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1:o Länets allmänna beskaffenhet. Länet, som är omkring 
28 mil längt, med en bredd, af fem till sex, och. pä en lltea sträcka, S j u 
mi l , gränsar i Öster med hela des längd till Östersjön, i Norr till Öster, 
Lötyland, i Wester till Jönköpings och Kronobergs Län och i Söde, tlll 
Bleking. A f be Nio härader, uti hwilka Länet a> indeladt, åro de fer, 
som ligga emot Norr, eller Norra och Södra Tjust, SefwcdeS, Tunaläns, 
Aspelands och HandbbrdS HHrader begripa, genomffurne as mängfalldiga 
sjlar och hafwa högst fä stenfria stärlee, hwaremot i de öfriae Trenne, el, 
ler Stranda, Norra och Södra Möre härader, fä berg finnas, äfwensl>m 
fä insjöar träffas, men ftere stenfria, odlade slätter förekomma, i synnerhet 
i Södra Möre. Kärr och mo§ar träffas ocksä i större mängd l Norra 
delen as Lcwet än i den Södra. Denna ffiljakightt har inftplande pH 
elimatet, hwilket i de z:ne sistnämnde Härader är märkligt blidare än i d , 
öfrige, och wärcn inträffar der tidigare; men uti Innewänarnes hälsotill-
siänd fynes den ej förorsaka uägon olikhet. Culliwalionen lider dock af 
nattfroster mera i dm Norra än Södra delen, likwäl inträffar denna olä, 
genhet nu för tiden äfwen i Norra delcn mindre än förr. Mängfalloige 
af oftvananmärkle Kärr och Mopar baswa i sednare ärcn blifwit uttorkide 
vch odlade, och 2:ne ganffa stora Sjöac i Tunaläns härad uttappadc, dcr 
säd och gräs nu ymnigt wäfa. Hägen för de§a företag här i Länet år 
sä allmän, att de pä intet ställe, sä längt enssilta förmsgan medgifwer, 
lemnas ur sigte. Bergen innehälla, sä widt ämill är kändt, endast liti 
Trystrums och Ukna Socknar af Norra Tjuft härad jernmalm. På ät-
ssillige ställen, uti Gödrg Tjust har wäl anlednina förekommit, att bcrgm 
innehälla koppar och försök att bryta den hafwa blifwit gjorde, men dermcd 
forlfares nu icke; der har dock, incm sistsörflutna fem åren, ul i cn ncdlago 
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Koppargrufwa, Cobolt blifwit funnen ull förwänande myckenhet och ypper< 
lig godhet. S j ö a r n e i allmänhet äro af föga fördel för ägarne, dock 
finnas ätstillige som innehälla jernmalm, men denna är af sä dälig beffaf, 
senhet, alt den i allmänhtt mäste med twä tredjedelar af bergmalm, som 
wlinligen hänltas frän östcrgöthknds och Nyköpings Län , uppblandas, 
om jerntt stall blifwa dugligt. — S k o g a r n e , som tillförene sträckt sis 
öfiver alla trakter i Länet, .förnämligast bestäende af fu ru , g ran , ek och 
bjsrk, hafwa i senare aren blifwit mycket förminstadc, men äro ändock be-
lydige och afwerkningen deraf utgör en betydlig, löminde binäring för Lä-
nets Innevänare. — Radande jordmonen är uli Tjust och Södra Mör -
härader Lera, och i de andre häraderne Sandmylla, dock träffas flere aft 
wisclstr härifräli. 

2:o Inwånare. 
Folkmängden uti hela Länet utgör 118,154 personer, deraf 

sro 62,247 mantalsffrifne, och 55,907 mantalsftie, — den är i Magqndt , 
hwariill orsaken är jordens Mande odling och-deraf bttfwey möjlighet för 
heinmansklyfmng i mindre delar samt flere Torps anläggande. 

Folket. Dess bildning, hwad Allmogen rörcr, sträcker sig mdast 
till lärande af Christendomen och hjelpclig ssrifiung; de§ sedlighet är i all¬ 
mänhet oklanderlig. Det har anlag för allahanda slöjder, förfärdigar 
sjclf alla sina äkerbruks-redffap och bygger sjelf sina hus; tillwerkar hewlna 
alla wanliga wäfnader, deraf en stor mängd för Städernas behof a M t r a s , — 
har inom sig alla nödige handtwerkare, — är flitigt i arbete, och har hittills 
lvarit l allmänhet wälmäettde, men alt denna wälmäga är i aftagande 
stönjes af lagsökiungarnes ikado mångd och de under sistförflutna aret, 
mängdubbelt emot förta ären hällne kzccutive alictioner Fastigheter, hwar-
till den minffade asjättmngen och laga priset pä Landtmanna waror af alla 
ssag, äro orsaken. Pä arbetare är ingen brist, men prisen pä, dagswer-
ken äro likwäl nu lika sä höga, som dä fpannenMcn och öfrige nödwän-
dighets-waror gällde mycket mindre än nu. Orsaken är lättheten för 
dagswerkarcn att äfwen vä han arbetar mindn, hafwa sin utkomst. 

