkande landtmän sjelfve begag-
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nat bengödning, och uli Norrköping finnes en benqvarn der utbyte af ben-
kli sker mot omalde ben. 

Handel, utom den från städerne och frän köpingarne, hvarom får näm
nas uli den del af berättelsen som handlar särskildt om dem, bedrifves syn-
nerligast med spannmål, bränvin, koppar, jern, marmor, kalksten, träd varor, 
nötkreatur och hästar, kött, fläsk, smör, ost, ägg, humle, glasvaror, snus och 
smärre handelsvaror, väfnader och åtskillige handtverks- samt trädvaror. Till 
lättnad härvid äro frimarknaderne, på 15 säiskildta ställen, uti alla Länets 
särskildta delar, till ett antal af 35 stycken hvarje år, och dessutom brukar 
allmogen vintertid träffas vissa dagar vid sä kallade sädesmöten i norra de
len af Länet, vid Hellestad, Tjellmo, Godegård och Motala. Torgdagar i 
städerna och vid Motala verkstad befordra ock rörelsens liflighet. Öppna sa
lubodar finnas, utom i städer och köpingar, på landsbygden 18 a 19 stycken, 
hvaraf dock de fleste hafva mycket liten rörelse. Vid Kisa och vid Ödes-
hög äro de slörsta. 

Emellan Länets invånare sker handels-utbytet så, att ena ortens behof 
fylles med en annan orts öfverflöd, och införseln från andra Län inskränker 
sig vanligtvis till: kreatur och trädvaror, de sednare frän Vestergötland och 
Calmar Län, de förra från Småland; samt jernnialm från Örebro och Nykö
pings Län; Strömming i mindre qyantiteter frän Calmar och Nyköpings Län; 
galanterivaror och lyxartiklar från Stockholm. Ganska, betydlig är införseln 
af utländska varor, hvilken sker öfver Norrköping, Wadstena, Söderköping 
och Westervik. Understundom kan någon lossning äga rum vid Motala. Af-
sättningen af de varor, hvilka ej åtgå för Länels egne behof sker hufvudsak-
ligen dels från städer och köpingar genom handlande, och hvarom mera fram
deles, dels ock från landsbygden omedelbarligen på Göta-Kanal och på 
landsvägarne. 

Landvägen försäljes vanligen mest spannmål ät Nerike, och dernäst åt 
Småland; Bränvin försäljes åt Nerike; Träd varor åt Calmar Läns handlan
de till export; Nötkreatur, gödde, åt Stockholm. Andre varors afsältning 
från landsbygden landvägen till andra orter, är alltför obetydlig för att näm
nas, utom glasvaror från Reijmyra. 

Till kommunikationernas befrämjande äro goda landsvägar att tillgå uti 
alla de hufyudsakliga riktningar, dem handeln kräfver. En och annan för
bättring återstår dock att göra genom borttagande eller undvikande af be-
svarliga backar, som på ett och annat ställe finnas, och hvartill någre för-
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beredande åtgärder afven äro vidtagne. Uti provinsens medelpunkt, der kul
turen är äldst, der är vägarnes antal öfverilödigtj men i de orter, der sko
garne först i en sednare tid gifvit rum åt odlingen, der äro de få, likasom 
uti de sydligaste delarne af Länet, hvarest landet är särdeles ojemnt, och 
folkmängden mera kringspridd på större ytor. 

Försäljning sjövägen kan äga rum till livad ort som helst der varan 
betalar sig, och sker egentligen med spannmål, mjöl, gryn och bran vin, på 
Askersund, på Wermland om priserne der äro högre, annars på Stockholm 
eller Gefle och norra orterne, om priserne der äro af den beskaffenhet att 
det lönar sig. Understundom införes ock sjövägen spannmål om våren, när 
ortens tillgångar medtagits genom försäljning landvägen vintertid, eller då 
missväxt inträffat. 

Göta Kanal, som genomskär Länet från Vettern till hafvet, och för dess 
medlersta och bördigaste delar öppnar sjöled till Rikets största handelsplat
ser, synes i allmänhet icke hafva uppfyllt livad man deraf lofvade sig när 
det stora arbetet företogs; men för denna landsort har den varit af en obe
stridlig och vidsträckt nytta. Derigenom att Kanalen sammanbinder segla-
tionen på Vettern med den på Venern och den uti Östersjön, har beqväm 
lägenhet uppstått för den sädesrika och bördiga trakten kring Wadstena och 
Tåkern, att till så långt aflägsna orter som helst försända det öfverskott af 
spannmål, som understundom ej utan prisernas allt för stora nedtryckning 
låter sig afsättas uti trakterna kring Vetterns stränder, och att, då afsättnin-
gen är lättare, välja emellan de orter der priserna stå högst. Härigenom har 
denna trakt vunnit en vigtig fördel, hvarigenom verkliga kapitalvärdet på 
jorden blifvit tillökadt med flere procent än man utan närmare kännedom af 
förhållanderne föreställer sig. Spannmålshandeln der, som förut var fjetlrad 
af naturliga band, är nu lösgjord från dem, och skall säkert vinna fasthet, 
såvida den frigöres från de sjelfknulna. Derigenom att Kanalen öppnat se
gelled långsåt slättbygdens norra gräns, och Bergslagens södra, samt från Lä
nets medelpunkt till hufvudstaden, har den öppnat möjlighet för ångfartygen, 
att på bestämda dagar och timmar emottaga eller aflemna produkter och 
varor af alla, äfven de mest ömtåliga slag, samt beredt snar och god afsätt-
ning för många landtmanna-artiklar, hvilka förr trängdes om plats på torgda-
garne, förskämdes eller minskades i värde genom brist på tillfälle till för
delaktig afsalu, och hvilkas produktion således ej var lockande alt arbeta för. 
Följden har varit, att sådana varor som ägg, smör, fjäderfä med flere, stigit 
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30 ä 40 procent i pris, med derjemte flere mil närmad afsättningsplals, och 
att således värdet på den jord, der dessa varor produceras, blifvit i verklig
heten ökadt. En vara af annat slag, jernet, kan äfven numera från många 
af jernbruken afsändas med ringare transportkostnader än förut, och kanalen 
lemnar tillfälle att med lätthet skicka det på Göteborg, der det merändels 
betalas högre än i Stockholm. De Jernbruk, som ej äro närbelägne till Öster-
sjöhamn, eller som ej hafva förlagsmän i Stockholm, hafva ock häraf sig be
gagnat, och äga derigenom större årlig behållning på deras smide än förr. 
Gapitalvärdet af dessa jernbruk är således i sjelfva verket ökadt. På sådaut 
sätt torde Göta Kanal hafva ökat värdet af egendom inom detta Län med 
ett par millioner, oberäknadt alla de tillfällen den bered t för handeln och 
näringsfliten att här bosätta sig. Framtiden skall utveckla deras verksamhet; 
den närvarande bör rastlöst arbeta på att förbereda ett önskvärdt uppblom
strande, och nya hamnbyguads-företag vid Linköping och Wadslena vitna-
derom, att ortens invånare icke förbise detta åliggande. Det är en välför-
stådd hyllning åt Grefve v. Platens minne. 

Sedan Göta-Kanal år 1832 öppnades till segelfail från haf till haf, har 
rörelsen på Östgöta-linien så förhållit sig att: 

Till eller från ställen inom Länet och belägne innanför kanalens sträck
ning, har under 6 års tid gått vid pass 3,100 större och mindre fartyg, med 
76,000 tunnor spannmål, 50,000 tunnor sill, 83,000 Skfå. jern, 3,000 SkSf. 
kreatursben eller beukli &c. Transitorörelsen år emedlertid ganska ringa, 
och för direkta utrikes handeln så godt som ingen. Inrikes handeln är be
svärad af hög taxa på vissa tyngre nödvändighets-varor, samt kontrollernas 
organiserande på ett tidsödande och kostsamt sätt. Dessutom erfordrar en så 
stor förändring uti kommunikations-förhållanderne någon längre lid för att 
utveckla sina följder. Mycket af det nya måste först pröfvas, och inånga 
fördomar och vanor öfvervinnas, många misstag göras och rättas, innan det 
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gamla hinner förkastas ocli ett nytt system göra sig fullt gällande i en rö
relse, som bedrifves med inskränkta tillgångar ocli är ford el t på mänga hän
der, och som således icke på länge kan få någon bestämd riktning att följa, 
helst vår 6 månader långa vinter årligen afbryter verkningarne af de nya 
anstalterne. Derföre bibehåller sig ännu många gamla transportvägar, hvilka 
man bordt förmoda skulle upphöra sedan kanalen öppnades. Till Linköping, 
Skenninge och Wadstena, går nemllgen ännu mycket .varor landvägen från 
Westervik, der de förtullats, i stället för att förtujlas vid Söderköping, och 
derifrån gå kanalvägen till deras destination eller åtminstone nära den. Till 
Linköping kommer äfven mycket varor landvägen från Norrköping, ehuru sjö
vägen är öppen. Dessa förhållanden äro i sig sjelft en förlust af vid forslingen 
använd arbetskraft, hvars besparande har utgjort ett af ändamålen för Göta 
Kanal, och hvars fortfarande är att söka uti de band, hvilka betunga han
delsrörelsen, eller uti de svårigheter som ännu möta anlöpandet af den konst
gjorda farleden. De äro en så mycket större förlust, som forsling ingalun
da utgör någon naturligen fördelaktig binäring för någon del af detta Län, 
utan är den, der den ännu finnes, skadlig för åkerbrukets och boskapssköt-
selns förkofran. 

Gårdfarihandlande besöka ofta detta Län och bespara de aflägsna boen-
de qvinnor mången resa åt staden. Någon betydligare olägenhet af deras 
kringvandrande har icke försports. 

Så mycket mera olägenhet förspörjes af Gesällvandringarne, Detta tiU 
lägg till näringarnes närvarande skråförfattningar, har urartat till en tunga 
för alla dera hvilka bo nära landsvägarne, och hvarom något begrepp kan 
uppfattas utaf den enda omständighet, att förmodligen få dagar på året för
bigå utan att 100 Gesäller, såsom resande, inom detta Län fordra sitt her-
berge af den som bor invid det ställe der de finna sig trötte, eller hungrige 
och törstige. Noga beräkning häraf är omöjlig; men missbruket visar sig tydr 
ligen, och en mängd af dessa resande tillbringa hela sitt lif på sådane van
dringar genom Rikets särskildte provinser. 

4:o Politisk Författning. 

Kammarverk. Under loppet af åren 1833 till och med 1837, hafva 
någre nya hemman icke blifvit inom Länet till anläggning beviljade, eller 
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ränta efter föregången skattläggning hvarken å bemman, eller å afsöndrad 
lägenhet frun skattskyldig jord, fastställd, eller till faslställelse hos Konun
gens Befallningsbafvande, anmäldt; hvaremot sex stycken vatten- tull-mjöl-
qvarnar med tillsammans 7 par stenar, samt en väder-tullmjölqvarn med 
2:ne par stenar blifvit med vederbörligt tillstånd anlagde, och ränta till Kongl. 
Maj:t och Kronan åsatte. Från krono till skatte äro försålde tillsammans 
I 4 : d e l s mantal, emot en köpeskilling af 27,810 R:dr 4 sk. 1 r:st Banko, 
deruti inbegripit köpeskillingen för Bisp-Molala Kungs Ladugård, utgörande 
26,666 R:dr 32 sk. som med :del om året, under 6 års tid skall erläggas, 
och tillfaller skogsplanterings-kassan. Likaledes hafva följande dels krouo-
och dels bärads-Allmänningar blifvit, enligt Kongl. Maj:t derom meddelte 
särskildte Nådiga föreskrifter till skatte försålde, emot nedanstående skatte-kö-
peskillingar nemligen: 

Wånga fordna Bergslags Allmänningar: 

Härads-Allrnänningarne inom Skeda och Kärna socknar: 

Hellestads fordna Bergslags Allmänningar: 

Skatteköpeskillingen för dessa allmänningar, sammanlagd med deo för 
ofvannämde hemman belöpande, utgör således 135,529 R:dr 44 sk. 1 r:st 



32 

Banko, hvaraf, med undantag af skatteköpeskillingen för härads-allmänningar-
ne inom Skeda och Kärna samt Skedevids socknar som vederbörande härads
boer tillfallit, utgörande 30,758 R:dr 24 sk. återstoden 104,571 R:dr 20 sk. 
1 r:st tillhörer Kongl. Maj:t och Kronan, elier det allmänna, samt har redan 
dels ingått, och dels kommer den att ingå: till Rikets Ständers Rtksgälds-
Contoir, skatte-köpeskillingen af hemmanen med 1,143 R:dr 20 sk. 1 r:st; 
och till skogsplanlerings-cassan, köpeskillingen af de försålde krono-allmän-
ningarne och Bisp-Motala f. d. Kungs Ladugård, 103,428 R:dr. 

Såsom ersättning till säteriägarne i Svanshalls socken, för skogsfång och 
mulbetesrätt i Ombergs kronopark, är genom Kongl. Maj:ts Nådiga utslag af 
den 18 April 1837 Dagsholms kronohemntan om | mantal i berörde socken, 
bemälde Säteriägare tilldömdt, livadan den å detta hemman år 1826 fast
ställde ränta, kommer att försvinna. I öfrigt äro icke någre förmedlingar 
under ofvannämde år sökte och beviljade, äfvensom ej eller något hemman 
fallit i Ödesmål, eller blifvit ånyo upplaget. 

Staten omedelbarligen tillhörande och för statsverkets räkning utarren
derade Kungsgårdar, Boställen m. m. finnas många, hvaraf blott fem, nem-
ligen Starby, Kungs Norrby, Bråborg, Skenas och Rönö äro något betydlige. 
Sammanlagdt utgöra statens omedelbara tillhörigheter 55 mantal och 8 lägen
heter utan skattetal, samt gifva nu i arrende årligen 2,141 tunnor 5 ™ kap
par spannmål, hälften råg och hälften korn, samt 5,212 R:dr 34 sk. Contant. 

Hemmansklyfningen är en naturlig och oundviklig följd af folkökningen 
bland jordägande klassen, enär samma jord som förr ägts af ett mindre an
tal förfäder måste ärfvas af ett större antal efterkommande. Den tilltager 
derjetnte genom nyodlingar och nybyggen af inflyttande uti de trakter af 
Länet der ägovidderne äro stora och mera oländige, uti södra och norra skogs-
bygderne, hvarest utrymme finnes, och byggnads- samt stängsel-virke är att 
tillgå för godt pris, samt vedbrand för en ringa penning eller ringa möda. 
Derigenom förvandlas småningom all till odling tjénlig mark till fruktbäran
de och summan af produkterne i Länet ökas. Dock ökas äfvenväl summan 
af produkternas förbrukning, och samhällets gagn af tilltagande hemmansklyf-
ning beror hufvudsakligast deraf, huruvida förbrukningen fullt motsvaras af 
ökade produktionen. Inom detta Län kan med trygghet uppgifvas alt för
bållandet hittills varit fördelaktigt, och svårligen lärer någon annan lagstift

ning 
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ning Sn den af omsländighelerne här rörande nödvändigheten, kunna sälta 
den lämpliga och riktiga gränsen för hemmansklyfningen, hvilken förekom-
mer under så oberäkneligt växlande för hå l l anden , all hvad som på ell stäl
le är giltig regel, blir på ett annat oförställd och orimlighet. 

