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Underdånigste Memorial! 

Femårs-Berättelse för åren 1823 till och 
med 1827, jemte dertill hörande Tabeller, får 
jag härhos underdänigst öfverlemna. Wisby 
Lands-Cancellie den 14 Augusti 1828. 

JACOB CEDERSTRÖM. 

Gustaf Wendell. Lars Hambraeus 





Femårs-Beråttelse 
för Gottlands Län, innefattande åren från 

och med 1823 till och med 1827. 

1:0. Lånets allmånna beskaffenhet^ 

U n Gottland rned Fåhrön och några mindre Hol
mar, belågne emellan 56 grader, 54 minuter, 4o 
secunder och 5<j grad., 59 min., 5o secund. Latitud, 
samt emellan 36 grad., 16 min., 5o secund. och 
Zy grad., 33 min., 3o secmid. Longitud, samt 
Gottska Sandön, belägen emellan 58 grad., 20 min., 
10 secund. och 58 grad., 23 min., 4o secund. La
titud och 37 grad., 21 min. samt Zj grad., 29 
min., 3o secund. Longitud, tillhöra Gottlands Län; 
och utgöra, utom Gotiska, Sandön, omkring 2 4 
Qvadratmil, 

Den Kalkstensmassa, som bildar Gottland, är 
på de flesta stållen betäckt af mer och mindre djup 
lord af omvexlande beskaffenhet. Uti Myrtrakter-
ne, utgörande omkring 5o,ooo tunnland, ocli i 
midten af On träffas, med ganska få undantag, 
djup och bördig ler- och mylljord; närmast strån-
derne, kalkstensklapper, sand och på få ställen lera. 
Andra vattendrag, In de, som bildas från myrtrak-



6 

terne, finnas icke. Flera slags marmor-arter och 
deribland flera ganska vackra mergelscluffer-arter, 
åfven.som sandsten på åödra udden af ön, finnas 
till öfverflöd. 

Af de 5o,ooo tunnland kärr eller myror, 
som inom Lånet finnas, har , till följe af 1824 åra 
Kongl. Förordning, angående utrifning af vatten
verk, som skada jord eller hindra dess odling, 5a5 
tunnland blifvit odlade, 4309 tunn- a3 kappland 
f6r samma åudamål afvågde, och år förordnande 
till afvågning af ytterligare 2100 tunnland för 
Landtmåtare utfårdadt; men har afvågningen dock, 
i brist på mer än en enda skicklig och pålitlig 
Landtmåtare, nemligen den förste} ännu icke hun
nit verkställas. 

Af skogs- och hagmark åro, under loppet af 
desse fem år , i o4a tunnland odlade, och begagnas 
deraf en del till åker och en del år till ång igen
sådd. 

2:0. Innevånare, 

Cottlands närvarande folkmängd år ; 

deraf Mantalsskrifne: 
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Mantalsfrie: 

Minderårige; 

Folkmångden har således ökats från år 1822 med: 
Mäntalsskrifne: 

Mantalsfrie: 

Minderårige; 

Så vfil i Visby Siad, som i stSrsta delen af 
Socknarna, har folkmängden ökats och i de få, der 
minskning skett, år den mindre betydlig, och kan 
någon speciel orsak dertill icke uppges, emedan 
Äv«rkeu någon förödande farsot eller brist på nå-
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ringslillfälleii dertill kunnat ge anledning. Folkets 
li/liga och raska lynne, lätthet ätt fatta och anlag 
(or mekanik, ar oförminskad t , och ulvågarne för 
))ildningcn i den man förokade, som uppfostrings-
anstaltcrnc blifvil utvidgadej derom mera under ru
brik Politisk författning» 

3:o. Näringar. 

Jordbruket är ännn i allmänhet inrältadt i 
treskifte, men sedan Potaloes-odlingen ganska be-
tydligen tilltagit, har indelningen i fyra skiften 
börjat införas, cleraf en del med höstsäd, af mest 
Räg och obetydligt Hvefe, en del vårsäd, mest 
Korn och Blandsäd, litet Arter, Lintzer och icke 
allmänneligt Hafra, en del Potatoes, samt en del 
trade; och all anledning är, att denna indelning, 
såsom vida bättre, snart blifver ällrnännelig, med 
undantag af trakterne lårigs med stränderna, der 
kalk-klapperjord, af hittills kända sädesslag, endast 
föi- Råg är tjenlig och således nyttjas uti tvesäde. 

Brännvins-tillverkningen har stigit betydligt 
och i samma mån som Potatoes-odlingen, sedan 
Allmogen jemväl lärt sig bränna på Potatoes. 

Ilumbie-odlingen, utan att vara utvidgad, leni-
nar dock i goda år tillräcklig afkastning för Lan
dets behof, och llumbleu är af eu alldeles ypper
lig beskaffenhet. 

Lin 
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Lin och Hampa odlas, men inskränkt och på 
Ungt når icke mot behofvet, hvilket, i afseende på 
Lin, icke mer bör blifva fallet, då myrorne hinna 
uttappas, och derigenom en för Linodling ypperlig 
jord erhålles. 

Frugttråns plantering har visserligen tilltagit» 
toen icke i den man climat och jordmon derföre 
åro gynnande; likväl kan man hoppas, att, alltefter 
som exemplen lenma erfarenhet om framtida stor 
nytta för en obetydlig möda och omsorg, så skall 
allmogens omtanka, att öka antalet af frugtträd, 
blifva allmånnelig. 

Spannmåls-productionen lemnar i vanliga år 
betydligt öfverskott, så att omkring 12,000 tunnor 
kunna utskeppas, och som odlingshåg, synnerligen 
af myrtrakterne, synes blifva allmånnelig, bör, i 
det foderlillgångarne blifva större, jemvål spann
måls-productionen betydligeii tilltaga. 

Boskapsskötseln år icke hvad den borde och 
kunde vara. Fodertillgången > ehuru ängsmarken år 
tillräckligt vidsträckt, svarar icke mot den i bruk 
varande åkerjordens vidd. Någon allvarlig ångs-
förbittring har allmånneligen icke blifvit vidtagen. 
Angarne, uppfyllde af all slags skog, deribland 
»ynnerligast af Hassel och Eke , skulle ock medföra 
» dryg kostnad att odla, igenom den alldeles o-> 
Wligt betydliga Rothuggningen, som dervid före-

2 
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kommer, och möter jemväl härvid den jvårigheten, 
att Ekträden icke alltid få undanrödjas; det är så
ledes af myrirakterne, som provincen egentligen 
kan hoppas atl snart bereda ymnigare fodertillgång, 
hvarefter Boskapsskötseln, äfvensom Kreaturs-racer-
ne , lålleligen kunna fåibättras. 

Någon afsåttning frän provincen, af lefvande 
kreatur, kan icke för Boskaps-afvelns uppmuntran 
egentligen påräknas, i anseende till besvärligheten 
af, att öfver hafvet och i däckade fartyg föra krea
tur. Betesmarkens vidsträckthet är tillräcklig, och, 
såsom i allmänhet torr , icke rätt tjenlig for horn
boskap, men deremot ypperlig för hästar och far. 

Den stränga torrka, som år 1826 och synner
ligen är 1827 förstörde vårsäden och förminskade 
foderlillgången, har på högländta ängar, möjligen 
för längre tid, skadat gräsroten och således dera 
väntade skördar. 

Den år 1822 bland Boskapen uppkomne mjält-
brand, ha r , på sätt Ofver-Directeureii Norling då 
förespådde, de påföljande åren jemväl hemsökt pro
vincen, och ett betydligt antal boskap, hästar, svin 
och får deraf dödt. 

Genom räf och 6rn förlorar provincen årligen 
ett mer eller mindre stort antal lam, hvilket år 
1827 utgjorde: 
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i Norra Häradet: 

i Södra Häradet: 

Genom de for Hästafvelns upplijelpande på 
Roma Kungsgård uuderliållne 2:ne Krono-hingstar, 
har ett irke obetydligt antal goda Hästar tillkom
mit; men desse Kronohingstar, deraf den ene ge
nom ålderdom och den andre genom yppad spätt» 
blifvit såsom beskållare casserade, hafva år i 8 a 6 
för Kronans räkning blifvit försålde, och andre, in
om den tid denna Berättelse omfattar, i de afgång-
nes ställe ej lutsände. 

Det allmänna Goltländska Fårslaget är stort 
med grof ull, och har den egenskapen, att kunna 
föda sig ute, så väl vinter som sommar, dervid lik
väl, då starkt urväder eller snöfall inträffar, nödig 
fodertillgång för deras underhåll, under de dagar o-
vådret påstår, eller snön är så djup, alt Fåren icke 
kunna sparka den undan, desse djur tillhandahaHes 
i för dem ständigt öppna hus på betesmarkerna, 
hvilka kallas jeft eller jeften; endast en, genom o-
oijligheten att åtkomma föda af marken, tvingande 
hanger kan förmå Fåren, att uppsöka och tillgri
pa den för dem sålunda beredde reserv-provision. 
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På Roma Kungsgård åro vanliga Spanska och 
Merinosfår, och på Wisborgs Kungs-Ladugård Stre-
litzer, hvilka gifva fin och mera ymnig ull, ån 
samma Fårslag i andra provincer. 

Från provincen afyttras årligen en icke obetyd
lig qvanlitet fårkått och ull, men nåtkått och victu-
alier införskrifvas deremot, 

Skogstillgången år i allmänhet ofverflödig, 
ehuru .skogarne icke vårdas eller någon egentlig ord
ning ocli hushållning vid deras begagnande iaktta-
ges; slårsta delen beslår af Furu, Skogens vext-
ligliet och mognad år hår vida hastigare, ån i an
dra Rikets provincer i allmänhet, och tråden fasta 
och goda. Ek trifves väl, men hatas af allmogen, 
såsom hinderjig och menlig får ångsskötseln, och 
vårdas således icke, Ehuru ymnig tillgång på lått 
åtkomlig kalksten i flisor gifves, så begagnas dock 
sten gårdesgårdar mindre allraånneligt; förmodligen 
derfore, att Tsaren icke så vål med sådan stångsel, 
som med gårdesgårdar af tråd kunna utestångas, 
Gottlåndska gårdesgårdarna, hvilka stånga båttre 
och åro varaktigare ån gårdesgårdar i andra pro
vincer, hafva en egen construction, i det stSrarne 
lutas så, att gårdslet kommer alt trycka på bandet 
i råt vinkel mot storparet. Uti Ruthe Pastorat af 
Landets Norra Hårad har , 1826 i myckenhet och 
1827 jemvål något, en slags mask forhårjat Barr
skogen, så att det Snna år ganska problematiskt, om 
icke alla de tråd, på hvilka barren blifvit uppåtne, 
fårtorrka, ehuru en »tor del deraf ännu synas lef-
vande. 
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Skogseldar hafva åfven åren 1826 och 1827 hår 
uppkommit, deribland en, i Haugewarhs Socken, var 
mest betydlig och förstörde en icke obetydlig skogs
trakt; de öfriga voro mindre och blefvo genast 
hämmade och släckte. 

Bergsrörelse, Kalk-tillverkningen, som inom 
ön utgår en betydlig näringsgren, idkas vid 3g 
privilegierade kalkugnar, hvaraf en i Wisby Stad, 
och sysselsättas vid desse 120 personer. Till hus-
behof begagnar allmogen hårförutan så kallade kalk-
milor. Enligt uppgifter från Tullverket, har ön 
utskeppat: 

deraf till utrikes orter i4,228T
8

5 läster osläckt eller 
«a kallad packsten. 

Af Vattensågarne, som vid sista Berättelsens 
afgifvande voro 210, har en, med stöd af Kongl, 
Firordningen, angående utrifning af vattenverk, som 
skada jord eller hindra dess odling, i och för ut-
bppningen af Roma eller Helenoe Myhr , blifvit till 
uttifiiing dömd; och hafva, af Lånets 32a vatten-
qwraar, på nyssnämnde grund, för samma Myhrs 
flftappning, a:ne blifvit dömde till utrifning. 
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Ätskillige Husbehofs-våderqvarnar, åfvensora 

Qvarnar i tröskverk, liafva tillkommit. 

Bruk och öfriga Näringar. Pappers-bruket 
vid Lummelund, det enda Bruk i Lånet, lemnar 
föga eller ingen afkaslning, härrörande troligen af 
oskicklighet hos Fappersmåstaren och njugghet hos 
Förläggaren, ty localen år ypperlig, och tillgång pä 
lumpor borde ej saknas. Vid Bruket sysselsattas 5 
arbetare. 

Valkar, svarande emot behofvet af vadmals
tillverkningen, finnas, men icke så inrättade,, att klä
den eller tyger, som behöfva starkare stamp, derpå 
med fordel kunna valkas. Någon sårskild personal 
sysselsattes ej vid desse valkar, utan drifver allmo
gen dem sjeif vid ledige stunder. 

Binäringar. Bland desse förekommer i första 
rummet, fiske; det idkas, utom vid Wisby Stad, ock-
enskildt långs stränderna, vid så kallade fiskelägen, 
der likväl inga sårskilde fiskare bo , utan dit allmo
gen från kringliggande trakter, vissa årstider , samlas,, 
för att idka fiske, och dessutom jemvål uti 1råsk, 
hvilka vanligen i myhroraa finnas. Fiskarterne, 
som egenteligen fångas i hafvet, ära: strömming, 
torsk och flundror, och svax-ar fångsten vanligen mot 
landets behof, utom åren 1826 och 1827, då ström
ming så litet vankade, att, år 1826, 269,3^ tunnor 
sill och 5 8 4 | tunnor strömming, samt, år 1827, 
2447f tunnor sill och 5a o tunnor strömming måst» 
införskrifvas. 
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Vadmals-tillverkning, samt ulltröjors ochslrum-
pora stickning, idkas visserligen, så att icke obetyd
liga qvantiteter deraf årligen utskeppas, men, i brist 
af spinneri-maclriner, kan icke den ull som fåren 
ailigen affcasta, hinna förädlas, utan uppköpes och 
bortföres af Gårdfarihandlande. 

