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Underdånig Berättelse on tillståndet i Statistiskt och 
Ekonomiskt hänseende inom Östergöthlands Län 
för åren 1851, 1852, 1853, 1854 och 1855. 

§ 1. 

Länets allmänna beskaffenhet. 

Da Östergöthlands allmänna beskaffenhet, så vidt den Sr af oföränderliga 
naturförhållanden bestämd, blifvit i föregående underdåniga berättelser an-
gifven. torde här endast böra omförmälas de mindre vösendtliga ytförän-
driugar, hvilka under den korta tidrymden af fem år kunnat af den mensk-
liga verksamheten åstadkommas. Dessa äro hufvudsakligen af tvänne slag, 
nemligen: urtappning eller sänkning af sjöar, kärr och mossar, samt skogarnes 
afrödjande. 

Bland större företag till vinnande af odlingsbar mark genom vattnets 
aftappande bör i första rummet nämnas sänkningen af sjöarne Stora och Lilla 
Rengen, Jernlunden, Åsunden, Emmern, Striern och Nimmern inom Kinda 
och Hanekinds härader, till hvars utförande Rikets sednast församlade Stän
der beviljade ett låneunderstöd af 160,000 R:dr banko. Arbetet, hvarigenom, 
enligt gjorda beräkningar, 3,449 tunnland 29 kappland kärrmark skulle blifva 
förbättrade och 1,186 tunnland 3 kappland ny jord vinnas, och hvarmed 
jemväl anläggandet af en båtled mellan sjöarne Åsunden, Jernlunden och 
Rengen är förenadt, har under sed naste aret, äfven vintertiden, med rastlös 
ifver fortgått, men är ännu icke fullbordadt. 

Äfven inom Tjellmo socken af Finsponga Län har bildats ett bolag, för 
att, genom sänkning af mindre sjöar samt upprensning och fördjupning af 
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de vattendrag, hvilka förenade utfalla vid Öboqvarn i sjön Stora Tron, till 
odling och fruktbarhet bereda kringliggande fält af omkring 5,000 tunnland, 
som för närvarande utgöras af kärrvall eller mossar, lemnande en föga till
fredsställande afkastning af svagt foder. Arbetet har äfven bär under sed-
naste år nitiskt fortgått, och torde dess fullbordan snart vara att emotse. 

I öfrigt bafva enahanda arbeten, om också af mindre omfattning, i 
nästan alla delar af Länet blifvit utförde eller började. Bland dessa må, 
med förbigående af åtskilliga mindre företag, hår nämnas den redan full
bordade sänkningen af vattnet i Hallebvsjön, hvarigenom 195 tunnland 8 
kappland sänka ängar och mossar i Skärkinds härad samt 233 tunnland 31 
kappland i Bankekinds härad blifvit uttorkade till förbättrade gräsvallar 
eller tjenlige till odling. Afloppsgrafven för sänkningen af denna sjö är 
11,600 fot lång, 18 fot bred och 7 fot djup. Förberedande undersökningar 
äro gjorde för sänkning af sjöarne Byngarn och Strolången i Ringarums 
socken af Hammarkinds härad, hvarigenom vinnas omkring 1,000 tunnland 
mark, och har detta arbete, utfördt af flere delägare, alla tillhörande all
mogen, redan så långt framskridit, att, sedan en afloppsgraf af 14,000 fots 
längd, 12 fots bredd och 5 fots djup blifvit upptagen, odlingen af kring
liggande kärr kunnat börjas. Äfven för sänkning 4 fot af sjön Laxfjärden i 
Kullerstads sockeu af Memmings härad har en del af afloppsgrafven mellan 
nämnde sjö och sjön Glan blifvit fullbordad. 

Skogarnes afrödjande fortgår inom Länet på ett sätt, som ej kan undgå 
att väcka farhågor lör framtiden. Orsakerna härtill äro visserligen liera, 
dock torde de väsendtligaste vara alt finna, dels i ett stegradt pris å alla 
skogsprodukter, hvilket gjort möjligt att med fördel köpa egendom endast 
för en skyndsam afverkuing af derå befintliga skogar; dels ock i åkerjordens 
stigande värde, som föranleder mången mindre omtänksam hushållare att 
till odling bereda all sin mark, utan afseende på framtida skogsbehof eller 
möjligheten af den sålunda utvidgade åkerjordens ändamålsenliga skötsel. 
Följden har emellertid blifvit att endast mindre trakter i Länels norra, 
sydliga och sydöstra delar ännu äga skog till afsalu, hvaremot öfver dess 
medlersta del ett band af två till tre mils bredd sträcker sig från sjön 
Wettern till stranden af Bråviken, inom hvilket flera socknar äro fullkom
ligt skoglöse och de flesta sakna skog till eget behof. 

Vattnets aftappning och skogarnes afrödjande hafva visserligen båda 
föranledt ett utvidgadt åkerbruk, men derjemte förändringar i ortens kli-
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maliska förhållanden, hvilka sannolikt icke äro eller alllid blifva fördelaktiga. 
Om det nemligen å ena sidan kan antagas, att, genom uttolkning af mossar 
och kärr, nattfrosterna i vissa orter blifvit minskade och klimatet i det hela 
sundare, ar det väl å den andra otvifvelaktigt, att afdunstningen, således 
afven nederbörden, till följd af vattenytans ständiga förringande, aftager. I 
samma rigtning verkar äfven skogarnes förminskning, emedan nederbörden, 
som fordom länge qvarhöils i den for vindens och solens allt för häftiga 
åverkan skyddade skogsmarken, numera hastigare afdunstar eller nedrinner 
från de blottade höjderna, hvarjemte de förminskade skogarne ej förmå, så
som i en föregående tid, skydda slättbygden och dera växande grödor för 
de kalla eller förtorkande vindarnes framfart. I hvad mån den ena eller 
andra af dessa, kanske ock flera orsaker verkat de förändringar i landets 
klimat, hvilka redan i den underdåniga berättelsen från detta Län för åren 
1842—1847 anmärktes, och hvaröfver man äfven i sednare åren klagat, är 
emellertid ingalunda fullständigt utredt. Önskligt vore, att det på veten
skapliga grunder kunde ske, och derigenom den omtänksamme jordbrukaren 
erhålla en sådan ledning för sina åtgöranden, att han åtminstone icke mot 
sin vilja bereder sig en ögonblicklig vinst på bekostnad af medlen till egen 
eller efterkommandes framlida trefnad och förkofran. 

De laga skiftena hafva så fortgått, att inom vissa delar af Länet, före
trädesvis slättbygden i Lysings, Aska och Dahls härader, ganska få byar 
återstå oskiftade. På landets odling har detta obestridligen ägt ett fördel
aktigt inflytande, äfvensom på dess utseende, enär de utflyttade vanligen 
uppföra prydliga så väl bostäder, som ladugårds-byggnader, de förre omgifne 
af trädplanteringar, de sednare numera ej sällan 'byggde af gråsten, ett bygg-
uadsäinne, hvilket den äfven genom skiftena ökade skogsbristen mer och 
mer tvingar att använda. 
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§ 2. 

Invånare. 
Folkmängden inom Länet, som vid 1860 års slut utgjorde 220,546 per

soner, uppgick vid slutet af år 1855 till 226,087, af hvilka i 

Invånarnes antal har följaktligen under sednast förflutne fem åren ökats 
med 5,541 eller 2,5 procent. Ehuru denna folkmängdens tillväxt ägt rum 
i Länets flesta delar, hafva dock särskilda, förhållanden föranledt, att den
samma på vissa orter varit jemförelsevis obetydlig. Sålunda utgjorde folk
mängden inom Kinda och Ydre häraders fögderi vid 1850 års slut 28,610, 
och hade vid slutet af år 1855 stigit till 28,815, således ökats med endast 
205 personer eller 0,7 procent. Anledningen härtill torde åtminstone huf-
vudsakligast vara alt söka i utilyttningarne till Norra Amerika, hvilka sär-
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deles från denna ort varit talrika. Pass för sådan utflyttning blefvo från 
Länets särskilda delar uttagne 

år 1851 för 405 personer 
» 4852 » 657 » 
» 4853 » 249 » 
» 4854 » 444 » och 
» 1855 » 21 » 

tillsammans 4,446 personer, bland hvilka exempelvis 
år 1852 ej mindre än 292 voro från Kinda och Ydre härader. 

Af förestående uppgifter vill det synas, som skulle utflyttningsbegäret 
småningom hafva aftagit, dock är detta ingalunda att påräkna. Snarare 
gifver en längre tids erfarenhet vid handen, alt detsamma periodiskt fram
träder, stundom till och med oberoende af de mer eller mindre lockande 
underrättelserna från det land, dit hågen fortfarande är vänd, om också 
klokheten för någon tid lyokas uppskjuta dess tillfredsställande. En folk
vandring, en förflyttning af kultur eller fysisk kraft, från öster till vester 
har under årtusenden ägt rum, på skiljda tider endast under de olika for
merita af kolonisations-företag, eröfringståg och slutligen enskild utflyttning. 
Den tyckes således hafva sin grund i en öfver de menskliga beräkningarne 
stående nödvändighet, för hvilken numera i första rummet de gifva vika, 
som i sitt hemland af ett eller annat skäl sakna önskad t tillfälle till för
värf. I detta hänseende gäller emellertid ingen bestämd regel, hvarå såsom 
bevis må anföras, att utflyttningarne under innevarande år varit talrikast 
från den del af Länet, som för ögonblicket erbjuder måhända det rikligaste 
tillfället till arbetsförtjenst, och der de arbetandes behandling företrädesvis 
kan anses såsom god och faderlig. 