Skiflesverket fortgår mera och mera , visserligen med ansenlig kostnad 
för närvarande generation, men till a l lmänt erkänd båtnad för de framlida. 
Allmänningsmnrker, byalag och sladsjord har skiftals, under senast förflutna 
fem åren, till betydliga vidder , och årligen fordrade laga skiften öfveistiga 
livad inom Länet befintlige Landlmäta ie hinna att fullgöra. 

Största olägenheten, som i a l lmänhet åtföljer laga skiften, Sr skogsförstö-
ring, der god skog finnes på en del lotter och ej på d e a n d r a , samt skogs
åtgång för tillökade hägnaderne , Ii vilka fortfarande alltjemt verkställas på 
gamla sättet. Allmänna uppmärksamheten är visserligen härpå fästad, ehuru 
uppfinningar af verksamme medel till förbättring hä iu t i äro snarare at t önska 
än att förvänta. 

Statistik: På underdånigst bifogade tabeller är uppfördt, enligt från r e -
derbörande inkomne uppgifter , det antal häs ta r , nö tkrea tur , får , svin och 

Femårs-Berättelse fr. Östergötlands Län. 5 
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getter, som inom Länet underhål les , ocli hvaraf sig visar att öfverhufvud, 
för hvarje helt hemman, finnas ej fullt 4 hästar, något meta än 4 oxa r , nä
ra 10 kor, mera än 3 af ungboskap, mera än 12 far, samt nära 7 svin. Get
ter finnas blott uti några vissa trakter af Länets skogbeväxta delar. Då emed-
lertid hemmanens areal är så olika, alt hemman finnas med flere tusende 
tnnnelands ägorymd, under det att många Molt hafva 50 till 60 lunneland, 
så lemnar en sådan beräkning som den föreslående, ingen riklig ledning till 
någon säker slutsats. Kunna uppgifterne uppå antalet kreatur antagas för rik
t ige, sä lenmar jemförelsen emellan antalet kreatur och antalet invånare in
om Provinsen säkrare grund for beräkning och bedömande af den ekonomi
ska ställningen. U n d e r denna synpunkt sammanslås antalet på landet och i 
släderne, och deraf visar sig att for 9 invånare finnes 1 bäst , för 8 finnes 
1 oxe, för 4 nära nog 1 ko; för 11 linnes 1 af ungboskap och derulöfver, for 3 
finnes nära nog 1 får, för 5 a (i finnes 1 svinkrealur. Fårafveln uppfyller 
således ej ollens hehofver af ull till föi brukande kläder. Jemlbres antalet 
ungboskap med antalet oxar och kor, så visar sig alt då en af ungboskap 
finnes för hvaije 3 af kor, så kan ko-ladugården genom ortens egen afvel fullt 
underhål las , men oxarne e j ; hvarföre de ock till största antalet köpas från 
Småland. Deraf visar sig ock, at l betydligt af slagtboskap måste köpas från 
andre o r t e r ; men alt ladugårds-afkaslningen i öfrigt måste vara fullt t i l lräck
lig för ortens behof. 

Det på Tabel len för landet uppförde utsäde och den deraf beräknade 
spanmåls-afkastningen äga föga t rovärd ighet , fastän dessa uppgifter omsorgs
fullt af vederbörande samlats. Hufvudsakliga otsakerne derlill ä r o , alt en 
stor mängd af mindre jordbrukare icke känna beloppet af egen jords afkast-
ning, att denna afkastning är så högst olika ena året mot det a n d r a , alt in
gen uppgift kan blifva fullt säker; samt att mängden jordbrukare icke finna 
sig vid att uppgifva förhållandet med deras utsäde och skörd. Derföre kun
na alla sådane beräkningar blott blifva approximat ive; men de uti Tabellen 
utförde summor äro icke ens detta med någon tillförlitlighet. Tabellen upp
tager nemligen såsom behållen afkastning utöfver utsädet 280,000 tunnor råg 
och korn, hvilka sammanlagde med sladsjordens afkastning 3,900 tunnor ge 
nära 284,000 tunnor råg och korn. Man vet alt förbrukningen af dessa sä
desslag uti denna landsort kan beräknas till 2 tunnor öfverhufvud för hvar-
je person af 15 år eller derulöfver, och mun kan antaga fullt ut 1 tunna 
öfverhufvud för hvarje person under denna ålder. Då invånarnes antal är 
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200,000, hvaraf 68,000 under 15 år, så bör spanmåls-åtgången beräknas till 
332,000 tunnor af råg och k o m . Högst få år kunna nppgifvas, då ej Länets 
afkaslning uti dessa sädesslag varit för invånarnes behof tillräckligt, och van
ligtvis försäljas härifrån till andre orter månge tusende tunnor rleraf; hvå r 
före en medeltals-beräkning utaf spanmåls-afkaslningeu i råg och korn , sna
rare angifver 350 ä 360,000 tunnor såsom säker årlig behållning ulöfver ut
sädet. I samma förhållande torde afkastningen uti de öfrige siidesslagen bö
ra tillökas, och således de 508,000 tunnor spanmå l , hvilka enligt inkomne 
uppgifter äro antecknade, böra beräknas till en behållen afkastning af vid 
pass 640,000 tunnor. De uti lahelleino uppförde 250,000 tunnor potäter be
hållen afkaslning ulöfver utsädet, kunna med all visshet anses till 400,000 
tunnor i verkligheten. Sanningen är omöjlig att u t reda, helst saken i sig 
sjelft beror af oberäkneliga omständigheters växlande inverkan. 

Uppskat tadt värde af Länets fasligheter är uti tabellerne infördt i en 
lighet med Taxerings-längderne, hvilka för städerna väl utvisa ungefärligen 
verkliga värdet af hus och tomter och jord, med den summa af 4 millioner, 
hvartill detsamma med visshet kan antagas; och måhända äfven för b ruk , 
grufvor, fisken, qvarnar , fabriker på landet m. m. i det närmaste öfveiens-
stämmande med värdet nemligen 2 mil l ioner; men livad jordegendom i a l l 
mänhet beträffar, så uttrycka laxeringslängderne numera ej den förefintliga 
verkligheten. Det taxeringsvärde, som för mera än tjuge år sedan anlogs , 
bihehålles ännu hufvudsakligen oförändradt , ehuru lidurna medfört ganska 
betydliga förändringar i verkliga värdet, derigenoni alt jorden på de flesta 
orter stigit högst betydligt i pris Delta jordens ökade pris är likväl uti 
några härader tämligen ringa, under det alt väldet uti andra blifvit fö rdubb
lad t , och i synnerhet har det ökats uti en del t rakter , der god jordmån är 
förenad med "skogstillgång. De 24^ millioner hvartill 5,485 hemman med 
tillhörande lägenheter samt ntjordar m. m. äro taxerade, gifva ett medelvär
de af något mera än 4 ,000 R:dr per h e m m a n , hvaremot nian kan antaga, 
med säkerhet, alt försäljningspriseine öfveihufvnd uppgå till dubbla summan. 
Hela Länets fastighetsvärde kan under närvarande l idpunkt räknas bestiga sig 
till 50 millioner. 

Statsbidragens belopp är utfördt uti underdånigst bifogade tabeller, be-
räknadt dels till hvad kontanta utgiften sig best iger , dels efter medeltalet af 
markegångsprisen på alla persedlar, som uti ärliga markegångs-taxorne upp-
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tagas , samt för sådant som deruti ej omnämnes, efter de grunder , hvilka man 
ansett vara riktigaste mätarne af hvarje åliggande onus. 

Personella skydds-afgiften drabbar visserligen den fatlige lika med dea 
rike, men föranleder ej till någon lältvis klagan, enär den utgår såsom fästad 
vid den förmåga som den fattige äger i likhet med den n k a i e , och den sist-
nämdes alla åtnjutande beqvämligheter san. t ufrig egendom derjemte särskilt 
beskattas. Bevillning af tjenslemäns löner och arfvoden är under vanliga 
tider ett i sig sjelft förundransvärdt afdrag från de anslag man ansett nödi
ge för statens tjensteniän; hvilkel under krigstid, eller då statsverket ar i be
tryck, finner många rättsenliga skal för sig, men under närvarande ställning 
inga, blott vanans d immor . Bevillniugen af jordbruket öfveiklagas ingalun
da, men den af arbetsfolk och hackstugttsittaie öfveiklagas allmänneligen, sä
som betungande den fattigaste klassen ulöfver rätt och billighet. Den bort
tager ofta värdet af en veckas föda från de hushåll , der födan för hvarje 
s tundande dag måste vinnas genom den föregåendes arbete , och der snarare 
l indring erfordras än tillökad skatt kan bäras. Erfarenheten visar ock alt den
na bevillning icke befordrar det ändamål , som troligen derigenoni varit af-
sedt, nemligen hinder mot backstugors uppkomst; de uppkomma såsom nöd
vändig följd af folkökningen uti ett glest bebodt, vidsliäckl och magert land, 
och anläggaren tänker mera på att få tak öfver hufvudet, än pä deraf efteiåt 
härflytande ut lagor , i den öfverlygelse a l t de insiglsfulle m ä n , som pröfva 
och afgöra om skatterne, icke utgå från orättvisa grunder, helst nni f iåganär 
om skatt på de fattigaste. Backstugnsitlaren kan ej föreställa sig, att de mest 
philantropiska afsigler ofta medföra motsatsen af livad man ämnat åstadkom
ma. Bevillningen af näringarne och af borgerlig rörelse medför ringa lunga 
för den förmögnare, helst han sjelf bestämmer det belopp, hvartill ban anser 
sin inkomst bora skallas; för den mindre förmögue och den fattigare, som 
ej vill afsäga sig sin burskapsrätt , är den deremol drygare och vill föranle
da till missbruk af den , vissa förhållanden medgifne, nedsättning till ringare 
minimi-afgifter. Bevillniugen af kapitaler, bolag m. in. synes alla högst bil
l ig ; men den af testamenten och gåfvor som egentligen är clt, mol den upp-
lyslaie siats-ekonomiens läror s t i idaudc, sätt att förminska redan samladtoch 
fruktbärande kapital, och hvars verkan således är minskning, i sin m å n , af 
den befintliga national-föi mögenhelen, denna bevillning har äfvenväl den ver
kan att leda till undergräfvande af laglydnaden. Genom enskilla ö v e r e n s 
kommelser ocb underlåten lagfart, samt på många andra mera och mindre 
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fintliga salt, kringgås eller undvikes ofta lagbudet , livars verkan således ej 
visar sig gynsam lör befordrandet af det allmänna bäsla. 

Bränvins-brännings-afgiflen, hvars indelning uti många särskilta klasser 
och hvars omständliga bestämmelser genom flerfaldiga föreskrifter äfven för 
de minsta saker bevisa, att man sökt med största noggranbet afväga skatten 
mot t i l lverkningen; samt bestämmelserna af tiden för bran vins-bränningens 
ulöfvande, hvilka genom dess inskränkning till 6 månader bevisa, att man 
sökt åstadkomma en minskning uli sjelfva t i l lverknings-myckenheten; de haf-
va ingalunda uppfyllt afsigterna. Snillets uppfinningar jäfva hvarje förutseen
de af detaljerna vid bränvins-bränningens verkställande, och nya inrä t tn in
gar hafva medfött möjligheten al t med redskap af lägre klass tillverka mera 
än som påräknats för de af en högre, samt på 6 månader mera än som på
räknats kunna ske på 8. De hinder , som uli beskattnings-grunderna läggas 
för en större konstfärdighets begagnande, sporra uppfinningsgåfvan och ti l lvä-
gabringa oförvänlade resultat. När härjemte tages i be t rak tande , at t hvarje 
förändiing uti författningarne om skallen å de särskilte slagen af redskap 
medför kostnader, hvaraf ingen product uppkommer , och bvilka derföre äro 
en national förlust, så synes den tanken ej vara utan sin riktighet, at t b rän-
vins-brännings-beskattningen lämpligast sker, genom vanlig enkel redskaps be 
skattning efter p a n n e r y m d e n , men förändrad eller sammansatt redskaps ge
nom beskattning af dervid begagnade tillmäsknings-kärl. 

Grundskatterna, nemligen jordeboks- och hemmanta l s - rän tan , kronotionden 
och afradsspannemålen, äro de mest t ryckande af statsbidragen uti sådane 
orter, der odlingen varit störst den tid dessa skatters belopp stadgades, och 
hvaribland Wikbolandet bör räknas i främsta rummet med sina inskränkta 
ägovidder och dryga grundräntor . Sättet, på hvilket uppbörden af dessa g rund
skatter sker, är i a l lmänhet för den skal tdragande ganska l indr ig t ; fastän det, 
för de till tjenstemäns löning eller särskilta stiftelser anslagne mind re hem
mansägare kan vara besvärligare och d ryga re , dels genom skyldigheten att 
forsla en mindre qvant i te t spannmål längre väg, dels genom skyldigheten, 
al t , äfven under missväxtår, lefverera spannmål in natura till samma qvan-
titet som under ett godt år. Det synes föga förnuftsenligt, alt i samma mån 
jordbrukarens tillgångar äro mindre än vanligt , beloppet af hans ulskylder 
skall vara större än vanligt; men vanan har bortnött eflerlankan i detta af-
seende, och den skattdragande finner ej något alt härvid er inra . Deremot 
har han mycket att erinra derv id , alt hans spannmål , ehuru väl rengjord, 
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torr och ganska vigtig, likväl understundom ej anses magazinsgild derföre att 
den icke är Fri frän någre annars oskadlige frön. Något närmare bestämman
de i detta afseende vore af nytta, så väl för den skattskyldige som för Ma-
gazins-förvaltaren. Likaså gör vanan att skaltdragande icke beklagar sig öf-
ver svårigheterna för honom att kontrollera riktigheten af den summa, hvar-
före han debiteras under alla de föråldrade titllar, som ingå uli jordeboks-
persedlarne, och hvaraf många bära vitne om ett ursprung under helt andra 
förhållanden än de nuvarande. Bibehållandet af dessa mångfaldiga, olämpli
ga titlar, förorsakar emedlertid arbete och svårigheter uti räkenskaperna, som 
äro tidsödande och kunna anses vara sjelfskapade; förenklingen är lält och nödig. 