Jagt af skålar och sjöfoglar år åi-Hgen betydlig, 
synnerligen sådana är, då drif-is samlar sig omkring 
6ns stränder. 

Rapphöns, som, genom Hans Kongl. Höghet 
Kronprinsens Nådiga försorg, till plantering blifvit 
hitsånde, hafva nu så spridt sig och ökats, att de 
troligen icke mera kunna utdödas. 

Tjära tillverkas tillräckligt för öns behof och 
ten årliga tjåru-skatten. 

Salpeter-tillverkningen, som hår med större för
del, ån i de fleste andre provincer, borde kunna c|rif~ 
v»s, har, långt ifrån att vinna tillväxt, aftagitj till
verkningen har varit: 
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Linne- och hamp-våfnader förfärdigas obetyd
ligt, så att en del af allmogen nyttjar yllevåfnader 
till skjortor. 

Allmogen har förtjenst genom föror, synnerli
gen för Kalkbruken, af så väl sten till ugnarne, sora 
kalk derifråu till lastageplatserne, men denna inkomst 
år inskränkt till dem bland allmogen, som bo när
mast kalkbruken, och äro lika, allt som kalk-tillverk
ningen är mer och mindre liflig; någon beräkning 
deröfver är således icke möjlig. 

Allmogens vinter-slöjder bestå förnämligast i 
skogs-och trädarbeten, samt forsling af skogs-effecter. 

Tnom Socknarne på södra udden af Gottland, 
der skogs-effecter saknas, har allmogen ersättning 
derför genom aptering af sandsten. 

På Gottland åro, under loppet af dessa 5 
ar, byggde: 

Under samma tid åro förolyckade, dels uppbrunne 
i sjön och dels annorledes: 
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Handel. I.andlmannens handel drifves egent
ligen med export-artiklar, af spannmål, skogs-effec-
ter, sandstens-arbeten, ylle-tillverkningar, u l l , frugt, 
och något victualler, deribland förnämligast fårkött. 
Afsättningsorter åro så väl Wisby Stad , som, för ex
port lofgifna, 10 st. landthamnar. 

Genoin Eders Kongl. May.ls Nådiga Bref af d. 
9 Maj i8'_>7, hvarigeuom de hamn- och bropcnnin-
gar, som i landthamnarna falla, får till hamnarnas 
underhåll användas , emot deu allmogen ålagde skyl
dighet, att ansvara för så väl bryggornas underhåll, 
som nödig muddring, kan landthamnariias framlida 
försämring förekominas, och för verkställigheten har 
Magistraten blifvit förslåndigad , att, för hvarje hamn 
sÄrskildlj årligen aflemna redogörelse öfver uppbör
den, hvarefter de af Eders Kongl. Maj:t i Nåder an-
Wallda taxorna skola uppgöras. 

Af den förändring i hittills gällande handels-
wdoingar, att fartyg, vid de 5 största landthamnar-

5 
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n a , der Tullbevaknings-Jnspectorater blifvit inrätta
de i stallet för Tull-Uppsyningsmans-districter, få 
clarera jemvål till utrikes orter, samt tillåtna köp
mannavaror få tillhandahållas köpare, åro för trafi
ken betydliga fördelar beredde, i det allmogen der-
igenom undviker behofvet af långa och kostsamma 
resor till Staden. 

De 2:ne marknader, som i Almanachorna årli
gen varit utsatte, hafva i mannaminne aldrig begag
nats, hvarföre de ock nu, såsom onyttige, blifvit ur 
Almanachan uteslutne. 

Vårdet af de effecter, som till utrikes orter blif
vit utskeppade, beråknadt efter köpmannens uppgif
ter å priserna på afsåttnings-orterna, har utgjort: 

Och vårdet på till inrikes orter afskeppade, på lika 
sått beråknadt: 

Ut- och Inrikes exporten således sammanlagd: 
2,057,264 Rdr. 

eller per medium för år : 4 n , 4 5 2 Rdr. Genom 
jemnförelse af delta varde med vårdet för inkomna 
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effecter, borde ungefärliga penninge-behållningen el
ler förlusten för Låuet kunna calculeras; men då 
icke obetydligt bade in- och utföres, utan att kom
ma i Tullspecialerne, skulle én sådan beräkning all
tid blifva högst opålitlig. 

4:o. Politisk Författning. 

Kammarverk. Lånet år indeladt i 2:ne Hä
rader, 2:ne Domsagor, 1 Lagsaga, nu sammanslagen 
med Södermanlands, 2:ne Fögderier, 10 Lånsmans-
districter, 3 Prosterier, 43 Pastorater och 8 Capel-
lanier med 91 Kyrkor, underhåller 2:ne Båtsmans-
Compagnier om tillsammans 260 man. Goltska 
Sandön tillhör Norra Håradet och Fårö Pastorat. 

Gåstgifvaregårdar finnas: Uti Norra Håradet 
28 st., innehållande 31 9/16 Mantal, och i Södra Hä
radet 22 st. om 22 1/8 Mantal, hvaraf de flesta åro 
ansedde som Skjuts-ombytningsstållen. Förutom 
Gåstgifvaregårdarne, af hvilka de, som åro ansedde 
för Skjuts-ombytningsstållen, icke få idka Brånvins-
minutering, finnas endast 24 tillåtna Krogar. 

För Postens fortskaffande emellan Wisby och 
Klinte, åro 11/16 Mantal anslagne till Posthemman. 

Gottland år för tullbevakningen indeladt i 5 
Strandbevaknings-Inspectors-districter och 5 Strand-
bevaknings-Uppsyningsmans dito, de förstnämnde 
åro stationerade vid Slitö, Kapelshamn, Ostergarns, 
Rohne och Klinte, och de sednare vid Westergarn, 
Bursvik, Ljugarn, Kyley och Fårösund. 



20 

Lotsar finnas, under uppsigt af en Lots-fördel-
nlngschef, uti W i s b y S tad , W e s t e r g a r n , Klinte, 
Bursvik, Enev ik , Slockvik, R o h n e , L jugarn , Her-
rev ik , Kat thammarsvik , Sl i tö , St. Olofsholm, Kyley, 
W a l l c v i k , Wårne, Lör je , Lergraf, Få rösund , Lut-
terhorn, Kaprlshamn och Hallshuk. 

Skattlåggningar hafva ågt rum å 25 qvarnar, 
deraf 2 af Kongl. Kamtnar-Collegiura blifvit fast
ställde, i upphåfven och 22 åro beroende af Kongl, 
Collegii pröfning och stadfåstelse. 

A f do 2:ne Kungsgå rda r , som i L å n e t finnas, 
är den ena , Roma Kloster , emot arrende af 66 
R:dr 32 sk. B a n c o , Landshöfdingen på lön ansla-
gen, ock den andra år 1794 på 50 år, donerad till 
framlidne Öfversten af Klint och dess arfvingar, e-
mot arrende af 11 tunnor 29 kappar spannmål, 
som efter årlig markegång afbördas. Ut i Tabellen 
finnes den första af desse Kungsgårdar , enligt er
hållen föreskrift, ehuru arrendet ingår till Kronans 
cassa , upptagen såsom Boställe och den andra såsom 
Kronan behållen och utarrenderad. 

A f uti Lånet år 1822 befintliga 19 1/1 7/9 5/2 man-
tal K r o n o h e m m a n , hafva blifvit till skatte kople 
5 1/1 6/9 8/2 mantal , Af Lånets 1098 H e m m a n återstår 
således endast 14 7/192 manta l Krono, förulan Kungs
gårdar , Civila och Ecclesiastika Boställen och Bo-
h e m m a n , utgörande t i l lsammans 64 1/8 mantal . 

Då hår i Lånet icke finnas Byalag med ge
mensamma ägor, utan endast enstaka gårdar al 
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större och mindre hemmantal, högst sällan öfver-
stigande 2:ne mantal, bebodde af en eller flere å-
boer, kallade i sitt förhållande till hvarandra, Gårds
män, liar annat storskifte hår icke kunnat äga rum, 
Sn att mellan åboeme å h varje hemman fordela 
hemmanets tillhörigheler. Dylika skiften hafva 
omfattats med begårlighet af allmogen, sa att stör
sta delen af de hemman, som hafva flere aboer, nu 
äro dem emellan fördeldle, och då de här anställde 
Landtmälare äro fullt sysselsatte med desse så kal
lade storskiften, är det att förmoda, att de äfven 
snart skola slräcka sig till de ännu o.skiftade eller 
i sambruk åboerne emellan varande hemmanen. 
Det skulle, når större Hyalag icke finnas, synas va
ra lätt att hår åstadkomma enskiften, men sådana 
kunna, i anseende dertill att största delen af hem
manen liafvii sina ägor .spridde på många, ofta 20 
ä So stallen i 7 a. 8 Socknar, icke ens försökas, 
sa fraint icke ett allmänt skifte öfver hela On skul
le kunna åstadkommas. 

Statsbidrag. Förhållandet emellan allmänna 
Bevilluingen och Folkmängdens tillökning har varit: 

Minskningen år x 8 s i härrör af den lindring i Be-
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villningen, «ora genom i 8 a 3 års Bevillnings-Förord-
ning tillkom. 

AT Lånets Jordebok och Hemmantalsrånta, ut
görande i kronovärde 12,080 R:dr 58 sk. 6 r . , äro 
endast 745 R:dr 37 sk. 6 r. indeldta. Extra ordi
narie onera, såsom inqvarteringar och kronoskjutsar, 
äro, i anseende till Länets isolerade läge, föga be
tungande. Väghållningen, i anseende till vägarnas 
mängd, är deremot mera betydlig. 

Frågan om en allmän reglering af Tionden, 
som hel och hållen tillfaller Presterskapet, beror på 
Ed. Kongl. Maj:ts Nådiga afgörande, sedan Handlin
garne i ämnet, den 5o Maj 1827, härifrån afgått 
till Ed. Kongl. Maj:ts Ecclesiastique-Expedition. 

Vid Tabellen anmärkes, att råntorna af Eccle-
siaslinue-Bostållena 481 mantal, Håradshöfdinge-
Bostållena i f mantal och af Kungsgårdarne t) i man
tal äro inuehafvarne anordnade. 

Politic Till vidmakthållande af ordning och 
polis, äro Socknevts Bya-ordningar med Bya-råtter 
fastställde, åfvensom vid Fiskelägena Hamn-ordningar 
med Hamn-rätter. 

Uti hvarje af Lånets 91 Socknar finnes en or
dinarie Skolmästare med Boställe, der han år skyl
dig att emottaga Socknens barn till första undervis
ningen. 

Vid tre af dessa Sockne-skolor, neml.: Fåhr6t 

Tingståde och Roma, de förra grundade på donation 
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«f framl. Handlanden Christopher Guzelius, sorti 
stiåckt sig, icke allenast till Lårarenas aflSning, utan 
äfven till uppbyggandet af skolhus af sten, och den 
sistnämnda grundad på donation af framl. Lands-
höfdingen hårstådes, Amiralen m. ra. von Rajalin, 
begagnas vexelundervisnings-methoden, med något 
vidsträcktare undervjsnings-åmnen ån i de öfriga. 

Till tiggeriets håmmande år ett Arbetshus in-
råttadt uti Wisby Stad, dertill af Statsmedlen 4ooo 
R:dr blifvit anslagne, och Wisby Stad bidragit med 
i65o R:dr B:co, samt af 46 Socknar på landet i 
tunna spannmål om året på hvarje helt Hemman, i 
4 år, lemnas. Arbetsföre lättingar och lSsdrifvare 
hållas hår till sysslosåttning och vårdas, enligt med 
det af Eders Kongl. Maj:t fastställda Reglemente af 
d. 24 Mars i 8a4 . Uti denna Inrättning har varit 
intagne | från dess bårjan år 1 8 2 6 : 

Hnrje Socken vårdar inom sig sine orkeslöse fatti
ge, och har , till controll håra, genom kungörelse d. 
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Si Oct. 1827 , blifvit Socknarna ålagdt, at t , vid åf-
veulyr alt ersätta håmtningskostnaden, genast till ef-
tcrlysniug anmäla det fattighjon, som sig olofligen ut
om Socknen begifver. 