3:o Näringar. 
Jordbruk. Detta utgör Landets huvudiiäring. Brukninas-

fät t t 
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M e l Hr olika u!i olika trakter af Länet. W i Tjusl härader bluraS i 
allmänhet twesHde eller jordens besäenoe med räg eller hwete hwartannat 
sr. Uti de öfrige HHraderne är deremot tredinassädet det allmännaste, 
der 1/3:del af jorven besäs med rHg eller hwele, 1/3.del med korn, hafre, 
ärter/ lin och potatoeS, och i/z.-del trädes. Der lresäde brukas, odlas Po. 
taloes pä den del af jorden, som för Hret är i bruk, och öswer allt i Länet 
odlas denna wäft till sädan myckenhet, att hela bränwinS,tilllverkningen der-
pH är grundad. Circulalionsbruk är blott pH fH ställen antaget, men nyt« 
tan deraf begynner att mera allmänt inses, och pH de trakter, der localen 
tilläter elt sädant brukningssätt, blifwer det troligen snart mera gängse. 
Trädgärdswäxter odlas i allmänhet till husbehof och i granffapet af StH» 
derne äfwen till afsalu: hampa och humble endast li l l husbehof, men lin i 
manliga är, mera sn a Landet förädlas, sH att betydlig försäljning deraf 
stjer, sä wäl i Städerne af Länet, som uti angränsande Län. 

Sådes-productionen sr, ds miswäxl icke inträffar, större sn Läntl larf-
war, hwilket förhällande först i senare aren inträffat, och derlill hafwa or-
sakerne warit tillmätande odlingar bfwer allt i Länet, Spannemältnsbespa» 
ring genom anwändandet af potatoes til l mängfalldiga behof, hwarlill endast 
spannemäl tillförene brukades, och synnerligast l i l l bränwins-brsnmng. 

Nägra mechanissa äkerredssap, andra än de wanliaa öro icke i allmän» 
het brukliga. D e st»sta Potzetzionater hafwa trbstwerk» s«nn dragas af 
Qvar. 

Boskapsskötsel. I allmänhet Hr foder.tillgängen icke uti l«lm« 
peligt färhsllande till den i bruk warande äkerwidden. Härdwalls-ängen 
sr mindre bördig och försämras genom för strängt betande om hösten. 
Warningar häremot hafwa ä Konungens Befallningshafwandes sida icke 
saknats. Madängarne äro deremot bördiga. Genom de mänga redan 
stjedda och under arbete warande odlingar af Masar och K ä r r , ftm sedan 
twä till tre stördar säd derH erhällits igenläggas lil l äng, och genom en 
del af den redan i bruk warande öfrige äkrens insäende med gräsfrö, som 
nu böljat mera än förr widtagas, ffall otwifwelagtigl foderlillgänäen ikas 
och Voffaps.stötseln förbättras samt äkerbrukel äswen delyenom romma t 
ett fördelaktigare stick. BeteSmarkerne Hro i ssogstracterne lillräcklige och 
gede, men i de öfrige tracterne otillräcklige. Boskaps-kreaturen äro i all-

2 
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mänhet af ett smätt ssag; men Posicsiionatcme hafwa dels genom direct 
inföiffilfning iflän Hl-lskln och dels grnom anskaffande frän ställen inom 
LalNel, der större stag gifnits, förbätlrat Kreaturs.raccn, och d«t är att 
förmoda att, i dcn mo» Allmogen kan öka siiui foder-lillgangar, den äfwcll 
siall fsrssaffa sig isrän Potz^ionaternes Ladtigärdar ett förbätlradt kreaturs, 
stag. Ladugårds afkiistninqcn är i alla afsnnden tillräcklig, ic'e allenast 
för Länrls bchos, utan lämnar äfwen ett bilydcli^t önverstolt af ssaglbostap 
rch nägot smör, som säljas lill Hufwudstaden cch till Carlsnona. 

I dcn mon Zlkerbrukct är i Maqande, ,själ- Boffaps-ssstslln sfwen i 
allmänhet lill förbättring, och ehuru priscrnr pä Lavugärds-afkastningen inr 
ärv lägre än de sona 5ren, har sädant icke hmmil att werka ofördclaaligt 
pH deŝ  ffölscl; — för brist pä hö innewaiandc är har dock antalet af 
Krcalur »näst för tillfället pH flere ställen lninstas. För-afweln år i scdnare 
tider mlickrt föibältrad i smmcrhct hos Pl.^^ionattrne, som afsätla anscn-
ligt parti sin ull, huvudsakligen lill Klädee-Fabriquanterne i Norrköping. 