Uppbördskostnaden för Statsverket är vanligtvis ganska ringa, och kan 
anses till omkring 2 procent af uppbörds-beloppet; men de år, då afsältnin-
gen af spanmål är trög, ingår betydligt af denna vara uli Kronans Maga-
siner, och då kan måhända 10 ä 12 procent på spanmålens värde afgå, 
någongång mera. 

Ehuru nästan alla utgående skatter äro att anse såsom improductiva ut
gifter, och således betungande samhället i sin helhet och förminskande dess 
egentliga årliga behållning, sä äro de likväl ej något hinder för jordbrukets 
flor och förbättringarne deruti, lika litet som ett utgående arrende är ett hin
der för jordbrukets fullkomnande vid utarrenderad egendom. 

Politie: Allmänna anstalter till ordningens vidmakthållande äro uti 
detta Län ej andre än hvad lag, författningar och inslructioner ålägga veder
börande tjänstemän alt städse iakttaga, och hvilket älvenväl uppfyller der-
med åsyftade ändamål, så vidt som oordningar på förhand låta sig förekom-
mas. Sammanhang härmed egande anställer äro häkten och korrektionshus. 

Länshäktet uti Linköping har 12 rum, tillräcklige för behofvet, när de 
till Pionnier-corpsen samt till korreklions-inriittningarne dömde försvarslöse 
personer få dit afsändas. Men då sådant ej får ske, utan äfven dessa skola 
uli det till ett inskränktare ändamål afsedde häktet förvaras, så måste det 
blifva öfverfyldt. Olägenheten af trängsel förenar sig med den af sysslolös
het, emedan hvarken utrymmet eller antalet af personal som har tillsyn öf-
ver de häktade, medgifva deras ändamålsenliga och ständiga sysselsättande, 
hvilket likväl borde äga rum. Men författningen, som härom förordnar, kan 
ej uppfylla hvad dermed åsyftas, enär den ej varit åtföljd utaf tillökning i 
nödig uppsigt och nödigt utrymme. De häktades arbete hos enskilte före-
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kommer blott vissa Årstider i ganska inskränkt mätt. Förutan sådane för
svarslöse, som bordt till arbetsinrättningar öfveisändas, liar antalet af de på 
Länshäktet Aren 1833 till 183i7 års slut förvarade dömde, under ransakning 
eller på högre rätts profiling beroende personer, öfverhufvud dagligen upp
gått till omkring 40 stycken. För 11 a 12 år sedan, då Länets folkmängd 
utgjorde 15 ä 16,000 personer mindre än nu, var vanliga antalet äfvenval 
omkring 40, hvilka båda förhållanden med hvarandra jemförde skulle kun
na anses såsom ett säkert bevis på tilltagande moralitet, förbättring uti se
derna och allmännare utbredd sund upphsning. Året 1838 liar likväl med
fört en större mängd mindre stölder, och förenämde brottslingars dagliga an
tal bar derunder öfverhufvud uppgått till närmare 50 stycken. Lifsmedlens 
ökade dyrhet under detta år torde vara närmaste orsaken till ett sådant 
sämre förhållande, helst många af förenänide stölder bestått uti tillgripandet 
af ätliga varor till ett ringa värde. Emcdlertid kan dock häraf slutas, att 
moraliteten ej visar sig skrida tillbaka, om än den icke går framåt med så 
säkra steg, som det vore alt önska. 

Norrköpings Stadshäkte förvarar brottslingar från staden ensamt, och är 
för ändamålet tillräckligt. 

Uti Norrköping är korrektionshus för qvinnor, hvilka der hållas till ar
bete och sedlighet. Från de flesta af Rikels sydliga provinser ditskickas al
la dem som till arbete dömmas, och antalet korrektions-hjon har för åren 1833 
till och med 1837 öfverhufvud utgjort 160 ä 180 stycken. De sysselsättas 
egentligast med sådane arbeten, som höra till klädestill verkningen, och hvilka 
rekvireras af stadens fabrikanter som då lenina nödige malerialier. Hela be
vakningen utgöres af 3 personer på detta tämligen afiägset belägna ställe, uti 
den af Fabriksarbetare uppfyllda staden, hvarest ingen garnison finnes. Lik
väl äro ordningeu och lydnaden så fullständige som de någorstädes kunna 
förväntas, hvilket i hög grad vittnar så väl till fördel för behandlingssättet i 
allmänhet som för korrektions-hjonens laglydiga lynne, och folkets kärlek för 
allmän ordning. Samma kärlek för ordningen har äfven förmått aktade 
män inom staden, att utan arfvode åtaga sig styrelsen af inrättningen. 

Uti Linköping är en, af enskilta fonder stiftad, Länet tillhörig, mindre 
korrektions-inrättning, der sådane vanartade försvarslöse som ej begått brott, 
sann om hvilkas förbättring och öfvergående till sedligare vanor man ännu 
har något hopp, kunna på kortare lid inlagas och till aibete hållas. Utrym-
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met är inskränkt och antalet jemväl. Det uppgår vanligen till 6 a 8 styc
ken, stundom äfven mindre, någongång mera. Styrelsen deraf har emottagits 
af aktade män inom staden, hviika ulan aifvode förvalta denna anstalt, som 
har eget hus och en kontant fond af nära 7,700 R:dr Banko. 

Lösdrifveri och försvarslöshet vidlåda vissa orter inom Länel, der förut
varande för hållanden som lemnat arbelsförtjenst, sedermera upphört eller der 
något större antal bostäder utan erforderlig jordrymd bafva uppstått. De 
trakter åter, hvarest backstugorne äro sällsyntare, der är ock lösdrifveii och 
försvarslöshet mera sällsynt. Oöfvervinnerliga svårigheter möta vid ovilkor-
liga tillämpningen af 1833 års författning, huru med försvarslöse personer 
förhållas må, dels deruti att Länets häkten icke lemna utrymme för hysan
det af de tusende personer, hvilka efter manlalsskrifningarnes slut anmälas 
vara försvarslöse och således enligt Författningens ordalydelse skulle blifva 
till allmänt arbete förfallne; dels ock deruti, att allmänna känslan nekar att 
anse medellöshet och en olycklig belägenhet, vara lillräcklige skäl för sam
hället alt från sig utesluta en i öfrigt oskadlig medlem, likasom han vore en 
grof brottsling. Allmänna känslan tillägger den medellöse, hvars hela egen
dom består uti ärlighet och arbetsförmåga, en lika rätt till fritt användande 
deraf, som den lyckligare lottade äger att använda sina jordagods eller sina 
kontanta kapitaler; och denna känsla vill ej tnedgifva utsträckanuet af ägan
de-rättens helgd derhän, alt samhället kan låta inspärra den medellöse blott 
derföre att han ej äger någon annan egendom att mistn, an sin egen fiihet. 
Verkan af förenämde författning är således icke lycklig, enär den i visst af-
seende slår i strid med allmänna begreppen om rätt, och enär dess fulla 
verkställighet ej låter sig göra. 

Ehuru välmåga allmännast råder, så äger detta Län, utom mindre för-
mögne, äfvenväl en talrik klass fattige, helst uti släderne, och uti någre der-
intill gränsande socknar. Antalet af dem, hviika åtnjuta större eller mindre 
underhåll genom fattigvården, utgjorde är 1836, enligt de officiella handlin
gar som ligga till grund för derom år 1837 afgifven underdånig berättelse, 
sammanräknad t för hela Länet 5,528 personer, hvaraf 1,854 mankön och 
3,674 af qvinkön, eller 1 på 36 af hela folkmängden. Uti släderne fir det 
2 på 51 personer och på landsbygden 2 på 76. Dessa fattige dels underhål
las på allmänna inrättningar, dels understödjas genom sammanskott och af-
gifter. De senare utgjorde 3,983 och de förra 1,545 personer. 2,210 till ar

bete 
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bete oförmögne hafva underhållits med 26,647 R:dr Banko, eller öfverhuf-
vud något utöfver 12 R:dr Banko person, utgörande värdet af nära 2 tun
nor spanmål, enligt då varande priser. 2,151 mindre arbetsföre liafva er
hållit understöd med 13,148 R:dr och 1,167 tillfälligtvis behöfvande med. 
6,128 R:dr. För städernes 789 fattige åtgick vid pass 14,500 R:dr eller 
18 R:dr person, och för landsbyggdens 4,739 åtgick vid pass 31,600 R:dr 
eller 6 R:dr personen. 

Den ringa kostnad, hvarmed fattigvården bestrides, skulle vara otillräck
lig om ej enskildta välgörenheten lade sin gåfva derlill, genom lidtals skeen
de matskott eller andre frivillige bidrag, som ej uti räkning uppföras, och. 
om ej organisationen af fattigvården dervid toge uti anspråk så väl släglin-
gars, husbönders eller andre bekantes tillfälliga hjelp, som fattighjonels egen 
i möjligaste motto utsträckta förmåga alt till silt uppehälle bidraga. Genom 
lattigstyrelsernes sammansättning af personer, som känna de behöfvande och 
deras tillgångar, krafter och understundom ägande utvägar alt från närskyl-
de erhålla något slags understöd, äfvensom möjligheten alt på det minst be
tungande sätt anskaffa hvad som derutöfver erfordras för fattigvården; samt 
genom den fattigslyrelserne förbehållne rätt, alt bifalla eller afslå understöd, 
förhöja eller förminska dess belopp, har det blifvit möjligt, alt hålla kost-
naderne så låga som de ofvan uppgifne. Med all visshet kan förutses, att 
hvarje förändring uti allmänna sättet för fattigvårdens meddelande, skulle 
medföra ökade kostnader utan alt lokala förbättringars nytta derföre kan 
förnekas. 

Till fattigvårdens underhjelpande äro många större och mindre dona
tioner gjorde, hvilka bestå dels uti hemman och hemmansdelar, dels uti pen
ningar, dels ock uti byggnader och jordstycken. Förulan flere andre bety
dande donationer, som på sednare åren gjorts, är en fond af 30,000 R:dr 
Banko, donerad ntaf Åldermannen Fagerberg, till förmån för fattige inom 
Torpa och Asby församlingar. Halfva räntebeloppet af fonden anslås årligen 
till understöd vid bosättning ät personer af arbetsklassen inom dessa försam
lingar, då de ingå äktenskap, och gjort sig kände för goda seder och arbetsam-
het. Andra hälften anslås årligen till understöd åt vanföre, bräcklige eller 
ålderstigne, som ej sjelfve kunna sig försörja. Sammanräknade uppgå dona
tionens till ett belopp af 300 å 350,000 R:dr Banko. Afkaslningen derutaf 
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är inbegripen uti förutnämde kostnader för fattigvården, men deruli är 
icke inräknadt räntan på förlagskoslnaden lör de till falliginiätlningar upp
förde byggnader i slädeme, eller de uti nästan hvarje socken befintlige fat
tigstugor. 

Huruvida dessa fattigvårds-anstalter uppfylla ändamålet, är ej tvifvel-
aktigt, såvida man inskränker ändamålet till torftigt uppehälle för vanföie el
ler orkeslöse, eller värnlösa baiu. Ulsträckes anspråken på fattigvård der-
hän, att den bör ombesörja sysselsättning för alla dem, som af btisl på ar
bete äro beböfvande; all den bör draga försorg för vårdslösade barns upp
fostran, samt förhindra allt liggeri, då är deremol deras otillräcklighet i allmän
het ganska påtaglig, ehuru en del socknar älven i det afseendet genom säiskildta 
anstalter uppfylla allt livad som kan förväntas. Den af Religionen föreskiif-
na materiella fattigvården är i allmänhet uppfylld; men den omsorg, som af 
politiska skäl påkallas för de lättjefullas och sysslolösas användande på ett 
dem sjelfva och det allmänna gagneligt sätt, samt för det uppväxande släg-
tets bildande till nyttiga medlemmar i samhället — denna omsoig är ej öf-
verallt så iakttagen, att del tillfredsställer den länkandes förutseende fordrin
gar på en väl beräknad ordning. Barnavården är härulaf det vigligaste och 
som mer och mer nödvändiggöres af den mängd hvilken uppväxer, dels 
utan far och utan moders ömhet, dels ock hos föräldrar, hvilkas hela lid 
åtgår för dagens näringsomsorger. Sådane barns upptuktelse försummas 
mestadels, och de tillväxa i ett halfvildt tillstånd, ulan alt eihålla rikliga 
begrepp om samhällets första fordringar, ulan grundsatser och ulan de goda 
vanor som kunna välgörande träda i dessas ställe. Böjelserna blifva utan 
band af tanken eller känslan, och allt leder det hän alt ungdomens första 
steg föra dem pä lättsinnighelens eller brottets väg. Att saken blir af vigt 
för samhället visar sig påtagligen deraf, att uti Linköpings stad är t barn, 
bland 4 , oäkta, och på landsbygqden finnas aflägsna kojor, der ogifta qvin-
nor uppföda 5 a 6 egna barn. Anstalter till förbättrad uppfostran måste 
vidtagas; ej allenast till den uppfostran som lcmnar nndei visning uti ele-
menterne för boklig kunskap, utan äfven och förnämligast den, som jemle 
sinnets vänjande vid ett ordentligt, gudfruktigt, till nyttiga ändamål slräf-
vande lif, äfvenledes meddelar förmågan alt genom arbélsamhel, flit och om-
tanka, utföra och verkliggöra de förhoppningar om sjelfbestånd, dem ungdo
men är snar att göra sig. Den som med helsa och kroppskrafter äfven äger 
några uti god riktning utbildade själsförmögenlieter, samt anvisning till de-
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ras användande på ett nyttigt sätt, han faller ej gerna samhället till last; 
och mängden af sådane medborgare uti eu stat skall ulgöia dess styrka och 
dess säkerhet, långtifrån att vara föremål för bekymmer och faihågor. 