För Helsovården finnas -iine Provincial-Låkare, 
en Stads-Läkare, och sårskildt for Gottlands Nalio-
nal-Beväring en Sjukhus-Läkare samt en Under-Lä
kare, deraf den sistnämnde beställningen for närva
rande år vacant. Ett Hospital fördarar, ett Curhus 
för Veneriska smittans hämmande och ett Lazarett 
finnas ock inom Wisby. Curhuset har frän Kongl. 
Seraphimer-Ordens-Gillet, från år 1820 till år 1823, 
njutit 1000 R:dr B:co årligt understöd af Hospi
tals-fonden. — Lazaretlet, inrättadt för 12 sängar, 
år funderadt. i förening mod Hospitalet, samt på in
komster genom o fler vid Bröllop och Barndop; men 
Kongl. Seraphimer-Ordens-Gillet har , uti skrifvelse 
den 19 Jan. 1826, förståudigat Hospitals-Förestån
dare, alt ingen summa, större eller mindre, finge af 
Hospitals-medlen lill Lazareflels behof användas. 
Hospitals-Föreståndare hafva dervid, i förening med 
Curhus-Direclionen, under livars immediata vård sä 
väl Curhuset som Lazaretlet slår, enligt' Eders Kgl. 
Maj:ts Nådiga Instruction d. 17 Nov. 1817, med 
hänsigt dertill, att Lazarefts-hiräUinngens enskilda 
inkomst, utom den, som erhållits från Hospitalet, en
dast utgjorde omkring 190 R:dr årligen, ocli d/i för
fattningarne för Hospitalets tillvarelse icke inskränkt 
medlens användande till ensamt svagsinte .sjuke, ulan 
bestämt dem till fattige och fattige sjuke i allmän

het, 
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het, i mulerdånighet anmäl t hos Eders Kongl . Maj-.t, 
att, i händelse Kgl. Seraphimer-Ordens-Gil le ts för
ordnande skulle verkställas, en omedelbar följd der -
afblefvc, alt Lazareltet upphörde ; ett forhållande, 
som for Proviucen kunde medföra do vådligaste följ-
der. Hospitals-Föreståndare ocli Curhus-Direct ionen 
protesterade, af sådan anledning, emot Kgl. Seraphi
mer-Ordens-Gillets beslut, och anhöllo i underdånig
het, att Eders Kongl. Maj:l i Nåder täcktes uppskju
ta målets afgorande, till dess Hospitals-Föreståndare 
och Cuihus-Directiouen hann inkomma med nödig 
bevisning rörande Hospitals-medlens råttsculiga a n 
vändande till Lazare l te t ; emedler t id , då denna be 
visning medförde vidlöftiga undersökningar i gamla 
handlingar, inkom Kongl. Seraphimer-Ordens-Gi l le t , 
d. 6 Febr. 1 8 2 6 , med underdånigt utlåtande öfver 
ofvannämnde Hospitals-Föresläudarenas och Curhus -
Direclionens underdåniga protes t , deruli Se raph imer -
Ordens-Gil let , på den grund, att den härifrån lof-
vade bevisningen då åmm icke i n k o m m i t , trodde sig 
åga skäl förmoda, det icke någon sådan bevisning 
kunde åstadkommas; och, utvecklande grunderne för 
dess öfverklagade åtgärd, anhöll om fastslållelse 
dera. Uti delta tin nu outredda skick och ulan att 
underrättelse härifrån infordrades, huruvida den lof-
vade bevisningen kunde afgifvas, blef målet Eders 
Kongl. Maj-.t. till afgorande i underdånighet föredra
get, och detta Kongl. Seraphimer-Ordens-Gil le ts un<-
äerdaniga Utlåtande liar sålunda kommit att grunda 
Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref till Hospi ta ls-Fö
reståndare hårstådei af den 16 Mars 1 6 2 6 , h v a r i -

4 
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genom Kongl. Ordens - Gillets åtgård blifvit fast
ställd. Det skick, hvari målet derigenom blef för
satt , ha.de varit fullkomligt nedslående, om icke 
llospitals-Föreslåndarena och Cuihus-Direciionen der-
vid bibehållit å ena sidan den underdåniga trygga 
förhoppning, att Eders Kongl. Maj:t allernådigst 
skall rållvisa deras redliga bemödande, alt skaffa 
upplysning i ett länge undanskymdt ämne af så o-
skiljaktigt inflytande på Provineens ändamålsenliga 
hälsovård och Innevåiiarnes dermed förenliga tref-
nad, ocli på den andra den lugna orubbliga öfverty-
gelse, att ingen reserverad talan kan försittas} der 
ingen tid för dess utförande varit eller blifvit före
skri fven, och allramitist en sådan, som rörer icke 
enskild t person men ett Landskaps hela allmänhet. 

Med denna förhoppning och öfvertygelse haf-
va Hospitals-Föreståndare och Curluis - Directionen 
icke dragit i betänkande, alt fullfölja sin underdånigst 
reserverade talan och till Eders Kongl. Maj:ts Nå-
digste granskning och afgörande underdånigst fram
ställa ämnet i sin möjligaste fullsländighet, genom 
inlemnande i underdånighet af följande relation om 
Wisby Hospital, uppfattad, efter anmodan, af Ho
spitals-Föreståndares Secreterare, Consistorii-Notarien 
Magister Gustafson, på Historiens vittnesbörd ocli i 
härvarande Archiver befintliga Original-handlingar. 
Wisby Hospital räknar sin ålder från sjelfva Chri-
slendcmens införande på Gottland i g:de och io:de 
seklerna. Gottland var den liden genom sjöfart och 
handel rikt och mäktigt, fritt och sjelfständigt, och 
blef under Konung Frie Segersälls eller dess Sons 

http://ha.de
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Olof Skötkonungs tid, genom frivilligt förbund, 
med Sveriges Krona förenadt; men slyrdes efter sin 
egen Lands-Lag, Stads-Lag och Sjö-Rätt, alla lika 
gamla med de äldsta Landskaps-Lagar i Sverige och 
intill våra tider bevarade. 

Tänkesättet och välståndet var sådant, att i-
fiån år 1032 till 124g, eller inom f5ga mer än 
200 år, voro på Landet byggda o,4 Kyrkor och i 
Staden 16, merendels af huggen sten med slipade 
marmorpelare och portaler, som ännu trotsa tidens 
raagt, och dessutom 5 Kloster. Alla dessa uppför
des af enskilda personer och menigheter, och fårså
gos af dem med jordlägenheter och lösegendom, 
hvilken med tiden genom sjålagåfvor och testamen
ten ökades, Sådane gåfvor och testamenten gingo 
slutligen till den ytterlighet, att Rådet i Wisby fann 
sig befogadt genom en Stadga förbjuda dem, när de 
öfverstego en viss summa, hvilket åter hade den 
påföljd, att Påfveu Gregorius XT, uti en Bulla af 
den 10 Maj 1375 , befallde Abbotterne i G11 linvalla 
eller Roma på Gottland, samt i Nydala och W a r n -
hem, att bannlysa bemälte Råd, om det ej återkal
lade samma Stadga. Imedlertid qvarblefvo i Gott-
lands Stads-Lag de Förordnanden, att ingen menni-
ska skulle sin fasta egendom genom själafgift skatl-
skyldig göra i de Andeliges händer; att hvar fri 
man ägde att af sitt lösa gods gifva i Testamente 
för själ livad han ville; samt att, om arf tillfölle 
den, som var ingifven i Hospitalet eller Helgeands-
lwset, då skulle närmaste Fränder honom sin nöd
torft deraf gifva, men efter hans död skulle del arf 
återgå till nästa Fränder. 
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Sistnämnde Stadgande vit tnar v å l , att Gott-
ländska Laganio efter Christendomens införande bl if. 
vit tillökle och åndrade , m e n ock ovedersågeligen, 
ntt redan dä funnos i W i s b y både Hospital ock 
H e l g e - A n d s h u s , till komne genom enskilde Stiftelser;, 
ty ehuru Landet ifrån i 5 6 i och allt framgent un
der Unions-tiden förblef en sköflings- och tummel
plats for Danska r , Svenskar , T y s k a r , Preussare m. 
11., låYer dock genom intet Document eller någon 
Historia k u n n a visas, alt livarken den ena eller an
dra Regeringen på Gottland haft någon Krono-jord 
eller fast fot, förr an Konung Birger Månsson, om
kring ar J .i 12 , köpte den T o m t å W i s b y Fiskare
t o r g , livaiå han låt uppfara det så kallade Kalf-
skinnshuset , som sedan blef Stadens Börs ; och se
d e r m e r a , genom Contract med W i s b y Borgare, 
den plats vid Staden afstods, hvarå Wisborgs Slott 
af Konung Eric X I i I år i 4 i o grundlades. 

Men både W i s b y Hospital och Helge-Auds-
hus äro mycket äldre. Det förstnämnda, kalladt 
och ännu käudt under n a m n af St. Gorans Hospi
t a l , var anlagdt i N o i r a Förstaden utom Stadsmu
r e n , der de.ss K y r k a , enligt Historiens uppgift, byggd 
omkring i ' J i 8 , ännu med mura r och livalf, ehuru 
ödelaggd, qvarstår. Derunder voro Testamenterade 
ocli gifne belydlige Jordegendomar och Lagenheter 
af enskilda, så väl Stadens som Landets Innevånare, 
långt förr än Testamenten i W i s b y Stads-Lag blef-
vo förbud ne och förr än W i s b y ännu af någon 
angränsande makt var inkräktadt . Dessa Lägenhe
ter lyda änuu under Hospitalet , enligt dess äldsta i 
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behåll varande Jordabok af ar 1 6 1 1 , med alla seder
mera intill nårvarande tid å nyo upprät tade Jorda-
bScker, och betalas for dem till Hospitalet Jordaboks-
råntor, Spannmål och Dagsverken, eller ock en viss 
årlig pemiinge-afgift for sådane , som i sednare l i 
der blifvit till Hospitals-skatte försålda. Dock liar 
Hospitalet aldrig ägt nägon skattlagd eller refvad 
Hemmansdel, större eller m i n d r e , utan endast sprid-
de jordstycken af Å k e r , Å n g , Betesmark och Skog , 
som på olika l ider , af enskildte personer, hvilkas 
namn de ånnu till större delen bibehålla, derunder 
blifvit gifne, och hvilka åro af samma n a t u r , som 
alla öfrige, troligen ensamt på Gollland ännu b e -
Cntlige så kallade frie och flytande jordar , som i n 
gen refning varit eller hittills blifvit underkastade, 
emedan skatten till Kronan åtföljt de H e m m a n , från 
hvilka jorden blifvit skänkt . 

Det sednare eller Helge-Andsliuset , af hvilkets 
2:ne Kyrkor den större ånnu med t o rn , m u r a r , 
hvalf och pelare å nu varande Hospitals-gården in 
ne i S läden, fastän ödehiggd, qvarstår, å r , ehuru 
dess sliftniiig.s-år ej beslåiudl kan uppgifvas, otvif-
velaktigt af lika ålder och troligen äldre ån det först
nämnda. Afven detta var med Fastigheter och Jord-
lågenheter doteiadt af Stadens förmögtie Handlande 
och Borgare , förnämligast af deras for Staden ägan
de fria jord, och var, i l ikhet med alla öfrige Helge-
Andshus under medelt iden, egentligen sliftadt för 
främmande och långvåga gäster, jerate gamla sjukas 
och fattiges herbergerande. 

Dessutom fanns, ibland W i s b y Stads 4 Kloster 
och 17 kostbara K y r k o r , utom Slot tskyrkan, ingen 
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enda, som icke i mer och mindre grad var begåf-
vad med Pre.stebordshus och ägor, eller genom Te-
.slauaeiilen, köp och arf ägde Fastigheter och Jord
lägenheter , tillkomne under Christendomens första 
Tidehvarf, då Stadens handöl var i sitt högsta flor, 
rikedomen olrolig, frikostigheten och nitet om from
ma Stiftelser i sin höjd, och da Sveriges Krona än
nu icke ägde någon Jord eller Fastighet på Landet, 

Knar derefter Wisby Stad aldraförst år i 3 6 i , 
af Danska Konungen Waldemar IIT, intogs och 
sköflade.s, och .sedermera under Unions-tiden, så godt 
som ingens egendom, mångfaldiga gånger plundra
des och brändes ömsom af Danskar, Svenskar, 
Korrslierrarne, Fetalie- eller Hällebröderne, och slut-
li;'-n i/ioy af dess egna fordtia Bundsförvandter, 
Liibeekarne, hvarigenom all handel i grund förstör-
il.-, och folkmängden försvann; blefvo Klostren och 
Kyrkorne, som delat Stadens öden, den ena efter 
den andra, slående i sina ruiner allt intill denna dag. 

Men deras Presle-Bostållen, och Jordegendomar, 
som jcke kunde brännas eller bortföras, blefvo då 
af Stadens återstående utplundrade Innevånare dels 
använde till den ende nu varande Stadskyrkans å-
teruppråUandr, dels undcrlaggda, så vål denna Kyr
ka, som det sköllade 1 Ielge-Andshuset och Hospita
let, hvaraf Landets så vål som Stadens Innevånare 
nu mera ån någonsin voro i behof. 

Vid ilen kont derefter inträffade Rcfonnalioiien 
ocb Klo-tcrlefnadeus afskaffande, blef det sista här 
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Jnnu bestående Franeiskaner- eller Gråbröders-Klo-
slret af sina Innevånare frivilligt öfvergifvet. Sta
dens Styrelse och Menighet, genom livars Förfaders 
gåfVor ocli bidrag så vål detta som öfrige Klostren 
och Kyrkorna fått sin uppkomst och egendom, an-
slogo då så vål dess oförstörda Byggnader, som un 
derlydande Jordlägenheter, till de förutvarande, af 
sä vål Landets som Stadens enskilde Innevånare un
der Hospitalet och Helge-Andshuset gifrie Fastighe
ter, såsom en framtida everdelig tillhörighet. 