Skogar. Som ofwan är nämndl bestå Skogarne här i Länet 
hufwuvsakligen af Furu, Gmn, Ek och Björk ; derförman finnas i mindre 
nwn alla andra i Landet wanliqa tlädsiag, säwm Bok, Ahl, Asp, Ass, Lönn och 
Lind med flere. Ehuru FurnffoMrne. som äro de förnämsta ärligen för, 
niinssas genom ständig och belyolig afwerkning, utan nägon äterplanlering 
och utan tillbörlig wärd om de unaa träd, som uppwäfa af sig sjelfwa, på 
dcn mark, der de gamla blifwit fällde, äro ännu i Länet ansenliga stogstill-
gängar i de trakter, som äro något afiägse frän Släderne och Lastnings-
plalserne, niln omkrina detze är den till det mästa medtagen. Hwarken 
allinänna Lagen eller särstilta Författningar inssränka ägare af detta stags 
srvg i hushållningen dermed, i annat afseende, Hn att detz afswedjande pä 
slenbundcn mark är förbudet. Mänga tusende Tolfter Furubrädcr och 
plankor och ett ansenlig, antal bjelkar försäljas ärligen uti Städerne och 
wid Köpingacne, och dctza Skogsproducter utgöra förnämsta- erpsrl-aitiklen 
frän Länet samt äterbringa belydlige pmningesummor bland allmognl. Det 
wore derfäre af wigt om nägra medel kunde anwändas för ästadkomman-
bet af huslMning med ssogstillgängarne. Granffogen, hwars träd sr 
Nlindre dugligt och mindre begärligt, är mera sparad, Ektffogen, som å 
Ärono» och Krono-ffatte jord ej fär fällas, utan efter Konungens Befall-
ningshafwandls tillständs.resoluliontr, är wäl Hnnu betydlig, men ej af sär-
deles godhet, och md den undersökning, som för 2:ne är-sedan b l i fw i t , sä 
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Kongl, Maj:ts Nådiga befallning, förlagen af denna Skog, har, i föchäl-
lande till mängden dcraf, en ringa del funnils för Kongl. Maj:ts och Kro¬ 
nans dehof rugelig. Vjöi krogen, son, wärcr hastigt och sprider sia wid¬ 
lyftigt omkring, förser öfwerfiödi.gt Länets innebyggare med brännwd, och 
deras föls.mdes äfwen betydligt till andre Län, lmfwudsaNiaen li!l Vlcking. 
Recognilions-stogar finnas icke i Länet. De fläste stogar äro sto»ffiftade, 
vch wid i senare lider, pä ett och annat ställe ftretaqel Enskistr, har Sco-
gen, likmätigt förfaltningarne, bliswit ornbbadt bibehållen i det stifte hivar-
uli den förut warit delad. »» Uti högst fä byelaa, och det endast uti de 
tninssa, Hr skogen ännu samfsnia, och blott u!i 2:ne härader as Länet/ mm-
ligcn Handbörds och Norra Möre, finnas häradsallmänningar, en uti 
hwarje, hwarest de hemmans äboar inom härad«t, som sakna egna ssogS-
tillgÄngar njuta efter behof och »illgsng utsyning. Cn Kronopark finnes 
nära intill Westerwik, hwarä likwäl är fbga skog. Om Bränntovf finncs pä 
ttägot ställe i Länet är ännu icke kändl och bchofwet deraf har ännu icke 
inträffat. Allmogens hus uppföras nu tämmcligcn allmänt pH stenfot, öf, 
werstn)kas mco rödfärg och förwaras deri,qn,om cn längre tid frän röta; — 
de imedas ock ganffa beqwämt. Stängsll-sättet är i allmänhet dct gam» 
la med sä kallad ffid gärdesgärd af spjclad gran eller furu; men pä flera 
ställen, der odlingar företagas genom stenbrptnlug anwändcs stenen till 
gärdesgärd. 

Bergsrörelse. Endast 2:ne Ierngrufivor vch den oswannämn-
de Tobolts-grufwan finnas i Länet, de 2:ne förra uti Norra Tjusts Härad, 
den ena kallad StenSnäs i Ukna Socken och den andra Tkärsjö i Tlp-
serums Socken och den ftdnare i Södra Tjust, kallad Gladhammar uti 
Gladhammcns Socken. Denna Cobolls grufwa är inom de sistförstulna 
fem Hren, sä som ofwan är anmärkt, upvtaaen liti Gladhammars nedlagda 
Koppargrufwa och- drifweS med största fördel, Ncdlagde äro Solstad 
och fdrrbelörde Gladhammars kvppargrufwor, den förra i Misterhulls 
Socken af Tunaläns hsrad. Orsaken »ill Solstad grufwaS nedläggning 
war den mängd af »alten, som dcr samlade sig, och hwars uppfordring 
hittills, vaktadt ftere försök, icke kunnat ästadkommas, och i Gladhainmars 
Mfwa upphörde malmstreckct. 

