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1:o Lånets allmånna beskaffenhet. 

Gottland, en kalkmassa, öfverallt utmärkt af vacker och omvexlatide 
Coquillage, åtskilliga marmoratter , mergels skifferarter och sandsten ,, för
sedd med öfverflödige skogar, skulle utom all fråga äga det ypperligasto 
klimat, om de ofanteliga kärr- eller myrtrakterne vore uttappadej jordmå
nen är öfverallt mer och mindre kalkblandadj omkring myrtrakterne i 
midteln af ben i hela dess sträckning träffas, med ganska få undantag, 
djup och bördig ler- och mylljordj omkring stränderna är mest kalkklapper, 
sand och pa ganska få ställen lera. Vattendrag af betydenhet finnas icke. 
Några små insjöar med namn af träsk samt en mängd åar och bäckar, som 
leda vattnet från myrorna, utgöra, jemte ett stort antal springkällor, öens 
vattenförråder. På bergsträckor är äfven lika brist; ty de 2:ne upphöjnin
garne Heaburgen på Södra ändan och Thorsburgen på Östra sidan, ungefär 
i midteln af öen, kunna icke få namn af berg, 

I afseetide på kärrtrakternes uttappning har på Hans Maj:t Konun
gens Nådiga Befallning Direktör Stephens uppå Statsverkets bekostnad un
dersökt och afvägt omkring 50,000 tunneland af dessa kärrtrakter, samt 
uppgjort kostnadsförslag till deras uttappande ; men verkställigheten deraf 
har i brist af förlag icke kunnat företagas, ehuru kostnaden relatift till 
den jordrymd som derig^nom blefve fruktbärande och hvars förträffliga be
skaffenhet af Stephens bJifvit vitsordad, är alldeles obetydlig i jemförelje 
med den , sådana odlingsföretag på andra ställen medföra. 

I smått äro några försök till myrodliPgar efter Stephens föreskrif
ter verkställda , hvaribland egenreligen förtjenar nämnas den af Handelsman 
Grubb företagna urtappning och började odling af» Kejlungs myr, innehållan
de öfver 300 tunneland. 
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2:o Invånare. 

Gottlands närvarande folkmängd är 17,251 mankön och I9i i4qvin-
kön eller tillsammans 36,365; derat mantalsskrifne af mankön 10,035 0 c n 

af qvinkön 11,164; mantalsfrie 1512 mankön och 2498 qvinkön, och min
derårige 5644 mankön och 5452 qvinkön, af hvilken folkmängd Staden har 
mantalsskrifne 1085 mankön och 1412 qvinkön: mantalsfrie 141 man
kön och 281 qvinkön; minderårige 534 mankön och 495 qvinkön, tillsam
mans 1810 mankön och 2188 qvinkön. Folkmängdens tillvext har sedan 
1815 varit 2728 och skulle tvifvelsutan vara betydligt högre, om icke sjö
farten borttog ett ansenligt antal unga karlar, hvilka dels omkomma dels 
taga rjenst på främmande in- och utrikes fartyg. Utflyttningar eljest Sro 
högst sällsynta, troligen en följd af den här mer än i andra Provinser sprid
da välmågan. Folkets bildning år skäligen god; det har en ovanlig fatt-
ningsgåfva, är i allmänhet mindre begifvet på fylleri än i andra provinser, 
är raskt, orädt och lifligtj invånarena i Polheims födelseort äro utmärkte för 
s i t t , om man så får yttra s ig, mekaniska snille, hvilket de använda med 
urskillning till befordrande af sitt välstånd. Inom Provinsen råder i all
mänhet väl,måga, bvarföre ock rikedom är ganska sällsynt; det är ondt om 
Legofolk , men då det erhålles år dagspenningen sällan öfver den i Marke
gången årligen fastställde. 

3:o Näringar. 