Man har, för att bestrida Wisby Hospital sin 
fria och qqvalda dispositionsrätt öfver desse Egendo
mar, och för att få dem förvandlade till Kronona
tur, i senare tider yrkat , att Ätkomsthandlingar 
och Testamenten för livar och en af dem sårskildt 
borde framvisas. Men huru billig och förbindande 
en sådan fordran år, lårer af det föregående nog
samt kunna intygas. Utom det alt de flesle Dona
tioner ocli Testamenten skett mnntligen och ofta i 
dödsstunden af personer, som ej kunnat skrifva, och 
en del tillåfveiityr.s ock troligen förr ån någon skrif-
konst Var i Landet öfvad; så vore det ett verkligt 
vidunder, om, efter så många seklers förlopp, efter 
sä många totala sköfliugnr, fiendlliga bränningar och 
flerfalldiga eldsvådor, några åikom.sthartdlingar från 
så aflågsna tidehvarf ännu kunde existera, utom dem, 
som historien förvarat, och om möjligen ett eller 
flera sådana Original-Documenter kunde finnas bland 
den mängd gamla Peime-bref från I2:te och i3:de 
seklerna, som ånnu i Stiftels Consistorii Archiv fin
nas fårvarade, så åro de dock till stil, språk ocli 



32 

foråldring af den svåra beskaffenhet, att knappast en 
enda rad, af livilken fornforskare som helst, skall 
med någon visshet kunna uttolkas. Imedlertid har, 
genom tradition, slågfe efter single, de flesta Hospi
talets iSgor bibehållit munnen efter första gifvåren 
och sålunda i Jordaböckcrne blifvit inskrifne, och 
inför hvar och en billig och rättvis granskning torde 
det. dessutom vara nog och tillfyllest, att här fram
lägga följande Konung FiircDltic ha i Danmark Pri
vilegier på Helge-Andshusets i Wisby tillökning, ut-
gifuc åi' 15 3 2 : 

Vi FJ IEDRIC med Guds Nädc &c. G öre alle 
veterligt: Att Vare Undersåtarc, Borgmästare, Råd-
mån och Menigheten uti Var Köpstad Wisby, haf-
ver låtit berätta för Oss, att de Bröder, som voro 
i Gråbrödra-KIostret uti förenämnde Stad Wisby, 
åro för någon tid sedan ulgängne och öfvergifvit 
samma Kloster, och alt de sedan hafva inrättat sam
ma Kloster till ett Hospital och der att vilja intaga 
och inlägga arma, sjuka, kränka och vanfore men-
niskor och begära derföre Vårt samtycke derlill; da 
bafve Vi nu af Vår synnerliga gunst och nåde, så 
ock Vare förenämnde trogne undevsAlares i Wisby 
och menige allmogens på Gotlland Christelige b5n 
och begäran skull, undt, tillåtet och samtyckt, och 
med detta Vårt öppna Bref förunne, tilläte ocli sara
tycke, att förenåmnda Gråbröders-Kloster i Wisby, 
må och skall härefter blifva och vara ett Hospital, 
efter som det nu anstifladt år. Likaledes hafve ^ i 
af samma gunst förunnat och tillåtit, alt alla d» 

Jor~ 
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Jordar, Åkrar, Angår, Betningar och Egendom, 
tom tillförene hafva tillhört Helge-Andshuset och 
andre 6de Kyrkor dersammastådes, i hvilka ingen 
Gudstjenst hålles och bruk'as, måga och skola hå-
dauefter till evig tid blifva till samma förenämnde 
nya Hospital, med all den ranta deraf kan gä och 
plägar årligen deraf falla; dock med det vilkor, att 
hvad fårberörde Egendom, Åker, Ång och Jord kan 
ränta, skall endast uppbäras och komma till de ar
ma, fattige och sjuke menniskora underhåll, nytta 
och behof uli förenämnde Hospital, och icke för vån
das eller förkommas, eller blifva till någon annan 
mans nytta i någon måtto; thy förbjude Vi alle 
Vare Fogdar och Embetsmän, Borgmästare, Rådmän 
och alle andre häremot att göra något hinder eller 
förfång på förenämnde Hospital eller på någon för
berörde Egendom, Åker eller Ång, som föreskrifvet 
står, under Vår hyllest och nåde» Gifvet på Vårt 
Slott Köpenhamn Måndagen näst efter Misericordia? 
Söndag år i532 , Under Vårt insegel." 

Förestående Konunga-Bref torde tillråckligert Vitt
na, att Wisby Hospitals ägor icke tillkommit genom 
Donation af någon Kronans tillhörighet, större eller 
mindre, då det endast bifaller, samtycker och för-» 
»åkrar, att hvad af enskilde Medborgare eller Me-
»igheter var derlill skänkt och gifvet, skulle så till 
evig tid hädanefter förblifva. Det torde dock: ej 
Tara öfverflödigt att anföra ett annat samlida vittn 
i »amma sak, som är följande till Konungen i 
Danmark af Wisby Stads Innevånare ingifiie Kla-
|o«krift, daterad den 3 2 Julii i 5 3 8 . 

5 
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"Eder Kongl. Maj:t gifve Vi klageligen till-
kanna den stora jemraer och elåndighet, som vi da-
geligen får ögonen se hår i Staden och annorstädes 
på Landet på de fattige, förskutne, spettelske men
niskor, hvilke, Gud sig förbarme och Eders Maje
ståt, så månge åro, att den ene besvaras och föres 
af den andra uti sådan sjukdom och krankhel; och 
år af att befara, så framt icke annorlunda blifver 
tillgjort, att det skall blifva en evig allmän plåga 
hår på detta Land; då likväl Kongl. Maj:ts kåre 
och salige Herr Fader Konung Fredric, vår Nådige 
Konung, Högloflig i åminnelse, har tillförordnat en. 
Förmyndare för St. Görans Hospitals Gods hår 
utanför Staden liggande med all sin tillhörighet, 
ranta, åker, ång, skog och mark, vid namn Laurits 
Skrifvare, och honom detsamma medelst Fullmakt 
upplåtit för lians lifstid, på det han förenåmnda e-
låndiga och sjuka menniskor med nödtorftigt lifs-
uppehålle skulle försörja, hvilket dock nu i många 
år icke skedt år ; och har han likvål uppburit och 
fill sin egen vinst missbrukat samma Hospitals Land-
gilde och Egendom, som af mången from Christen 
menniska både på Landet och i Staden, till dessa 
menni.skors uppehälle gifven och stiftad år ; hvarföre 
vi undcrdånigst bönfalle, att Eders Kongl. Maj:t, 
för lefvande Guds skull, ville Nådigst behjerta, att 
desse arma bräcklige menniskor, af den Evige Gu
den straffade, måtte blifva underhållne af samma 
Ränta och Gods, som andra goda menniskor dertill 
gifvit och stiftat hafva." 

Denna, så väl som öfrige på Gottland ad pios 
usus gjorda och varande Stiftelser, blef genom Ko-
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mag Christierns Recess sistnämnda år i358 , §. 5 i , 
jch Ripe-artiklar, 10 , 1 1 , 12 och i 3 , högtidligen 
itgdfåstad, och de ågde sin fulla kraft, når Landet 
genom Fredsslutet i Brönisebro den 13 Augusti 
ib45 af Danmark till Sverige återlemnades, som 
jkedde med förbehåll och försäkran af Svenska Re 
geringen, att Gottlands Innevånare skulle i allo vid 
deras fåniga fri- och rättigheter bibehållas, och sår-
ikildt, att Wisby Hospital under Sveriges Krona al
drig till dess inrättning skulle ändras, utan städse för-
blifra vid första fonden. 

Sådan försäkran är ock, hvad Hospitalet angår, 
ytterligare af Sveriges framfarne Konungar gifven 
uti följande Allmänna Författningar: 

1:0. Hospitalet skall sina vissa inkomster hafva. 
och oafkortade få behålla, och må ingen dem i nå
gon måtto förminska. Landsh&fdingen och Biskopen 
styre Verket. Hvart Härad och Socken skall föda 
åne fattige, ingen njute underhåll af Hospitalet, 
som icke verkeligen sig der uppehåller. (Kongl. 
Kyrko-Lagen den 3 Sept. 16O6, Cap. 38.) 

2:0. Hospitaler och Barnhus vill Kongl. Maj:t 
vid deras fundationer, inkomster och rättigheter o-
föråndradt bibehålla. (Kongl. Maj:ts försäkran den 
n Febr. 1719, mom. 12.) 

3:o. Hospitalerne skola obehindrade bibehålla den 
dan genom i 6 6 4 , 1689 och 1697 årens Resolutio
ner lemnade fria disposition. (Kongl. Resol. på 
frertersk. Besvär den 10 Mars 1719.) 
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4:o. Hospitaler och Barnhus vill Hans Kongl, 
Höghet vid deras fundationer, inkoraster och l-åltig-
heter emot allt intrång handhafva, samt bara om
sorg om deras byggnad, sä att de i godt stånd hand-
harvas, (Konung Fredrics Försäkran den 22 Maw 
1 7 2 0 , m o m . 20,) 

5:o. Åfven stadfästes hvad till Hospitalers un
derhåll förordnadt å r , som alltid blifver dem utan 
någon afkortning förbehållet. (Pr. Frivil, den 16 
Octob. 1 7 2 5 , §. 4.) 

6:0. Kongl. Maj-.t vill ock Hospitalerne vid-
jnagthålla och dem vid deras fundationer och råt-
tigheter handhafva, och hvarken sjelf derutinnan 
göra någon förändring eller tåla andras egenvilliga 
intrång, men deras byggnad och upprätthållande be
främja. (Svea Kon. Försäkran den 27 Nov. 17 Si, 
mom. 1 9.) 

7:0. Hospitalerne och Barnhusen stå under öf-
verinseende af Riksens Ständers dertill förordnade 
Deputation. I de på Krono - förfiningar fotade 
Hospitaler skola Dårar och obotligt sjuke intaga», 
och då för dem af Staden, Socknen eller deras an
höriga betalas 100 Dal. S:mt. Hospitalets öfverskoU 
skall tilll fattige och helst späda Barns underhåll 
användas. Af de Hospitaler, som äga stora Krono-
förlåningar, skall årligen 6 procent af överskotts
medlen samlas till en stående Fond under Deputa-
tionens disposition till fattige Barns underhåll, men 
ifrån en sådan afgift undantagas de af enskilda per
soner gjorda förfiningar, bestående antingen i E-
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gendomar eller Capitaler, som till något visst slag 
fattige åro med uttryckliga ord förordnade. (Kougl. 
Förordn. om Hospitaler den 11 Dec 1765.) 

8:0. Hvad angår de af privatls, medelst Testa
menten och Gåfvor sårskildt inrättade Hospitaler, 
«a lomma desamma härunder icke att begripas, åf-
vensom Donationer af privata personer till Krono-
och Publike Hospitaler förblifva alldeles efter T e 
stators förordnande, dock under lika inseende som. 
Krono-Hospitaler äro ställde, (Ny Förordn. om 
Hospitalerne den 11 Dec. 1776 , Art. 1 , §. 6.) 

9:0. På det Hospitalerne måtte bibehålla sitt 
tillbörliga anseende och credit hos allmänheten, så 
böra alla lagligen slutade Contracter och Afhandlin-
gar slå oph förblifva uti sin rätta betydelse och in
gen rubbning derutinnan, såsom emot den allmänna 
säkerheten stridande, af Ofver-Directionen ske och 
tillåtas, utan Hospitalernas å ena, ej mindre ån hvars 
och ens rätt å den andra sidan i det nogaste obser
veras. I synnerhet böra alla Testamentariska Dis
positioner, af private personer till dessa Verk gjorde, 
Wifva orubbade, samt ingen förtydning emot Testa
tors vilja och mening vara underkastade, såsoro hvil-
ket skulle afskråcka mången välsinnad att bispringa 
ock understödja desse till fatliges och nödlidandes 
hjelp och understöd gjorda inrättningar. (Instruction 
for Hospitals-Direction d. 11 Decemb. 1766, §. 2.) 

10:0. Öfver de på enskild Fond inrättade Bara-
hu och Hospitaler, äga Herrar Seraphimer-Riddare 
intet inseende, utan böra de efter Donations-Bref-
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vens lydelse förvaltas. (Instruction för Herrar Sera-
phimer-Riddare den 39 Mars 1775 , $. ig.) 

11:0. Hvad enskilde personer till Hospitalerne 
gifvit, b5r icke på minsta sått rubbas, eller från 
gifvarens dervid hysta afsigt och ändamål i någon 
del dragas; utan bov den af gifvaren dervid lemna-
de foreskrift, efter dess bokstailiga innehåll, följas. 
(Instruct för Seraphimer-Ordens-Gillet d. 28 April 
1 7 9 1 , §• 14.) 

12:0. I hvarje Lån bor vara ett Hospital och 
ett Lazarelt, så vida ett sådant vinnas kan, utan rubb
ning i de af private, antingen genom gåfvor, sam-
manskott eller testamenten på sårskilta stållen ad 
pios usus gjorda Inrättningar, och tillser Ordens-
Gillet, att, så snart tillgång blifver, de L å n , som 
dessa Inråttuingar sakna, dermed må varda försed-
de. (Dersaramast. §. 5.) 

l3:o. Af Hospitalets ofverskottsmedel tages hvad 
som brister f6r Lazaretterne och till Barns underhål
lande, hvarvid Ordens-Gillet tillser, att någon be
sparing finnes till förräntande. (Dersammast. §. 17.) 

I grund af en sådan Wisby Hospitals uppkomst, 
och med st5d af tid efter annan gifne Kongl. Får
fattningar och Stadganden, forblef ock detta Hospi
tal under Låns-Auctoriteternas, eller Landshöfdin-
gens och Biskopens Styrelse, enligt Kyrko-Lagen, 
med bitråde dervid af Stadens Borgmästare, Rådman 
och andre af förtroende dertill valde. Det uppfyllde 
och svarade åfven då emot Landets behof och billi-
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g» traf, i den mån bättre och såtare tids-omatåndig-
beter sådant medgåfvo och fordrade, och det torde 
intes till ämnet horande, att hår meddela de upp-
Ijiningar om Verkets tillstånd och förvaltning i se-
nire tider, som utur hårvarande Lands-Contor 
Dom-Capitels och Hospitals-Archiver stått att erhål
la och i korrthet åro följande: 

Få Konungens Nådiga Befallning, i skrifvelse 
af den i4 Jan. 1757, uppgafs samma år af då va
rande Landshöfding, att Wisby Hospitals Fastighe
ter uppkommit genom enskilde Landets Invånares 
Donationer, och framdeles blifvit ökade genom un
derlagda Ödekyrkors och Klosters Igor i och om
kring Wisby ; alt desse Fastigheter då, enligt Landt-
roitaren Finemans år 1730 afgifne Officiella För-
leckning, utgjorde Åker till 488 tunnland 2 kapp
lind, Ång till 69 pärmar 18 lass H ö , och Tomter 
mne i Staden till 3 7 D:lr, 2 4 Öre S:mts årlig r å n -
ta; och var i denna Förteckning åfven intagen den 
jord, som af urminnes tider blifvit brukad under 
Wisby Slotts Ladugård och tillhörde Hospitalet, som 
Ifven derföre uppbar årlig ranta, men icke så Ho-
ipitalets flere Beteshagar och Utskogar, som det an
sa innehar och vissa år under arrenden upplåter; 
aft Hospitalet, enligt urgammal öfv er en sko mm else, 
luft att uppbara årligen 6 kannor Säd af hvarje 
Hemman, som efter Landets då varande Hemman
tal utgjorde 155f tunnor årligen, hvilken inkomst 
ditedan för någon tid sedan upphört; men på 
hvaå grund förklarade Kongl. Kammar-Collegium, i 
Skrihelse den 12 Maj i " 5 u , sig icke kanna, att 
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Hospitalet åtnjutit de frivilliga gåfVor, som uti Fat
tigbössor vid samteliga Hamnar och Tullplatsar årli
gen infl6to; men att denna inkomst då korrt förut 
blifvit Hospitalet fråntagen ocli tillaggd Amiralitets 
Krigsmansliuset, samt alt följaktligen Hospitalet då, 
(1757) utom den afrad och hyra af sina egna Jor
dar, som af Föreslåndarena uppburos och under 
Landshöfdingens och Biskopens lillsyn redovistes, 
icke uppbar hvarken af Kronan eller Landets Inne
vånare något bidrag till sitt underhåll, undantagan
de 100 öke- och aa hande-dagar Kronodagsverken, 
som af urminnes tid och redan under Danska Re
geringen till Hospitalet blifvit utgjorde. Nu uppgafi 
åfven Hospitalets Stat bestå af Predikant, Fogde, 
DrÄng, Piga, Sjukvakterska och en Scholar till 
dagliga bönens förrättande. 