Ett annat undantag från det allmänna förhållandet i afseende få folk
mängdens tillväxt bildar staden Norrköping, der invånarnes antal år 1854 
utgjorde 46,937 och tillökningen således endast 171, eller omkring 1 procent. 
Orsaken låg väl till en början i den svåra konjunktur, hvarmed stadens 
vigtigaste näringsgren, klädes- och ylleväfnadstillverkningen, under första 
hälften af detta qvinqvennium hade alt kämpa, dock var förhållandet min-
dre märkbart till slutet af år 4853, då kolera-farsoten inom en ganska kort 
tid bortryckte nära 900 af stadens invånare, hvilkas antal, till följe deraf, 
under år 4854 nedgick till 45,858. Ovanligt gynsamma handels- och nä-
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rings-förhållanden hafva dock sedan bidragit att åter höja detsamma, så att 
det redan, om ock obetydligt, öfverstiger livad det någonsin varit. 

Inom ett fögderi, nemligen Göstrings och Wifolka häraders, har folk
mängden sedan år 1850 minskats med 1,105 personer, 479 af man-och 626 
af qvinkönet. Man tillskrifver detta, — utom utflyttningarne till Amerika 
och frivillig flyttning till inrikes orter, der arbetslönerna varit högre, — 
den inom orten tilltagande seden att lägga större jord vidder under eget bruk, 
i sammanhang hvarmed. jordtorparne nödgats afflytta och mindre stugor k 
ägorne blifvit nedrifne. 

Folkets bildning har onekligen gjort framsteg, åtminstone för så vidt för
mågan att läsa, skrifva och räkna, — eller i allmänhet de insigter, som i 
folkskolan förvärfvas — och en viss sedernas föriining derpå utgöra tillfreds
ställande bevis. Otvifvelaktigt är ock, att den råhet i sederna, som varit 
en följd af bränvinets ständiga eller omåttliga begagnande, under ett fortsatt 
inflytande af sednaste lagstiftning för dess tillverkning och försäljning, skall 
gifva vika för ett ordentligare lefuadssätt. En allmän erfarenhet bevittnar 
nemligen, all förtäringen af bränvin betydligen aftagit så väl i släderne, 
som på landet, och om afven, i de förra, antalet af öfverlastade vid mark
nader eller andra tillfällen för större folksamlingar icke egentligeu kan anses 
förminskudt, bevisar detta endast svårigheten att, då frestelsen är större än 
vanligt, besegra en inrotad ovanas lockelser, men ingalunda att denna ovana 
fortfarande i hvardagslifvet gör sig gällande. 

Oaktadt dessa glädjande företeelser torde nian likväl ej kunna säga, att 
sedligheten i alla hänseenden vunnit förkofran. Äfven bildningen, särdeles 
den half'va, medför sina faror, och de flera barnamord, som inom Länet 
förekommit, erinra om en art af osedlighet, som ännu i hög grad påkallar 
ett nitiskt och upplyst presterskaps allvarliga bemödanden och omsorger. 

I öfrigt utgör vördnad för lag och allmän ordning fortfarande ett huf-
vuddrag hos Östcrgöthlands allmoge, hvilken, ömtålig om sina rättigheter, 
beredvilligt underkastar sig de samhällspligter, som alllid för åtnjutandet af 
de förra måste blifva ett oundgängligt vilkor. 

Då Länets allmoge och öfriga arbetande befolkning hufvudsakligen och 
med fördel eguar sina krafter åt jordbruket, samt, i vissa delar af Länet, 
åt bergsbruksrörelseu, och dessutom under de sednare åren flera allmänna 
eller enskilda företag leiuuat en riklig arbetsförtjenst, har ej heller annan 
konst- och näringsflit gjort särdeles anmärkningsvärda framsteg. Emellertid 

visar 
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visar det sig, alt i de delar af Länet, der ej ofvannämnde hufvudnäringar 
lemna tillräcklig sysselsättning, omtaukan vigtals pä flera utvägar till berg-
ning. Sålunda har, oberäknadt hvad nedan skall blifva på behörigt ställe 
anförd t, allmogen i vissa delar af Finsponga Län fortfarande idkat spiksmide, 
äfvensom i Länets södra bergsbygd, Kinda och Ydre härader, tillverkningen 
af bomulls-väfnader, mattor, hästtäcken, lädertömmar, skoplagg, laggkärl och 
metnllknappar lemnar en ej obetydlig biförtjenst. Såsom ett mindre vanligt 
prof af konstfärdighet torde böra omnämnas den tillverkning af särdeles 
prydliga uäfveruvbeteii, såsom dosor, askar, portföljer in. m., hvilken äger 
rum vid Tomla i Kuddby socken och förtjenar så mycket större uppmärk
samhet, som råämnet för densamma inom de flesta delar af landet är lätt 
tillgängligt och af ringa värde. 

Folkets välmåga har, till följe af goda skördar, högt pris å alla jordbru
kets och skogarues alster, samt i jemnbredd dermed stigande arbets- och 
forsel-löner, under sednaste fem åren ostridigl tillväxt, Derom vittnar, bland 
annat, att lagsökuiugarnes antal fortfarande a ('tagit, oaktadt flertalets utgifter 
måhända fördubblats såsom en följd dels af stegrade varuvärden, dels af 
det ökade begäret efter flera och kostsammare njutningar. 
Lagsökningarnas antal utgjorde 

år 1851 4,477. 
» 1852 4,620. 
» 1853 4,287. 
» 1854 2,816. 
» 1855 2,015. 

Minskningen i frän år 1851 till Ar 1855 utgjorde således 2,462 eller 65 
procent. Huru glädjande detta än må vara, skulle det likväl vara förhastadt, 
om man ansåg detta förhållande äga sin grund endast i en ökad välmåga, 
då det sannolikt till ej ringa del härrörer från lättheten att erhålla pen-
tiingelåti i de många anstalter, som för sådant ändamål bildat sig inom 
landet, samt äfven i viss mån från en sig ständigt mera utbildande skick
lighet att, genom anlitandet af flera bland dessa anstalter, uppehålla en 
mindre god ekonomisk ställning. Ovisst kan derföre vara, om antalet af de 
jordägare, hvilkas inkomster öfverstiga deras utgifter, och hvilkas förmögenhet 
således kan på ett af tillfälliga omständigheter- oberoende sätt förkofras, i 
sjelfva verket tilltagit. Tvekan härom uppstår vid betraktande deraf, att 
egendomspriset vid talrika försäljningar stigit i nära samma föi hållande, som 

Berättehe öfver Östergöthlands Län för åren 1851—1855. 2 
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produkternas tillfälliga värde, och måste således jordens ökade kultur be
tacka ej blott jordagarens högre lefnadskostnad, utan afven den minst 50 
procent dyrare brukningen, så vida ej den nuvarande innehafvaren skall 
befinna sig i sämre ekonomiska vilkor än hans företrädare, förutsatt att bådas 
förmögenhet varit lika då köpet skedde. 

Hvad åter beträffar den talrika klass, som, saknande egen förmögenhet, 
heratar sin bergning uteslutande af sitt arbete, har dess ställning med viss
het blifvit förbältrad. Ännu för fä år sedan ägde ett missförhållande mellan 
dagsverkspris och varuvärden rum, som nu blifvit jemukadt snarare till ar
betets fördel, och om äfven inom denna klass anspråken på beqvämlighet, 
dyrbarare beklädnad o. s. v. ökat sig, torde de till en ej obetydlig del kunna 
tillfredsställas med den besparing och den ökade förtjeust, som genom bräii-
vinets måttligare förtäring uppstått. De kapitaler, hvilka årligen samla sig 
i Länets flera sparbanker, bära härom ett glädjande vittnesbörd. 

Backstugornas antal, som år 1842 var omkring 5,650, år 1847 utgjorde 
8,039, och år 1850 stigit till 8,504, hade vid 1855 års slut uppgått till 
10,131, således i medeltal med en årlig tillväxt af 325, härrörande detta 
från den arbetande klassens begär att ingå tidiga, — ofta nog obetänkla — 
giftermål, samt dess tilltagande obenägenhet att söka stadig tjeust. Under 
närvarande förhållanden, då allmänna och enskilda företag inom Länet på
kallat en stor arbetsstyrka, dagspenningen varit hög — ej sällan uppgående 
till 4 1/2 å 2 R.dr Riksmynt — samt arbetare nästan i alla delar af Länet 
eftersökte, hafva olägenheterna af backstugusiUaraes växande antal ej varit 
väsendtliga, och fattigvårds-styrelsernas bekymmer jemförelsevis minskade. 
Skulle dock för jordbruk och näringar mindre gynsamma förhållanden in
träda, hvilket förr eller sednare, åtminstone för någon tid, otvifvelaktigt 
sker, är det fruktansvärdt, att denna i viss mån lösa befolkning på ett ganska 
betungande sätt kommer samhället till last. 

§ 3. 

Näringar. 
Jordbruket, eller egentligare uttryckt åkerbruket, utgör fortfarande Länets 

ojemforligt vigtigaste näringsgren, och de betydliga framsteg detsamma under 
sednare åren gjort fortjena derföre så mycket mera att anmärkas. Jordens 
bördighet inom liera delar af Länet skänkte länge rika skördar, utan att 
synnerlig omlauka eller skicklighet fordrades till deras framkallande. Detta,— 
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måhända ock en viss tröghet i folklynnet — höll åkerbruket tillbaka, och 
tnau har derföre icke utan skäl klagat att Östergöthlaud i detta hänseende 
stått efter flera, af naturen mindre gynnade landskap. Spåren till en för
bättring, till ökadt lif, verksamhet och skicklighet hos dea jordbrakande 
befolkningen blifva dock lyckligtvis äfveu inom denna ort hvarje år mera 
märkbara, och gifva anledning till glada förhoppningar. 