Jordbruket är i allmänhet inrättadt i treskifte , hvaraf en det be
s med höstråg och något hvete , en del med gumringskorn , blandsäd , 
hafre med flera sädesslag, och jordfrukter , och en del är i trade, så att 
2/3:delar af åkerjorden årligen är besådd, men vid stränderna, der ör och 
klapperjord finnes , nyttjas åkern i tveskifte. Potatoes planteras af en del 
uti det åkerskifte, som bär höstsäd , af somlige uti det som ärbesådtmed 
vårsäd , ganska sällan på trädesjordeo; och är kulturen af denna rotvext 
uti synbart och allmänt tilltagande. 

Trädgårdsvexter, hvaraf denna Provins borde öfverflöda , odlas lik
väl i allmänhet icke mycket , Un , Hampa och Humla lika så. Fruktträns 
planrering , som, der den försökts, mycket väl lyckats, är oförsvarligt för-
summad , men torde kunna -genom exempel och uppmuntringar opphjelpas. 
Spancemålsproduktion är i vanliga år vida öfver Länets behof, så att om
kring 12,000 tunnor kunna utskeppas, och synes uti ett lika stigande med 
folkmängden; så äfven med odlingar i allmänhet. Orsakerna dertill torde 
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få sökas i da höga spanmålspriser, som för några år sedan förskaffade od
laren så rik belöning för dess möda. Först nyligen hafva vändplogar, bill-
harfvar och för odlingar fJåhackor, blifvit kända och begagnade af jord
brukare på Gottland, deremot äro tröskverk så allmänna, att nästan ickt 
något 1/4:dels hemman finnes utan ett sådant j så kallade vind- eller kas-tma-
chiner äro äfven väl skäligen allmänna och blifva det dagligen än mera, 
till så väl besparing af tid som sädens bättre rensande från dam och o-
renlighet. 

Boskapsskötseln och fodertillgången äro på intet sätt svarande eraot 
den i bruk varande åkerjordens vidd, ehuru ängarnes och betesmarkens 
areal är i jemförelse med åkerjorden mer än tillräcklig; men ängarnes af
kastning är eländig och någon riktigt allvarlig ängsförbättrjng har icke blif
vit lotetagen, ehuruväl några enskilta odlat dels klöfver och dels timothei. 
Försök med ängs föryngring är innevarande höst gjordt på det att exem
plet må kunna verka efterföljd då nyttan blir synbar. Bland orsakerna, 
som åberopas såsom vållande ängarnes mindre bördighet, är den mängd af 
odugliga vrakekar, som uti dem finnas och som i grund af gällande författ-
ningar icke få fällas, men hufvudsakligen torde orsakerna böra härleda», 
från ängarnes måsslupna skick och för stränga betande. 

Stallfodring kan i brist af fodertillgång icke ens komma i fråga. 

Betesmarken i allmänhet ganska vidsträckt, men i anseende till den 
heta jordmonen för hornboskapen alldeles för torr, för hästar och får der 
emot ypperlig, häraf orsaken hvarföre ängarne så starkt betas. 