Tillgängarne pä malm u<i förensmde jerngrufwor åro icke i aftagan, 
de. Masugnar finnas 11, nemligen 6 uti Tjusts härader, 2:neuti As. 
pelands, i uli SäfwldtS, 1 uli Handbölds vch 1 uli Södra Mbie bära». 
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Den sistnämnde driswes icke af brist pH ffogstillgäng och malm, men de 
ifrige äro alla i gäng, och fä sin malm, dels ifrån ofwanberörde Grufwor, 
dels ifrän Htssillige i deras grannskap warande sjöar, och dels ifrän Vster» 
aöthlandS och Nyköpings Län, dock har driften de senare 2:ne älen, i an« 
seende till brist pH sno och deraf uppställ hinder för kol- och malm-trans» 
porter, warit mindre lissig. IernbrutVn ärv till antalet tretton, 6 uti 
Ljusts, 3 i Aspelands, 1 i SefwedeS, 1 i Handbörds, i i Stranda och 
1 i Södra Möre härad, rörande hwilkas drift i senaste aren, detsamma 
aHller, som, i delta afseende, är sagdt om Masugnarne. Detzutom finnas 
älta Kniphamrar och fem Iernmanufaclur-Werk och Gjuterier. Alla des. 
sa Inrättningar, utom Masugnen i Södra Möre synas blifwa drifne med 
fördel för ägarne, son, alla anses för wälmäende och förskaffa arbetSförljenst 
Hl mängfalldiga hushäll. Priset på jernet har de sednaste a.ne ären 
warit mvetet under hwad det war ar föregsende, men lillwerkarne hafwa 
dock troligen funnit sig belåtne, dä tilllverkningskostnaden, i anseende till 
svannemälens laga pris. äfwen warit mindre än förr. 

Ett Alunbruk finnes i Södra Möre Härad, som drifwes med mycken 
kraft, och hwilket anses för en lönande rörelse, ehuru behällna inkomsten 
mäste mycket förminstas, derigenom, att Alunstiffern mäste hämtas »frän 
Oland. der bruket äger sitt utmäl, och hwarest det i forona dagar warit 
anlagdt. Manliga lillwerkningen för aret uppgär till 1300 Tunnor. 

Fabriker, Bruk och öfrige Näringar, hwilka icke höra till 
Bergsrörelsen. 

Af sHdane finnas Nittiossu, hwaribland Hrs Ett Krutbruk, Sexton 
Pappersbruk. En Bomulls, och M e StlUmp.Fabrik, Tjugo Garfwerier, 
Nitton Walkstampar, Tjugo Tegelbruk, Nio Oljeflagerier. Tre Färgerier, 
Ser Kiimöesbruk, Ett SkeppSwarf och ett Sockerbruk. 

Vtrump>Fablikel anses ganssa litet lönande, och lillwerkningen derstä» 
des är obetydlig. Sockerbruket har redan fö» fyra sr sedan afstadnat, 
i<tt derföre att ju rörelsen warit fördelagtig, men emedan ägarne saknade 
det stora förlag, som föl en förmonlig brukels drift fordrades. De bfrige 

af 
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af ofwanberördc Inrättningar synas lönande, äro cnlige med Ortens läqe 
vch natur-tillgångar, samt hafwa tillkommit och dristas utan allt understöd 
af Allmänna medel. Krutbruket njuter dock ifrän Krono. och Kronofkatte 
hemmannen i Fliscryds Sock.n allt det wirke, som wid Bruket erfordras, 
bwavrmot dcsie Hemman äro befriade ifrän Klonoffiuls. 

Binäringar. Jagt , — denna är icke af nägon belydlighet, id-
kas i allmänhet mera för nöje än för winst. — Fiffel dercmot wid Länets 
kuster och uti Skärgarden är lönande. — Dcr fängas alla är mycket Smä-
sill eller Strönnning, och somliga är tillräckligt deraf för Länets behof; äf-
»vensom alla andra uti Osterjjön wanliga Fistsorler. — Skäraärdsboarne 
äro i allmänhet ganffa wälmäcnde. —Tjärbränning idkas allmänt i skogs-
trakterne, ehuru fördelen deraf icke aoscs swarande emot wärdct afde dags. 
»värkcn, som pä denna handtering mHste anwäncas. Kolmng ffer hufwud-
sakligen pä Iernbruksägarnes enffilta stogar, dcck kolas äfwcn af andra 
Hcmmansägare i grannffapen af Bruken, - och denna näring anslS fördel-
aktig. Potlassa tillwerkas endast pä ett ställe i Länet, — och det högst 
vbewdligt. — Orsaken sr brist pä bokskog i den Orten. Saltpetter till-
wärkas betydligt, och Länets hela Saltpettergärd ulgöres deraf. Här fin. 
nas 25 Saltpetter-Plantlador, för hwilkas anläggning ägarne njutit under, 
stöd af Staten, med 50 R:dr Vanco för hwardera , vch I ikarne af denna 
näringsgren draga deraf betydlig fördel. Linne, och Mc.wäfnadcr förfär¬ 
digas i alla stugor pä Landet, och de förra, uti de mindre fruktbara trak-
ter af Länet, till betydlig myckenhet.- Med begge ssagen driswes handel, 
sä wäl ä Landtmarknaderne, som i Städerne. Med forslande af waryr 
sr ej nägon förtjenst af betydenhet, utom i lrakterne af Iernbruken , hwil-
kas essecter transporteras Landsvägen ti l l närmaste Stad eller Köping. 
Winter-siöjder äro linne, och yllespänad och wäfnad, der»l,ed Qwinnfolkm 
sytzelsätta sig. säsom ofwan är anmärkt, förmonligt. Mannfolkens lid om 
wintern upptages med ffogsarbete och tröffning. Sjöfarten sytzclsälter 
mycket folk, medelst transporter af Skogs- och Bruks.eGctcr, dels emellan 
Köpingarna och Städerne i Länet, och dels deremcllan cch aflägsnare orter— 
Farkosterne tillhöra i allmänhet dr Handlande i Slädeme eller Köxingarne. 
För manskapet är förtjänsten mål icke stor men säker. — Deremol har det 
wisat sig, allt för ofta, all ds Allmogen lägger sig till Fartyg och begagnar 
dem i egna handelsspeculalioner, denna näring warit förderswclig. Bonden 
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dar ej förmält beräkna resultatet af filt förelag. Af okunnighet om För. 
fal ln inMne har ban blottställt sig för widare sollufter, förlorar hagen för 
filt lvanliga arbete, och finner sig stntcligcn hafwa onyttigt förspillt den tid 
och dc tillgångar, som han med fördel kunnat anwanda pä jordbruket. -