Undervisningsverken uti landsbyggderne inskränka sig till sockenskolor 
och bruks-skolor och någre särskiidte private, alla verklige folkskolor. De 
fleste äro fasta skolor, och någre äro flytlbare på del sätt, att läraren viss 
tid på året meddelar undervisningen uti en del af en större socken och viss 
lid på året uti en annan del. Antalet sådane skolor ökas årligen, dels ge
nom enskildte personers stiftelser, dels genom menigheternes beslut; ehuru 
äfvenväl många socknar ännu finnas, hvarest allmogen nekar bidrag till dyli
ka inrättningar, och fortfarande begagnar blott den gamla utvägen att låta 
barnen lära sig larfligl läsa för mor i huset, eller för någon gumma, någon 
kringvandrande äldre karl eller dylik läsemiislare. Presterskapels nit upp
fyller i många socknar bristen på stadigvarande skola, genom dess bemödan
de, att förmå föräldrar låta barnen i rattan lid lura något, och dess om
sorg all mera än ett år på förhand undervisa och bereda Nattvardsungdomen. 
Likväl saknas i allmänhet all påföljd af kyrkolagens gamla stadgande, det 
klockare skall såsom boklärd och skrifkunnig undervisa församlingens ung
dom. Förbigående uppräknandet af alla de äldre folkskolorne, bvaraf någre 
genom enskildta donationer äga tämligen betydliga fonder eller årliga anslag, 
torde uti denna underdåniga berättelse endast böra särskildt omnämnas de, 
sedan afgifvandet af sed naste femårs-berättelsen, tillkomne och öppnade, och 
hvilka äro: Sockenskolor uti Ekeby, Gammalkil, Gistad, W. Tullslad, Slaka, 
Wreta Kloster, Wånga och Wårdsbergs socknar; bruksskolor vid Hulls bruk, 
Motala verkstad, Sonstorps bruk och Sljernvik, De flesteafsockneskolorne äro 
Växelundervisningsskolor, ehuru methoden ej på alla ställen vunnit förtro
ende, vare sig af lärarens mindre lämplighet eller andra orsaker; och på 
alla ställen är anstalt fogad, att de fattige barn, som söka undervisning uti 
skolan, erhålla den utan kostnad. Undervisnings-anstalter för slöjder eller 
handtverk finnas ej inom Länet, undantagandes den del af Tecknologiska af-
delningen vid Ebersteinska skolan i Norrköping, som kan sålunda anses. 

För allmänna helsovålden aro stationerade 3 Provincial-läkare med 
hvar sitt distrikt. Uti städerne äro 5 Stadsläkare. Vid Lazarett och Kur
hus äro 3 läkare; hvarlill kommer läkarne vid regementerne, samt bruks
läkare och någon helt enskildt praktiserande. Uti vissa trakter af Länets 
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norra och södra delar samt skärgarden, är afståndet till läkare betydligt, 
och utgör en stor olägenhet, som älven mycket vållar att allmogen der ti Hi
lar qvacksalfvare. För att afhjelpa denna brist uti Torpa församling, har 
Professorn Tranér till underhåll af en läkare donerat en summa af 6,660 
R:dr 32 sk. Banko; men testamentets verkställighet har ännu ej inträdt. 
Apolhek finnas uti alla städerne samt uti Motala och Kisa. Länslazarett lin
nes uti Linköping med 56 sängar, hvilka sällan äro fullt upptagne. Uti 
Norrköping är för den staden särskildt iazarett och kurhus, hvarest antalet 
sjuke plägar uppgå till omkring 20 stycken. Kurhus för veneriska smittans 
hämmande är i Wadstena alltsedan år 1795, då det med allmänna medel 
inrättades för 40 patienter, och begagnades ulven frän närgränsande Länen. 
Från 1822 är det uteslutande Länets kuihus, underhållet af den årliga tre-
skillings-afgiften. Antalet der behandlade patienter under de 5 år denna be
rättelse omfattar har varit 572 st. hvaraf 473 utskiifvils såsom botade, 23 
såsom obotlige, 41 hafva med döden afgått, och 35 voro till år 1838 qvar-
liggande. Sjukdomen synes nu vara något mindre allmän än förr, och all
mogen iakttager mycken uppmärksamhet derpå alt alla sjuke, som upptäckas, 
blifva behörigen insände. Likväl uppgår ännu antalet af dem, som äro be
häftade med mera urartade former af sjukdomen, såsom sallfluss, radisyge 
o. s. v. till 43 procent af det hela vid kurhuset behandlade antalet. 

Till bestridande af koslnaderne vid Länels kuihus och iazaretter, har 
länge betalts årligen 4 sk. men hvilken afgift år 1835 ökades till 5 sk. af 
hvarje inom Länet mantalsskrifven person. Ulaf det som Norrköpings invå
nare betala, användes 1/5 till Länets allmänna fond kallad äldre Kuihus-Cas-
san, och de 4/5 till stadens lazarett. Af allmänna fonden bestridas alla kost
nader vid kurhuset i Wadslena, och det öfriga blir att disponera för Läns-
lazarettet, äfvensåväl som den sista femtedelen af så kallade kui hus-afgiften 
hörer ensamt till lazarettsfonden, hvilken äfven har inkomst af collect- och 
gåfvomedel. Nu finnas hopsparade kapitaler till belopp af 35,000 R:dr Banko. 

Vidsträcktare anstalter för helsovården hafva under dessa åren ej erfor
drats, mera än de veckor af år 1834 då Cholera Morbus hemsökte riket. 
Uti detta Län var det egentligen Wadstena stad och Motala socken, som 
deraf ledo; och på båda ställena voro de nödige mått och steg, hvilka då 
forordnades, underslödde af invånarnes i orten bemödanden för det gemen
samma bästa. 
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Helsobrunnar, med goda och omsorgsfullt inrättade anstalter, för dem 
hvilka ditkomma alt stärka helsan, finnas tvenne af ålder bekante, nämligen 
Medevi och Söderköpings brunnar. Den förslnämde år mest besökt, och har, 
förutan hos de mera bildade klasserne, älven särdeles förtroende hos ortens 
allmoge, hvaraf mera än 1000 hvarje sommar pläga begagna den i Juni och 
Juli månader. De fattige inlagas på dertiil af välgörenheten väl doneradt 
lazarett. Af öfrige helsokailor inom Länet, äro all märka 3 st., nämligen 
Himmelstalund vid Norrköping, Ekkällan, mindre betydlig vid Linköping, 
Flistad, talrikt besökt af gammalt, Kisa der brupsgäslernas antal årligen 
ökats, samt en uti Ö. Eneby socken. 

Allmänna åtgärderne för rofdjurs ulödande, hafva ej blifvit tillfylletsgö-
rande, och blifva det aldrig för längre tid, emedan de sloia skogstrakterna 
i söder och i norr alltid skola snart nog ersätta det antal som här förstöres. 
Anstallerne gå nu hufvudsakligen derpå ul, att genom högre premier eller 
skottpenningar för Varg, föranleda dess ifrigare jagande och dess vingars upp
sökande om våren då de med lällhet uti ide dödas. Allmänna afjagnings-
platser finnas ej, och af varggropar blott ett inskränkt antal enskildta. Fö
regående åren hafva af skadegörande rofdjur här döJals: 

Häraf visar sig att mera varg i sednare åren dödals än förut, ehuru det ej 
verkat derhän alt vargarnes antal är mindre än förr. 

För resandes fortkomst är behörigen sörjdt genom ändamålsenligt inrätta
de gäslgifvaregårdar på de äldre mest besökta landsvägarue. Utväg att fram
komma på de mindre, som gå till aflägsnare eller mera frånskilda Irakier af 
Länet, saknas ej eller, ehuru sednare liders dels föiändrade dels ökade behof 
erfordra förbättringar och rättelser på åtskilliga slällen. Den resandes behof, 
hvilket måhända ofta tillskapas genom lättheten att få det uppfylldt, är lik
väl härutinnan underordnadt hemmansägarnes rättighet att ej blifva betun
gade med något onus, som icke påkallas af allmänt bästa, och fördelas lika. 
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Skjulsväsendel kan likväl aldrig blifva lika fördeldt, utan att den resande 
älägges ersätta reservskjutsens verkliga kostnad, livars besläramande är en 
sak som fordrar mycken lokal-kännedom, emedan den är så olika för olika 
stallen, afven för dem som kunna vara hvarandra niii belägne. Allmän reg
lering af något sådant, skulle likväl i andra afseenden medföra känbara 
ölägenheter i afseende på nu tillvarande forhållanden, hvilka alle under ti
dernas längd lämpat sig efter hvarandra, ofta på ett sätt, som ej märkes 
eller inses förr än man rubbat eller borttagit något af del gamla invanda. 
Emellertid är det af vigt att skåda saken från alla dess sidor. En tillök
ning af skjutslega skulle på många ställett vara en rättvisa mot de skjutsan
de, men den blefve äfvenväl ett hinder som lades på kommunikationei ne, 
så väl dem, hvilka äga rum genom resor, som dem genom föror, samt öka
de betydligt kontanta statsatgifterne genom ökad lega för posternas foitskaf-
Jande och transporters, och skulle nödvändigtvis jemväl förändra den nuva
rande kostnadsfria kronobrefbäringen emellan domare, kronofogdar, länsmän 
m. fl. samt medföra rubbning uti mångu små, meet derföre icke ovigtiga de
lar af del hittills varande. Sådant bör afses ulan att derföre anses såsom 
hinder för en billig, på många stållen blott lättvis, ålgärd. Reglering al' 
skjutslegan uti släderne till motsvarighet af verkliga kostnaden de skjulsskyl
dige derföre vidkännas kan emellertid ej medföra någon af ofvan antydde 
ölägenheter, och då småningom städernes särskildle förmåner blifvil inskiänk-
te , böra äfven deras onera rättvisligen derefter lämpas, såvida man fiån 
deras sida skall kunna påräkna upptiglig medverkan till införande af de för-
bällringar, som tiden fordrar och sakernas tillstånd gör angelägne eller 
nyttige. 

Lagmans- och Häradshöfdinge-räntan är, likasom manlalspenningarne, en 
obetydlig skatt, hvarvid ringa afseende i denna ort fästas, ehuru onekligt 
ä t , alt den faller tyngst på de obeniedlnde hushållen, hvilkas utkomst det-
jgenom försvåras, under det alt den förmögnare knappast förmärker pålagans 
tillvaro. 

Gerningsören, hvilkas belopp för hela Länet ej uppgår till 114 R:dr, 
kunna således ej utgöra någon särdeles lunga. 

Tionden &c. af bruk och bergverk, m. m. synes vara en ändamålsenlig 
och billig beskattning, hvaröfver klagomål ej förspörjes. 
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Rust- och Roteiings-böidan är af större inflytande pä henimansagaines 
för mogenhet, men ganska ojemnt fördelad. Uti Länet ur indeldt: 

Kostnaderne för hvarje rothållsnummer kan öfveilmfvud anses till vid 
pass 70 R:dr Banko; det större eller mindre beror dels af priserne på den 
spanmål, som erlägges in natura, dels på godheten af det torp, som till 
grenadieren är anslaget. 

Kostnaden för ruslhållsnummer masta beiäknas särskildt för kallen och 
särskildt för skyldigheten alt underhållu häst. Kostnaden för karlen är i an
seende till vidsträcktare skyldigheter alt underhålla beklädnad och beväring 
m. m., rätteligen att anse omkring 10 R:dr högre än den vid rolhållsnunimei. 
Kostnaden för hästens underhåll är lör närvarande inskränkt till 71 tunnor 
spanmäl, hvars pris är ombylligt, och har i medeltal under sist löiflulne 
åren uppgätt till vid pass 7 R:dr Banko lunnan eller sammanlagdt för 1\ 
tunna till 53 R:dr 24 sk. Banko. Då kostnaden för underhållet af m häst 
i fredstid vid rusthållet och på möten, rued inbeiäknande af inköps-pris 
samt vidmakthållandet af sadelmundeiing och remtyg, ej kan anses till rin-
gare kostnad, öfveilmfvud årligen, än 90 R:dr Banko, så inses tydligen den 
stora fördel, som är beredd ruslhållarne derigenom, att hästarne äio vacanle 
mot förenämde afgift. Derigenom har inträffat, alt flere ruslhåll, för hvilka 



48 

stor Augments-ränta är anslagen, fält hela rustningskostnaden genom denna 
ranta ersatt, och således åtnjutit säteriers skattefrihet. I allmänhet kunna 
likväl augmentsräntorne ej motsvara mera än beloppet af bästvacance-span-
malen och uppgå sammanräknadt till vid pass 52,000 R:dr, hvarigenom rust
ningskostnaden 119,000 R:dr för ruslhåilarue nedsälles lill 67,000, som gör 
per nummer öfverhufvud 73 R:dr Banko. 

Kostnaden för hvarje båtsmansrole, som ej är vacant, kan anses uppgå 
öfverhufvud årligen, till 60 R:dr Banko, och extra roleringen medför i freds
tid ej någon kostnad. 

Clericie-statens underhåll är visserligen ett temligen betydligt onus, men 
uppgår ingenstädes till det höga belopp, hvartill författningarne berättiga 
presterskapet. Uti en mängd församlingar äro billiga ackord upprättade, alt 
tjena till rättesnöre, för framtiden, och olägenheterne af löningssättet falla 
på löntagaren, hvilken skall uttaga sin rätt af hundrade, måhända tusende, 
särskildta personer, hvaraf många uti brydsamma omständigheter lemna ho
nom blott valet emellan en förlust eller en obarnthertig utsökning. Upp
bördssättet är dessutom dyrt för löntagaren; men den skattskyldige har in
gen deraf beroende kostnad, och utgör sin skatt på lindrigaste sätt, uti så
dant , som han producerar. Afgifterne till pastor uppgå öfveihufvud taget, 
per hemman på landet, till 15 ä 18 R:dr Banko, och till capelianen till 2 
ä 3 ; de till kyrkobetjeningen öfverhufvud till 1: 16 a 2 : 16 per hemman. 
Afgiflerne uti städerne äro öfveihufvud ringare; och allt hvad till clereciet 
utgöres kan sammanlagdt beräknas till 120,000 R:dr för hela Länet, prest-
gårdarnes afkastning oberäknad, äfvensom krouotionden och vederlags-span-
målen. 

Kostnaderne för faltigförsörjning, uti tabellen införde enligt från krono-
fogdarne inkomne uppgifter, är ansedd till 2 å 4 R:dr Banko för hvarje 
hemman på landet. Häruti inbegripas blott de ordinarie åtagne bidragen; hvad 
som helt och hållet frivilligt och individuell skänkes, uppgår säkert till högre 
värde, men kan såsom oberäkneligt, och blott af enskildt barmbertighet gil— 
vet, ej ingå bland de onera, som i och för samhället, eller slatsbeslyret, 
måste utgöras. Uti städerne måste fattigvården falla sig dyrare, enär rum 
och ved och matvaror äro uti högre värde än på landsbyggden , och äfvenväl 
derföre, att fattigpersonalen der måste vara talrikare. lukomsterne af de 

för 
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för fattigvården gjorde betydlige enskildte donationerne äro ej uti tabellen 
upptagne. 