Sjullon år derefter, eller den i4 Augusti 17M, 
ingafs, på Konungens Nådiga Befallning i Bref den 
18 föregående December, af Consistorium i Wisby, 
rörande Hospitalet, de underdåniga upplysningar, 
att Landets äldsta Handlingar dels genom eldsvåda 
och fiendtliga skoflingar blifvit förstörde, dels bort
förde af Biskopen Hans Brnsk, då han 16:27 har 
visiterade och med detsamma öfvergnf Sverige; ocli 
vidare af de Danske, då de sista gången eller l6^j. 
måste lemna. Gollland åter till Svenska Kronan; 
samt att, livad öfrigt kunnat vara i behåll under 
den svåra eldsvåda, som 1744 öfvergick Kyrkao 
och Hospitalet, kommit alldeles i oordning och t ill— 
Äfventyrs till en del äfven blifvit förstörde; men 

att 



41 

att så väl Historiens vittnesbörd och Landets Äldste 
Innevånares kännedom, genom tradition, slägle efter 
ilägte, som ock Ho.spitals-ågornes i de äldste Jord-
böcker införde namn nogsamt intygade, alt Wisby 
Hospital fått sin första uppkomst genom Landets 
enskilde Innevånares Gåfvor och Testamenten af Jord
lägenheter , genom underlagde Kyrko- och Kloster
ägor efter hand desse blifvit ödelaggde eller öfver-
gifne, ocli Ull någon del äfven "genom köpochpant-
firskrifne Fastigheter j som for obetalde Låne-capi-
taler till Hospitalet hemfallit; att Verket på 1600-
talet var i fnll väl magi., och vid dess slut, jemte 
«ina fastigheter, ägde förräntade penningar till 5ooo 
0:lr S:mt, men att det, från 17 o o-talels början, i 
hog gi-ad försvagades genom den allmänna nöd och 
dyrhet, som då of\erallt tryckte Landet, så att om-
iiing So fattige och husville i Hospitalet måste fö
das och underhållas, — genom etl år 17 16 af Kro
nan försträckt lån, 7'to D:lr S:mt i Specie och 
l4o,2 Ddr i Mynttecken, för hvilka 2202 D:lr S:mt 
Hospitalet slutligen erhöll ersättning endast i45D: l r 
l5j öre S:mt — genom förlusten af i 35 tunuor 
»ligt Span målsbidrag af Landet, som genom KongL 
Resolutionen på Golllauds Allmoges besvär vid 1729 
irs Riksdag upphörde, samt genom indragning af 
Faltig-stocksmedlen vid J-.andthcmnarne och Sakö-
Wu samt andre Faltigmedel vid Härads Tings-Rät-
tmie, genom hvilket allt och tilläfventyrs åfven go-
twm de låga Räntorne af Jorden, som få kunde och 
tille under en korrt Arrendelid tillbörligen bruka, 
Bospilnlet då råkat i obestånd och skulder, i ill hvil-

t; 
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kas betalande sa väl Land.shöfdingen som Hospilals-
Rådet nödgades lios Kammar-Collegium föreslå Ho
spitals-jordarnas försäljande till skatte, hvilket ock 
Karamar-Collegiuni, uli Skrifvelse redan den i 2 Maj 
i,"52, biföll; men verkställigheten uteblef, troligen i 
brisL af Lågenheternas refning; så alt Consistorium, 
sedan denna refning 1747 för sig gått, nu, 1754, 
tu sådan försäljning till Konungens Nådiga bifall 
ytterligare i underdånighet tillstyrkte. Dock blef 
denna försäljning ännu en längie lid fördröjd och 
kom först 1760 till någon del alt gå i verkställighet. 

Med anledning af Kongl. Brefvet den 1 7 Aug. 
176'i och den under den 11 April 1765 ulkomne 
Kongl. Förordning, angående Hospitals- och Barnhus-
Imåltningarnc i Riket, hemställde Landshöfdingen och 
Biskojjen, i egenskap af Wisby Hospitals-Föreståndare, 
till Riksens Ständers Barnhus- ocJi Hospitals-Depu
tation, uli Skrifvelse af den 25 April sistnämnde år, 
huruvida nyssberörde Förordnings 1 Art. 2 §., som 
förbjuder, att inga andra äu med smittosamma och 
oboiliga .sjukdomar behäftade finge till Hospifalerne 
intagas, kunde vara lämplig till '\ Visby Hospital, 
emedan ganska få sådane olyckliga i orten funnos, 
.sedan Hospitalet genom accord med Allmogen icke 
mera var förbundet, all någon ifrån Landet der in
taga , och emedan detta Hospital icke vore grundadt 
på Kronolionde eller någre af Kronan derlill an-
slagne Hemman, utan på sådane Ägor, som af pri
vata personer från urminnes lider blifvit skänkte till 
Landels Fattiges underhåll; hvadan Hospitalets Fö
reståndare förmodade, att Wisby Hospital ifrån el' 
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sldant all inan t Förordnande kunde och horde undan
tagas, samt förblifva vid den gamla Författningen, 
att intaga fattige och uslingar, antingen de voro 
»imiessvage, oholligt. sjuke eller icke; men ingalunda 
späda Barn, som Förordningen föreskref, emedan 
dertill skulle fordras en ny och kostsammare Inrätt
ning Än tillgångarnc medgåfvo. Uti det svar, .som 
den 5o Maji samma år till Hospitalets Föreståndare 
{(flats, lemuar Deputationen uppgiften om en .sådan 
Wisby Hospitals-Fonds uppkomst obestridd: men 
invänder deremot, att Klostrens reduction under 
Kronan och deras sedan påföljde donation till de 
behof, hvartill de nu nyttjades, tydligen utviste Ko
nungens och Regeringens Dominium eminens der-
6fver, hvadau den af Hospitals-Föreståndare gjorda 
hemställan icke kunde vinna afseende. 

Härvid kan och bör icke underlåtas den an
märkning, att praemissen, på hvilken Barnhus- och 
Hospilals-Deputationen grundat sin slutsålts och sitt 
afgörande, alldeles icke är hit låmplig. Ty utom 
det, att Wisby Hospital ägde sina egna, af enskilda 
Landets Innevånare donerade, Fastigheter och Lägen
heter flere hundrade år förr, ån desse genom det 
ifvergifha Gråbröder-Klostrets och de ödelaggde Kyr
kornas ägor blefvo förökade, så har på Goltlaiid, 
med undantag af Roma Kloster, någon Klostrens, 
Kyrko-ågors eller Krono-tiondes reduction aldrig ägt 
mm; emedan, når reduetionen i Sverige föregick, 
Oottland då, ocli ånnu etthundrade tjugu år deref-
tei hörde under Kronan Danmark; och når det 
i(»45 till Sverige aftråddes, skedde det under vilkor 
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ock försäkran af Sveriges Krona, alt Landets Privi
legier och Instructioner skulle orubbade bibehållas. 
Huru det ödelaggda Gråbröder-Klostrets ägor kom-
mo under Wisby Hospital, är ofvanföre visadt, och 
att Stadens Innevånare sökte och erhöllo derpå Ko
nung Fredric I:s bekräftelse I 5 . V J , bevisar livarketi 
någon dess föregående reduction under Kronan, eller 
dess påföljande donation från Kronan till Hospitalet; 
emedan man, i grund af en Kongl. Bekräftelse å en 
af privat Stiftelse gjord Inrättning, med lika skäl 
kunde påstå, att Sahlgrenska Barnhus-Inrättningen 
vid Alingsås, eller Ebersieinska Stiftelsen i Norrkö
ping, med flere nyare af enahanda art, vore Kro
nans lillhörigheter derföre, alt för dem sökts och 
erhållits Kongl, Confirmationer och Bifall. Och pä 
något annat sätt äro icke heller Gråbröder-Klostrets 
i Wisby ägor komne under Wisby Hospital, som 
ofvan intagne Konung Fredric I:s i Danmark Till-
ståndsbref ovedersägligen ådagaläggei'. 

Af den sedermera, genom 1766 års förnyade 
Förordning öfver Barnhusen och Hospitalerne i Na
iler utnämnde Öfver-Direction blef imedlertid, och 
det oaktadt, Wisby Hospital ansedt såsom på Krouo-
förläniug foladt, och i enlighet dermed behandladt, 
så att icke allenast Staten indrogs till betydlig del, 
hushållningen förminskades, de fattiges antal in
skränktes ända till åtta, ulan ock 2-procents-afgif-
leu af Verkets hela års-inkomst till Barnhusfonden 
infordrades. En ny byggnad, så val till Hospital 
som Lazaret I, hade länge varit yrkad, såsom högst 
nödvändig. Den bifölls väl nu af Öfvcr-Directio-
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nen, men efter en inskränkt scala for i 2 Ull 16 
fallige, hvaröfver ritning skulle insändas, som ock 
skedde; men verkställigheten uteblef, och imedlevtid 
yrkades Predikants- och Sysslomans-tjenstemes före
nande hos en person, till Verkets ytterligare besparing. 

Flere häremot gjorda föreställningar och yr 
kanden att förbigå, må endast nämnas Eiaudshofdiu-
gen Friherre von Segebadens Ull Konungen 1769 i 
underdånighet ingifne Riksdags-relation, i hvilken 
bland annat förekommer: att enär ej mer ån 8 fat-
t/go i Hospitalet hystes och underhöllos, och 32 fat
tige Barn njnto undei\stöd till 1, 2 ä o D:lr S:rrt 
niänadtligen, så bl ef ve af det för 47,000 D:lr S:mts 
Capitalet fallande interesse, jemte Hospitalets ännu bi-
beliållne Jordars afkastning och räntor, icke allenast 
för en högst nödig nybyggnad till flere fattiges her-
bergerande tillräcklig tillgång, utan att behöfva till— 
gripa Capitalet, ulan ock medel öfrige till ett Laza-
retts inrättande, hvartill dessutom Lazaretts-medlen 
med Konungens Nådiga tillalel.se, från år 1 7 6 5 , 
fått i orten qvarblifva; samt att Hospitalet, somtill-
fårene underhållit 4o fattige, men, genom den dyra 
tiden efter 1700 och sitt, Mynt-Capilals förlust ge-
Bom Mynttecknen, måst detta antal inskränka, lik
väl ansågs, genom god hushållning, framdeles kunna 
30 fattige underhålla, 

Håröfver afgaf Riksens Stånders Kammar-
Otconomie- och Conrrnerce-Deputations Förordnings-
Utskott, i November 1769, det underdåniga Betän
kande, all som, utaf do uti Landshöfdiuge-relatio-

http://tillalel.se
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nen från Goltland anförde omständigheter ljusligen 
befiunes , det Hospitalet uti Wisby icke ågcr nägon 
Krono-Donation till Fond, ulan år förmedelst åt
skilliga piivaforum gåfvor och dispositioner från äl
dre tider vordet inrättad t, så anser Utskottet för dess 
del vara obilligt den begärda exeptionen, att nernli-
gen blifva befriad t från den afgift, som Krono-
Ho.spitalerae, enligt 1766 års Förordning, hafva alt 
årligen aflågga, att afslå. Och skulle ån häremot 
invändas, det likväl Konung Fredric I i Danmark, 
den tiden Goltland ännu erkände Danska våldet, 
något till detla Hospital anslagit; så finnes derom 
dock Högbemålte Konungs Förordnande med tydli
ga ord, att dol i ingen måtto till någon annan mans 
nytta användas skall. Vidare förljenar det någon 
uppmärksamhet, livad förmån Hospitalet derigenom 
vunnit, alt med Högvederbörligt tillstånd dess Jor
dar större delen blifvit till skalle försålde, hvarige-
uom ej allenast en ansenlig penninge-summa för 
Hospitalet influtit till ett fruktbart Capital, utan ock 
Räntan likafullt årligen efter Jordaboken för sam
ma försålda ägor Hospitalet tillfaller. — Ocli som 
nu Hospitalet i Wisby oförnekligen år ett ibland de 
förmögnaste i Riket, samt ännu igenom ytterligaro 
god hushållning i välmåga ansenligen kan förkofras; 
så tyckes det i svåra och tryckande lider vara den 
hårdaste och oskåligaste hushållning, att tillsluta dör-
i-anie för de fattige till ett Brödhus, som forntidens 
Chrislmilde menniskor för eflerverldens nödlidande 
inrättat. Utskottet håller alltså före, att antalet af 
de fattige Hospitalshjonen åtminstone från 8 till 20 
bör förökas, förutan de Barn, som något månadtligt 
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understöd utom Hospitalet åtnjuta; afve»som ock, 
att sjelfva Huset, hvaruti de fattige skola herberge-
xta, i anseende till dess förfallna tillstånd, bör, så 
fort som ske kan, nybyggas, och det med så till— 
råcklige rum, att ännu ett större antal af Fattighjon 
med tiden, i fall omständigheterna så medgifva, 
tunna der intagas; hörandes så mycket mindre nå
gon ting för en skyndsam byggnad kunna lågga 
hinder i vågen, som Hospitalet äger styrka nog, 
att omkostningarne af egna medel bestrida. Alt den 
tillåmnade Lazaretts-byggnaden med Hospitalet må 
sammanfogas, finner Utskottet så mycket mer grun-
dadt, som alltid kostnaden genom en samfälld bygg
nad blifver drägligare ån för 2:ne särskilda, och 
som bagge dessa Inrättningar med hvarandra aga så 
mycken gemenskap, så kunna de ock alltid båttre 
på ett ställe tillsamman skötas och vårdas. — Slutli
gen vidkommande den afbrunne Hospitals-Kyrkan, 
»om ännu till sina murar af besynnerlig Architectuv 
skall vara behållen, vore väl artigt, om den som 
ett monument kunde antingen repareras eller eljest 
till någon nytta våndas; men som Hospitalet helt 
och hållet kommer att nybyggas, torde beqvåmli-
gast falla, om Kyrkan åfven i en och samma bygg
nad blefve inrättad. 