Häst- och boskapsafveln är i allmänhet liten och eländig. Till för
bättrande af den förra har Hans Maj:t Konungen i Nåder från Strömsholms 
Stuteri hitsändt 2:ne st. goda hingstar, hvilka på Roma Kongsgård under
hållas utan Statens gravationj och för boskapsracens förbättring är från Skå
ne af Trolleska boskapsslaget en Tjur och Kor hitförda , efter hvilka Tjur-
kalfvar utdelas. Fåren i allmänhet äro stora med grof ull, men utmärkt 
godt kött; på Roma Kungsgård äro Spanska, och på Wisborgs Kongs Ladu
gård Strelitser-får, som gifva fin och mera ymnig ull än samma fårslag 1 
andra Provinser. Af boskapen lemoa endast fårens afkastning utöfver Lä
nets behof af så väl kött som ull; den öfrige boskapen lemnar icke en» 
tillräcklig afkastning, så att årligen viktualier införskrifvas. Det kan synns 
besynnerligt att i ett sådant Ladugårdarnes skick, åkerbruket kan leinno 
ett betydeligt öfverskott, men det förklaras dels af /ordens bördiga art| 
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dels deraf att en stor del af Länets åkerjord endast gödslas med släke (ett 
slags sjögräs, som af hafvet uppkastas). Om de vidsträckta myroroe, 
hvilka nu endast bära sträft och saftlöst gräs, kalladt Jg och Perr_, en 
gång blifva utdikade, skall sådant säkerligen blifva af ett högst nyttigt in
flytande på boskapsskötseln genom den ymnigare tillgång på godt foder 
som dymedelst beredes; men att genom annan ängsförbättring åstadkomma 
samma verkan torde åtminstone fordra lång tid i anseende till svårigheten 
att besegra gamla fördomar, understödde af lättjan. 

Skogstillgången är i allmänhet öfverflödig, största delen består af 
Fur, som mognar hastigt och är af god beskaffenhet. Ek finnes i myc
kenhet, men sällan grof och felfri, af den öfriga löfskogen , som icke är 
särdeles allmän, träffas mycket Alm, Ask, och vilda Aplar af god beskaf. 
fenhet och frodig vext. Större delen af skogarne äro jemte hemmanen stor. 
skiftade; hushållningen med skogen är här, som på andra ställen der man 
deraf har öfverflöd, icke god , och som skogarne , med undantag af några 
få hemman purt Krono, äro af Skatte natur har, i afseende på barrskogens 
vård, ingen direkt åtgärd kunnat vidtagas, men anvisningar blifvit lemnade 
för skogsplanteringar; i afseende på ekskogen åter äro så val dugliga som 
odugliga sådana träd tills vidare fridlysta. I allmänhet uppföras byggna
der af sten och stängselmetoden här på Gottland är bättre och varaktigare 
än den i allmänhet träffas i andra Provinser. 

Bergsrörelse idkas här icke. Af näringar som icke höra till bergs
rörelsen , förekommer först kalktillverkning, som idkas vid 39 kalkugnar, 
hvaraf en i Wisby Stad, och till husbehof vid så kallade kaJkmilor, an-
lagde af Bönder på deras hemman. Innevarande år har från Oen utskep
pats 80,333 halftunnor osläckt kalk till utrikes orter, samt till inrikes 2502 
tunnor osläckt och 90,366 tunnor släckt kalk. Då Öen äger en a ldeles out
tömlig tillgång på kalksten, utgör visrerligen kalkbränningen en lika så nyt
tig som naturlig näringsgren och ebunu priserne på kalken de senare åren 
betydeligen fallit, idkas den dock med mycken drift. På de sista ? åren 
har en kalkugn tillkommit. Vattensågar finnas 210 st. alla brukbara endast 
några dagar vår och höst. Ett Pappersbruk med ringa tillverkning och 
några. Valkar äro för öfrigt här att anmärka,, Af liinmingar räknas i för
sta rummet Strömmings- Torsk- och Flunderfisket , som vanligen svarar 
emot Provinsens behof af/lessa födoämnen ; Vadmalstillverkning, Ull- Tröje 
och Strdmpestickning , af hvilka tillverkningar ett öfverskott årligen utskep
pas, Dessa tillverkningar hafva genom de sedan 1817 i f«m år utdelta 
premier, som af Statsverket varit anslagna, vunnit betydligt så väl i af-
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seende på beskaffenheten som mängden; likväl hafva dessa tillverkningar 
ännu icke sträckt sig derhän, att Provinsens årliga Ulltillgång blilvit inom 
Länet förädlad , utan säljas ännu betydeliga qvantitcter årligen till kring», 
vandrande Westgöthar. 