Den kostnad hemmansägare få vidkännas i och för skjutsnings-åliggan-
det, är svår att beräkna, och beror på så många särskildta och föränderliga 
omständigheter, att det som för en del är kännbart onus, blir för andra eu 
obetydlighet, och någre göra sig deraf en källa för inkomst. Uti härader, 
der resandes antal är ringa, der hållskjutsen ej finnes eller ej behöfver ut
göras mera än ett par gånger på året, eller der man lyckats att för en bil
lig entreprenad-summa borttinga hållskjutsen, der är detta onus ansett att ej 
kunna beräknas högre än till 2 å 3 R:dr Banko per hemman. På andra or
ter, der hålldagarne uppgå till 10 på året och afståndet från gästgifvaregår-
den är stort, der kan kostnaden uppgå till 12 R:dr Banko och derutöfver 
för hållskjutsskyldige hemmanet. Reservskjutsen är i sig sjelft en mera 
kännbar tunga, helst den ej på förhand kan till tiden beräknas, och det 
understundom på största landsvägen händer, att under svåraste årstiden upp-
budningen af hästar hinner kring reservlaget på halftannat till två dygn. 
Många reservskjutsskyldige söka undvika ölägenheterna deiigenom, alt de 
göra skjutsningen till ett slags näringsgren, underhålla flere hästar än som 
annars nödigt vore, och åtaga sig hållskjuts för mera aflägse boende. Här
igenom minskas reservskjutsens tunga och upptages ej till betydligt högre 
belopp än hållskjutsningen. Eu del hemmans-ägare äro ålagde ständig kro-
noskjutsning och andre kronobrefbäring i stället för skjntsning, hvilket an
ses motsvara förenämnde åligganden. För städerne faller sig skjutsnings-
åliggandet ännu mera ojemnt, i det att den ena staden har att bestrida det
samma allena, och den andra har biträde dertill af kringliggande landsbygd. 
Derigenom kostar skjutsningen uti Norrköping vid pass 12 sk. för hvarje 
person som i staden bor, då den uti Linköping kostar 1 sk. 1 r:st. för hvarje. 
Sammanräknadt kan skjutsningsbesväret anses kosta Länet vid pass 45,000 
R:dr utöfver hvad de af resande erliiggande skjutspenningar uppgå till. 

Väghållningen, som utan bidrag af de resande bestrides af alla hem
mansägare, äfvensom af städerne öfver deras jord, är äfvenväl ett kännbart 
åliggande. Olika lokala förhållanden göra att det faller olika på olika orter. 
Uti de trakter, der körningen är ringa och landsvägarne smala, samt anlag-
de på fast och god grund med närbelägen tillgång uppå tjenligt grus, der är 

Femårs-Berättelse fr. Östergöthlands Län. 7 
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väglagningen oftast verkställd med någre få dagsverken; men der, hvarest 
landsvägen är 5 famnar bred, grunden mindre god, grusläglen aflägse och 
körningen med tunga lass och många hästar städse oalbrulen, såsom i när
heten af Norrköping och Linköping, der är väghållningen ett betydligt onus. 
Likväl måste medgifvas, att närbelägenheten till stad och afsältningsort lem-
nar landtmannen mången ersättning för de större onera. Väghållningen sker 
emellertid nu på det för del allmänna minst kasisamma sätt, när man ej 
vill ålägga irsande alt dertill något bidraga; och hvilket äfvenväl ännu 
torde vara alltför tidigt, då landet ännu ej hunnit så långt uti framsteg 
på den industriella banan, att icke kommiinicationernas bibehållande vid 
skyndsamhet, lätthet och godt pris ännu hör köpas med allmänna uppoffrin
gar. Allmänna väghållningen anses nu kosta från 4 a 8 till och med 18 
R:dr Banko på hemmanet; och, sammaiilagdt lör hela Länet, 46,500 R:dr 
Banko ärligen. 

Uti den på tahellerne varande sista kolumnen för diverse utgifter är 
infördt hvad som förutan öfrige, förut omnämnde onera, tid efter annan af 
jord pä landet, och tomter i stad utgår till allmänna behof. De äro af åt-
skillige benämningar, såsom allmänna byggnader, jagtkassor och kurhustne-
del , riksdagsmanna-arfvode, inqvartering, ni. m. och kunna anses till 2 , 3 
ä 4 R:dr Banko på hemmanet, öfverhufvud årligen; uti en del trakter finnas 
särskildta kassor, som underlätta åtskilliga af dessa utgifter. 

Sammanräknade onera som af Länet utgöras, dels med penningar, dels 
med spantnål och andre varor eller jord in natura, dels ock med körslör 
och arbete, äro beräknade att motsvara ett belopp af 1 million R:dr Banko; 
och hvaraf vid pass 10/11 kan anses utgå i kontant, eller i varor eller jord, 
samt 1/11 utså genom verkställde arbeten och körslor. Likväl felar mycket 
deruti att denna tabellariske uppgift fullkomligt framställer sanningen i sjelfva 
verket; i afseende på alla prestationer in natura kan den blott vara ett 
approximativt öfverslag. 

5:o Städer ock Köpingar. 

Norrköping, största staden, den tredje i riket, med säker och god 
hamn, har under förra tiderne varit stapelstaden för nästan hela Länets ex
port och import. Sedan Göta kanal öppnat sjöled till landets inre delar, så 
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är förhållandet helt annor lunda ; staden blir nu mern a t t anse förnämligast 
såsom en fabriksstad, livat till det ypperliga läget, vid elfven och fallen, in
bjuder verksamheten och kapitalet na. 

Folkmängden var vid 1837 års slut enligt mnntalslängderne 12,334 per
soner, och har således på sista 5 åren ökat sig med 1,627, samt från 1831 
års slut med 1,840; och år 1838 är den ytterl igare ökad med omkiing 500 
personer, hvilket är ett faktiskt bevis på tilltagande fabriksrörelse. E t t lika 
faktiskt bevis på det sinne för ordning, den laglydnad och del förstånd, som 
råder bland denna befolkning, är att behofvet af garnizou der icke varit kändl, 
och stadens polis vidmakthälles med 1 Sladsfiskal, 1 Gevaldiger , 6 Uppsv -
ningsmän, 1 Stadssergeant med 2 2 man stadsvakt , samt någre sladsbeljenle. 

De bebyggde gårdarnes antal utgör 7 7 2 s tycken; och hafva de sislför-
flutna åren sett flere störte byggnader uppföras och iorduingsältas. Bevill-
ningsvärdet utaf åbyggnaderne utgör något meta än 2 ,220,000 R:dr Banko, 
således nära dubbel t mot hvad det utgjorde år 1 8 2 1 , innan den första af de 
stora eldsvådorne, hvilka i sednare tid härjat staden. Dessutom är bevi l l -
ningsvärdet af 35 manufaktur- och fabriks-inrättningar nära 275 ,000 R:dr 
och af 11 st, qvarnar ulöfver 90,000 R:dr ; sammanlagdt närmare 2,600,000 
Riksdaler. 

Ti l l staden hörer vid pass 1000 tunnland jord, hvilken icke användes 
annorlunda än på vanligt landtmannasä t t , förutan någon tobaksplantering. 

Klädesfabrikerne utgöra stadens hufvudnäring. 72 fabriker, ined 3 3 1 
väfstolar samt en mängd andre machinerier , sysselsätta ständigt något ulöf
ver 2,000 arbetare, förutan de många, hvilka tidtals eller tillfälligtvis dei vid 
användas. Til lverkningen har år 1837 uppgått till något ofver 410,000 al
nar , med ett värde af nära 2,700,000 R:dr Banko; hvarförutan från andra 
landsorter insände kläden och vadmal blifvit appréterade här. Unde r de 
båda åren 1836 och 1837 har tillverkningen icke ökat s ig , hvilket den gjorde 
under de nästföregående, betydligt uppmunt rad deraf att de södra städernes 
handlande begynte från Norrköping reqvirera kläden, hvilket förut blott un
dantagsvis lärer inträffat. Numera uppfylla äfven Norrköpings bät t re kläden 
hvarje billig fordran på varans godhet , och den mängd nyare machinerier 
som finnas uti fabrikerne, ådagalägga de t fabrikanterne bemöda sig a l t följa 
med tidens uppfinningar. Fabriksarbetaine äro väl hå l lne , och hafva i sed-
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ware år långt mera än förr utmärkt sig genom flit och sparsamhet, och håg 
att derigenom förvärfva en tarflig utkomst. Ett ögonkast på klädseln lem-
nar genast en måttstock för omdömet häröfver. Förutan egentliga fabriks
arbetet, gifva fabrikerne anledning till städse förnyade byggnader, machine-
riers förfärdigande m. m. hvaraf ett stort antal familjer äga dess bergning. 

7 stycken mekaniska ullspinnerier, samt färgerier till ett antal af 9 , 
äro bi hang till tjenst åt klädesfabrikalionen, samt betjena äfven angränsande 
landsorter. 

För underlättandet af klädesfabrikernes förseende med ull, är ullmaga-
zinet år 1834 uppbygdt genom bidrag af staten och staden gemensamt; så 
att ?,' deraf tillhörde Ull-Diskonlfonden, och | | Fabriks-Societeten i Norrkö-
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ping. Härigenom öppnades tillfälle för nll-producenterne, att mot billig af-
gift och när som helst kunna inlägga och förvara deras ull på ett ställe, der 
årliga åtgången af denna vara betydligt öfversteg det qvantum, som ännu 
under flere års förlopp af dem skulle kunna afyttras; och utgången bar äf
ven ådagalagt riktigheten af denna beräkning, samt nyttan af anstalten. I 
sammanhang dermed anställdes derstädes ansvarig ull-sorterare, hvarigenoni 
de härutinnan mindre kunnige erböllo tillfälle att få deras säljande eller 
kopia ull sorlerad med lindrig kostnad. Ändamålet har äfven vunnits, så 
alt då vid förra ullkonloret år 1832 inlemnades 21,500 U. och år 1833 nära 
40,500, har på ullmagazinet inlemnats år 1834 utöfver 104,000 U, 1835 
nära 161,000, år 1836 nära 183,000 och år 1837 sammanlagdt 207,689, 
hvaraf 161,146 var Svensk ull. Der hålles i Juli månad hvarje år ullmark
nad, då betydlig omsättning sker af denna vara. Finaste ull har lemnats 
från Nerike och Södermanland, och hela qvantiteten, som de sednare åren 
då försålts, har uppgått till närmare 100 högst 110,000 U. Då emedlertid 
fabrikauterne uppköpa betydligt uti andre landsorter, och ull ifrån Tyskland 
införts år 1836 till 146,473 U samt år 1837 till 252,947 U, så är all an
ledning förmoda, alt ullproductionen inom riket skall öka sig ytterligare i 
framtiden, helst om tullen derpå afpassas efter vårt lands egna förhållan
den, jemförde med dem, hvarunder ullen i nordligaste delen af Tyskland 
produceras. Huruvida klädes-fabrikernes ytterligare utvidgning är att emot
se eller ej, beror troligen nästan ensamt på rikets tilltagande folkmängd, och 
denna folkmängds möjligen minskade bruk af vadmal och ökade förbrukning 
af kläde. Hela tillverkningen beror af inrikes försäljning; ty export låter 
sig under närvarande förhållanden ej pålänka, emedan alla Europeiska län-
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ders tullförfattningar lägga oöfvervinnerliga hinder för en årlig afsättning dit, 
och export till andre verldsdelar hindras af våra alltför inskränkta handels
förbindelser, äfvensom af bristande förlags-kapitaler. Klädes-fabrikantens in
hemska afsättning erfordrar redan elt årligt förlag, motsvarande nära nog 
den färdiggjorda varans dubbla värde, utan att då taga i beräkning det fa
sta förlag, som ligger uti hus och byggnader och machinerier. — Vatten
kraften är grunden till stadens välmakt, men samlade kapitalet, fortfarande 
verksamhet, drift och sparsamhet, äro vilkoren för dess bibehållande och 
förökande. 

2 Mekaniska verkstäder äro här anlagde, äfvensom en hammare finnes, 
egentligen beräknade för stadens och fabrikernas behof. Mekaniska verkstä-
derne sysselsatte likväl redan år 1837, då den ena af dem nyss var på be
gynd, 68 st. arbetare, och var tillverkningsvärdet då 19,000 R:dr Banko. Den 
nya verkstaden har sedermera betydligt utvidgat sin tillverkning. 

2 Sockerbruk finnas med tämligen ansenlig rörelse, hvars omfång Jätte
ligen kan bedömas deraf, att årliga införseln af råsocker för deras förbruk
ning uppgått öfverhufvud till omkring 700,000 U., förutom år 1836 då om
byte af en ägare skedde. Tillverkningen år 1837 är uppgifven till vid pass 
550,000 U.. 

Snus-fabrik finnes 1 med tillverkning af vid pass 160,000 U. årligen. 

1 Kardus-Tobaksfabrik finnes äfven med uppgifven tillverkning år 1837 
af 15,500 U.. — Tullspecialerne visa en införsel af tobaksblad och stjelkar, 
af vid pass 200,000 U. årligen, förutan Cigarrer. 

2 Pappersbruk finnas, hvaraf det ena först under loppet af år 1837 
blef färdigbygdt, i enlighet med sednaste mekaniska uppfinningar, och på ett 
sätt som i ändamålsenlighet öfverträffar de fleste dylika inrättningar. Till
verkningen der har sistlidet år bestigit sig i värde till något utöfver 50,000 
R:dr Banko, och blir troligen betydligt större, enär denna näring är för 
vårt land naturlig, och sjelfva fabrikens läge för emottagande af beställnin
gar och deras afsändande särdeles väl afpassadt, invid en hamn, hvarifrån 
dagligen ångbåts-kommunikation är att finna till hufvudstaden och vidare åt 
aflägsnare länder. 

Förutan 1 Läderfabrik, der tillverkningsvärdet år 1837 uppgick till nå
got öfver 31,000 R:dr Banko samt 1 Oljeslageri, der den samma år uppgick 
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till något öfver 23,000 R:dr Banko, äro de öfrige manufakturer och såsom 
fabriker angiiue inrättningar, af föga vigt. På varfvet bar bygts ett och 
annat mindre fartyg, men konsten de förra åren ej varit tillitad i större 
skala, ehuru Here goda ångfartyg der löpt af stapeln. Nu är köl der sträckt 
till större briggar om 120 till 160 läster. 

Stadens handel är inrikes och utrikes. Den förstnämde beslår förnäm
ligast uti afsättningen af de i staden tillverkade fabriksvaror samt derefier 
mest uti uppköp och försäljning af konsumtions-artiklar, hvaraf någon af-
skeppning äger rum åt Stockholm och Norrland, när priserna sådant med-
gifva. Hvete förmales till mjöl och beredes äfven till stärkelse; kom for
mates till gryn, och afyttras båda delarne i temlig betydlig mängd. När
mast kringliggande orten har äfven betydlig bodhandel uti staden. 

Utrikes handeln är numera i det närmaste inskränkt till de hufvudsak-
liga importvarorna socker, tobak, ull och viner, samt till de för stadens 
eget dagliga bruk, samt kringliggande ortens, nödige varor. Af viner synes 
införseln vara i tilltagande och förtullades år 1837 deraf utöfver 48,000 
kannor; äfvenså har införseln af galanteri-varor mycket ökat sig; men öfri
ge utrikes produkter införas till ringare qvantiteter. Från Bergen kommer 
årligen 8 å 10,000 tunnor sill; något hvetemjöl och råg tages i retour. Ex
porten af koppar, kanoner, gjutgods, manufaktureradt jernoch stångjern, från 
närbelägna bruk som härifrån sker, går vanligtvis ej for härvarande hand
landes räkning. Af papper torde i framtiden export komma att äga rum; 
varan är god, priset billigt och stränderne intill södra delen af Östersjön 
sakna denna artikel. 