Hvad Utslag å förberörde Relation och Ut
skotts-Betänkande fallit, kan af hår tillgänglige A r -
chiver icke upplysas; men visst å r , alt någon ny -
tyggnad för h varken Hospitalet eller Lazaret tet kom 
Öl verkställighet. 
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Aret 17"."i börjar lor W i s b y Hospital en ny 
Epok. D(>n 29 IVrars uppdrogs af Högsisal. Konung 
Gustaf 111 at Deras Excel lencer , Riks-Råderne , 
( I refvame Scheffer och Beckfris, Ofverstyrelsen af 
alla Hospitaler och Barnhus i Riket . Den 29 April 
infordrade Deras Excellencer omständlig underrättel
se, och förteckning pä sä väl Underhållslagare, som 
Beljening vid W i s b y Hospital. Den 19 Junii med-
delles n y Aflönings- och Underhålls-stat, med fo
reskrift , att hvad vid Räkenskaps-årets slut kumle 
hlifva öfrigt af Hospitalets inkomst , skulle inom en 
månad ek-re fler till Deras Excellencer insändas; äf-
vensom att underhållet för de hå r antagne 53 Barn 
kom mc tills vidare att upphöra, och penningarne i 
•stället qvartaliter till Deras Excellencer insändas. 

Uppå de föreställningar, s o m , uti 2:110 särskil
de skrifvelsor af Landshöfdiiigeu och Biskopen här
emot gjordes, under anförande af detta Hospitals 
uppkomst genom privates gåfvor m. n i . , som förut 
aiifördt ä r , och ehuru ljusligen Riksens Stän
ders Oecouoniie-Ulskoll tre och oil hälft år förut 
funnit och inför Konung och Ständer förklarat., alt 
W i s b y Hospital icke ägor någon Krono-donalion till 
F o n d , och således ansåg obilligt, att ålägga detsam
ma den afgift, som Krono-l lospi ta lcrne efter 1766 
års Förordning årligen borde u tgöra ; behagade dock 
Deras Excel lencer , uti svar den 27 Septetnb. sam
m a år, deieinot förklara, alt icke bevist v o r e , det 
W i s b y Hospitals Jordar , hvarken alle eller någre 
deiaf blifvil gifne eller donerade af private personer, 

livar-
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lwtrMnot, då medgifvtt var, alt Hospitalet tillförene 
varit en Kloster-Inrättning, den Kongl. Maj:l kun
nat till Kronan indraga, meu aF ömhet lettmat till 
Hospitals-Inrättning, oemotsägligt vore, att i en så
dan Inrättning år Kronans rått förvarad och Inrätt
ningen Dess, men ej privat; F5r öfrigt förklarades 
1 Art. 6 §. af I766 års Förordning, samt 19 §. 
af Kongl. Inslructionen den 09 Mars 1778 (som 
dock bägge uttryckligen undantaga de genort priva
tes gåfvor inrättade Hospitaler), icke hafva frikallat 
från afgift till Hospitals-Fonden sådana privata do
nationer och gåfvor, som utan förbehåll åro gifne 
till Hospitalernes fria disposition, utan dem allena, 
som åro gjorda med förbehåll eller uttryckliga ord 
till vissa personer anslagne, i anseende h vartill W i s -
by Hospital onekligen vore ej mindre ån de öfrige 
Hospitaler i Riket förbundet, att till Allmänna Ho-
ipitals-Fondeii gifva dess årliga öfVerskotts-medel 5 
ftieii dess redan samlade Capital skulle hädanefter 
nm hittills genom säkra utlåningar i orten frukt
bart göras. I samma skrifvelse bifölls dock, att de 
antagne Hospitalshjon, som ej kunde inrymmas i 
det gamla och bofålliga huset, skulle få åtnjuta sitt 
underhåll, ehuru de vistades utom Hospitalet. Om 
den uppsände ritningen till ny Hospitals-byggnad 
tille Delas Exccllencer hös Kongl. Byggnings-Em-
Wtet göra påminnelse och framdeles sig utlåta, och 
ilutligen beviljades, på andragne ömmande omstån-
&|heter, att de redan antagne 55 Barn skulle väl 
B njuta sitt vanliga Underhåll, men sa snålt någon 
»Nerti dötide eller eljest afgingo, skulle rummet 
m\is vacant fills vidare» 

7 
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Detta Hushålls-system fullföljdes framdeles vi» 
dare i sä måtto, att ingen reparation fick i Hospi
talet ske, utan anmälan hos Deras Excellencer och 
erhållet tillstand. En begärd omsättning af en gam
mal kakelugn i det rum af Hospitalet, der Lands
höfdingen , Biskopen och Borgmästaren till Hospitals-
Råd alltid pläga sammanträda, förklarades icke vara 
särdeles nödig och reparations-kostnaden dertill gan
ska väl kunna undvikas, emedan Landshövdingen 
och Biskopen syntes beqvåmligen kunna samman
träda i Lands-Cancelliet och om Hospitals-Styrelsen 
der föranstalta. Särskild Syssloman ville ej vara till-
ständigt att bestå, ulan kunde Hospitals-Presten, 
utan sitt Embetes eftersättande och förnedring öfver 
så väl utvertes som invertes hushållningen äga ett 
nödigt inseende; och vid yppade tvister kunde 
Landshöfdingen förordna Actor Publicus, som, utan 
Hospitalets kostnad, dess rått försvara kunde. I 
fall någon vägrade, att i Hospitalets ärender utan 
arfvode göra biträde, ägde Landshöfdingen och Bi
skopen magt, att med vite tillhålla en dylik, att 
sin skyldighet fullgöra. Hospitals - Sysslomannens 
och Predikantens Lön, som efter 1775 års Stat var 
12 tunnor Spannmål och 268 D:lr i penningar, 
nedsattes, vid yppad ledighet, till 200 Ddr, som hade 
den påföljd, att, vid nästa ledighet, 1 7 8 1 , ingen 
Prest i Stiftet ville den söka, hvadan, efter Kun
görelse i Allmänna Tidningarne, Frålse-Inspectoren 
Riseli ifrån Skåne blef antagen J7Ö1, men sökte sig 
efter 4 år åter derifrån. Flere uslingars anmälan 
till våld i Hospitalet afslogs; den sist aflidne Hospi
tals-Prosten Herlitz's Enka kunde ej få nådar, eme-
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(Jan Hospitals-Fresler i denna delen voro lika med 
JJöf-Predikanter att anse; och som Hospitals-hjonens 
gntal nu var reduceradt till 5 , och blott Dårar hä 
danefter korame att intagas, för hvilka någon sår-
skild Prest med L6n och Stat icke var nädig, så 
kunde någon Stads-Prest åtaga sig den nSdiga Själa
vården för 8 R:dr 16 sk. årligen. Öde-Kyrkorna i 
Wisby, till antalet 9 , med murar, pelare, hvalf 
och portaler ännu qvarstående, de skönaste fornlem-
niogar i Norden, skulle till den mestbjudande för
säljas, med skyldighet att dem nedrifva och T o m 
terna i allo rensa, så att de med fördel emot Tomt-
Jren kunde bortarrenderas, som dock, af brist på sä 
sinnade Speculanter, icke gick i verkställighet; hvar-
Rre med dessa Kyrkors försäljande tills vidare fick 
la/vaa anstånd. Stads-Betjente förklarades skyldige 
«tt, utan arfvode, Hospitalets rester indrifva och 
Sysslomannen tillställa; Skrifmaterialier för Hospita
lets Protocoller och Expeditioner skulle requireras 
tån Lands-Cancelliet, emedan ingen Notarius vid 
Hospitalet bestås, utan borde göramålen af Landt-
betjeningen besSrjas. Med Barna-Uppfoslringshjelpen 
hushållades så, att 179a förklarades endast g Barn 
pä Gottland kunna af denna bjelp blifva delaktige. 
På föreställning beviljades väl 5 år derefter, att de 
till vanl/ga antalet anslagne 35 Barn skulle vid de-
TU underhåll få bibehållas, i mån af dessas afgång 
minskas till 1 8 , hvilket, på ytterligare gjorde före-
itöllningar, 1797 åter för 53 beviljades. 

Imedlertid befinnas Verkets öfverskotls-medel 
hk Orten trögt hafva utgått; ty från 1773 till d. 
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»3 Mars 1781 blefvo inga sadanc niedel öfversäude, 
oaktadt åtla särskilda derom ankomna påminnelser, 
Mand hvilka voro tiennc utverkade Kongl. Befall
ningar och den siste, af den 5 Jan. 1 7 8 1 , med 
föreställning förnämligast på den åberopade grund, 
alt Kongl. Maj:t, under den 2 3 Oct. 1777, i Nåder 
föiklarat Wisby Hospital icke af private Donationer, 
ulan af Kloster-Egendom vara tillkommet. 

Med Hospitalets Nybyggnad gick deremot än
nu långsammare. Redan 1767 fann Hospitals-Ofver-
Directionen en. nybyggnad nödvändig, men den här
ifrån insände ritniugen dertill ansågs för stort till
tagen; en mindre Dessein skulle derföre upprättas, 
allenast X2 eller 16 Fattige. Det skedde. Uppå 
gjord erinran om någon verkställighet häraf, lofva-
de Deras Excellencer sex år derefter, att om denna 
ritning göra påminnelse hos Kongl. Byggmngs-Em-
betet, dit den blifvit insänd. Den 8 Febr. 1774 
ankom i stallet för den 1768 uppsända ritningen, 
som blifvit ansedd för olämplig, en ny dessein till 
tvenne Fattigstugor, hvardera för 8 Hospitalshjon, 
mod afskiljde Kamrar för sjuke, en för Man- och 
c-iv för Qvinfolk, hvaröfver skulle insändas kostnads
förslag innan bygguaden företogs. Detta förslag in
sändes den 18 i samma månad. Den 3 Maj 177S 
ankom från Deras Excellencer, efter af Konungen i 
Nåder fasställd allmän Dessein för Hospitalsf-byggnader, 
en ryy ritning till nybyggnad, 4a alnar i längd, 21 
alnar i bredd, som i tvenne våningar upptager för 
Ilo.sjiilalshjon 1 stora rum med 20 sängar; för sjuke 
2 ruin uied 7 sängar, utom 8 antfre. rum for Prcst, 
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Hushållerska och Beljening, hvarjerate följde förslag 
pä dertill erforderlige naalerialier, och hvarefter, se
dan priserna i orten blifvit beräknade, offentlig En-
ireprenad-Auction till nybyggnad skulle anställas och 
underrättelse om Auctionens förlopp Deras Excellen-
cer meddelas. Kostnadsförslaget uppgick till 3627 
R:dr a sk. och Auctions-Protocollet insändes till 
Deras Excellencer, som, i Skrifvelse den 26 Julii 
följande år (1776), förklarade, att den ifrågavaran
de byggnaden skulle i Avisorne utbjudas till Entre
prenad, för att vinna bättre vilkor, än inroparen 
vid Auctionen i Wisby sig förbehållit, hvarmed 
bade Eutreprenad och den Nådigst fastställde Bygg-
nads-Desseinen försvann, och efter ytterligare 7 års 
våntan under trångmål och elände, oaktadt Verkets 
rikliga tillgåugar, slutligen 1783 stadnade vid en 20 
alnar lång, 11 alnar bred byggnad, på en gammal 
fldelaggd grundval, hvartill sten togs af den rasera
de mindre Hospitals-Kyrkan, och för 490 R:dr in
reddes till 4 små rum ofvanpå, och inunder elt kök 
och 2 mindre rum, 11 och 8 alnar långa samt 7 
och 5f alnar breda, hvilka 2:ne rum 20 år deref-
ter, eller a 8 o 3 , enligt ritning och föreskrift för
vandlades i 10 Celluler, 70 tum långa, 00 tum 
breda, några utan fönster, luft och vådervexling;— 
i hvilket tillstand det af Rikets Stånders Utskott 
1769 befundne rikaste Hospital i Riket ån i dag 
befinnes. 