Ett ordnadt vexelbruk torde väl endast på de större egendomarne vara 
mera allmänt infördt, men äfven på de mindre börjar ett sådant flerstädes 
att utveckla sig, och skall göra det så mycket hastigare, som det icke minst 
är hos den förmögnare delen af allmogen, son» nitet för ett förbättradt jord
bruk synes vara i tilltagande. Omständigheterna tvinga också härtill. Så 
länge hvarje jordegendom hade ett bränneri, föddes boskapen halfva delen 
af året väsendtligen med drank, halm och något vårsäd, och lifnärdes under 
sommaren på svaga beten. Sedan deremol bränvinspannorna, — till fördel 
för både menniskor och boskap — blifvit allmänligen afskaflade, har det 
blifvit för jordbrukaren nödigt att förse sig med ett naturligare och krafti
gare vinterfoder än dranken, och är sålunda odlingen af foderväxter och 
rotfrukter i bredd med sädesproduktionen småningom framkallad. Dess ord
nande till ett verkligt vexelbruk kan numera ej länge dröja. 

Råg utgör fortfarande Länets hufvudsäde, hvarefler i ordningen följer 
blandsäd, korn, hafra, hvete och ärter. .Nedanstående tabell visar förhål
landet mellan dessa sädesslag, samt de förändringar detsamma i sednare 
tider undergått. 
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Häraf synes att, oaktadt utsädet af alla sädesslagen blifvit ökadt, hvete 
och hafra deruti ingå i ett större förhällande än förut, hvaremot korn och 
blandsäd relatift mindre begagnas. I allmänhet torde vårhvete hafva fyllt 
den plats, som ett minskadt korn-utsäde lemnat ledig. 

Odlingen af rotfrukter har jemväl betyd ligen tilltagit. Sedan potates-
sjukan, om ocksä icke upphört, likväl framträder mindre förödande, har 
landtmannen åter vågat i större mängd använda denna växt, som icke blott 
utgör ett hufvudsakligt födoämne for den mindre bemedlade, utan ock, i 
den mån bränvins-tillverkningen upphör, kommer att såsom en väsendtlig 
del ingå i ladugårdarnes utfodring. Utsädet deraf, som år 1847 utgjorde 
41,7504 tunnor, hade år 1850 nedgått till 35,505$ tunnor, men har sedan 
dess åter så stigit, att det för år 1855 uppgifves till 50,560 tunnor. Öfrige 
rotfrukter odlas visserligen ännu mindre än önskvärdt vore, dock saknar det 
föredöme, som äfven i detta hänseende lemnas af tlere nitiske jordbrukare, 
icke efterföljd. Särdeles bar användandet af turnips och kålrötter på Länets 
bördigare slätter märkbart tilltagit. Försök hafva ock, stundom i större 
skala, blifvit gjorda med hvitbetor, dock ännu icke i allmänhet med den 
framgång, att de kunnat vinna en allmännare efterföljd. 

Lin och hampa odlas föga, och, der det sker, nästan endast till hus-
bebof. Enahanda är förhållandet med humla, hvaraf dock i Länets nord
ligaste delar odlingen vunnit större insteg. Skedevi socken producerar deraf 
årligen omkring 1,500 LU. 

Sädesafkastuingeus öfverskott utöfver Länets behof har under sed naste 
fem åren otvifvelakligt ökats, då medelafkastningen, som, efter afdrag af ut
sädet, år 1850 uppgafs till 590,381 tunnor, år 1855 blifvit antagen utgöra 
634,725i tunnor, således vunnit en tillväxt af nära 8 procent, under det 
befolkningen ökats endast med 2.5 procent. Ännu större har tillökningen 
varit i potates-afkastningen, som stigit från 185,460 till 291,289 tunnor, eller 
med 57 procent. Måhända var spanmålsexporten under sistlidue år större, 
än försigtigheten hade bjudit, dock kan med visshet antagas, alt under alla 
år, då skörden blifvit medelmåttig, en sådan kan äga rum. 

Till den ökade sädesafkastningen hafva bidragit så väl betydliga od
lingar i alla Länets delar, som ock den större skicklighet, hvarcned jord
bruket bedrifves. Viddeu af de förra kan svårligen med visshet bestämmas, 
dock torde böra anmärkas, alt, oberäkuadt de större företag till sjöars sänk
ning eller aflappniug, som i det föregående blifvit omnämnde, blott under 
sistlidne år hos Länets Hushållnings-Sällskap blifvit anmälde nyodlingar till 
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belopp af omkring 4,250 tunnland, utgörande likväl dessa långt ifrån alla 
de, som under samma år blifvit verkställde eller fullbordade. Inom Tjellmo, 
Hellestads och Godegårds socknar hafva, enligt tillförlitliga upplysningar, 
2,255 tunnland blifvit under sednaste tio år uppodlade, och i Göstrings 
härad, som jemväl till större delen utgöres af bruten mark, uppgå de Ar-
liga nyodlingarue i medeltal till mer än 150 tunnland. I en stor del af 
Länet återstår visserligen i detta hänseende mycket att göra, hvilket, då 
det med insigt utföres, kommer att väsendtligeu höja egendomarnes värde 
och öka deras afkastning. På slättbygden deremot, der odlingstillfällena äro 
ringare, måste samma mål vinnas på en annan väg, nemligen genom ett 
förändradt eller förbättradt bruk af den jord, som redan finnes odlad, och 
äfven i denna rigtning är verksamheten inom Länet betydligen stegrad. 
Jordens fullständigare afdikning på många egendomar medelst täckta diken, 
begagnandet af nya eller förbättrade redskapet-, samt anskaffandet af artifi
ciella gödningsämnen, — hufvudsakligen dyjord med eller utan tillsats af 
kalk, benmjöl och på sednare tider guano — äro de medel härtill, som allt 
mera användas, och genom hvilka, i förening med en förbättrad boskaps
skötsel, man med skäl kan hoppas, att Östergöthlands jordbruk snart skall 
gifva en afkastning bättre än hittills motsvarande jordens naturliga bördighet 
och provinsens i flera hänseenden fördelaktiga läge. 

Boskapsskötseln framgår i bredd med åkerbruket, och vinner allt mera 
en förtjent uppmärksamhet. Endast inom Ydre härad, hvars vidsträckta 
betesmarker härtill lemna tillfälle, kan den ännu anses såsom hufvudnäring, 
hvaremot öfriga delar af Länet ej uppföda kreatur till ett för det egna be-
hofvet tillräckligt antal eller i allmänhet af sina ladugårdar hafva den af
kastning, att de i landthushållningen kunnat betraktas såsom hufvudsak. 
Skälet härtill har varit, dels att fodertillgången ej stått i ett väl beräknadt 
förhållande till det antal kreatur, som varit nödigt för den sädesbärande 
jordens tillräckliga gödande,- dels ock att det svält-system, som under före
gående tider vid kreaturens utfodring varit följdt, hindrat deras utbildning, 
följaktligen också minskat deras förmåga alt äfven vid en bättre utfodring 
återgälda densamma. 

Ökandet af foderlillgångarne är derföre numera de upplyste jordbru
karnes angelägnaste omsorg, och de göra det årligen så väl, enligt hvad 
ofvan är anfördt, genom odlandet af rotfrukter, som genom en allt större 
dels af den öppna jorden besående med gräsfrö eller andra foderväxter. 
Der äugarue äro mindre bördige, odlas de mer och mer, samt besås åter 
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med gräsfrö. Alt genom öfvergödning höja växtligheten hos icke odlad ängs
mark, torde väl endast såsom försök hafva förekommit, hvaremot öfversil-
ning med vatten på flera ställen, der sådan af lokala förhållanden varit 
gynnad, blifvit med fördel begagnad, såsom vid Ljung, Skönnarbo, Tåby 
och Med hamra. 

Äfven på förbättrandet af sjelfva kreatursraeen nedlägges en ständigt 
ökad omtanka. På flera större egendomar finnas afvelsdjur af förädlade 
racer, dels för längre tid sedan införskrifna från främmande länder, dels 
köpte från starnholländerierne, hvaraf för närvarande ett är under uppsätt
ning vid Hushållnings-Sällskapets egendom Haddorp, dit äfven Länets landt-
bruksskola blifvit förflyttad. Bland det flertal af jordbrukare, som saknar 
tillgång alt inköpa dyrbarare afvelsdjur eller saknar förtroende till de ut
ländska racerna, söker mången med berömvärdt nit att genom starkare ut
fodring och noggrannare val af afvelsdjur förbättra den inhemska boskaps-
racen, och synas dessa bemödanden jemväl belönas med god framgång. Be
redningen af ost och smör vinner jemväl ärligen en större utsträckning, så 
att Länet deraf icke blott har sitt eget bebof fyldt, utan ock kan a Isätta 
ej obetydliga qvanliteter, hvaremot större delen af de oxar, som här gödas 
lör afsalu, uppköpas i andra orter, särdeles i Småland. 

I afseeude pä öfrige husdjur torde ej aunan anmärkningsvärd förändring 
vara att omförmäla, än att en Förening till arbetshäst-afveins förbättrande 
inom Länet bildat sig och anskaffat Norske beskällare, om hvilkas ändamåls
enlighet tankarne visserligen äro delade, men hvilka dock här tyckas hafva 
blifvit med framgång använde; att svinafveln, till följe af det stegrade priset 
å fläsk, börjat något mera ådraga sig jordbrukarens uppmärksamhet, och 
getternas antal tyckes vara i aftagande, sannolikt till fördel för skogarne i 
de få trakter, der dessa djur ännu bibehållas. Fårskötselu är deremot be-
klagligen ännu mycket försummad. 