Handel. Skogs- och Bncks effecter, Ladustärds<afkasining, Linne-
och M>>väfnad<r siuut Fisswavor försäljas dels i Städerne, dels i Köpin-
gamc samt ä Landlm.ukn^dernc. yiägon annan handel a Landet drifwes 
icke. Mangfalloige och goda wägar i Landet samt Länels längssräckta läge 
wid sjökusien gör communicalioncn emellan alla pnnctcr lä!t. Gärdfarihan-
dcl idkas ej af Länets Innewänare, men We,7Mhar besöka det i betydlig 
myckenhet. Der sscre wägar finnas nödiga bliswv'» de tid tster annan an-
lagde, och marknadsplatserne i Länet äro lillräcklige emot behoftvet. — 

4:o Politisk Författning. 

Kammarwerk. Nägra änyo Skattlagde, as öde upptagne 
eller i ödesmäl fölfallne Hemman finnas icke i Länet. Nybyggen, efler ffed. 
de honnlattsklyfliinqar, äro deremot niänga, som inom senast förflutw fem 
ören tillkommit. Nästan nti alla Vpelag hafwa ägorne undergalt storffif-
tesdelnin.q, mei, pä fä ställen hafwa cnffiften blifwit företagne. Markens 
bessaffcnhtt i allmänhet tilläter icke detta dclningssstt, utan flere grannars 
sör siora lidande. Likwal äro mänga sprldda ttaktcr, der Enstiften kunna 
öga llim, när Iordägarne wilja inse fördelen deraf, — Att Bruk och Wat-
tcnwerk, hwilka alla för sin drift Hga rättighet att uppdämma watten, för-
orsaka sior städa pä de ofwanföro sädane anläggningar warande sidländta 
ägor, är otwifwelagtigt. I synnerhet inträffar detta omkring Em.äen och 
Slängan, wid hwilkas bräddar ss«re tusende Tunneland lida aföfwsrswäm-
ning. Tabellen för Landet upptager de Hemman af olika natur, som till-
höra Kronan. Nägra andra Lägenheter, säsom B r u k , Qwarnar eller 
dylika, Kronan tillhöriga finnas icke. Clt hemman uti Törnebu af Cal-
mar Socken tillhorer Calmar Hospital; 6 1/4 Hemman Ml Säflvedes HH-
rad och Lönncberga Socken tillhörer Upsala Domkyrka. Flers till säda-
na stiftelser anstagna Hemman finnas ej. 

Stats-Bidrag. Då Landtmannen hade en mera l i M 
ofsåtlning af fina producter och sämedelst fick tillgäng pä penningar, utgjor-
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des Allmänna Områ och Vcswär med lätthet, och tyngden deraf pä Närin, 
garne war icke kännbar. Nu utgöras stattec och ulffplder med swärighet, 
och wcrkan, penningebcisten, mäste blifwa ofördelagtig pä näringarne, men 
fältet, på hwilket allmänna Onera ut,gä här i Länet har dcrpä intet infly¬ 
tande. Den ena orten clr framför den andra i detta afstende fur lägets 
ssull, hwmkcn Kynnad eller tnickt. Twenne allmänna Landswägar ssenom-
stryka hela Länels längd/ och flera allmänna »rägar genomskära det pä brev-
den, sä att af Kronostjuls och inqvartering känna Länets Innewänare nä¬ 
stan lika tyngd. Lika förhällande inttäffar med Gästgifware-ffjutsen, dä 
wid alla större wägar Gästgifwaregärdar äro, inrättade. -