I likståmmigt förhållande härmed, har Lånets 
Luaretts-Inråttning framgått. I följe af Kongl. 
Brefvcl den 13 Decemb. 1760 , böljades redan med 
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år 1754 frivilliga gåfvor vid Bröllop, Barndop och 
Bcgrafningar samlas i Lånet till sådan Inrättning 
i allmänhet. På Riksens Stånders tillstyrkan, fast
ställde Kongl. Maj:t, att hvarje Lån skulle ifrån 
1766 års början få behälla dessa frivilliga samman-
skotler till egna Lazaretters inrättning. Sådan In
rättning blef ock, som ofvan anfördt å r , af 1769 
års Stånders Utskott såsom högst nödig tillstyrkt och 
af Hospitals-Öfver-Direction lofvad; men Herrar Se-
raphiraer-Riddare infordrade de finvillige medlen, 
jemte redovisning, och då de någon tid derefter å-
ter innehöllos, utföll under den 5 Jan. »781 Ko
nungens Nådiga Befallning om deras avågerliga och 
ofårdröjliga insändande, Den 22 Mars samma år, 
och således i 5 år efter löftet deram, förklarade 
Deras F.xcellenoer sig vara sorgfålliga, att bringa La-
zaretts-Inråttningen till verkställighet, och ville sig 
deröfver yttra, så snart Consistoriam ingifvit den då 
nyligen infordrade redogörelsen för förra årens in
samlade Lazaretls-raedel; hvilka medel ock då, och 
allt framgent intill Lazaretts- och Curhus-Directio-
nernas inrättning år 18x7, till Kongl. Seraphimer-
Ordens-Gillet ingått. Men med löftets fullbordan 
gick slutligen så, att den urgamla Hospitals-bygg
naden, som redan 1689 reparerades för 617 DJr 
12 öre, 1782 å nyo upplagades till Lazarett; hvil-
kcn reparation, med nödige inventariers upphand
ling, kostade Hospitalet 687 R:dr 46 sk. 10 rst. 
Denna Byggnad, stående på ett sankt och sumpigt 
ställe på Hospitals-gården, vid pasa i 5 alnar från 
Fähuset, befinnes vara utvändigt 36 alnar lång, H j 
alnar bred och med tillbyggnaden 63 alnar hög 
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fria jorden till takfoten, innehåller i stugor om 7 
ginars bredd, 8 och 9 alnars låiigtl, 5 | ahiar un-
iet tak med små, elåndiga fönster. Ett Prof-Cur-
rnm, i 4 qvarter bredt; ett Badrum, ro qvarter 
långt och bredt och sä inråttadt, att blott ett lika 
rundt Badkar af högst 5 qvarters diameter kan kom
ina in eller ut; en Klädkammare, 55 alnar lång, 
5J alnar bred, samt ett Vindsrum, som ej kan el
da» Det hela så inråttadt, att knappast någon Tor-
pare i Landet bor tvångare och osundare, ån de 
vanlottade fattige, som till sjukvård och helsans för
bättrande nödgas låta sig der inlogeras. Detta Hus , 
som till trådvirket finnes af mal ocb röta alldeles 
f6rderfvadt, till murar, eldstader och bottnar förfal
let och i jorden nedsjunkit, så att det omöjligt t i l 
något dugligt kan repaveras, har ock derföre redan 
1813 af Stadens Brandsyn blifvit utdömdt, och af 
sa väl Lasaretts- som Provincial-Låkare for all 
•lags hälsovård casseradt. Ny Lazaretls-byggnad 
har ock sedermera mångfaldiga gånger bos Kongl. 
Ordens-Gillet blifvit yrkad, af Hospitals-Förestån
dare den 5 Mars 1812 och den i 5 October 1814, 
med ritning och kostnads-förslag för 24 patienter; 
af Konungens Befallniiigshafvande den 12 Julii 1817, 
med insåndt kostnads-förslag tilt 2 7 5 6 R:dr; a fLa-
nretts-Direction den 16 Mars 2819 och 12 Julii 
1820, då ett i fordna Krono-Brånneri-gården be
fintligt af Tegel uppförd t ganska rymligt och tjen-
% hus föreslogs till inköp för 4ooo R:dr, till 
knlket pris det då kunde erhållas; ytterligare den 
3t Decemb. 1821. Härefter Directionen, enär in
tet jvar erhållits, nödgades, utan Kongl. Ordens-
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Gillets tillstånd, lata omlaga det förfallna Husets tid-
städer och tak, till förekommande af eldsvåda och 
under vintern förflytta Laaaretts-patienterne till Lä
nets Cuihus. 

Alla dessa framställningar hafva hittills skett 
utan verkan, och hufvudsakligaete skälet till desse 
indragningar, som synnerligast efter Lazaretts- och 
Curhus-Directionernas inrättning i Länen ar 1817 
ägt rum, har Kongl. Ordens-Gillet vid åtskilliga 
tillfällen anfördt vara, alt Hospitals-Fonderna genom 
Sädesprisernas fall i senare åren icke skolat medgif-
va nägot understöd ät Lazaretterne; åfvensom inför 
Kongl. Maj:t och Riksens Ständer blifvit anfördt, att 
Wisby Hospital i senare aren och särdeles sedan, 
frän år 1820, 1000 R:dr af dess medel på Kongl. 
Befallning till Länets Curhus-Inrättning årligen ut
gått, intet öfverskott skall lemnat. Det förra eller 
om llospitals-Fonderne i allmänhet, är utan tvifvel 
livar och en skyldig att tro, så långe Kongl. Ordens-
Gillets Förvaltning och Räkenskaper, reviderade, icke 
komma till allmän kännedom; men livad det sed-
nare, eller Wisby Hospital enskildt angår, lårer ge
nom bifogade Hospitals-Sysslomannens sammandrag 
ut nr Räkenskaperne hlifva nöjaktigt bestyrkt, att 
ifrån år 1775, då Öfver-Styrelsen öfver detta Ho
spital uppdrogs åt Deras Excellencer, Herrar Sera-
phimer-lliddarne, och till 1824 års slut hafva häri 
från, såsom öfverskotts-medel, till Deras Excellencer 
och Kongl. Ordens-Gillet blifvit insände 27,8.^0 
R:dr 47 sk. 2 r., samt att för de 5 sista åren från 

1819, 
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1819, ehuru Spanmålen da ifrån 8 R:c!r 54 sk.; 
inom tvenne är nedfall till 4 R:dr 3 sk., detta öf-
verskott likvål uppgått Jill 672a R:dr eller i 3 4 4 
Rdr f6r hvarje år öfverhufvud; hvaraf följer, att 
om än de 300o R:dr, som på Konungens Befall
ning från 1820 med 1000 R:dr ärligen i trenne 
är utgått till Landets Curhus, afdrages, dessa sista 
fem åren ändå lemna ett öfverskott af 0722 R:dr. 
De&utom hafva de frivillige Lazarettsmedlen af Stif
tet, som från 1754 började insamlas, och hvars be
lopp för hela tiden icke kan uppgifvas, men under 
senare tider uppgått till ett medium af i 5o R:dr 
iriigen, allt intill år 1817 till Kongl. Ordens-Gil
lets disposition åfven ingått. Hvad deremot af dess 
medel från Kongl. Ordens-Gillet kommit Lånet till 
godo, består förnämligast i Barna-Uppfostringshjel-
pen, som från i8o5 till 1825 års slut utgör om-
t ing 5ooo R:dr, eller 220 R:dr för året. 

Hvad under de 5:ne sednast förflulne åren rö
rande detta Hospital förekommer, år i korrthet, 
«tt Rikets Ständer 1823 i underdånighet tillstyrkt, 
itt detsamma, såsom ågande ett sårskildt förhållan
de, måtte, jerate Låns-Lazarettet, ställas under L a -
wretts- och CurhusDirectionens i W isby uteslutande vård 
och inseende, i öfverensståmmelse med hvad rörande 
Central-Hospitalen blifvit föreslagit och med befriel-

£5r Seraphimer-Ordens-Gillet från alla framtida 
pfler till dess underhåll — hvilk«u förändring 

j4 Konungens Nådiga profiling och afgörande be
ro— att Lazaretts-Directionen under den 14 April 

8 
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1834 hos Kongl. Maj.t i underdånighet anmält, att, 
i händelse ny.ssberörde Riksens Stånders underdåni
ga tillstyrkan vunne Konungens Nådiga bifall, så, 
att Ffoapitalets alla inkomster önge endast för Lä
net disponeras, Directionen då ville i allo ansvara, 
a t t , utan allt främmande biträde, både ny Lazaretts-
byggnad med inventarier f6r all erforderlig sjukvård 
skulle anskaffas och derjemte Hospilalsvård och Bar. 
na-Uppfostringshjelp lika väl hädanefter som hittills 
blifva bestridd s — .samt slutligen, att Kongl. Sera-
phimer-Ordens-Gillet under den 19 Jan. 1Ö2 5 for
ordnat, det från nämnde års början större eller 
mindre del af Hospitalets inkomster ej finge tilt 
Lazarettet användas. Emot sådan åtgärd hafva vål 
Hospitals-Föreståndare och Lazaretts-Direction den 
11 derpåföljande April i underdånighet reserverat 
sin talan; men innan denna hunnit på Handlingar 
och Bevis utföras, har berörde Kongl. Ordens-Gil
lets Förordnande blifvit till afgörande hos Kongl. 
Maj:t i underdånighet föredraget och af Kongl. Maj:t 
gilladt och faststålldt. 

Hospitals-Föreståndare och Curhns-Dhecrionen 
trodde sig, genom denna Relation om Wisby Ho
spital, i underdånighet hafva lemnat nöjaktiga upp
lysningar och bevis för följande punclerz 

iso. Att Wishy Hospital och Helge-Andshus 
tillkommit och erhållit sina hufvudsakligaste Jordlä
genheter och öfrige Fastigheter genom private per
soners gåfvor och testamenten före och under Hause-
Förbiwdet-i blomslrand» tidehvarf, och således förr, 
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än hvarken Sveriges eller Danmarks Krona ännu 
ägde någoa jord eller annan fast egendom på 
Goltlaud. 

2:0. Alt Hospitalet vid Reformationens början 
vål falt någon tillökning af det då öfvergifna Grå
bröder-Klostrets i Wisby, åfvensom af de der af fi
enden plundrade och 6delaggde Kyrkornas jordar; 
men att desse tillökte Lågenheter aldrig varit. Kro
nans eller till Kronan indrague, utan af Wishy 
Stads Borgerskap blifvit Hospitalet tillagda, med bi
fall och samtycke dertill af Danmarks enväldige 
Konung, under uttryckligt vilkor och förbehåll, att 
desse jprdars afkastning skulle till evig tid komma 
endast de fattige ocli sjuke i delta Hospital till godo, 
oah till ingen annan mans nytta i någon måtto för
vindas. 

5:o. Att när Gotlland först 120 år derefter, 
eller i 6 4 5 , återkom under Sveriges Krona, dess 
då varande Privilegier, Inrättningar och fromma 
Stiftelser till sitt framtida orubbade bestånd af Sven
ska Regeringen högtidligen bekräftades och fasståll-
des,och sårskildt, att Wisby Hospital under Sveri
ges Krona aldrig till dess Inrättning skulle ändras, 
utan städse förblifva vid första Fonden. 

4:o. Att följaktligen Klostrens indragning till 
Krtaan under Konuug Gustaf I icke kunde stråc-
U sig till Gotlland, såsom då varande icke Svensk 
tillhörighet, åfvensom reductionen under den enväl
dig» Konung Carl XI icke kunde vidröra Wisby 



60 

Hospitals, hvarken primitiva eller frän del öfvergif-
na GråbrSder-Klostret tillkomna ågor. 

S:o. Att Wisby Hospital väl äger sina förnäm
sta Jordlägenheter, som ånnu bära första Gifvarens 
namn, omkring Wisby Stad, jemto en mindre del 
sådana, benämnda efter Gråbroder-Klostret; men 
tillika en betydlig del strådda åker-, ångs- och 
skogsstycken i många Socknar på Landet, af Hem
mans-ägare i sjåla-gåfvor, skänkte före Reformatio
nen och således före Hemmanens skattläggning; 
samt att Hospitalet för ofrigt icke äger någon Kro-
no-förlåning livarken af Hemman, Hemmans-delar, 
Krono-tionde eller Råntor, undantagande 22 hande-
och io5 öke-dagsverken, hvilka det allt ifrån Dan
ska Regerings-tiden oqvaldt åtnjutit. 

6:0. Att således Hospitalets hela Egendom i 
15st och fast varit och ånnu år dess egen enskilda, 
gifven af Landets Innevånare, uppenbarligen i den 
agt och mening, att den skulle komma Landets och 
Stadens fattige och sjuke till godo, men ingalunda 
dragas till andra Stader och Provincer. 

7:0. Att alla Kongl. Svenska Författningar om 
Fattigvården, allt ifrån 1686 års Kyrkolag intill 
Kongl. Instructionen för Seraphimer-Ordens-Gillet, 
af år 1791, försäkra och bjuda, det alla på privates 
gåfvor och testamenten inrättade Hospital skola blif-
va orubbade, och ingen förtydning mot Testators 
vilja och mening vara underkastade, samt icke på 
minsta sått från gifvarens högsta afsigt och ånda-
inål i någon del dragas. 
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8:0. Att då, delta oaktadl, först Kik^ens Slån-
3eis Barnhus- och Hospitals-Direction 1765 och se
dermera Deras Exeelleneer Riks-Råderne Grefvarne 
Schefier och Beckfris 1770 förklarade ifrågavarande 
Hospital får Krono, under påstående, att det tillfö-
rerie varit en Kloster-Inrättning, samt ytterligare år 
[777 utverkade Konung Gustaf Ifl:s förklaring, alt 
Wisby Hospital icke af private donationer, utan af 
Kloster-egendom vore tillkommet, så synes oförgrip-
ligen och oförnekligen nyssberörde förklaringar vara. 
öllkomne, om icke genom förtydning emot båltre 
velande eller verklig okunnighet om Stiftelsens ui'-
sprung, så åtminstone genom ett utan några anför
da skål visadt misstroende till och förkastande af 
de flere upplysningar och föreställningar, som af 
Lånets då varande Auctoriteter och Hospitals-Före
ståndare häremot ålskillige gånger blefvo gjorde. 