I afseeude på skogarnes tillstånd gäller i allmänhet fortfarande hvad i 
sednaste underdåniga berättelser blifvit anförd t. Oaktadt de under allmän 
tillsyn ställde skogarne väl och ändamålsenligt vårdas, har detta endast vid 
större enskilda egendomar vunnit efterföljd, så alt en mer eller mindre full
ständig skogshushållning der blifvit införd. Skogarnes skadande, dels till 
afsalu, dels genom svedjande eller för vinnande af odlingstillfälle, är der
emot, ty vän, allmänt och deras uftagaiule betänkligt. Vid betraktande af 
den höjning, de inom nästan alla Län inrättade laudtbruksskolor gifvit åt 
jordbruket, af det nit för och den insigt i detsamma, som af dem blifvit 
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framkallade, samt af den okunnighet i skogshushållningen, som ofta är an
ledning till skogarnes förstöring och aftagande, väckes emellertid den för
hoppning, att inrättandet af skogvaktare-skolor i alla Län, jemte nödiga 
förändringar i gällande skogslagstiftning, ännu skola förmå att åt fädernes
landet rädda, samt slutligen äfven förkofra dess skogar, hvilka under ett 
kallt luftstreck utgöra ett oundgängligt vilkor icke blott för invånarnes tref-
nad, utan till och med för landets beboelighet. 

Bergsrörelsen har, ej mindre än öfrige näringsgrenar, gjort väsendtliga 
framsteg, så väl i afseende på tillverkningarnes belopp, som methoderne för 
deras frambringande. 

Vid Åtvidabergs kopparverk, der tillverkningen af garkoppar år 1851 
utgjorde 3,328 SkU, steg densamma redan sistlidne år till 5,524 SkU 4 LU 
13 U stapelstadsvigt och torde snart uppnå 6,000 SkU. 

Jeruhandteringen har väl icke tillväxt i samma förhållande, då man 
beräknar tillverkningariies medeltal, emedan, livad tackjern och gjutgods 
angår, en betydlig nedsättning under åren 1851 och 1852 ägde rum, dock 
har tillökningen under de sednare åren varit så mycket större, så att fram
åtskridandet i det hela är otvetydigt. I spetsen för detla gå med vanlig 
kraft och nit Motala mekaniska verkstad och Finspongs styckebruk. 

Bland de förbättringar, som under de sednare åren blifvit inom bruks
rörelsen införde, äro de, som haft till ändamål att minska åtgången af bränn
material, af synnerlig och allmän vigt. Genom den ökade tillverkningen 
har nemljgen, under skogarnes aftagande, behofvet af ved och kol så till
växt, att priset å dessa artiklar nära fördubblats. Flera bruksägare hafva 
derlbre börjat att såsom brännmaterial använda stenkol och coaks, hvilka 
nu nästan allmänt begagnas vid beredningen af manufaktur-smide, till be
tydlig mängd vid kopparsmältuingarne, och på några ställen jemväl vid 
ståugjernsberedningen uti så kallade puddlings- och väll-ugnar. 

Bland förändringar i jeruliandteringen torde i öfrigl böra nämnas, att 
så kallade Francbe-Comté-smide blifvit infördt vid Lem nå bruk för tvänne 
dertill nybyggda härdar, vid Skönnarbo för tvänne, vid Godegård likaledes 
för tvänne och vid Grylgjöls bruk för en härd. 

I afseende på fabriker, bruk och öfrige näringar, hvilka icke höra till 
bergsrörelsen, är föga mer att anföra, lin hvad den nådigst anbefallde ta
bellen för landet upptager. 
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Motala mekaniska verkstad bar så utvidgats, att arbetarnes antal, hvilket 
år 1850 utgjorde endast 318, under är 1855 uppgick till 651 , eller mer än 
dubbelt. 

Tegelbrukens antal bar visserligen något ökats, nemligen från 52 till 60 , 
dock är deras tillverkning alldeles otillräcklig alt fylla det ståndigt växande 
behofvet. Oakladt det stegrade priset å både taktegel och mursten är der-
före afsättningen så stark, att varan nästan alltid är borttingad långt förr, 
än den blifvit färdig, och stundom ej finnes att till något pris erhålla. Or
saken hvårföre tlera tegelbruk likväl ej anläggas, torde mindre vara att söka 
i bristande företagsamhet, än i bräunmateYialiernes dyrhet i de orter, der 
afsältniugen är litligast. Ifrån Länets få återstående skogstrakter äro trans
porterna ännu så nbeqväma, att der tillverkadt tegel svårligen skulle kunna 
med fördel afsätlas till städerna eller Länets slättbygd, der det hufvudsak-
ligeu är begärligt. 

Bland jordbrukets binäringar bar bränvinstillverkningen länge intagit ett 
bedrölligen utmärkt rum, som den fortfarande försvarar, i trots af de för
bättringar lagstiftningen rörande densamma vid seduaste riksdag undergick. 
De anmälda bränviuspauuoruas antal hur varit: 

år 1851 för eld 2,800 st. för ånga 53 st. 
» 1852 » » 2,600 » » » 59 » 
» 1853 » » 2,552 » » » 56 » 
» 1854 » » 3,170 » » » 99 » 
» 1855 » » 854 » » » 67 » 

Ehuru således bränneriernas antal visserligen förminskats, och det onda, 
som ligger i tillverkningsställenas spridning, således till någon del blifvit af 
den nya författningen motarbetadt, är det ej afgjordt, att tillverkningsbe
loppet blifvit i samma mån förringadt. Detta utgjorde nemligen inom Öster-
göthland under sistlidne år, enligt anmälan, vid 67 större brännerier 1,160,026 
kannor och beräknades vid 854 mindre brännerier till 539,8301 kannor, 
hvilket sed na re belopp likväl bör till det minsta fördubblas, om man vill 
komma sanningen på spåren. Hela tillverkningen kan således åtminstone 
ej antagas till mindre än 2,200.000 kannor, med ett värde af i medeltal 
1 R:dr 36 per kanna, eller tillsammans 3,850,000 R:dr Riksmynt. Sanno
likt är ock, att om äfven de större bränneriernas antal något förminskas, 
skall, så vida författningen blir oförändrad, de mindres förr eller seduaie 

så 
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så mycket mer tillväxa, och det verkliga tillverkuingsbeloppet följaktligen 
under närmast följande åren förblifva nära oförändradt. 

Jagten, som, oaktadt Jägare-föreningens berömvärda bemödande, länge 
inom Länet varit vanvårdad, kan numera snarare betraktas såsom ett tids-
förd rif, än en näring. Rofdjur äro anmälde dödade: 

år 1851. Vargar 17. Loar 8. Räfvar 304 st. 
» 1851 » 1 5 . » 6 . » 339 » 
» 1853. » 18. » 6. » 400 » 
» 1854. » 9. » 1. » 318 » 
» 1855. » 11. » 1 4 . » 385 » 

Af större vigt är Fisket, särdeles i Länets skärgård, äfvensom i Brå viken, 
och den öfverenskommelse, ägarne af sistnämnde fiskvatteu ingått till nä
ringens skydd och ändamålsenliga bedrifvande, skall, såsom man hoppas, 
blifva en allmännare väckelse till dess uppbjelpande ur det förfall, hvari 
äfven den genom långvarig vanvård råkat. 

Pottaske-brukens antal har sedan år 1851 ökats från 6 till 8, hvaremot 
salpeter-tillverkningen fortfarande är af ringa betydenhet. Tillverkningen 
har utgjort: 

år 1851 442 LU.. 
» 1852 434 » 
» 1853 175 » 
» 1854 191 » 
» 1855 187 » 

tillsammans 1,429 LU, eller i medeltal 
årligen 286 Lispund. 

Forsliug af varor utgör visserligen ännu en biförtjenst, stundom ganska 
betydlig, för mindre bemedlade jordägare { vissa delar af Länet, dock har 
allmogens benägenhet för denna sysselsättning märkbart aftagit, till fördel 
för jordbruket, som genom densamma förlorade ej blott arbetskraft, utan 
ock fördelarne af det foder, som på landsvägarne förspilldes. Störst är fors-
lingen för närvarande för Åtvidabergs kopparverks behof, men kommer äfven 
i denna ort snart att förminskas, då ägaren på egen bekostnad börjat an-
läggningen af en jeruväg för lokomotiv till en mils längd, och å hvilken 
äro beräknade att årligen föras omkring 100,000 SkU. malm, utom träd varor 
och ofiige effekter. 

Berättelse öfver Östergöthlands län för åren 1851-1855. 3 
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Landtmännens handel inskränker sig egentligen till försäljningen af egna 
produkter, för hvilka en lätt afsättning under sednare åren varit att finna t 
Läinets städer, sördéles Norrköping, äfvensom å de törgdagar, hvilka blifvit 
medgifne att hållas vid Motala, Ödeshög, Åtvid ra. ft. ställen. 

Antalet af öppna salubodar å landet ökas ärligen och torde väl hafva 
bidragit till ett Ökadt användande af Öfverflödsvaror, särdeles i de orter, 
som från städerna aro mest aflägsna. Rörelsen i dessa bodar är ofta ganska 
betydlig, hvarpå såsom exempel må anföras, att i en sådan vid Ödeshög 
varor årligen omsättas till ett värde öfverstigande 100,000 R:dr riksmynt. 

Behofvet af lättade kommunikationer såsom ett vilkor för industriel 
förkofran har äfveii inom Östergöthland gjort sig allt mera gällande, och för-
anledt dels redan fullbordade foretag af större omfattning, dels undersök
ningar och uppgörandet af kostnadsförslag såsom förberedelse till framtida 
förbättringar, dels ock slutligen ångfartygs-förbindelsernas utsträckning i liera 
rigtningar. 