Grunden för utfinnandet af de wärden, som uti Tabellen blifwit för 
Allmänna Onera och Beswär utförde, är, bwad Vewillningcn widkommer, 
hämtad ur 1822 ärs Taxerings-Längder, och för ständiga räntornc l,,edium 
af sistförssutne fem ärs markegängspns. För bestämmandet af kostnaden 
för indelta Knekte, och Bätsmans.hället, har man antagit, att indelt Sol¬ 
dats med beräkning af hwad hans Torp, om det bortarrendeiades, ffulle 
ftifwa, kostar i ärligt uliderhällanpe 60 R:dr Banko; — en Vätsman 50 
R:dr, - en Hutzar 120 R:dr, och en LifGrenadier, med inberäkning ai 
Vacance-afgiften för hästen, 133 N:dr is §. allt Banco. - Knekte, och 
Bätsnianshällets klädespersedlar, ätnjutande spänne mät och förenämnde 
Vacanc-afgift är förivandlad till penningar efter förberörde medelpris, x» 
Clericiets aftöning är olika uti olika Socknar, men öfwerhuflvud har blif» 
wil antaget, att de fördelar det ätnjuter, efter fem ärs medelpris förwandB 
lade, uppgä för hwarje Pastor, af hwarje helt Hemman till 11 R:dr 24 ff, 
för hwarje Capellan till 4 R:dr, och för öfriga Kvrkobeljeningen till 3 N-dr 
allt Vanco. 

De bidrag, stm i allmänhet göras till de Fattigas underhäll i Bock-
narne, bestäcnde af spannemäl och matwaror och nägra lasi wcd frän hwar¬ 
je Hemman, förwandlade till penningar, uppgä till omkring 4 R:dr Vanco. 
Skjutsningen ansts nu mera i allmänhet icke för nägon tyngd, i anseende 
M den höga lega, som betalas, men dä det tikwäl för somliga Hemman 
kan lvara annorlunda, Zar »värdet af detta beswär, inberäknadt Krono-
ssjutsen blifwit upptagit lill de i Tabellen utförde summor. WäMllmngs-
btswärct är olika kännbart uti olsta trakter af Länet; — wHrdct deras är 
utfördt efter de uppgifter, som derom erhällits. Diverse Onera och Bcswäe 
säfom Tings. Kyrk.o- Prestegärds- och Arresthus-bygglmdcr, Jagtrcdffaps 
undellMande och Skallgångar samt brefbäring, träffa Hemmanen olika efter 
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deras olika nalur, och har derföre icke kunnat öfiverhufwud lika ulföras, 
men i den mon dela beswär ätfölja de ftrffllta Hemmannen, äro de, efter 
hwad ssäligcn anlages kunnas, utförde. 

Politi. För ordningens och sedlighetens widmakthållande, äro 
nf Konungens Vefallningshafwande stere Författniligar widtagne. Ord-
ningsmän finnas uti hwarje Vyclag. - De ombytas hwarje är wid Wal l -
borgsmäsio Sockncftämma; - handhaswa Vyordningen, som är gifwen för he-
la Länet och haswa dctzntom särskilta för dem utfärdade Instruclioner. 
Fjerdingsmånnen hafwa Hswen inftructioncr för deras förhällandf. P å 
lilla Gästgifwaregärdar mäsie cn Fjerdingsman ä Helgedagarne wara tillstä-
dl,'s, för Xlt der asböja oordcntlig lefnad. — Skolor finnas i hwarje 
Sockcn, der Allmogens barn, emot betalning till S?olemDaren lära att lä-
s.i och ssrifwn; nu'n Underwisningswerk för ssöjder finnas icke. Öfwer 
hälsowärdcn hafwa Kyrko-Räoen inseende, och wid af dem, hos Konungens 
Vefalliungshafwande giord anmälan om behof af Lskarc-biträde, förordnas 
Provmcial'Läkarne, alt sädant biträde lemna. — Uti alla Församlingar fin-
nas V^cinattmer, som oklanderligt fullgöra sina skyldigheter. Faltigför-
sörjningen ästadkommes i allmänhet genom spannemäls och matwarors lem-
nandc lill de bchöswande, efler hemmantalet; blifwande dcrjemte de mest or-
kcslösa härbärgerade uli Socknarnes Fattigstugor, som af Socknen gemen-
samt underhälls. Hwad Allmän Lag och särstilte Författningar stadga i 
asseende pä Gästgifwerierne är sammandraget uti en Kungörelse, som år 
tryckt framför hwarje Gästgifwcri. dagbok, och om de gifna föreffriflerne 
ändosättas, uteblifwa icke ätal och answar derföre. - För rosdjurs ulödande 
äro Warg-gropar pä flera ställen i Länet anlagde. — Jagttyg underhällas, 
och ställning anställcs. dels ä inhuggen ludcrplats, dcls pä andra ställen 
der rosdjur wisa sig. 

5:o Städer. 