9:0. Att nyss anförde yttrande i icke ringa 
män styrkes deraf, alt de under hela 8 år från för
sta derom gifna befallningen, hår innehållna öfver-
skottsmedel infordrades 8 särskilda gånger genom 
endast påminnelser, men ingen gång genom execution 
eller ens förelagdt åfventyr af execution; som, i fall 
Hospitalet verkligen varit eller Lagligen kunnat an
tes vara Kronans, synes skåligen kunnat äga rum. 

10:0. A t t Wisby Hospital sålunda, ehuru en-
4at genom påminnelser, blifvit tvunget af sin rått-
•Stiga enskilda egendom till Kongl. Ordens-Gillets 
^position aflemna 27,800 R:dr B:co; bvarförutan 
«lli från 1754 till 1817 i Lånet insamlade frivil-
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liga gafvor (ill Lazaiet te t , som väl ma skattas l i | | 
fS.ooo R:dr s;imma m y n t , åTven till Kongl . O i d e n s -
Gi l l r l ingiitt; hvilka Capi ta ler , liar beliållne ocli 
fruktbara gjorde, icke allenast Varit tdlräcklige till 
nödig och af Konungen fastställd nybyggnad för ba
de Hospital och l .azarc l t , utan ock derulöfver nu 
kunnat vara åtminstone fördubblade. 

11 :o. At t des.se medel ined don noggranna be
räkning blifvit infordrade, att Uppfosliings-hjelpcii 
för värnlöse nödlidande Barn förminskades, och icke 
ens kostnaden för en gammal kakelugns omsättande 
i Hospitals-Föreståndares Sessions-rum kunde bevil
jas ; men deremot den länge y r k a d e , redan 1767 
lofvade, af 1 769 års Ständers Utskott påfordrade, af 
K o n u n g Gustaf HT eflcr p lanr i tning 1 7 7 4 Nådigst fast
ställda och lill och med under Entreprenad-Auction 
redan här upplåtna Hospitals- och Lazaret ts-nybygg-
n a d , genom hvarjehauda, visserligen icke h ä r mö
t a n d e , h inder , blifvit uppskuten och intill denna 
dag aldrig kommit till verkställighet. 

12:0. A t t Hospitalet de remot , för de medel, 
som blifvit det sålunda förunnade, under sistförflut-
110 ö i å r en , endast, efter Kongl . Ordens-Gillets rit
ningar och tillstånd, fått flicka och underhålla sitt 
Fattighus och Lazare t l , livadan. d e t , ehuru i sig 
sjelft r ik t , till byggnader , boningsrummens indelning 
och sundhet , samt inventar ier , för livar mans ögon 
nu befuines i ett t i l lstånd, som sårar menskligheten 
och icke i något af seende kan sägas hvarken svar» 
emot framfarna gifvares afsigt och önskan , eller 

http://des.se
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tilliiora närvarande, af milda Stiftelser lysand» t[-
deiivaif. 

i3:o. Atl Kougl. Seraphimer-Ordens-Gitlet o-
tvifvelaktigl genom sitt egot Conlors mindre fullstän
diga redogörelse sjelft förblifvit i okunnighet om si
na egna tillgångar, då det kunnat inför Eders Kongl. 
Maj:t och Riksens Ständer uppgifva, att inga öfver-
tlott i senare åren härifrån ingått, och följaktligen 
på sådan grund blifvit beredde afgöranden och U t -
slager, som eljest annorlunda utfallit. 

i4:o. Om de Wisby Hospitals inkomster, som 
éfverskjuta de nu i 10 Celluler inneslutne Hospi
talshjonens underhåll med omkring 220 tunnor 
Spanmål årligen, äfyeii hädanefter skola bortgå utan 
något understöd för Läus-Lazarettet, som ^Congl. 
Ordens-Gillet nyligast förordnat; blifver oundvikli
ga följden, att all den sjukvård i Lånet, som icke 
kan bestridas med vid Bröllop och Barndop årligen 
inflyiaude i5o R:dr B:co Lazaretts-medel, alldeles 
måste upphöra. 

Inför Eders Kongl. Maj:t, såsom den vördade 
och älskade Monark, Svenska Folket har att tacka 
för sin åter upprättade sjelfståudighet, hafva Hospi
tals-Föreståndare och Cuihus-Oireclionen icke tvekat 
itt med alldrahögsta förtroende och aJldeles barns
lig tiUförsigt i djupaste underdånighet å nyo till 
totligt afgörande framlägga detta för Gottland vig-
%t och alla dess Innevånare gemensamt rÖran-
<k m å l . 
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Att inför Eders Kongl. Maj:t ådagalägga nöd
vändigheten af eu Hälso- och Fattigvårds-anstalt, 
svarande emot nära d 0,0 o o undersålares behof och 
billiga forväntan, hafva Hospitals-Föreståndare och 
Curhus-Directionen med skål ansett blifva ett svårt 
misskännande af Eders Kongl. Maj:ts högst upplysta 
Styrelse och Landsfaderliga tänkesätt. Det var ock 
icke fråga om större eller mindre bidrag dertill af 
allmänna eller enskilla medel, utom eller inom Pro-
vincen, utan endast att få oqvaldt och oförryckt för 
Länets Hälso- och Fattigvård behålla, livad af Lä
nets framfarnc välsinnade Innevånare blifvit dertill 
och endast dertill gifvel. Detta är i Konunga-för-
såkritigar, Privilegier och allmänna Författningar 
från äldre tider lofyadt, år af Riksens Stånders Ut
skott 1769 och af Riksens Ständer 1820 i under
dånighet önskadt och tillstyrkt; det var ock endast 
delta, hvarom Hospitals-Föreståndarena och Curhus-
Directionen å Landets vägnar, och i förening med 
dess Fullmäktige vid sist hållne Riksdag, vågat i 
underdånighet anhålla, under den heliga försäkran, 
att , om F.ders Kongl. Maj:ls Nådiga bifall dertill, 
under hvad ansvar och redovisningsskyldighet som 
helst, Nådigst lemnas, genom Hospitals-Förestånda
res och Curhus-Directionens gemensamma försorg 
och oafbrutna bemödanden, inom några få år, ny
byggnad efter den af Konung Gustaf III redan 
1775 Nådigst gillade, men hittills overkstållda plan, 
skall blifva. fullbordad, och både Hälso-, Fattig-och 
Bwna-Uppfostrings-vård komma i ett allt för länge 

hår 
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hår ssknaclt, men for Landet högst beh&fligt ock 
erforderligt skick. 

På detta mals a fgörande beror, Som ofvan nårandt 
k, Lazarettets tillvarelse. En Province, så afakiljd 
jom Gottland, och med hvilken, vintertiden, com-
raunicationen år så svar, skulle, i saknad af en
skilde tiliråcklige sjukvårds-anstalter, komma i den 
mest beklagansvårda belägenhet. Provincens Inne
vånare afvakta förtröstansfullt Eders Kongl. Maj:t» 
Nådiga afgörande i ämnet, öfvertygade, det Eder 
Kongl. Maj:t bibehåller dem i Dess hägnande Fa
derliga vård. 

Denna fråga, såsom den vigtigaste tilldragelse 
i Lånet inom de sist förflutne fem åren, deri L å 
nets samteliga Innebyggare åga ett lika lifligt inte-
resse, har jag trott mig böra gifva all den fullstän
diga utveckling, Handlingarne medgifvit. 

Lånet har varit hemsökt af den svåra Boskaps-
ijukau, Mjåltbrand, hvaraf vål en mängd kreatur 
omkommit, men hvars allmännare härjning. Jikvål 
ffirekommits genom omsorgsfull Låkarevård af, från 
Veterinair-Institutet i Stockholm hit comraenderade 
Djurlåkare och varsamhet vid communicationer med 
fc Socknar, der smittan varit gängse, 

Smittkoppor hafva åren 1823 och 1826 på 
ne stållen utbrutit, men icke fått tillfåll» sprida 

9 
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»ig. Elfva personor voro deraf angripne? men inge» 
af dem har dött. 

Uti Länet äro 88 Sockne-magasiner inrättade, 
m«d ett sammanråknadt Spanmåls-lager af: 

6 i 5 i tunnor i 8 | kappar Råg, och 
1117 tunnor 11 kappe Korn. 

Som Krut är nåmndt, finnes I Länet, för väg-
©ch sjöfarandes behof, 24 st. tillåtna Krogar. 

För Länets Norra Härad är den gamla Brand-
stods-föreningen upphäfven, och en ny inrättad, pl 
grund af förutgången värdering. Efter denna före
ning , som af Eders Kongl. Maj:t, genom Nådig Re
solution den 26 Oct. 1K27, blifvit fasstålld, be
stämmes Brandslodsrafgiften i proportion af livar 
och ens Egendoms värde, som i Brandstods-föreningen 
ingått, i stället för att , som förr, efter Hemman
talet utgöras. 

tCronoBrefbåringen inom Länet har i samte-
lig« Socknarne, med undantag af Follingbo Pastorat, 
som derora ännu tvistar, blifvit så reglerad, att all» 
sädane Bref, hvilka icke behöfva med ridande Fjer-
dingsman fortskaffas, i Ii vilket fall ärendets beskaf
fenhet skall vara på Brefvet tecknadt, expediera 
endast en gång i veckan från mig till vederbörande, 
och en gång från vederbörande Etnbets- och Tjen-
stemän till mig eller sinsemellan, emot det att Fjer-
dingsmånnen, som äfven äro Brefbårare, då jemvål 
medtaga mskildtes Bref. 
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Några allmänna anstalter får Rofdjurens utro
tande, utom Skall-ordningar och Råfungars fångan
de i Kulan, finnas icke, men enskild t fångas Raf 
ined sax, af några bland allmogen. 

ffisby, Lånets enda Stad, har: 
Innevånare: 

Mantalsskrifne; 

Mantalsfrie: 

Underåriga: 

tillsammans 4o8o personer; 
hvilken Folkmängd, i den generella uppgiften on\ 
6m befolkning, redan blifvit upptagen. 

FoVnåmsta Näringen år handel, ehuru Staden 
Jjer ett icke obetydligt Jordbruk och Fiske, 

Stadens Handlande, i besittning af de flesta 
Ukugnar, besSrja exporten af Landets produeter, 
äiväl från Staden som Landtharanarne till utrikes 
ort»; men till inrikes orter afföra en del af allmo-
gen sjelfva sina produeter. 
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I Staden år anlagdt ett Garfveri efter Engelska 
sattet, men ånnu har afsåtttiingen icke varit hvad 
den påräknats blifva, ehuru årligen betydligt fråm-
mande Låder inkommer. 

Fyra mindre Tobaks-Fabriker, ett Sockerbruk 
med obetydlig tillverkning och ett Såpsjudtri, lika
ledes med nåstan ingen tillverkning, fiunas inom 
Staden och dess område. 

Utom ett Gymnasium, en HSgx'e Lårdoms-
skola och den Skola efter Bell-Lancasterska metho-
den, inrättad af ett välgörande Sällskap, der 6fver 
joo Gossebarn undervisas, som redan funnos då si
sta Femårs-Beråtlelsen afgaf,, hafva tillkommit en 
Skola efter Bell-Lancasterska methoden f5r S o fal
tiga Flickor, inråttad och underhållen af ett hår 
bildadt Fruntimmers-Samfund, under Hennes Kongl. 
Maj:t Drottningens Nådiga beskydd, och en af Stads-
Capellanen, numera Kyrkoherden J. C. Laurin or
ganiserad Yexel-Undervisnings-skola fSr fSrmågna-
re dassens Barn af begge kånen, i hvitken Skola 
omkring 80 Barn erhålla undervisning, hvarförutan 
finnes en af Borgerskapet inråttad S5ndags-skola, 
som genom frivilliga bidrag underhålles, och der 
Handtverks-Gesåller och Lärlingar, S5ndags-efter-
midtlagarne, undervisas i Skrifning och de mest nö
dige Elementar-Vetenskaper, 

Lånets Hälsovård år concentrerad i Staden, 
hvarest Hospitalet, Ctirhuset och Lazarctlel åro be-
lågnp, och Låkarcna hafva sina hemvist. 
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De Fa »i gas antal inom Staden år betydligt, 
de underhållas en del å Fattighuset, och vintern 
1827, då, genom lefnads-medlens dyrhet, nåden 
mycket tilltagit, medelst en af subscriberade medel 
underhållen Soppkokuings-anslalt, hvarifrån till de 
fattigaste lemnades Soppa och Bröd utan, och till 
de mindre fattige mot en nedsatt betalning. Genom 
utdelning af iutevesse-medel 1000 R:dr Rgs. af 
Handlanden Gazelii donation, få de fattige vid Ju
len hvarje år understöd. 

För ordning och säkerhet inom Staden, finnas 
Byggnads- och Brand-Ordningar, hvilka på Eders 
Kongl. Maj.ts Nådiga Befallning nyligen blifvit öf-
versedde; och år en Hamn-Ordning under utar
betning. 

Till Hamnens förbättring har en mängd sten 
blifvit upptagen och muddling allvarligen verkställd, 
samt beslut fattadt, att, i stället för hittills brukli
ga Bålverk af tråd, Pråmhamnen skall kringmuras 
med stenquay. 

Stadens inkomster af Hamn- och Bropenningar, 
Fattigvård, Mätare, Vagare, Kokhus, Barlast och 
Biåunpenningar, Tolag, Varfvet och Beckborg, haf-
va utgjort: 
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Wisby den | 4 Augusti 1828, 

JACOB CEDERSTRÖM. 

Gustaf Wendell. Lars Hambraeus 
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