Att Ylletillverkningar, i den mån de bidraga till en starkare afsätf-
ning af Ullen, befordra allmänna välståndet intill dess en ökad folkmängd? 
och deraf härflytande utvidgade odlingar inskränka de vidsträckta betesfäl
ten , är påtagligt, och till denna tidepunkt fordras, om också samma folk
ökning , som nu i några år ägt rum, skulle fortfara, sekler. 

Jagt af Skogsfogel och Harar idkas väl, men icke till den betydenhet, 
att den kan anses såsom Näring: Skjäls- och Sjöfogelsfångst är deremot be
tydlig, synnerligen i Fårö och Näs Socknar. 

Inom Provinsen tillverkas årligen så mycket Tjära, som erfordras 
för Länets behof och årliga tjäruskatten. Då den är af en alldeles ypper
lig beskaffenhet och gkogarne för denna Näring lemnac tillräckligt ämne, 
utgör den en bland Provinsens nyttiga binäringar. Då inga Brak och Mas
ugnar finnas, kan kofning icke idkas för annat än eget husbehöf och det 
mindre betydefiga af denna artikel,, som i Staden konsumeras. Salipetter-
tillverkningen , som i afseende på den ymniga tillgången af kalk och över
flödet på skog borde kunna utgöra en af Provinsens hufvtidsakligaste binä
ringar, är likväl ännu ganska inskränkt, så att endast circa qgo-Lispanå 
årligen tillverkas; Den egentliga orsaken till detta förhällande är brist pÄ 
de till Plantladors och Urinsamlingars anläggning åtgående förlagskostnader, 
hvilka först efter flera år blifva ersatte, och Allmogens obenägenhet för fö
retag af så långsam utveckling T då de medföra en ögonblicklig ingift; lik
väl bör man hoppas, att de af Hans Maj;t Konungen bestämda Tio premier 
för anläggning af Saltpetter-plantLador skola verksaptnt befordra näringen» 
fortkomst. 

Linneväfnader idkas högst obetydligt inom Provinsen, härrörande fof 
namligast deraf, att Lin obetydligt odla» oeb> aUnJO>geo till stot del brukar 
Ylleväfnader i stället för Linne, 

Förtjenst af forslande äger allmogen; pä viss» ställen der kalkugnar 
ligga upp i Landet och någon gång efter inträffande' sdrandnfngar. Allmo
gens vinterslöjder bestå förnämligast uti skogsarbeten såsom tillhuggning ti 
sparrar, spiror och bjelkar samt sågstockars sågning till plankor och brädes 
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förfärdigande af vagnar, trädkarl och redskap m. m. till eget husbehof. 
Enskilt för Södra Udden af Gottland utgör uppbrytning och huggning af 
sandsten till slipstenar och sträcksten en lika så beqväm som naturlig ock 
nyttig binäring. 

Skeppsbyggnad utgjorde fordom en lönande näring pä Gottland, men 
den bar med den lifliga sjöfarten upphört. Sjöfarten sysselsätter för närva
rande 550 personer, och det icke ständigt, utan endast periodiskt. 

Handeln bedrifves inom Provinsen med spanmål , hvaraf årligen för
yttras som ofvan sagdt är; skogseffekter utöfver Provinsens eget behof, sä 
som Balkar, Spiror, Sparrar, Plankor och Bräder, Ull och Vadmal; afsätt-
ningsorter äro, utom Wisby Stad, på Västra sidan af Öen Bursvik, Klmte, 
Cappelshamn och Fårösund, på östra sidan Kylley, Lörje, Slitö, Östcrgarn, 
Ljugarn och Ronehamn , vid hvilka alla så kallade Landthamnar allmogens 
produkter uppköpas af der bosatte Handlande eller Expediter. Röielsen 
inom Landet befrämjas af mycket och goda vägar , men en betydlig svå
righet för Allmogen uppstår igenom forbudet att vid nämde Landthamnar 
hålla till salu åtskilliga nödvändighetsartiklar, såsom Jern, Fiskvaror m. m. 