Calmar. Innewänarnes antal år 4,727. Stadens nsringsfäng 
grundar sig hufwudsakligen pä handel med Skoas- och Bcurs.tffccter, som 
hilföras icke allenast frän största delen af delta Län, dels stö- och dels land-
wägen, utan ock frän fiere Socknar i Kronobergs Län. och hwilka exporte¬ 
ras hufwudsakligast pH Holslein, Danffa öarne, Lybeer, Pommern och 
Mekknburg, med de Handlandes egna fartyg. Några expedilioner göras 

äfwen 
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Hfwtn ärligen till Medelhafwet, hwariftän Sal t hemföees. Handeln Hr i 
fallande, hwartill brist pä penningar ä de Orter . der Effecterne afstlttas, 
är »vällande. I den n,on detza betalas däligl utomlands, msste de Hand. 
lande här fälla intöpspriserne samt inskränka sin rörelse; och säledes har 
handelns nu warande tillständ otwifweldgtigt elt menligt inflytande pä Nä-
ringarne i Landet. Här war tillförene allmän wälmäga, men för närwa, 
rande är falligdomcn allmännast. Af Fabriks,inrättningar finnas lre, för 
snus. och lodaks-tillwerkning, af hwilka en i synnerhet bragt ägaren till wäl-
ständ. De andre twä dnfwas i smält och anses äfwen i sin mon lönande-
Ett Sockerbruk, som ärligen lillwerkar mycken och wäl crebiterad wara, 
tros drifwas med fördel. Här finnas 2:ne Skeppswarf, as hwilka det 
ena, inom de sednaste fem ären blifwit nedlagt, och det andra driswes högst 
obetydligt; — följder af stagnation i handeln. - Handlwerkerierne ärv uti 
en rälia belägenhet. Flera mästare finnas uti alla profetzioner. än som 
kunna finna sytzelsättning, och en mängd icke mästare brottas med dem om 
det arbete, som kan wa,a att lillgH. 

Några särffilta prohibitiwa Förfallningar till fördel för Staden gis-
was icke. - Gladens jord anwändes hufwudsakligen till äker för räg. hwete 
och korn samt potatoes, äng och betesmark. En ringa del bruras f5r 
trädgärdswäxter. 

Uti Staden finnes en Trivial.Skola, med en särstild clatz för dem, 
som egna sig Ht närande y r fen ; — Ett Gymnasium, samt widare en af 
Staden underhällen skola, der baen af den fattigast, delen fä för intet 
lära Christendomen och alt ssrifwa. Sjukwärden härstäde« besbrjeS af 
en Stads-Chirurg, som löms af Vtadeti. En Provmcial Läkare, en La» 
zaretts-Lätare och a:ne andra practicerande Läkare äro äfwen här boende 
vch betjena dem. som sro i behvf as deras hjelp. - Utom det att Staden, 
dels genom tazeradt bidrag, dels genom de wanliaa och dels genom bftver-
enskomna Ofgifte, till de fatliga, undethHllel en inrättning, hwarmed emel-
lan 80 och 40 fattiga franfallna barn njuta sida, klsder, underwisning uti 
att läsa, stlöfwa, räkna samt uti b» siöjder, hwarföre barmn kunna hafwa 
fallenhet, till deH de blifwa femton är gamla, underhällaS Tols slderssigna 
Personer uti Stadens fattighus; hwarzemte äfwen andra kunnbarl fattige 
personer njuta en gäng i bwarje mänah ett efter tillaöngarne lämpadt ven-
mnge understöd. - Et t Lazarett kör Lamt med 34 langar, der bunvudsak-

4 
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ligen Vmerisst sjuka söka bot, är här beläget, hwilket underhälles dels med 
dct bidrag, som Kongl. Seraphimer-Ordensqillet lemnar, ,och dels med den 
i Länet utgäcndc allmänna Curhus-afgiften af 3 y. för hwarje mantalsstcif-
wcn Person. Här är ock ett Därhus för 8 Personer, som underhälles dels 
af egna fonder och dels af Kongl. Seraphimer-Ordcnsgillet. 

Westervik. Folkinängden är 2,672 personer. NäringsfHnget 
zrundar sig pä uttikcs handel. Den drifwes medelst export till afiägsna» 
re orter af ortens probucter jern, beck, tjära, bräder, plankor och bjelkar, 
hwarpä dock i senare ärcn warit liten eller ingen winst. Denna handel 
har dock bidragit, att f a t t M n kunnat kostnadsfritt segla til l främmande 
orter, der de under senaste tiden funnit nägorllmda lönande frakter. W w 
älerkomsten hem medföra de wanligen falt. Inga andra manufaclurer fin-
nas der än en Klädesfabrik, soin tillwerkar goda och fasta kläden, men 
hwarä dock är trög afsättnina, som torde härröra frän en nu mera 
inskränkt förbrukning, och pä andra orter ökad tillwerkning af denna wa-
ra. Om werkan af handelns släta tillständ pH öfrige näringarne,,och be» 
lägenheten af handtwerkerierne gäller här hwad som rörands detze ämnen 
ör sagdt wid beffrlfnmgen öfwer Calmar. — 

Uti Westerwik sinnes en Elemenlar.Skola, der Läraren lönes af Sta¬ 
ten. För sjukwärden är en Stads-Phosicus, som Staden löner, bwar. 
förutan fiere Läkare der äro boende som betjena de sjuke. Der är ock 
under de sednast förslutne fem aren inrättadl ett Curhus med 14 Sängap 
lör veneriskt sjuka, sä wäl frän Staden, som frän Landet deromkring, 
hwilkct underhälles af enahanda tillgängar som Lazarellet i Calmar. -
De fattige i Besterwik underhsllas, dels med ränta af ett genom gäfwor 
och testainenten iamladt capital 2900 R:br och dels genom taxeradt ärligt 
bidrag af 900 R:dr samt witza procent af Boupteckningar och Auctioner. 
Med detza inkou,ster underhälles äfwen en Arbrlsinrättning för 2 ; falliga 
barn. — Här finnas detzuton» 2:ne Fattighus, det ena inrältadt af fram» 
ledna Fru Cederflycht med en fond af 5,555 R:dr 26 <i. 8 rst. och del an, 
dra af Staden. 