Med bidrag af allmänna medel hafva landsvägarne blifvit omlagde eller 
genom backarnes afgräfning förbättrade i Kinda härad mellan Målbäck och 
Fröåsa gästgifvaregårdar; i Lösings och Bråbo härader mellan Krokeks och 
Lilla kby gästgifvaregårdar 4 i mil till större delen ny väg, äfvensom i sist
nämnde härad en del af vägen mellan Lilla Åby och Ändebohls gästgifvare
gårdar, samt de så kallade Qvarnbackavne nära Lilla Åby; i Göstrings härad 
vägen mellan Dala och Hesters gästgifvaregårdar 4J mil; i Ydre härad en 
del af vägen mellan Slutstorps gästgifvaregård och Kolshesters gästgifvaregärd 
i Småland, hvarigenom den för orten vigliga förbindelsen med Eksjö blifvit 
betydligt underlättad; i Lysings bärad emellan Kårestorp och Skrädeberg, 
i fortsättning med den omlagda landsvägen från Grenna förbi Holkaberg; 
samt i Bankekinds härad vägen från Örminge gård förbi Fillinge till Ör-
sätters gästgifvaregård omkring 2 rnil. Under raskt fortgående arbete var 
ännu vid 1855 års slut den påbörjade omläggningen i Finsponga Län af 
vägen mellan Hällestad och Finspong. 

Sedan uppmärksamheten genom dessa större företag blifvit fästad på 
vigten af vägarnes förbättring och de fördelar, hvilka derigenom för landt-
mannen äro att vinna, hafva vägomläggningar af mindre omfattning i åt
skilliga delar af Länet uteslutande på enskild bekostnad blifvit verkställde, 
och vidsträckta undersökningar dels redan skett, dels blifvit påkallade, så 
att man med skäl kan hoppas, a l t , — s å vida den enskilda företagsamheten 
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fortfarande vinner understöd af allmänna medel, — de svåraste hinderne 
för laiidsvägstiaiisporterne i Öslergothland inom få år skola vara undanröjde. 

Med Fiskeby jernväg för höstkraft emellan sjön Glan och Norrköping, 
anlagd af enskitdt bolag med låne-understöd af allmänna medel, har Öster-
göthland erhållit sin första anläggning af denna art. Banans andpunkt vid 
Glan står medelst ångbåtefart i förbindelse med trenne lastage-platser vid 
samma sjö, Finspong, Wistinge och Ljusfors. Att denna jernväg, som våren 
4855 upplåts till allmänt begagnande, skall för orten blifva af väsendtiigt 
gagn, bar redan visat sig, då från medlet af April till början af December 
nämnde år på densamma transporterades: 

67,768 SkU malm, jerq och gjutgods, 
2,035 tolfter plauk och bräder, 
43,910 st. tegel, 
4,657 tunnor spanmål, sill och salt, 
4,00$ tunnor stenkol och coaks, 
1,580 st. särskilda fastager, lårar och paketer. 

Från Finspong till Lotorps bruk har sedermera åfven jernväg för häst
kraft blifvit anlagd, och har sålunda en stor del af bergslagen erhållit en 
fördelaktig förbindelse med dess hufvudsakligaste afsättuings- eller skeppnings-
ort, .Norrköping. 

De arbeten, som för sjöfartens underlättande bJifvit utförde, skola i be
rättelsen för städerna omförmälas. liit torde endast höra frågan om de» så 
kallade Kinda kanal, såsom hufvudsakligast aiseende landtroanna-rörelsen. 
Under mer ån ett århundrade bar bebofvet af denna förbindelse, — afsedd 
att med sjön Roxen förena de många sjöarne i Kinda härad samt angrän
sande del af Småland, — utgjort föremål för ortens lifliga Önskningar, och 
en vid Brokind ännu qvarstående sluss vittnar om de försök, som till detta 
arbetes utförande varit gjorda. Då emellertid kostnaden öfversteg enskildes 
förmåga, och Staten fordom mindre än i sednare tider understödde dylika 
företag, blefvo de snart öfvergifna. Bebofvet är likval allt för stort, att 4et 
icke åter skulle göra sig gällande, och hafva derföre ortens iuvåuare nu 
sammanskjutit medel, för att, med något bidrag af Staten, verkställa den 
noggranna undersökning med tillhörande kostnadsförslag öfver detta till sina 
verkningar storartade företag, hvilken för närvarande är under arbete. 

På enskild bekostnad halva äfven undersökningar med kostnadsförslag 
och tillhörande ritningar blifvit verkställde for anläggandet af en jernväg 
för lokomotiv mellan städerna Linköping och Norrköping. Frågan, af största 
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vigt för orten och såsom sådan uppfattad, hvilar i afvaktan på det beslut, 
som rörande rigtningen af Statens jernvägsanläggningar inom Länet kan blifva 
fattadl, och hvaraf enskildes åtgärder till kommunikations-anstallernas full
komnande synts böra blifva beroende. 

Bland inrättningar af mera allmän beskaffenhet, hvilka till industriens, 
särdeles jordbrukets, förkofran äro i verksamhet inom provinsen må följande 
fortfarande nämnas. 

Östgötha Hypotheksförening, — som från början af sin rörelse upptagit 
tvänne lån: det Tyska å Mark Hamburger Banko 10,000,000 och det Svenska 
med Herrar Johns & C:ni och J. Holm afslutadt å Banko R:dr 4,000,000, 
å hvilket sednare till den 15 December 1855 blifvit indragne R:dr Banko 
3,331,600 — räknar för närvarande 2,085 delägare för ett fastighetsvärde 
efter bevillnings-taxering af 2,715,372 R:dr 5 sk. 4 r:sl. och efter Domare
värdering af 19,102,831 R:dr 38 sk., eller tillsammans 21,818,203 R:dr 43 
sk. 4 r:st., hvårföre inträde lemnats i Föreningen lör 9,903,346 R:dr 16 sk., 
och på grund hvaraf amorteringslån utgått med 8,970,200 R:dr, deraf 
6,343,653$ R:dr till delägare inom Östergöthland och 2,626,566? R:dr, allt 
banko, inom Norra Galmar Län. Reservfonden utgör 150,000 R:dr banko 
och uppgick sistlidne års vinst till 21,226 R:dr 22 sk. 3 r:st. 

Östgötha Enskilda Bank fortsätter sin rörelse, och, åtminstone under 
sednaste åren, med ökad vinst. Den 31 December 1855 hade Banken be
hållning i vexelkassan 1,857,166 R:dr 14 sk ; utelöpande kreditsedlar 2,425,480 
R:dr; fordringar på diskont-räkning 1,416,587 R:dr 30 sk., och på kreditiv-
räkning 412,796 R:dr 32 sk., samt skuld å depositions- samt upp- och af-
skrifnings-räkningarne 958,740 R:dr. 

Länets Brandstodsbolag har äfven under en ständigt utvidgad rörelse 
vunnit ett ökadt förtroende. Delaktigheten i bolaget utgjorde den 31 Mars 
1855 för fast egendom 21,062,000 R:dr och för lös egendom 12,845,400 R:dr 
banko. Brandskade-ersättniugar blefvo under året 1854—1855 beviljade med 
tillsammans 47,568 R:dr 13 sk. banko. 

§ 4. 

Politisk-Författning. 
Kammarverk. De förhållanden, som härunder vore att upplaga, hafva i 

allmänhet ej under sednaste förflutne fem åren undergått andra förändringar 
än de, hvilka synas af den bifogade tabellen för landet. Hemmansklyfning 
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äger visserligen understundom rum, dock ej i väsendtligare måtto än förut. 
Allmogens växande förmögenhet och penninge-tillgåug föranleda visserligen 
dertill att de större egpndomarne splittras, emedan derifrån afskiljda hem
man betalas högt i förhållande till den afkastning, de i en brukares hand 
kunnat lemna jordägaren. Samma förhållanden minska deremot äfven be-
hofvet af hemmanens sönderstyckande, och föranleda ej sällan förut skiljda 
delars sammanförande i en hand. 

Antalet af i författningsenlig ordning verkställde jordafsöndringar har 
icke heller varit anmärkningsvärdt. 

Den vissa bruk och vattenverk tillkommande rättighet att uppdämma 
vatten måste naturligen någon gång förhindra odlingen af ofvanligguude fält, 
men har ej föranledt några särdeles tvister eller klagomål. Olägenheterna 
deraf ökas visserligen med den odlingsbara jordens stigande värde, men i 
samma mån blir det ock lätt för jovdägarne ätt förena sig om inlösandet 
af sådana vattenverk, som göra större förfång, hvilket ock under sednare 
åren ofta nog inträffat. Ett särskildt förhållande äger i detta hänseende 
rum med de hemman, hvilkas ägor gränsa till sjön Roxen, som för Götlia 
kanal måste hållas vid en viss vattenhöjd, och hvars önskvärda sänkande 
således af ett allmännare intresse förhindras. 

Statsbidragen, hvilkas belopp upplyses af den underdånigst bifogade ta
bellen, hafva under sednaste för landtmannen särdeles fördelaktiga år med 
mer än vanlig lätthet utgått, utan i allmänhet andra restantier än för böter 
och bristande, af konkurser beroende, arrenden sedan föregående tid. Genom 
nedsättuiugen i den allmänna bevillningen och, ännu vida mer, genom för
ändringen i sättet för hemmansräntornas utgörande hafva dessutom en del 
skattskyldige erhållit en ej obetydlig lindring. 