Westgöthar drifva inom Provinsen en förmånlig handel, hvilken lik
väl är i aftagande i den proportion som Öens invånare sjelfve förädla sin 
Ull. Marknad är årligen utsatt att hållas i Wisby den 3 Juni, men der-
vid inställer sig ingen , hvartill orsaken synnerligen kan hämtas deraf, att 
denna marknad icke med fördel kan besökas af andra Städers handlande i 
anseende till Hafvet som måste passeras. 

4:o Politisk Författning. 

Nybyggen eller af öde upptagne Hemman hafva i en ort af den od
ling , som här äger rum , icke på lång tid kunnat komma i fråga. Hem-
mansklyfningen har drifvits temmeligen långt, och tål äfven , utom i de 
sydligaste Socknarne, der Hemmanen äro mer inskränkte , att betydligt 
utvidgas. Allmännast förekommande Hemmansdelar äro fjerdedelar, och 
der omkring; eburu åttondedelar icke äro sällsynta och sextondedelar äfven 
finnas. Enskiften kunna för det spridda läget af Hemmanens tillhörighe-
ter icke äga rum , men storskiften hafva länge varit i bruk och fortgå med 
mycken beredvillighet å Allmogens sida samt visa den goda verkan å jor
dens odling, som bestämdare och säkrare ägande rätt måste medföra. Då 

be-
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betydligare vattenverk icke finnas,- Sr Landtbruket i dess nu varancle skick 
icke generadt af nägra dy likas rättighet till vattenuppdfmnirgar; men för 
utdikningen af de många myrtrakterne , möter något hinder genom de så
gar och qvarnar som allestädes finnas anJagde i de från myrorna löpande 
bäckar, hvilka dock icke äro af den vigt, att genom deras förstöring skulle 
förorsakas belydlig inskränkning i den inkomst Allmogen har af sina sko
gar , helst endast några fä behöfva utdömmas. 

Med få undantag är all jord i Lånet af Skaftenatur och innehafves 
slledes under full äganderätt, en omständighet som icke litet bidrager till 
Landtbrukets flor och innevånarenas trefnad. Kronan tillhörande Lägenhet 
ter äro : Roma Kungsgård, under arrende upplåten Landshöfdingen i Länet 
såsom förbättring i dess lön; Wisborgs Kungs-Ladugård, som innehafves 
på 50 års arrende af framlidne Öiversten m. m. af Klints arfvingar, is^-is 
Kronohemman , 1 fiske och några allmänningsjordar, hvilkas natur dock är 
under tv i s t , 6 Hemman Boställen till Civila Embets- och Tjenstemän 
och 48 3/8 d:o d:o till Ecclesiastik-staten. Några kyrkor innehafva ängar el
ler skogsparker af mindre beiydenhet cch Hospitalet i Wisby äger åtskil
liga åkrar, ängar och skogsparker i Sockname omkring Staden, samt be
tydlig jord inom Stadens område. 

Statsbidragen Falla här såsom i andra Provinser med mesta tyngden 
på jordbruket. I synnerhet är för detta Läns Hemmansägare Prästerska
pets aflöning tryckande. Då Gnttland vid Reformationstiden icke tillhörde 
Sverige, halva Piästerr.e har föibliivit i besittning af hela Kronotionden , 
hvarigenom de Ticndesättningar med Kronan, som i andra Provinser sä 
mycket Jätta denna algifts utgörande, alldeles utebljfvit, och Tionden i 
stället utgår efter afkastningen, der icke öfverenskommelser > hvilka dock 
mest personell för hvarje Pastor träff?s, mellankomma. Allmänna räntorna 
utgå till största delen till Kronan och betalas efter Markegång; endast 74f 
R:dr 37 sk. 6 r:st. äro indelte och då afstånden emellan Indelningstagare 
och gifvare icke äro betydliga , medför deras utgörande in natura föga o-
lägenhet. Länets isolerade liige gör att dess invånare äro föga besvärade 
af Inqvarteringar och Skjutsar. Ingen hållskjuts finnes, utan resande fort 
skaffas med Gåstgifvare- och Reserv-skjuts; och Kronoskjuts förekommer 
högst sällan. Deremot är väghållningen i anseende till de många kommun 
nikationsvägar, som finnas, mera betungande. Nyssnämde Onera äro i Ta . 
bellen upptagne efter de uppgifter Htmmansägarena derom sjelfve kmnat , 
och märkes i öfrigt vid de i Tabellen upptagna Statsbidrag, att räntorne af 