Uti Tabellen Hr for Westerwiks skjuts intet wärde nlförbt. emedan den 
mgores af Fpra under Staden lydande Torp , ulan att Staden dermed 
delungas. 
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Wimmerby. Innewänärnes antal stiger endast till 893 personer. 
Städens bestsnd är hufwudsakligen grundadt pä jordbruket och i mindre 
mon handel med kramwaror, ofar och viclualier samt handtwerkerier. 

Stadens Handlande först kringliggande trakt med de förstnämnde och 
lillhandla sig de senare Articlarne, dem de hufwudsakligen afsätta pä Stock. 
Holm. Genom flere wid Wimmerby sammanstötande allmänna wägar har 
Staden öppen communication pä alla häll. 

Handel och Näringar derstädes kunna uvder de ststförssulna fem äcen 
icke anses hafwa stigit eller falllt, utan äco i lika stick. Genom den i Fe¬ 
bruari: mänav sistledit Hr tinade eldswäda, hwarigenom Staden till betyd¬ 
lig d,l lades i affa, wälladeS wäl för ögonblicket fullkomlig stagnation i all 
rörelse, men de Brandskadade erhöllo hastigt understöd och blefwo snart i t i l l , 
fälle alt fortsätta sina yrken. Stadens Folkmängd har »väl efter denna 
olyckshändelse blifwit förminffad pH omkring ett hundrade personer, men 
desie hafwa warit sädane, som ej kunnat bidraga lill ttefnadm derstädes. 
Ekuru obetydlig denna Stad är och fastän den handel, som der drifwes 
mäste lemna ringa winst, emedan Stadens Innewänare äio och hafwa i 
längliga lider »varit fattiga/ har den ändock ett fördelagligt inflytande pH 
Landets cultur och näringar, ty den k nigboende allmogen är i allmänhet 
lvälmäende, och rätt mänga deribland formögne. Nägra prohibiliwa För¬ 
fattningar till Stadens förmon gifwas icke. — 

Handtiverkarne äro i allmänhet fattiga, dock finnes en och annan be-
hällen. - Landlmannen köper wanligcn ä marknadcrne pH Landet de handt-
werkswaror som bchöfwas och Staden Wimmerby drager ocrföre blott l i l l 
en ringa del, wid afsäitmngen af dche W a r o r , förmon af LandlmannenS 
förmögenhet. -

Jorden anwändes niässadels till producerande af Spannemäl, ^ota-
loes och Foderwårter. Den brukas i allmänhet wäl och har Staden i 
manliga är Potatoes och Halm öflver sitt behof, samt afläter öfivcrffottet 
till Landtmallnell. 

För underwisningen finnes i Staden en Trivial.Skola med en Rec-
tor och lwenne Colleger. Sjukwärden bestndes af den i Staden stalione-
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rade Provincial.Medicus för Norra delen af Länet. - Fattigförsörjningen 
som ster af Stadens Läne.Magazin och Fattig.Catza åHr otillr<lckelig till tig-
Miets förekommande. En fond för detta ändamäl har begynt samlas ge-
nom friwilliga bidrag, m«n den är ännu icke sädan, alt nsgon föländring 
i Fatligförsörjningen kunnat widtagas. 

Calmar Lands-Cancellie ut supra. 

Å Landshöfdinge-Embetets wägnar. 
A. STRÅLE. C. M. LUNDSTEDT. 
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Stråle. C. M. Lundstedt. 



Calmare Län. 
Tabell för Landet. 

Calmar Lands-Contoir den 27. December 1822. 
på Landshöfdings Embetets wågnar 

Stråle. C. M. Lundstedt. 


	Kungl. Maj:ts befallningshavandes i Kalmar län till Kongl. Maj:t ingivna femårsberättelse år 1822
	Inledning
	Kungl. Maj:ts befallningshavandes i Kalmar län till Kongl. Maj:t ingivna femårsberättelse år 1822
	Innehåll
	Underdånig berättelse
	1:o Länets allmänna beskaffenhet
	2:o Inwånare
	Folkmängden
	Folket

	3:o Näringar
	Jordbruk
	Boskapsskötsel
	Skogar
	Bergsrörelse
	Fabriker, Bruk och öfrige Näringar, hwilka icke höratill Bergsrörelsen
	Binäringar
	Handel

	4:o Politisk Författning
	Kammarwerk
	Stats-bidrag
	Politi

	5:o Städer
	Calmar
	Westervik
	Wimmerby


	Tabellbilaga
	Calmare Län. Tabell för Landet
	Tabell för Städerne i Calmar Län år 1822