Bland de besvär, som ojemnast trycka och dertill med en ständigt 
växande tyngd, är skjutsnings-skyldigheten. Vid de flesta gästgifvaregårdar, 
särdeles A mera befarna landsvägar, bestrides skjutsningen af entreprenörer, 
hvilket för de egentligen skjulsskyldige åtminstone medförer den fördel, att 
de odeladt kunna egna lid och arbetskrafter åt hemmanens skötsel, samt att 
deras tjenare ej förstöras af lefnaden å gästgifvaregårdar och landsvägar. 
Hittills hafva deremot entrepreuörerne i allmänhet härå förlorat, i anseende 
till det högt stegrade priset å hästar och foder, dyrheten af tjenares aflöning 
och underhåll, samt den i följd af postväsendets utvidgning ökade skjuts
ningen. Det är således uppenbart, att. de skjutsskyldiges bidrag snart måste 
ökas eller ock entreprenaderna åter upphöra. Såsom ett bevis för ojemn-
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heten i detta besvär må anföras, atl legaa för de hemman, som äroanslagne 
till håll eller reserv vid Kumla, Brinks och Söderköpings gästgifvaregårdar, 
men äro derifrån för långt belägne att sjelfve bestrida sin skjutsnings-skyl-
dighet, blifvit stegrad till 36 ä 40 R-.dr för håll- och 66 R:dr 32 sk. 
banko för reservskjuts, under det andra hemman inom samma fögderi deraf 
alldeles icke betungas, och samma onus inom Kiada och Ydre häraders 
fögderi kunnat beräknas för skatte- och kionohemman till 2 R:dr 36 sk., 
samt för frälsehemman till 2 R:dr 24 sk. banko per mantal. 

Politi. De allmänna anstalterna till ordningens och sedlighetens vid-
makthållande hafva ej undergått någoa förändring. Ehuru ett större nit för 
den kommunala verksamheten ilerstädes vore önskvärd t , hafva dock Socken-
nämnderne i allmänhet emotsvarat sitt ändamål, och skola sannolikt göra 
del än mer, i den mån vanan vid deras bestyr hinner utbildas samt vigten 
deraf rätt uppskattas. Detta är ock så mycket angelägnare, som Kronbelje-
ningens antal är ringa, och anspråken på dess verksamhet årligen ökas. 

Folkskolorna äro nu allmänt ordnade i öfverensstämmelse med derom 
gifna nådiga Stadga, och vinna ett ständigt ökadt förtroende. Att de bi
dragit till en större bildning hos det uppväxande slägtet, är väl otvifvel-
aktigt; — mindre visst är, om sedligheten härvid vunnit. Att skilja upp
fostran från undervisningen medför sina olägenheter, och då den sednare ej 
vidare meddelas i hemmet, torde en väsendtlig del af den förra äfven ute-
blifva. Redan i en föregående berättelse från detta Län har den önskan 
blifvit uttalad, alt uudervisniugeu uti trädgårdsskötseln kunde i folksko
lorna praktiskt blifva meddelad, fiehofvet deraf framträder ofta. Mången 
afhålles från en gagnelig och prydande trädplantering genom den till visshet 
gränsande farhågan, att den skall af okynnet förstöras. För den fattigare 
delen af laudtbefoikningen vore det ock en lycka, om den från barndomen 
lärde sig att värda och dermed äfven älska den natur, i hvars sköte den 
skall, ofta i saknad af andra njutningar, framlefva sina dagar. 

Någon egentlig slöjd-skola är icke å landet inrättad. Bristande utrymme 
torde, jemte andra skäl, hindra alt till flera än de antagne lärlingarue ut
sträcka den undervisning i slöjd och smide, som vid Länels landtbruks-
skola meddelas. 

I afseeude på helsovården må anföras, att det på grund af donation af 
framlidne Professor Tranér inrättade sjukhus för Torpa socken blifvit full
bordad l och. den dermed förenade läkare-beställningen for första gången 
tillsatt. Nödig läkarevård saknas i öfrigt inom några delar af Länet, som 
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öro från städerna mera aflägse, och har Provincial-Läkaren jemväl öfverklagat 
bristen å examinerade barnmorskor, hvilkas antal emellertid sistlidne år 
blifvit något ökadt. 

Fattigvården handhafves i öfverensstämraelse med gällande författningar 
och i allmänhet på ett tillfredsställande sätt. Uti några församlingar be-
redes de fattige förtjenst genom anskaffandet af för dem lämpligt arbete, 
hvilket oftast betalas med livsförnödenheter. Såsom särdeles ändamålsenlig 
vitsordas arbetsinrättningen inom Gryths socken af Hammarkinds härad. 
De orkeslöse och mest behöfvande intagas i församlingarnes fattighus. Åt 
de öfrige tilldelas understöd efter fattigvårds-styrelsernas bepröfvande. Ut
gifterna för fatligförsörjningen bestridas dels af dertill samlade kassor, dels 
genom sammanskott af penningar, spanmål och matvaror, dels ock med 
tillfälligtvis inflytande medel och gåfvor. Flerstädes användes ock räntan 
af sockenmagasinernas utlånade spanmål för de fattigas behof. Sådane maga-
siiier finnas i många församlingar med en ej ringa behållning, uppgående 
inom Kiuda och Ydre häraders fögderi till 1,077 tunnor 31 kappar, i Ham
markinds och Skärkinds till 1,010- tunnor o. s. v. 

Särdeles uppmärksamhet förtjena de anstalter, som afse fattigdomens 
förekommande genom i tid skeende, om ock små besparingar, nemligen 
Sparbanker samt Lif-rönte- och kapital-försäkrings-anstalter., 

Sparbankerne inom Länet vinna lyckligtvis mer och mer förtroende, 
hvarföre ock sådana inom särskilda socknar nästan årligen uppstå. I sex 
sådana mindre sparbanker, af hvilka tvänne blifvit under året inrättade, 
utgjorde insättningarne vid 1855 års slut 9,766 R:dr 35 sk. banko. Nedan
stående tabell visar de större sparbankernas ställning vid samma tid 

Äfven en Lif-ränte- och Kapital-försäkrings-anstalt inrättades vid slutet 
af år 1852 i Linköping, och har vunnit en, i förhållande till den korta 
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tiden för dess tillvaro, ej obetydlig tillväxt. Anstaltens delägare utgjorde 
vid 1855 års slut 419 och dess kapital 17,476 R:dr 30 sk. 11 r.st. riksmynt, 
hvaiaf 288 R.dr 21 sk. 6 r.st. dess egen besparingsfond och 17,188 R:dr 9 
sk. 5 r.st. tillhörande delägarne. 

§ 5. 

Städer och Köpingar . 
Norrköping. Om ock, enligt hvad ofvan underdånigst blitvit anförd t , 

folkmängden härstädes under de sednast förflutne fem åren, såsom en följd 
af tillfälliga omständigheter, vunnit endast en obetydlig tillväxt, bafva likväl 
de näringsfång, på hvilka staden hufvudsakligen grundar sitt bestånd, väsendt-
ligen förkofrats. Detta gäller dock hufvudsakligen åren 1854 och 1855, un
der hvilka en rik penninge-tillgång i hela landet gifvit rörelsen ett ovanligt 
lif och ökat antalet förbrukare af de fabriks-alster, Norrköping har att er
bjuda. Onekligen bafva ock Europas politiska förhållanden derlill bidragit 
och deras inflytande här varit så mycket märkbarare, som Norrköping, i 
egenskap af fabriksstad, mer än de flesta städer inom landet, är beroende 
af handelns och näringarnes allmänna ställning inom vår verldsdel. 

Tillverkningen af kläden och ylleväfnader utgör fortfarande stadens vigtigaste 
näringsgren, och högst betydande nya anläggningar för densammas bedrif-
vande ådagalägga hos dess idkare ej blott skicklighet och erfarenhet i yrket, 
ulan ock en förtröstan i afseende pä dess framtid, som ej af sednast skedda 
förändringar i tull-lagstiftningen blifvit rubbad. Ylle-fabrikationen syssel
satte vid 1855 års slut 2,727 persouer och uppgick tillverkningen af kläden 
och ylleväfnader, som är 1850 utgjorde 1,052,280f alnar till värde af 
5.883,187 R:dr 42 sk., ar 1855 till 1,155,727 alnar i värde af 5,221,162 
R:dr 16 sk. Tillverkningen är således ökad, ehuru dess värde förminskats. 
För att gifva en säkrare föreställning om den förras tillväxt, måste dock 
jemförulsen anställas mellan närvarande lid och en något längre sedan för-
lluten, emedan den svåra konjunktur, som först under sednare hälften af år 
1853 upphörde, åstadkom ett märkbart uppehåll i framåtskridandet. Väljer 
man till exempel för jemförelseu året 1843, då tillverkningen utgjorde 
636,940 alnar, så visar del sig, att densamma under seduaste 12 åren nära 
fördubblats. Anmärkuingsvärdt är ock, samt vittnande om machinarbetets 
fullkomnande, att då arbetarnas antal år 1843 var 3,322, och således på 

hvarje 



25 

hvarje sådan kunde räknas en produkt af endast omkring 192, utgjorde pro
dukten på hvarje anställd arbetare år 1855 nära 425 alnar, således mer än 
dubbelt. De största nyare eller utvidgade fabriksanläggningar for yllevnf-
nader äro vid Drag och å Smedjeholmen, båda tillhörige bolag och ut
märkande sig så väl genom sin vidsträeklhel, som genom fulländningen i de 
machiner, hvilka der användas. 

Bomulls-fabrikationen, jemförelsevis ny i Norrköping, synes utveckla sig 
med ej mindre kraft, och utgör dess betydliga tillväxt den största förän
dring i stadens industriella förhållanden, som under sednaste fem årei» 
inträffat. 

Tvaline större bomullsspinnerier, det ena vid Thorshag i Qvillinge socken, 
det andra i staden tillhörigt ett bolag, under firma Bergs Aktiebolag, öka 
oupphörligt sin tillverkning, som år 1855. med 330 arbetare, utgjorde 
1,210,492 U till värde af 595,544 R:dr 14 sk. 7 r:st. 

På bruket Holmen, beläget inom staden, är ett bomullsspinneri för 
20,000 spindlar så nära färdigt, att det sannolikt redan innevarande höst 
kan börja sin verksamhet. 