Tullafgiflerna i Norrköping hafva uppgått: 

Uti staden äro åtskillige, till största delen genom enskilte donationer 
grundade, undervisnings-anstalter, hvilka med omsorg och skicklighet hand-
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hafde, böra uppfylla de angelägnaste behofven af elementar-un der visningen. 
De äro: 

1:o Allmänna. 

a) En lägre lärdomsskola, pä 3 afdelningar med 3 lärare, inrättad re
dan under katolska lidehvarfvet, och i Drottning Christinas regeringstid or
ganiserad sådan den ännu är. Den har ett bibliotek af 3,000 volumer. An
talet lärjungar sednast 36 stycken. Tvenne privata donationer, den af gross-
handlanden Nyström 6,230 R:dr Banko, och den af Rektor Thilander 2,033 
R:dr 16 sk. Banko, lenina ej allenast något lönebidrag samt ai fvoden för 
undervisning i teckning och musik, ulan ock stipendier och premier åt 
ungdomen. 

b) En lägre Apologist-skola, på två afdelningar med 2 lärare, i samma 
hus, som den nyssnämda. 

2:o Stads-skolor för gossar: 

a) Gustavianska skolan, förenad med Barnhus-anstalt, der, under 1 lä
rare, 18 a 20 stycken medellösa gossar njuta husrum, föda, vård och un
dervisning. Fonden, grundlagd genom sammankomst af stadens invånare 
1771, utgör nu 19,220 R:dr Banko, samt har vunnit tillökning af 11 tunn
land jord genom donation af Handlanden Cederling, och har Rikets Ständers 
bank årligen lemnat ett bidrag af 100 R:dr. Skolan har eget hus. 

b) Svartziska friskolan, grundlagd 1772, och sedermera tillagd åtskilliga 
donationer, allt af Svartziska slägteus medlemmar; har nu till fond 22 tunn
land jord och 2,000 R:dr Banko, samt ett eget skolhus. Der njuta 50 a 55 
medellösa gossar fri undervisning i vanliga ämnen. 

c) Ebersteinska inrättningen, grundad af Brukspatron Eberstein, äger en 
fond af 22,000 R:dr Banko, bebyggd tomt, samt i årlig inkomst 200 tunnor 
råg och 100 tunnor korn förulan ränta på utlånte penningarne. Inrättningen be
står af 3 afdelningar, hvardera med en lärare nemligen: Vexelundervisnings-
skolan för 150 gossar och derutöfver, öppnad 1825; Söndags-skolan för äldre, 
hvaraf vanligen omkring 70 st. densamma begagna, öppnad 1825; Techno-
logiska skolan, hvaruti lemnas undervisning uti mekanik, matematik, fysik, 
kemi samt naturalhistorien, med dessa vetenskapers tillämpning för fabrik 
och slöjd, öppnad 1838. 
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3:o Stads-skolor för Flickor. 

a) Läse och Arbets-skolan, grundad år 1819 på donation af Hans Maj:t 
Konungen, med tillökad fond genom donation af Krigsrådet v. Scheven 
3,333 R:dr 16 sk. Banko; underhålles i öfrigt af fattigmedlen. Åldermannen 
Eggers och dess fru hafva testamenterat inrättningen deras ägande hus, hvav-
est skolan redan är inrymd, samt all deras qvarlåtenskap när de med döden 
afgå. De värnlösa barn, hvilka genom stadens fattigvårdsanstalter, njuta un
derstöd, få här undervisning i läsa och i qvinnoslöjder. Lärjungarnes antal 
nu 40. 

b) Elementar-skolan underhålles af fattigmedlen, såsom en förberedan
de anstalt till Läse och Arbetsskolan. Lärjungarnes antal nu 20. 

c) Söndagsskolan, för äldre, hvilka i yngre åren försummat att inhemta 
undervisning, underhälles af fatligmedlen. Lärjungarnes antal nu 40 a 50 
stycken. 

d) Mobergska skolan, förenad med en underhållsanstallt, hvars fond 
nu utgörande 28,233 R:dr Banko blifvit först donerad år 1808 af Gross
handlaren Moberg, och sedermera utaf flere gifvare tillökad. För närvaran
de erhålla 46 medellösa flickor häraf 25 R:dr Banko hvardera samt derjem-
te undervisning uti läsa, skrifva, räkna och qvinnoslöjder. 

Till Stadens fromma stiftelser höra: 

a) Reutersköldska Hittebarnshuset, grundlagt genom donation af Öfverste-
Löjtnanten Reutersköld, som stadfästades 1825, sedermera genom enkan So-
lenii donation tillökad; pch utgör fonden nu 30,174 R:dr Banko. Der lem-
nas ett visst årligt underhåll åt medellösa barn af båda könen. År 1837 
hafva 19 gossar och 23 flickor åtnjutit penningeunderstöd eller uppfostrings-
hjelp från inrättningen. 

b) Fattighuset, först enkhus, grundlagdt 1754, har eget hus, hvarest 
nu vårdas och underhållas 31 ålderstegne qvinnor samt 18 gossar. 

c) Fattig-arbetshuset eger eget hus, doneradt af Öfverste Aminoff år 
1827. Der åtnjuta nu omkring 60 personer fri bostad och sysselsättas der 
med nyttiga arbeten. 

d) Sjö-
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d) Sjömanshuset, hvarest ålderstegne, och till tjenst oförmögne Sjömän, 
samt sjömäns nödställde enkor och barn, njuta understöd, utaf en fond,som 
tillkommer dels genom frivilliga gåfvor, dels genom vissa afgifter. 

Stadens fattigpersonal uppgår nu till omkring 265 stycken och utgifter-
ne för fattigvården till vid pass 10,000 R:dr Banko. 

Stadens Lazarett är på det sorgfälligaste ombesörjdt och försedt med 
särsluldt läkare; kostnaden bestrides af från staden utgående medel. Sjuk
antalet har uppgått till vid pass 200 på året, en del längre tid qvarliggan-
de och andre kortare. 

Den uti staden år 1824 stiftade Sparbank hade den 30 Juni 1838, att 
ansvara för insatte medel till ett belopp af något mera än 62,000 R:dr till
hörande ett antal af 1,634 delägare. 

Östgötha Bank har uti staden en afdelning med kassa, hvarest så väl 
län utlemnas, som ock inbetalningar emoltagas och kreditiv samt upp- och 
afskrifningsräkningar föras. Bankens fond är ej beräknad derpå att den skall 
träda upp som förläggare åt fabrikerne eller handeln, utan blott såsom be
fordrande den dagliga rörelsen; och i sådant afseende varit af nytta för 
staden, i det den emottager öfverskottet af de penningar, hvilka söka, men 
ännu ej funnit, utväg för att användas, samt tillhandahåller de summor, 
hvilka dagens behof göra behöflige för fabrikanten och affärsmannen. E n 
sådan anstalt, en gång inrättad, blir nära nog såsom en nödvändighet för 
framtiden, och år 1838 har redan låtit en million gå ut från denna afdel-
nings kassa till allmänhetens händer. 

Stadens invånare äga 32 fartyg, hvaraf sednaste år 6 stycken användts 
till fraktfart uti aflägse haf, 11 stycken hafva seglat på utrikes ort inom 
Östersjön, 10 stycken på inrikes orter, och 5 stycken äro ångfartyg. Ång
fartygen äro att anse vara så väl pakett- och passagerare-fartyg som ett slag 
af handelsfartyg, hvilkas hastighet och säker beräkning underkastade fram
komst till destinations-orten, uttränger de seglande fartygen från fraktandet 
af gods i mindre partier emellan inriket orter. För Norrköpings rörelse äro 
de af särdeles nytta, derigenom att reqvisitioner af hvarje slag kunna med 
dem expedieras på dagen. God vinst har äfven belönat det förutseende 
Ångfartygs-Bolagen ådagalagt genom deras välberäknade företag. 

Femårs-Berättelse fr. Östergötlands Län. 8 
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Stadens inkomster hafva sednare åren öfverbufvud varit för år: 

Utgifterna hafva deraf blifvit bestridde för alla årliga behofver, och äf-
ven för de betydliga nya byggnader som verkstälts. Enighet i syfte, om
sorgsfull och driftig, med sparsamhet verkställd, förvaltning har utan be
tydlig skuldsättning åstadkommit mycket till stadens gagn och prydnad. 

Bland utgifter, hvaraf staden har ingen, eller åtminstone ganska ringa 
nytta, är skjutsningen. Med skjutslega af 20 sk. milen för hvarje häst, har 
årligen förlusten varit 3,550 R:dr Banko. Från och med den 1 Januari 
1838 är skjutslegan förhöjd till 24 sk. Banko milen för hvarje häst, men 
härigenom kan blott minsta delen af förlusten förekom nias. 

Om Corrections-huset är förut nämnt. 

Linköping. Staden, som från äldsta tider varit en landsortens medel
punkt, och nu är säte för Läns- och Stifts-slyrelserne ägde vid 1837 års 
slut, enligt mantals-iängderne, en folkmängd af 4,501 personer, och har den 
således sedan 1832 års slut, på de fem förflutna åren, ökat sig med 538 
personer, eller 13 procent, af dåvarande folkmängden. Då denna större 
befolkning nu finner lika god utkomst härslädes som förut den mindre fann, 
så ådagalägges deraf all rörelsen ökat sig sedan år 1832. 

Hus- och tomters antal är 261 inom stadens egentliga gränsor; men åt
skilliga tillbyggda platser äro derintill så närbelägne, att de i sjelfva verket 
utgöra en tillökning af staden. Årligen uppföres ett och annat nytt bonings
hus, allt af träd, och ulan anspråk på prydlighet eller större varaktighet; 
undantagandes nya skolhuset, som är af sten och mera smakfullt utseende. 
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Stöt sta uppmärksamhet förljenar Domkyrkan, såsom ett skönt minne af me
deltidens byggnadssätt. 

Till staden hörer 1,216 tunland jord, hvilken brukas på vanligt landt-
mannasätt, och hvarigenom en betydlig del af stadens invånare äro åkerbru
kare. Benägenheten och anledningarne härtill ökas ytterligare, dei igenom alt 
donations-jorden hittills så användts, att borgarne, eller deras enkor, deraf 
fått begagna 1 tunland hvardera, den rikaste likasom den fattigaste; och 
hafva stadsinkomsterne på sådant sätt varit förminskade utan nödtvång, 
ehuruväl angelägne behof kräft ökandet af utgifterne. 

Stadens hufvudnäring är emedlertid handel och handtverk. Den talri
ka tjenstemanna-personal, som här ständigt uppehåller sig, så väl af mililär-
som Civil- och Ecclesiastik-staterne, det antal ståndspersoner, som här har sin 
vistelse-ort, för större delen af året, samt kringliggande ortens ansenliga, i 
allmänhet välmående och förmögna befolkning, hafva länge gjort handeln 
med dagligen förbrukade varor ganska betydlig. På sednare åren har den 
ökat sig, och all anledning är för handen, alt stadens rörelse mera och mera 
skall tilltaga, derigenom att den blir en mera och mera säker afsättnings-
ort för landtmanna-produkter, hvilka härifrån framgent kunna afskeppas med 
störsla lätthet, när den nu påbegynte uppmuddringen af Stångs-ån blifvit 
verkställd, och hamnbyggnaden vid Nyqvarn, 1,000 alnar från släden, blir 
fullbordad. Stadens borgerskap har åtagit sig denna byggnad, med tillhjelp 
af ett statsanslag, 1,080 R:dr årligen uti 19 år, och arbetet fortgår, enligt 
det af Öfverste Lagerheim uppgjorde förslag, beräknadt till 24,000 R:drs 
kostnad. De största fartyg, som kunna gå genom Göta-kanal, skola äfven 
kunna inlöpa i hamnen. Seglationen har redan begynt öka sig, ehuru hvar-
ken lastbrygga eller andra nödiga anstalter finnas, der fartygen lägga till, 
och knappast en eländig väg leder till stället. Staden äger likväl blott 3 
seglande fartyg. Ångfartygs-färder till Stockholm reglera förbindelserna med 
rikets största handelsstad, och Linköping blir troligen snart nog hufvudsak-
liga stapelplatsen för varu-afsättningen från södra och medlersla delarne af 
Länet, samt i följe deraf äfven det ställe, der dessa trakters invånare fylla 
sina behof af stadsmanna-varor, såvida de handlande här insigtsfullt veta 
att begagna sig af sina fördelar, och äga kapi ta ler nog dertill. De fleste fi
nare utrikes varor, som här afsättas, förtullas nu uti Wester vik, h varifrån 
de komma landvägen; de gröfre köpas mestadels ur andra hand från Stock-
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holm och Göteborg, hvarifrån de komina sjövägen, stundom ock vintertid 
landvägen. Något förtullas uti Norrköping, föga i Söderköping. Af inhemska 
fabrikater köpas socker, bomullsgarn, snus &c. frän Norrköping, Stockholm, 
Göteborg, Carlshamn, allt efter olika pris och lägenhet. Härifrän förläggas 
sedermera många af de handelsbodar hvilka äro spridde pä landsbyggden. 
Minuthandel drifves af 10 handlande, och man kan, Öfverslagsvis beräknadt, 
förmoda att varuomsättningen uti deras rörelse uppgår till ett värde af 8 å 
900,000 R:dr Banko. 

Stadens handtverkerier äro temligen betydande, och sysselsätta utöfver 
100 mästare med deras gesäller. Två sadelniakare afyttra färdiggjorda vag
nar , och har den ene af dem på året försålt sådane till mera än 20,000 
R:dr Banko. Kopparslagare äga god förtjenst genom de täta förändringarne 
på bränneri-redskap, som årligen ske, helst näst efter en riksdags jemkning 
på bevillningsgrunderne. Snickare hafva fullt med beställningar, och deraf 
finnas flere ganska skicklige. Skräddare och Skomakare hafva ständigt arbe
te genom det stora antal tjenstemän, som bo här, den mängd ungdom här 
studerar, o. s. v. Färgare och Garfvare klaga öfver minskning af förra ti
ders rörelse, sedan så många färgerier och garfverier tillkommit på lands
byggden, samt andre städers färgare och garfvare resa omkring i socknarne 
för att emottaga arbete och aflemna hvad som kan vara färdiggjordt. Emed-
lertid äga alla, som med flit förena sparsamhet och omtanka, deras bergning. 