2 
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alla Ecklesiastik-Boställena samt ibland Civila Boställena af ds till Hirads-
höfdingi Bostallen antagne 1 Ni intal, äi=o till innehafvarena anordnade; 
hvarfbrutan Kangsgårdarnes räntor äfven utgå till innihjfVarena. 

För vidmakthållande af ordning inom byalagen och till biläggands af 
smärre tvister grannar em;l!an äro ofverallt inrättade Bya Rittet , bestå
ende af Byålderman och tvenne eller fbre bisittare , hvilka hafva att rätta 
sig efter astigne och mestadals på 1750 talet fastställde Byordnin«ar 
med de sedermera därvid gjorda ändringar och förbättringar. Bama-
undervisningen besörjes un ler Prästerskipets uppsigt af i hvarje Socken 
antagne Skolmist ire , hvilka i anseende till de små löner Socknarns for
ma utgöra, till största delen bestå af personer, s.>m icke hafva särdeles 
kunskaper att meddela. I Röna Säcken finnes en Skola, hvartill fond är 
anslagen af Länets fordni Hofdinge , Herr Amiralen in. m. Friherre Raya-
lin. Den står under högsta inseendet af Biskoppen, och en dertill antigen 
kunnigare Person mdervua r der Socknens ungdom. Öfver helsovården ut-
öfvas närmast tillsynen af Prästerskapet, 00b 2:ne Provincial-Medici äro 
fullt tillräcklige att alltid kunna vara till hands nar deras biträde fordras; 
hvadan ock på längre tid någon smittosam sjukdom icke fått sig kring
sprida. Till inskränkande af veneriska smittan , som är mycket utspridd, 
finnes i Wisby ett Kurhus, h v i l k t dock i brist af tillgångar icke kunnat 
så utvidgas , att denna farliga sjukdom kunnat hämmas. Ds fattige , hvil-
ka i proportion af landets folkmängd icke utgöra något betydligt anta l , 
njuta underhåll inom Socknen dit de fura, 

Då de resandes antal är föga betydligt , hafva några särskilta anstal
ter i afseende på deras fortskaffande icke varit behöfltga , utan tjena ds 
allmänna författningarne till giunJ derför. 

De enda odjur, som här göra någon skada af betydenhet, äro Räf-
var , till hvilkas utödande mångfaldiga anstalter varit vidtagne; och till 
befrämjande hvaraf jämväl premier, af Kongl. Maj:t i Nåder anslagne, de 
senare fem åren utdelts , och hvarigenom deras fångande med sax betyde-
ligen befrämjats. Med Räfgropar hafva försök gjor ts , men utan önskad 
framgång ; hvarföre ock nu vanligaste sättet a{t söka förekomma den sl^a-
da de , göra , är skallgång , som verksfälles enligt särskilde upprättade Skall-
Ordningar. 

Fåren skadas äfven ofta af hundar, hvilkas kringstrykande genom 
öfverenskommelser i åtskillige Socknar sökt förekommas. Sockne-Magazi-
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ner äro allmänt inrättade och förvaltas enligt af Kongl. Maj:t i Nåder fast-
stäldt Reglemente af den 20 April 1814. 

5:o Städer. 