Bomullsväfveriet i qvadraten Kullen grundades år 1854 af ett aktie
bolag och har nu 255 stolar samt en arbetsstyrka af 192 personer, men 
tillbygges redan för att inrymma ett mer än dubbelt autal stolar. Dess 
tillverkning uppgick sistlidne år till 1,286,609 alnar i värde af 323,895 
R:dr 6 sk. 

De tvänue i staden befintlige tricot-fabrikerna hafva under år 1855 
S5'sselsalt 278 personer och åstadkommit en tillverkning i värde af 110,721 
R:dr 34 sk. 

I öfrigt äro att anmärka följande fabriker, nemligen för: 
Socker och Sirap, med 52 arbetare och sistlidne år en tillverkning i 

värde af 388,086 R:dr 22 sk.; 
Snus och Cigarrer, med 43 arbetare, och tillverkningsvärde af 139,093 

R-.dr 29 sk. 4 r:st.; 
Papper, med 72 arbetare och 112,520 R:dr tillverkningsvärde; samt 
Machinerier och Redskap med 97 arbetare och ett tillverkningsvärde af 

105,830 R:dr 16 sk. 
Skeppsbyggeriet har lemnat jemn sysselsättning så väl vid Motala meka

niska verkstads varf i Norrköping, som det så kallade gamla varfvet, så att 
en stor verksamhet i synnerhet å det förra varit rådande. Under sistlidne 

Berättelse öfver Östergöthlands Län för åren 1851—1855. 4 
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år voro der 6 jernångfartyg af tillsammans 470 hästars kraft änder utfö
rande, förutom ångpannor och diverse mindre arbeten. 

Genom ett från handeln och sjöforten lemnadt anslag af 69,310 R:dr 
samt bidrag frän staden, har uppmundringen af segelleden från Pampus 
uppför Motala ström till staden på en sträcka af omkring en mil blifvit 
fulländad, så att 16 fots djupgående fartyg numera kunna lasta och lossa 
vid dess broar. Arbetet börjades i Juni månad 1852 och fullbordades i 
November 1855. Den härigenom ökade sjötrafiken har gjort till en nödvän
dighet alt ombygga och utvidga lastkajerna inom staden, hvilket arbeteäfven 
snart lärer vara fullbordadt. På strömmens norra sida blifver då en skepps
bro af betydtig längd från Packhuset till gamla varfvet öppnad, och är det 
vid denna som Fiskeby jernvag slutar. 

Antalet af Norrköpings seglande fartyg minskas årligen, hvaremot an
talet och lästetalet af staden tillhöriga ångfartyg ökas. Är 1850 hade staden 
48 seglande och 5 ångfartyg med tillsammans 737 $&. Vid slutet af sist-
lidne år hade antalet af segelfartyg nedgått till 13 stycken om 278 £& läster, 
hvaremot staden nu äger 10 ångfartyg om tillsammans 583 hästkrafter, och 
af hvilka tvänne göra regelbundna resor på utrikes ort. 

I anseende till de med hvarje riksdag nedsatte beloppen af den all
männa bevillningen och andra afgifter, vittna de direkta statsbidragen endast 
ofullkomligt om stadens förkofran i handel och rörelse, hvilken deremot 
tydligen röjer sig i de uppgifter rörande de indirekta bevillningarne, Tull, 
Post- och Stämplade pappers-afgifterne, som här underdunigst meddelas. 



Inhåftas mellan sidd. 26-27. 
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Om man också ej kan antaga, att in- och utförselns värden framgent 

skola stiga i samma förhållande, som under de sednaste tvänne åren, då 
iemväl yttre politiska förhållande i högre grad än vanligt inverkade på rö
relsen inom hela vårt land, visar dock en närmare undersökning rörande 
de artiklar, hvilka hufvudsakligast utgjort föremål för Norrköpings handel, 
alt de stå i ett omedelbart sammanhang med stadens egen fabriks-verksamhet 
och den kringliggande ortens produktion. Dessa sednares förkofran ger följ
aktligen anledning att förmoda, det äfven handelsrörelsen härstädes skall 
fortfarande utvidga sig. Till upplysning i afseende bära bifogas underdånigst 
följande uppgift ofver de varor, som under sednaste fem åren utgjort de 
huivudsakligaste föremålen för Norrköpings utrikes handel. 

Uppbörden vid Norrköpings Postkontor har utgjort: 
år 1851 B:ko R:dr 49,970: 7. 6. 
» 1852 » » 20,967: 10. 8. 
» 1853 » » 20,896: 12. -
» 1854 » » 24,24 4: 33. -
» 4855 » » 22,002: 32. 10. 

Hos stadens Chartae Sigillatae försäljningsman har blifvit försåldt stämpladt 
papper: 

år 1854 för B:ko R:dr 6,000: 11. -
» 1852 » » » 8,233: 47. -
» 1853 » » » 9,64 1: 16. -
» 1854 » » » 43,419: 47. -
» 1855 » » » 44,628: 21. -

Till fortsättning af de underrättelser rörande verksamheten vid Norr
köpings ull-magasin, hvilka i föregående berättelser blifvit lemnade, torde 
få anföras, att derstädes blifvit inlemnade följande qvantiteter ull, nemligen: 

år 4854 . . . 227,446 U., af hvilka 96,000 U.\ 
» 4852 . . . 494,044 » » 95,000 » 
» 4853 . . . 468,028 » » 70,000 till försäljning un-
» 1854 . . . 490,000 » » 65,000 » d e r marhnailen. 
» 4855 . . . 246,930 » » 74,500 » 

Stadens undervisnings-anstalter, i hvilka för öfrigt ingen anmärknings
värd förändring timat, erhålla snart en behöflig utvidgning genom inrät
tandet af en teknisk elementar-skola, hvartill Rikets sednast församlade 
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Ständer anslogo medel. Enligt första planen skulle denna skola samman
bindas med den förutvarande Ebersteinska skolan, hvars Direktion till nö
dige byggnader anslog en summa af 20,000 R:dr banko, och ökades bygg-
nadssumman ytterligare med 6,666 R:dr 32 sk. banko, som till ordnandet 
af den tekniska skolan skänktes af en bland Direktionens ledamöter, Gross
handlanden W. Ekelund. Ritningar och byggnadsplan uppgjordes till upp
förande af ett hus på Ebersteinska skolans inre tomt, men då grunden der 
befanns mindre pålitlig, inköptes för 11,000 R:dr banko vid Norra Ströms-
gatan en stor och völbelägen tomt, på hvilken skol-byggnaden kominer alt 
uppföras. 

Linköping. Stadens folkmängd, som vid 1850 års slut utgjorde 5,250 
personer, har ökats till 5,555 eller med 305 personer. Antalet af dem, som 
erlägga mantalspenningar, har stigit från 3,129 till 3,463, således i något 
större förhållande. De fattigas antal fortfar att vara stort och fattigvården 
särdeles betungande, hvartill de i föregående underdåniga berättelser anförde 
orsaker fortfarande bidraga. Emellertid synes staden onekligen vara i fram
åtskridande. Nya hus uppföras årligen och gamla påbyggas, utan att den 
ständigt ökade efterfrågan å bostäder kan tillfredsställas. Omsättningen af 
landtmanna-produkter är Ullig, och den kringboende allmogens stigande för
mögenhet kan ej undgå att fördelaktigt inverka äfven på stadens handel och 
rörelse. Också visar det sig, att antalet af de personer, som sökt och vunnit 
burskap, vida öfverstiger dem, som af en eller annan orsak blifvit från 
burskap skiljde, äfvensom att stadens fleste handlande blifvit påförde och 
erlagt högre bevillning efter 2:dra Artikeln för rörelse, än den af Bevillnings-
förordningen för handlande i 3dje klassens städer fastställde minimi-afgift. 

Den i staden varande snus- och tobaks-fabriken har vunnit betydlig 
tillväxt och ökad afsättning, så väl på stället, som å andra inrikes orter. 

Den svåra segelfarten mellan sjön Roxen och stadens hamn vid Ny-
qvarn har länge utgjort ett öfverklagadt hinder för utvecklingen af dess 
sjöfart. Redan för omkring tio år sedan uppgjordes derföre förslag till Släng
ans rätning, hvartill Rikets sednast församlade Ständer anslogo 16,666 R:dr 
32 sk. banko. Visserligen hafva arbetspriserna sedan den tid, då kostnads-
förslaget uppgjordes, våseudtligeu stigit, och ett betydligt tillskott å stadens 
sida var således att förutse såsom behöfligt, om arbetet skulle kunna ända
målsenligt utföras. Emellertid blef det af stadens Borgerskap beslutadt och 
har med utmärkt skicklig ledning samt under gynsamma förhållanden så 
fortgått, att dess fullbordan snart är att emotse. 
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Staden äger för närvarande tvänne ångfartyg, hvilka göru regelbundna 
resor, det ena på Stockholm, det andra på Götheborg. 

I afseende på tillfällen till ungdomens undervisning är Linköping sär
deles gynnad t, icke blott såsom säte för Stiftets läroverk, utan ock genom 
tväune enskilda stiftelser, Ljungstedtska friskolan för gossar och stadens en
skilda flickskola. I den förra meddelas icke blott de för folkskolan före-
skrifna läroämnen, utan ock om Söndagarne undervisning åt mera försig-
komue ynglingar, som egua sig åt näringarne. I den sednare fortsättas folk
skolans läroämnen och undervisas flickorna jemväl i sömnad och öfriga för 
den tjeiiaude klassen nödige handarbeten. Endast dea egentliga folkskolan 
för flickor underhålles således på stadens bekostnad. 

Söderköping. Invåuarnes antal, som för närvarande utgör 1,378, miu-
skades år 1854, dä koleran här utbröt, med 406 personer, och har till följe 
häraf under sed naste fem åren vunnit en mindre tillväxt, än förhållandet 
sannolikt eljest varit, utgörande densamma ändock omkring 9 procent. 