För dem, hvilka af ålder och sjukdom eller motgångar och olyckor för
lorat helsa och krafter, finnas i staden 2:ne fattighus; det Mörnerska, stiftadt 
genom enskild donation år 1812, bestående af ett trädhus, hvarest 29 fat
tige erhålla fritt husrum och hvartill 6? tunland jord, för inrättningens 
underhåll, äro anslagne; samt stadens fattighus, af sten, inköpt år 1831 för 
7,000 R:dr Banko och hvarest 48 fattige hafva fritt husrum. På sistnämde 
inrättning äro äfvenväl sängar afsedde för sjuka tjenstehjon. 

Läns-Lazarettet består af 3 särskildte stenhus med godt utrymme för 
56 sjuke, hvilka der hysas och vårdas och födas mot 8 sk. banko om dagen, 
om de äga tillgång att betala, men medellösa erlägga intet. Antalet sjuke 
der understiger sällan 50. Kostnaderne för inrättningens och de sjukas un
derhåll, läkares och nödig betjenings aflönande m. m. uppgå nu årligen till 
vid pass 5,500 R:dr Banko, i medeltal beräknadt. 
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Härvarande Gymnasium, nu hufvudsakligen organiseradt på sammansätt, 
som det ordnades, straxt efter dess stiftelse år 1628, med de förändringar, 
som af 1820 års skolordning blifvit en följd, har 6 lärare på stat, 1 tills 
vidare förordnad, samt derutöfver särskildt anställde 1 Adjunct och 1 Bi
bliotekarie, hvilka undervisa uti de Iefvande språken , 1 lärare uti Natural-
historien, 1 för Gymnastik, 1 för Musik. De studerandes antal, som icke 
längesedan afvexlade emellan 100 och 150, har de sednare 5 åren icke upp
gått högre än emellan 80 och 100 och sednast derunder. Högre lärdoms
skolan är organiserad på 4 afdelningar med 5 lärare på stat, samt 1 sång
lärare. Antalet lärjungar har minskats mot förr, och under sednaste 5 år i 
medeltal utgjort 115 stycken. Liigre Apologislskolan, organiserad år 1821 
på två afdelningar, med två lärare, som ambulatoriskt undervisa, har varit 
begagnad af 80 å 90 ynglingar, på terminen. Märkligt fenomen är det 
minskade antalet studerande ungdom, nu mot för tjuge år sedan. År 1818 
studerade vid Linköpings Gymnasium 161 ynglingar, och vid Trivial-skolan 
279, summa 440. År 1838 studerade vid Gymnasium 16 ynglingar, vid 
Lärdoms-skolan 114 och vid Apollogist-skolan 91 summa 281. Man kan 
icke söka orsakerne dertill uti bristande förtroende hos allmänheten, utan 
måste de finnas uti flere andra fölhållanden, hvilka samtidigt verka i afse-
ende härpå. År 1818 voro af de studerande 31 adel, 90 prestsöner, 219 
söner af borgare, och ståndspersoner, samt 100 af Bondeståndet; år 1838 
voro 18 adel, 45 prestsöner, 186 söner af borgare och ståndspersoner, 32 
af bondeståndet. Deraf synes att af bondsönerne kommer nu blott en tre
djedel till skolan mot förr, af prestsöner blott hälften, af adel ej fullt två 
tredjedelar, af de öfrige fem sjettedelar. Förminskningen af bondesöner lå
ter förklara sig deraf, att bonden numera finner sig nöjd i sitt stånd och 
hedrad nog, då han der har godt namn, samt att hans son uti de numera 
talrikare sockenskolorne kan erhålla den undervisning, som för bonden er
fordras; — men hvad förklarar minskningen af prestsöner? — Måhända kan 
en orsak dertill finnas uti dyrheten att nu underhålla en son vid undervis
ningsverken, der husrum, föda, klädsel och särskildte utgifter nu erfordra 
långt större tillgångar än förr, utan alt undervisningen i lika förhållande stigit. 

Till stort gagn för dessa undervisningsverk är gymnasie-biblioteket af 
22,000 band, till större delen enskildte donationer; och med hvilket är för-
enadt samlingar af mynt, naturalster och foglar, samt åtskilliga sällsamheter 
och fysikaliska instrumenten 
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Ljungstedtska friskolan, grundlagd 1824, genom donation af Gen.-Con-
sul Ljungstedt, äger bebyggd tomt, en landtegendom, inköpt för 43,500 R:dr 
Banko, samt kontant fond af något ulöfver 3,000 R:dr Banko, förutan hvad 
som vidare, genom tvist underkastad t testamente, kan skolan tillfalla. Ut 
rymme finnes för tillracklige lärosalar, boningsrum åt lärare, uthus och en 
smides-verkstad. Vexelundervisningsmetoden begagnas, och något utöfver 100 
barn njuta här daglig handledning uti de elementära-kunskaper, som erfordras 
för enkel, allmän bildning, äfvensom undervisning uti linear-ritning, sång, 
gymnastik, simning. Framdeles skall undervisningen sträcka sig till öfniug 
uti vissa handtverk, och är början nu gjord med handsmidet. Jemte denna 
anstalt är sedan 1836 förenad en söndagsskola, hvarest, under de Iveime 
åren, 327 gesäller och lärgossar varit inskrifne, och hvaraf en och annan 
gjort hastiga framsteg. 

Flickskolan, stiftad år 1832, genom frivilliga bidrag, lemnar fri under
visning åt 50 fattige flickor, uti läsning och uti de handaslöjder, hvilka till
höra qvinnokönet. Skolan äger en fond af 3,000 R:dr Banko, men emotser 
dess förökande genom en donation, hvarefter undervisningen skall med flere 
ämnen ökas. Barnens arbeten försäljas, och deraf bestrides en stor del af 
koslnaderne. 

Linköpings sparbank har nu att ansvara för en fond af 27,350 R:dr 
Banko med 749 delägare. 

Östgöta bank, oktroyerad den 24 Februari 1837, öppnades den 1:sta på
följande Juli med en fond, af 655,000 R:dr Banko, hvilken sedan är ökad 
till 750,000. Dess direktion sammanträder uti Linköping, och der är dess 
hufvudsakliga kassa och största rörelse, ehuru en afdelning är uti Norrkö
ping. Bankens syftemål är att ordna ett för orten passande kredit-system, 
hvarigenom de tillgänglige kapitalerne indragas uti dagliga rörelsen och hvar
igenom denna biträdes och underlättas med en ständigt tillhandahållen till
gång af bytesmedel, som är så vigtig och angelägen för ortens förkofran. På 
upp- och afskrifnings-räkning emotlagas penningar mot 3 procents ränta; på 
kreditiv-räkning, eller med diskontering, utlånas penningar mot 5 procents 
ränta. Ehuru en sådan anstalts hnfvudsakligaste nytta blott efter en längre 
tids förlopp kan visa sig, sådan den i sjelfva verket är , så ådagalägges lik
väl redan, genom bank-aflärernes gäng och beskaffenheten af rörelsen i or
ten, alt banken vunnit förtroende, att den bidragit att lifva handel och rö-
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relse, och alt den framgår uti en riktning, som bör leda till det åsyftade 
målet, för så vidt det kan vinnas med en sa inskränkt fond, som den nu
varande. Första halfåret, frän 1 Juli 1837 till sista December, biträdde 
Östgöta bank allmänheten med mera än 600,000 R:dr Banko, och på året 
1838 har dess rörelse uppgått till närmare 2,370,000 R:dr Banko, hvaraf i 
runda tal, 1,156,000 R:dr utgått genom diskontering och 600,000 R:dr på 
krediliv-räkningar, samt 613,000 R:dr Banko emottagils på upp- och af-
skrifnings-räkning. Denna kreditrörelse har varit anlitad af närings- och fabriks-
idkare samt handtverkare till 71 procent, af handlande till 20 procent och 
af tjenstemän, m. fl. i likartad ställning till 9 procent. Förutan den be
sparing, som godtgjorts på de summor, hvilka blifvit på npp-och afskrifnings-
riikning insatte, har besparing af kostnad och tid ägt rum, derigenom att 
kreditiv-tagare eller lånesökande kunnat sjelfve på nära håll draga försorg om 
dessa aflarer, och den oberäkneliga fördelen har derjemte tillskyndats all
männa rörelsen, att penningar hafva varit alt tillgå samma stund närings
idkaren eller den handlande haft behof att anlita sin ägande kredit. 

Söderköping. Folkmängden i denna stad utgjordes, enligt tnantals-läng-
derne, vid 1837 års slut af 1,059 personer, och har således sedan sednaste 
5 års berättelse afgafs, ökat sig med 178 personer eller med 20 procent af 
den dåvarande. Häraf inses att staden är uti tillväxt, och bvilket måste 
tillskrifvas fullbordandet af Göta kanalen. Hus och tomter äro 169 hvaraf 
åtskillige på sednare åren blifvit satte uti för bättrad t skick, äfvensotn torg och 
galor begynt behandlas med mera omsorg. Till staden hörer en jordrymd 
al 743 tunland, som brukas på vanligt landtraannasätt. 

Stadens handel, hvilken har varit inskränkt till någon minuthandel, har 
på sednare åren begynt upplifvas genom hoppet om ökad rörelse på kanalen. 
Antalet handlande är fördubbladt och utgör nu 11 st. hvaraf en bedrifter 
grosshandel såsom förläggare åt minuthandlare i denna och audra städer. 
Rörelsen har mycket ökats sedan landtboerne söder om släden funnit sig nu
mera oftare kunna afsätta sina egna varor bärslädes, utan alt forsla dem till 
Norrköping, och till följe hvaraf de äfvenväl numera hårstädes köpa det me
sta af deras stadsmannavaror. Likväl är denna bod-handel i det hela icke 
betydlig och fördelad på alltför många händer för att vara lönande. 
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Den af staden egande stapelstadslätt har ej föranled t till aktiv sjöfart; 
staden äger intet fartyg, men med främmande har de sednare åren inkommit 
varor direkte från utländsk ort, så alt tulluppbörden, som år 1833 utgjorde 
1,597 R:dr och 1834 blott 1,272, år 1835 uppsteg till närmare 17,000 R:dr, 
år 1836 till nära 8,000 R:dr och år 1837 till nära 9,500. Inrikes sjöfarten 
bedrifves lika inskränkt; men daglig förbindelse med större handelsplatserne 
kunde genom de ständigt förbigående ångfartygen underhållas, om ej vidtag-
ne författningar lade hinder i vägen för mindre varu-qvantiteters lossning 
uti Söderköping. Ett stort hinder för stadens handel ligger ock deruti att 
tullkammaren är på 1/2 mils afstånd vid Mem, hvarest mycket saknas af det, 
som eljest gör upplags-rättigheten till en fördel, och dit ej en gång någon 
direkt väg härifrån leder. Der saknas tillräckligt och tjenligt utrymme 
för varors uppläggning, och der är lossningen förenad med större kostnad, än den 
vore vid staden. Derjemte ökas kostnaderne, derigenom alt fartyg, som ka
nalvägen ankomma med last till handlande i Söderköping, skola först gå 
förbi staden genom slussarne ned till Mem, der tullbehandlas och lossas, 
samt derefter åter lastas och åter förpassas och gå uppföre slussarne tillba
ka till staden alt för andra gången lossas; samt att fartyg från Östersjön, som 
till Mem ankomma, der skola tullbahandlas och lossas, samt åter-laslas för 
att gå till staden och der åter lossas. Med så många svårigheter att bekäm
pa , går stadens förkofran långsamt. 

Härvarande lägre lärdomsskolan har numera blott 2 lärare på stat, och 
dess fordna anseende har sjunkit till blott 10 lärjungar. Uti en genom donation 
af Forssman stiftad särskildt Apologist-klass, är antalet större. Fattigskolan, 
till hvilken första grunden lades genom en gåfva af H. M. Konungen, och 
som erhöll tillökning genom testamenlarisk disposition af Doktor Mulack, har 
eget hus, och begagnas i medeltal af 25 barn. 

Söderköpings helsobrunu, känd och beryktad sedan förra tider, besökes 
visserligen nu ock, men ej så talrikt, och mera sällan af dem, hvilkas större 
inkomster medgifva det öfverflöd i utgift, som befordrar och ökar lifligheten 
af stadsmanna-rörelsen. 

Wadstena. 
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Wadstena. Stadens folkmängd var vid 1837 års slut 1,828 persöner, 
och har således, sedan sednaste Femårs-berätlelse afgafs, ökats med 36. Till
tagandet har varit afbrutet och motverkadt genom Cholera-farsoten, som år 
1834 här bortryckte 215 personer eller vid pass 1/8 af dåvarande folkmäng
den. Det är all anledning hoppas, alt de kommande åren skola utvisa en 
långt större tillökning. 

Hufvudnäringarne äro jordbruk, handel och handtverk. Till staden hö-
rer 930 tunnland jord, hvilken brukas på vanligt landtmannasätt. Handeln 
är dels spannmålshandel, dels trädvaruhandel, dels minuthandel. Den sist
nämnde idkas blott så mycket att kringliggande ortens och stadens invånares 
behof blifva uppfyllde, äfvensom någon försäljning äger rum, åt de på 
Wetterns vesica strand boende af Skaraborgs Län. Tyngre varor hämtas ge-
menligen från Göteborg, andre från Stockholm, och mode-varor från We-
stervik. Af Svenska fabriksvaror har år 1837 lill staden inkommit för ett 
värde af nära 70,000 R:dr Banko. 

Spannmålshandeln är vissa år betydlig, men när priserna i Östergöt
land höja sig öfver den kring Wenern och i Stockholm, då är den långt 
ringare. Afskeppningen var år 1836 nära 17,000 tunnor, och af 1837 års 
skörd var den nära 20,000 tunnor förutom närmare 100,000 kannor bränvin, 
hvilket förytlrades åt Wermland och at Askersund, samt något litet åt an
dra orter vid Wenern och Wettern. 

Trävaruhandeln har ökat sig, alltsom de kringboende på landsbyggden 
funnit sin uträkning mera dervid, att köpa sina skogsförnödenheter från 
Westergötland, sådane de önska dem, här levererade på närbelägen strand, 
der de kunna afhämtas när som helst, än alt såsom förr, på flere mils al-
stånd med stor tidsförlust söka dem uti skogsbygden, ovissa huruvida och 
på hvad ställe de kunna erhållas sådane som man åstundade. En stor myc
kenhet timmer och bräder och ved uppläggas nu här; sednaste året 5 å 600 
tolfter bjelkar, nära 4,000 tolfter biäder och 1,000 stafrum ved, allt från 
Westergötlands motsatta strand. 