Länets enda Stad Wisby, fordom den förste bland Hansestäderne, 
hvars Sjölag blef allmänt gällands och hvars bestånd varit grundadt på 
verldshandel, är nu genom gällande Handelsförfattningar nedsatt till Försälj-
ningskommission af Provinsens överskottsprodukter och införskrifning af 
dess behof , ehuru Öens läge synes bafva bestämt dan till nsderiagsoit för 
Östersjohandeln , hviliict doek andra Städers afundsjuka och ett missförstadt 
Handelsintresse städse motverkat. 

Stadens Handlande bedrifva exporter af landets produkter från samt
liga ofvannände hamnar och hafva kommit i besittning af de fleste kalkug/-
name. Landrmannen har ingenstädes öfver z\ mil till närmaste hamn, den-
från hans eff.-kter kunna utskrppas. Till utrikes seglation begagnas 64 
fartyg af 2,478, Lister, hvarförutan 13 fartyg af mindre drägtighet, tillho
rande till större delen Landtboer, nyttjas till inrikes seglation. 

Att Handeln , så fjättrad som den för närvarande ä r , icke kan vara 
i stiganle , utan deremot i af tagande , är naturligt; för Gottland så myc
ket mera som dess exportvaror funnit bästa afsättningen i Tyska hamnar 
så länge de Han-ilande kunde i utbyte mottaga Tyska Fabrikater , tjenlige 
för Öens innevånares behol:; men n a , då sådana varor icke mera kunna 
införas , kan Handeln lika litet på Tyskland som annorstädes med fördel 
bedrifvas, då den säljande uteslutande fordrar den enda varan, m y n t , helst 
denna derigtnom nödvändigt måste stiga i värde och de föryttrade varor
na således mindre betalas. Att Staden uti ett sådant förhållande föga ver
kar på Landets kultur , näringar och konstflit, är en naturlig följd , åfven 
som att Stadens inflytande deruppå blifver verksamt i samma mån som 
Handelsförhällanderne bereda en lifligare afsättriing oah déngenoffi stegring 
i priset på Landets produkter. 

Utom Handel och Sjöfart samt de dertill nödige hjelpnäringar, så
som Skeppsbyggen, Hamnarbeten m. m. sysselsättas Stadens innevånare 
med Fisker i , 1 Tobaksspinneri, 1 Sockerbruk, 1 Såpsjuderi, tillveikn/ng 
af nödiga Handtverksarbeten för Landet , samt förnämligast jordbruk. Sta
dens jord användes för närvarande till odling af spannemål och pofatoes, 
och Bränvinsbränning utgör en icke obetyalig näringsgren för Staden. 
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Inom Staden är ett Gymnasium , en Trivialskola och en Skolinrätt
ning efter Bell-Lancasterska metoden , vid hvilkeo ofver 100 fattiga Barn 
fritt undervisas och en del äfven beklädas, inrättad af ett välgörande 
Sällskap. 

Utom förut omnämde Kurhus finnes i Staden ett Hospital och ett La-
zarett för Länets behof, men ingen enskild Sjukhusinrättning för Staden. 
Sjukvården besörjes af en Stads-Physicus, hvarförutan i Staden bor en Pro-
vincial-Medicus, samt 2:ne Läkare vid National-Beväringen. De fattiga, 
hvilkas antal i förhållande mot de å, landet är betydligt, underhållas dels 
å ett Fattighus dels genom hådegåfvor af Stadens invånare. 

Genom särskildte Byggnads- och Brand-Ordningar är sörjd t för Sta
dens prydnad och säkerhet vid eldsvådor, och ehuru den personal, som 
Staden till Policens handhafvande förmår underhålla, är ringa, förekomma 
dock sällan excesser eller, brott emot allmänna säkerheten. Wisby den 
19 December 1822. 

JACOB CEDERSTRÖM. 

GUSTAF WENDELL. LARS HAMBRÆUS. 
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