Stadens näringsfång utgöres af handel, handtverk och jordbruk, hvar-
jemte flera af dess invånare fortfarande påräkna en ej obetydlig inkomst af 
de brunns- och badgäster, som, till årligen stigande antal, besöka S:t Ragn-
hilds här belägna vattenkur-anstalt. 

Utrikes sjöfart idkas här med tre briggar och en slup om tillsammans 
271,02 läster samt inrikes sjöfart med en jakt och en slup af tillsammans 
34,19 läster, alla tillhöriga invånare i staden. 

Vid stadens Tullkammare Mem har tulluppbörden utgjort: 

Härvid bör anmärkas, att en del af varu-utskeppningen skett från Wal-
demarsviks köping och några landthamnar inom Tullkammarens distrikt, 
samt att äfven andra städers handlande hafva här förtullat inkommande 
varor. 
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Den hufvudsakligasle utförseln har bestått af spantnål och trädvaror. 
År 1855 utfördes af den förra 19,7261 tunnor, största delen råg och hvete. 
Utförseln af bräder och plank har varit i ett temligen jemnt stigande, och 
är för närvarande sannolikt större, än en klok hushållning skulle medgifva. 
Den utgjorde: 

år 1845 15,762 tolfter. 
» 1850 . . . . . 14,076 » 
» 1855 24,836 » 

Burskap å handel innehafves af 18 personer, bland hvilka 4 utöfva sin 
rörelse i Waldemarsviks köping och en vid Gryths kyrka. 

Antalet af i staden burskapsägande handtverkare utgör 53 , bland hvilka 
nio utöfva sina yrken dels i Waldemarsvik, dels på landsbygden. 

Någon egentlig fabriksrörelse idkas icke i staden, men ägarue af 2:ne 
färgerier och ett repslageri utöfva dessa yrken med fabriksrätt, äfvensom en 
person idkat så kallad tekno-kemisk fabrik. 

Fattigförsörjuiugen haudhafves af fattigvårdsstyrelsen, och hafva kost
naderna för densamma i medeltal för sed naste fem åren uppgått till 1,014 
R:dr 38 sk. 2 r:st. banko, hvarförutan 8 till 10 personer njutit fria husrum 
i stadens fattighus, samt 21 personer i det hus, som blifvit inköpt för me
del, hvilka framlidne Doktor Mulack genom teslamentariskt förordnande 
dertill anslagit. 

Undervisningen bestrides vid en högre apologist-skola med en Rektor 
och en Kollega, samt en folk-skola, som inrättades år 1820 efter vexel-
undervisnings-method, och ursprungligen grundades genom en gåfva af Högt-
salig Hans Maj:t Konung Carl XIV Johan, men numera underhållas dels 
med fotkskole-afgiften; dels med af framlidne Doktor Mulack donerade medel. 
Larjungarnes antal är vid apölogist-skolan i tilltagande och utgjorde under 
1855 höstterminen 39 ynglingar. I folkskolan har det åter snarare varit i 
aftagaude och utgjorde nämnde termin 39 gossar och 21 flickor, eller till
sammans 60 barn, dä deremot antalet år 1853 uppgick till 80 barn. 

Wadstena. Folkmängden, som år 1850 utgjorde 1,835, steg vid 1855 
års slut till 2,121, och bar således ökats med 286 personer, eller mer än 15 
procent. Minnernes antal, hvilket år 1847 förhöll sig till qvinnornas såsom 
100 till 159, har tillväxt i större proportion, så att förhållandet numera 
är såsom 100 till 144. 

Likasom i Söderköping och i allmänhet i landets mindre städer, utgöres 
invånarnes näringsfång här af handel, handtvcrk och jordbruk. 
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År 1855 funnos i staden 15 handlande, af hvilka likväl endast 9 idkade 
egentlig handel. Omsättningen af Svenska fabriksvaror är, i anseende till 
deu kringliggande ortens välmåga, ej obetydlig, och utgjorde värdet af dem, 
som under sistlidue år till Wadstena reqvirerades, 95,000 R:dr banko. 

Wadstena hamnbyggnad, hvartill Rikets Ständer lemnat ett låneunder
stöd af 32,000 R:dr banko, börjades hösten 1850 och fullbordades vid samma 
tid 1854, med en kostnad af omkring 80,000 R:dr banka Arbetet bestod 
i anläggningen af tvänne hamnarmar i sjön Wettern, uppgräfning af en 
kanal mellan dem in till slottsgrafvarne, samt dessas fördjupning på 3 sidor 
af slottet, så att de nu utgöra sjelfva hamnen. Då härigenom varors loss
ning och lastning blifvit underlättad, har också stadens handel betydligt 
tilltagit. Bland utförsels-artiklar voro de vasendtligaste 43,700 tunnor span-
mål och 2,100 tolfter kautskuren plank. Uppbörden af hamnpenningar en
ligt deu af Kongl. Maj.t utfärdade taxa utgjorde Under sistlidne år 7,162 
R:dr 30 sk. banko. 

Tillförseln af viktualievaror från angränsande landsort är betydlig, och 
hafva dessa stark afsiittning till höga priser, hvartill den i sednare tider 
lifliga ångfartygsförbindelsen med Stockholm och Götheborg sannolikt vä-
sendtligen bidragit. 

Handtverkarne voro år 1855 till antalet 57. I det hela egnas mera 
omsorg och tid åt brukandet af stadens bördiga jord, fin åt handtverkerierna, 
hvilka derföre icke här idkas med den omtanka och drift, som utgöra ett 
vilkor för deras blomstring. 

Tvänne fabriker för tillverkning af linnedamast-väfnader finnas i staden, 
men synas vara i aftagande. Deremot har kuyppling af trådspetsar, af ålder 
en näringsgren i Wadstena, åter lilltagit, i följd af dylika varors starkare 
efterfrågan och stigande pris. För flertalet utgör kuypplingen blott en bi
näring, då endast orkeslösa personer och några få, till stor konstfärdighet 
komna, qvinnor dermed uteslutande sysselsätta sig. 

Ungdomens undervisning bestrides i tvänne skolor, nemligen en lärdoms
skola, stiftad år 1474, med en Rektor, 2 Kolleger och i medeltal 40 lär
jungar, samt Lancaster-folkskolan, anlagd år 1835 på stadens bekostnad, der 
en af staden lönad lärare meddelar undervisning åt omkring 100 barn. 

Krono-Central-hospitalet har i medeltal årligen hyst 300 patienter, men 
är för närvarande under tillbyggnad för betydlig utvidgning. Årliga under
hållskostnaden har uppgått till omkring 32,000 R:dr banko. De åtgärder, 
som under den menniskoälskande och nitiske Öfverläkarens tillsyn och 
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ledning här fortfarande vidtagas, för att mildra de olyckliga patienternas 
sorgliga öde och om möjligt åstadkomma deras förbättring, kunna ej undgå 
att bära välsignelserika frukter. 

Länets kurhus, som äfven är förlagd t i Wadstena, har en afdelning, 
med 50 sängar, för syphilitiska sjukdomars botande, och en lasaretts-afdel-
ning med 12 sängar, den förra i medeltal anlitad af 40 patienter, den sed-
nare beständigt upptagen af sjuke. 

Fattigförsörjningen handhafves, i förening med arbetsinrättning, af en 
särskild Direktion och har kostnaden i medeltal uppgått till 3,300 R:dr 
banko årligen. 

Skeninge. Stadens folkmängd, som år 1850 utgjorde 1,224 personer, 
hade vid slutet af år 1855 stigit till 1,317, eller med 7,6 procent. 

Stadens näringsfång och rörelse hafva ej Under sednare åren undergått 
någon förändring, och torde här endast vara att anmärka uppkomsten af en 
arbetsinrättning, som utöfvat ett särdeles välgörande inflytande, emedan den 
fattige inom staden, som kan och förmår, men icke vill, arbeta, tvingas 
dertill , så vidt han skall komma i åtnjutande af något understöd. 

Motala köping, hvars folkmängd uppgår till 701 personer, synes något 
stiga i välstånd, ehuru en stor del af dess spanmålshandel dragit sig till 
Wadstena, sedan hamnen derstädes blifvit färdig, och i allmänhet täflan så 
väl med denna stad, som med det nästan lika nära belägna Skeninge, åter
håller köpingens förkofran. Af dess 174 tomter öro under sistförflutne fem 
åren 17 eller i det hela 97 bebyggde. 

I köpingen finnas för närvarande 12 handlande och 37 handtverkare, 
hvilka åtminstone hafva en tartlig utkomst och utgöra sina utskylder, så väl 
till kronan, som till kommunen. 

Waldemarsviks köping, hvars folkmängd år 1855 uppgick till 226 per
soner, förkofras äfven och idkar fortfarande en ej obetydlig sjöfart. Särdeles 
har dess utförsel af trädvaror under sednare åren varit i tilltagande. 

Linköpings Slott den 1 Oktober 1856. 

HENNING HAMILTON. 

Gust. Norden. Fr. Holmqvist. 



Tabell för Landet inom Östergöthland med Wadstena Län från och med år 1851 till och med år 1855. 

Linköpings Slott den 1 Oktober 1856. 

Henning Hamilton. 
Gust. Norden. Fr. Holmquist. 

Till Berättelsen öfver Östergöthlands Län för åren 1851—1855. 



Tabell för Städerne inom Östergöthland med Wadstena Län från och med år 1851 till och med år 1855. 

Linköpings Slott den 1 Oktober 1856. 

Henning Hamilton. 
Gust. Norden. Fr. Holmqvist. 

Till Berättelsen öfver Östergöthlands Län för åren 1851—1855. 
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