Denna sjöfart med spannmål, skogsförnödenheter, ett par tusende SkU 
jern, som afgå åt Göteborg, samt tyngre importvaror som komma derifrån, 

Femårs-Berättelse fr. Östergötlands Län. 9 
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finner betydliga svår igheter , deruti att släden saknar en säker h a m n , hva r -
före fartygen ligga på redden utsatte för We l l e rn s s to rmar , och hindras un
de r s tundom, den angelägna hösletiden många dagar , från lastning. Enskild 
man har med nit och uppoffringar påbegynl anläggandet af en större last
brygga , ehuru den ej kan komma att göra tillfyllest, hvårföre något be tyd
ligare företag i detla afseende hlifvit påtänkt. Det förslag till hamnbyggnad , 
som nu nyligen af Öfverste Lagerbeim är nppgjordt , ådagalägger så väl möj
ligheten a t t , för en summa af mindre an 50,000 R:dr Banko, uppföra d e n , 
som äfven alt denna hamn kunde för lastning och lossning blifva den mast 
beqväma. Förslagets verkställande skulle medföra en ganska betydlig fördel 
för staden och or ten , och blifva en hufvudsaklig länk uti den kedja ai för
måner Göta-kanal beredt delta Län. Wadslena blir då troligen stapelplat
sen för hela den delen af L i n e t , som på 2 mil nära angränsar W e t t e r n ; 
en r ik , fruktbärande, väl befolkad trakt. 

Af handtverkerier är uti Wads tena intet märkl igt , förutan någon Garf-
veri-rörelse, som gynnas af W e t l e r n s vallen och lät theten att erhålla bark. 
6 Garfvare finnas, hvaraf en , som hämtar sina flesle hudar från Stockholm, 
ha r tämligen betydlig omsät tn ing , och förser stor del af motsatta Westgöta-
stranden med sina förnödenheter af denna vara. 

I staden befinllige gamla L inne - och Damastfabriken har 14 väfstolar, 
och uppgick t i l lverkningsvärdet år 1837 till 8 ,000 R:dr Banko. E n mindre 
sådan fabrik af 4 väfstolar finnes äfven, och var t i l lverkningen der samma 
år af något öfver 3,000 R:drs värde. 

Knyppl ingen af Spetsar, en från klosterliden bibehållen indust r igren , 
fortfar alt vara en särskild näring för en tah ik klass af stadens invånare. 
Någre äldre fruntimmer lemna föi lager och emollaga t i l lverkningen, hvilken 
derefter med försaljerskor kringsändes öfver hela riket. Afsättningen lärer 
emedterlid försvåras af del öfverflöd på sämre Tyska spetsar , 1)varmed hand
lande i städerne förse sina bodar. Till l ivad värde spelsti l lverkningen uti 
Wads lena uppgår kan ej lillförlitligen angilvas, men år 1837 har af hand
lande i staden till denna knyppling försålts t råd för vid pass 5,000 R:dr 
Banko. I närmaste båda Socknar på landet , öster om s taden, kn}'pplas äf-
venväl något , sedan hågen och kunskapen härifiån dit meddelat sig. 

Ut i staden är en lägre lärdoms-skola, stiftad Ar 1474 af Biskopen och 
det rikt doterade klostret , samt b ibehå l len , efter dess upphörande , genom 
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särskildte anslag, som Konungarne lid efter arman gjort, och uti 17:de sek
let å nyo organiserad på tre afdelningar med 3 lärare på stat. Sednaste år 
hafva 43 lärjungar sig af skolan begagnat, och antalet förmodas komma att 
öka sig. Skolhuset är nybyggd t år 1833, med rymliga och ljusa läro-salar, 
till stor del uppå bekostnad af Stiftets Gymnasii-kassa. Det tillhör nu sta
dens invånare, att genom skolans undeistödjande ådagalägga deras nit för 
kunskaper och upplysning, nyttige öfverallt och ovillkorligt nödige för en 
stad, om idoghet, handel och handlverk der skola finna trefnad. Till Wad-
stena skola har år 1836 af ett sällskap, genom Friherre v. Steijern, blifvit 
öfverlemnadt 500 R:dr Banko, såsom gåfva, alt efler Ephori profiling an
vändas till något för skolan nyttigt ändamål; och har Ephorus förordnat, 
att summan skall förblifva ett stående kapital, hvars ränta skall användas 
till inköp af böcker. Derigenom är grunden lagd till en boksamling, bvaraf 
skolan helt och hållet varit uti saknad. — Äfven finnes en särskild Ele-
mentar-skola efler vexelundervisningsmetoden, inrättad år 1835 med 1 lära
re, som staden aflönar, och hvarest fattige barn erhålla fri undervisning. 
För närvarande bevistas den af 35 barn. 

Wadstena Central-Hospital för sinnessvaga, denna inrättning, hvarige
nom Seraphimer-Ordens-Gillet förvärfvat oförgängliga anspråk uppå mensklig-
hetens tacksamhet, fortfar att väl vårdas. Sedan förra krigsmanshusets an
senliga byggnad, fordom kloster, blef inköpl och inredd alt rymma 160 
patienter, den ena hälften de af mankön, den andra hälften de af qvinkön, 
halva den rymliga platsen och det angenäma läget blifvit begagnade till 
ordnandet af flera från hvarandra afsluljda gårdar, samt till planteringar 
emellan bvggnaderne och den närbelägna sjön, hvarigenom sådane njutnin
gar åt dessa olycklige blifvit beredde, som de äro bäst i stånd att känna, 
och som lugnande inverkar på deras sinnesstämning. Från år 1825 då 
Jönköpings Hospital upplöstes, och 1829 då det i Örebro, år 1830 de uti 
Skara och Carlstad upplöstes, samt dårarne derifrån hitflyttades, hafva de 
vansinnige från dessa provinser, samt de från Östergötland, och någre sär-
skildt från andre håll hitsände, här blifvit vårdade. Från Linköpings Län 
halva intagits 235 st., från Skaraborgs 90 , från Örebro Län 77 , från Jönkö
pings 70, från Carlstads 32, från Göteborgs 22 , från Elfsborgs 17, från 
Nyköpings 17, från Westrnanlands 6 , från Hallands 4 , från Calmare Län 
3, från Stockholms stad 2 , från Norrbottens Län 1, från Wester-Norrlands 
1, från Jämtlands 1, från Upsala Län 1, från Carlskrona Län 1, från Kro-
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nobergs 1, från Malmöhus Län 1 , och från Danmark 1. Innan 1832 års 
slut ulgingo af då intagne 3 2 8 st., 22 såsom friske, 2 såsom obolade , 8 3 
afledo och 2 2 1 qvarvoro. Från 1833 års början till 1837 års s lu l , intogus 
2 5 5 pat ienter , hvaraf jemte de ofvannäinde 2 2 1 , summa 476 St., 61 utgått 
friske, 17 såsom förbättrade och 11 såsom obotade; 143 äro med döden af-
gångne och 2 4 4 qvarvarande. De obotlige, livartill man kan räkna al la , vid pass 
2 0 0 st., sotn hitllyttades från de fordna Uospitalerne i or lerne, förvaras här, 
d e svåraste uti en särskildt byggnad , dertill inrättad för 80 sådane olyck
lige. År 1836 iordningbragles, i sammanhang med denna för mera medel
löse afsedde inrä t tn ing, äfvenväl en anstalt för vansinnige af mera bildade 
och förmögnare klasser, som äga tillfälle al t betala den omvårdnad som 
skänkes dem. Ut i 3:ne mindre byggnader kunna inhysas 2 0 pat ienter , livar 
och en med sin särskildta snygga och väl inrät tade boning, samt gemensam 
ma t sa l , och samtalsrum. Angränsande , smakfullt planterade pa rk , ger t i l l 
fälle till den vederqvickelse, som är dem angenämast och angelägnast. 14 
pat ienter hafva derstädes varit till behandling in tagne , och hvaraf 5 utskrif-
vits friske. Hospitals-predikanten bor på detta ställe. Läkarn har ett bo
ställe nära intill större Hospi ta ls-byggnaden, och derjemte äro vid in rä t tn in 
gen ans tä l lde : 1 Sysloman, 1 uppsyningsman, 1 förestånderska, 6 vaktkarlar 
förutom sköterskorne. 

Kurhuset för Veneriska, egentligen inrä t tadt 1795 för flere Län , men från 
1824 inskränkt till patienter från detta ensamt är inrä t tadt uti ett vackert sten
h u s , fordom klosterbyggnad, sedan begagnad för Krigsmanslnisiniät tningen. Det 
skötes af samma läkare som Central-Hospilalet , och har m e d , öfveihufvud 
beräknadt , 30 patienter dagligen, kostat 4 ,500 å 5,000 R:dr årligen alt 
underhålla . 

Uti Wadstena befintlige större minnesmärken af förra tidehvarf, äro 
klosterkyrkan och slottet. K y r k a n underhålles numera sorgfälligt i det 
skick, den erhållit efter dess vandaliska behandling i sista seklet. Slottet 
deremot underhålles blott till sjelfva hufvudbyggnaden med t ak ; sidotor-
nen och vallarne äro lemnade åt tidens h a n d , som föga skonsamt med den» 
förfar. Önskligt äfven i detta afseende vore , om slottsgrafvarnes nu före
slagne förändring till hamn verkliggjordes, och den gamla platsen uppväck
tes till nyt t lif, mera välgörande och mera bes låndande , än det som for-
domdags har uppstod, och snart tystnade bland förfallande ruiner. 
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Skenninge. Denna uiåldrige stad ägde vid 1837 års slut 1,020 invå
nare; hvilket utvisar en tillökning af 9 personer, sedan sednasle Femårs-
Berättelsen afgafs. Stadens tillstånd liar sedan dess ej undergått någon be
tydlig förändring. Allmännaste hufvudnäringen fortfar att vara jordbruket, 
och af de handlande år en som har någon större rörelse i minuthandel; af handt-
verkarne blott en Kackelugnsmakare, som har en vidsträcktare afsättning. 
För öfrigt är det marknaderne, som här bibehålla den återstående stads-
mannarörelsen, och hvilka äro af den betydenhet att omsättningen på en 
enda af dem understundom uppgår till 100,000 R:dr Banko. Från Små
land hufvudsakligast, och något från södra delen af Länet, hitkomma ett 
par tusende oxar, eller flere, och hvilka lin na köpare från Södermanland, 
Upland, Westmanland, understundom ock någon från Nerike, förutan de af 
detta Läns invånare, som uppköpa slagtkreatur eller dråpare. Hästhaiideln 
är numera på dessa marknader af långt mindre betydenhet än förr. 

1 staden finnes ännu i lägre lärdomsskola med 2 lärare, och 20 å 25 
lärjungar, hvilken dock enligt 1819 års skol-stat är ansedd böra indiagas. 
Staden och orten närmast deromkring äga stort intresse uti dess bibehållaif-
de, och äro beredde att derföre göra vissa uppoffringar. Skolans indragning 
vore ett ytterligare steg uti den likluing liden redan länge utvisat lör Sken-
ninge, hvars läge, för långt ifrån segelled att göra det till betydande han
delsstad, dock är den för nära, för alt göra Upstadens rörelse tillräcklig alt 
medföra något betydligare välstånd. Icke heller är läget gynsamt för fa-
briksrörelse och manufaktur, enär valtendrift saknas, och skogstillgångarne 
äro knappa. Industrien har äfven i det närmaste flyktat till oiler, hvarest 
den funnit naturen bättre understödja utvecklingen af menniskans konstfär
dighet, och af Skenninge fordna sloihet återstår föga mer än stadskyrkan 
och traditionen. 

Motala. Denna Köping, som räknar sin tillvaro från Göta kanals an
läggande, har haft många svårigheter att bekämpa, hvaribland fattigdom och 
bristande skicklighet hos invänarne vaiil de förnämsta. Af 60 personer, som 
med borgarrätt sig der nedsatt, äro blott 25 st. qvaiblifne, hvaraf 17 st. 
äro sådane handtverkare, som på landsbyggden uti socknarne pläga finnas, 
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1 är bagare , 2 garfvare och 5 handlande . Byggnadstomternas anlal är 173 , 
hvaraf blott sjettedelen är bebyggd, ehuru alla blifvit St enskildte upplåtne. 
Hela folkmängden ar nu 179 personer. 

Af de handlande hafva 2:ne ganska betydlig minu thande l , som kan 
mäta sig med den största uti Skenninge stad. De öfrigas rörelse är högst 
r inga. 

Köpingens belägenhet vid god och säker h a m n , samt pä en pnnkt del
rörelse mellan slät tbygdens och skogsbyggdens invånare i lång lid ägt r u m , 
är visserligen temligt fördelaktig; men då den folkrikaste och mest fruktbä
rande delen af trakterne mot We t t e rn hafva närmare till W a d s t e n a , och der 
finna afsättning för egne varor samt tillfälle all köpa sine bebof till lika pris som 
i Motala, så måste s is tnämnde orts framlida förköfran hufvudsakligast bero 
de rpå , huruvida Motala ströms kraft blir begagnad till manufakturer och fa
briker. — Få ställen erbjuda så gynnande lokal för sådant , som fallen vid 
Motala och vattenmassan från d e n , i bredd med s t römmen , på högre mark 
gående kanalen. 

Waldemarsvik är ett s täl le , s o m , ehuru ej privilegieradt livarken såsom 
köping eller s t ad , likval böljar fä en rörelse likartad med d e r a s , och der-
före i sammanhang med dem torde särskildt böra omnämnas . Dess läge är 
vid ändan af den halsvik, som, med långt inskjutande dalgång, skiljer Öster
götlands kustland från Caltnar L ä n s , och hvilken hafsvik är djup nog 
att bära 10 fots djupgående fartyg intill köpingens s t rand . Hamnen är så
ledes redan af naturen färdiggjord, med undanlag af lastbryggorne; lands
väg är längesedan dit an lagd , och har orten begynt alt der sälja och köpa. 
F rån landsbyggdens skogar komma hufvudsakligen bräder , hvaraf sednaste år 
sammanlagdl 4,000 tolfter exporterats till Tyska or ter ; från närbelägne jern-
bruken komma ett par eller tre tusende SkH je rn , som härifrån afskeppas; 
vanliga landlmannaprodukter , smör , ost, ved eVc. finna äfvenväl här nära till 
hands sjolägenhet till sina afsättningsorler Stockholm o. s. v. F r ä m m a n d e 
handelsvaror skulle ock härslädes finna köpare , om de här kunde säljas till 
samma pris som uti s lädcrne ; men de svårigheter ocli b inder , som föilull-
ningen vid aflägse tul lkammare lägga i vägen, tynga på utrikes handeln och 
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inskränka rörelsen. Här finnas två minulhandlare, samt 12 särskilde slags 
liandtverkare, 21 bebyggde tomter förutom platser för magaziner m. m. 
Köpingen äger 6 fartyg och jakter, om 12 till 30 läster. 

Inom Calmar Läns gräns äro bärstädes älven byggnader uppförde, hand
lande ocb liandtverkare bosatte. Ställets betydenhet kommer troligen att 
öka sig. Linköpings slott den 8 Januari 1839. 

C. O. P A L M S T J E R N A . 

Gustaf Nordström. P. R. Ferlin. 
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