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1:0 Lånets Allmånna Beskaffenhet. 

N yköpinc; Län, vestra delen af Södermanland, innehåller Ii Mil i längd, 
g Mil i brcild och i rymd 66^ qvadrat Mil, samt gränsar i öster till Stock
holms Län, i norr till Mätaren, i söder till Östersjön och Östergöthland, och i 
vesfcr till Nerikc. Länet som bestar af 10 Härader, neml. Jönåkers, Rönö, 
Holcho, Oppunda, Willåttinge, östeiRekaine, VesterRekarne, Åken, Daga 
«»ch Selebo, geuoiriskäres af en mängd Vatten, nemligen sjöarne : Mälarn, 
Hjelmarn, Båfvcn, Ltaghalsen, Yngarn, Albosjön, Björksjön, Vilaogcn , Björn-
iunda sjön, Borrsjon, Bysjön , Djulö- och Dufveholmssjöartia, Drefviken, Dun-
kersjön, Flodasjön, Frustunasjön, Fysingen, Hallbosjön, Högsjön, Kilsnaren, 
Klcinmingen , Liksdammen, Lockvatoet, Lysjön, Magelungen, Manen, Näshul-
tasjöti, Näsnaren.Runviken, Sillen, Skogsjon, Skärsjön, Tisnarn, WingSkcrsjön, Vinen, 
Visnarn, Alången, öl järn, Eknarn, Fleten, Frustunasjön, Kappstasjön, Klem-
iningen och Ludgousjön, jemte en mängd smärre Skogssjöar till ett icke en 
gJng kändt antal . samt utom ett likaledes okändt antal mindre vattendrag, 
Snötnmarne: Nvköpingsån, BergshatninarsSn, Björkvikfän, Forcsaström, Veds-
broSn, Näshultaän, Eskilstuna- och Thorshälla ström, Jäders- och Tjula än, 
Trosa an, Bälingean, Svärta eller Norskan, BergaSn, Helleforssän, Husby-eller 
Lundbyan, Skepptts ån och Åkforssån, hvilka strömmar och 5ar, likasom alla 
de öfriga vattendragen utfalla dels i Hjelmarn och Mälarn och dels i Östersjön, 
nemligen i Hjelmarn och Mälarn de pä den Norra och i Östersjön de p8 deo 
södra sidan om den största af en mängd i Länet varande Landhöjder, hvilka 
styra vattnen tvärt emot hvarandras directioner. Denna största af Landshöjder
na sträcker sig i ft ån Nerike öfver Oppunda Härad samt vidare än pS ena än pä 
andra sidan, men altid utmed gränsen emellan österRekarne och Willättingt 
samt Åkers och Daga Härader fram emot Öknebo Härad i Stockholms Lin. 

Skogar*i, egentligast vid Linett gränsor, sätom i trakten af Östersjön* 
öster götaland, öfver den sä kallade Ralmirden, öfver Jönikers och Oppunda 
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Härader samt intill skillnaden emellan Daga Härad och derintill stötande trakt 
af Stockholms Lån, men åfven inne uti Länet, hafva åtminstone hitintills ieke 
ansetts gifva något inflytande åt climat och cultivation, och komma förmode-
ligen icke att hädanefter göra det, då de i senare tider dels genom stormar 
och skogseldar och dels gendm hoglöshet för deras användande med beräkning 
af framtida bestånd, betydeligen afragit, hvaribland i synnerhet som orsak må 
nämnas en ofantelig åtgång af stör till Gärdesgårdar och särdeles den ännu ifrån 
äldre tider fortfarande vanan att begagna rrindstör, i stället för klyfstör, hvarigenom 
till hvarje stör ett träd medtages, åfvensom svedjande icke blott af sådan mark som till 
åker och äng i en framtid kan begagnas, utan åfven på höglånta., endast till skogs-
växt tjenliga ställen, hvari likväl medelst Kongl. Förordningen d. ? Mars 1819, 
någon ehuru otillräcklig inskränkning blifvit gjord; hvarföre ock de med fä, 
knapt märkbara undantag, icke kunna anses gifva anledning till binäring, men 
aldrig till hufvudnåring beräknas; hvaremot vattendragen till åfventyrs torde 
vara pä climatet mera verkande, åtminstone förekommer att i trakten af Nykö
ping, der de betydligaste vattendragen ifrån närbelägna större Insjöar samman
träffa med Östersjön, väderleken omkring 14 dagar efter somirjarsolståndet an
tager mera ostadighet och förmedelst nårbelågenheten till saltsjön uti allt hvad 
som utgör och gränsar intill Skärgården, SÅVU sådd som bergning inträffar se
nare än längre in i Länet» 

Till jagt, betraktad såsom näring eller bidrag, dertiJl gifves här i Lånet 
hvarken hog eller tillfälle, med undantag likväl af den del som utgör Skärgård, 
hvarest sjöfogelsjagten nyttjas och icke allenast gör tillgång till födoämne för 
Skärkarlarne, utan ock lämnar tillfälle till äfsalu, och hvarvid bör icke onämd 
lämnas skälfångsten, hvaraf en och annan drager mer eller mindre betydlig 
vinst. 

Fiskeri-idkandet deremot erbjuder sig nästan öfver hela Lånet, dock 
allmännast till husbehof, men icke obetydligt såsom en * verkelig näringsgren 
för dem som bebo Skärgården. 

Jordmånen kan i allmänhet anses vara gifvande och bestå af stark lera, 
hvilken, sedan brädden utur den väl framskjutit, uthärdar långvarig torka, utan 
menlig inflytelse på afkastningen, men år deremot ganska hårdbrukad, 

Att vattendragen, där de sammanträffa, anses hafva inflytande pi climatet 
ät redan nåmndt, och. anledning företer sig åfven, att de mera stillastående 
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vattnen såsom i mossar och kärr åfven derpå verka, hålst vid om våren inträf
fande nattfroster mail erfarit till mossar och kärr gränsande trakter hafva mera 
än andra stållen deraf lidit. Huruvida man riktigt beräknat orsaken härtill, åter
står nu för erfarenheten att ådagalägga, sedan aftappning utaf mossar på åtskil-
lige ställen blifvit företagen, såsom vid Wik, Täckhammar, Wibyholm, Lund-
by, Södertuna, Sparreholm, Broby, Rinckesta, Rynningsberg, Ericslund, 
Hyndevad och /lera andra ställen. 

En ganska betydlig förmån af desse företag bar redan visat sig derige-
nom, att betydliga sträckor jord ifrån att frambringa endast Pors, Ljung och. 
till intet användbara buskar blifvit förvandlade till bördiga ångar. 

2:0 Innevånarne-

Folkmängden utgör 56,525 mantalsskrifne personer, nemligen 26,812 af 
Man och 29,713 af Qvinnokönet, samt från skatt befriade 20,882 Mån och 
31.955 Qvinnor, eller tillhopa 99,362 personer, deraf 47*694 Män och 51,668 
Qvinnor. 

Efter i8°8 års krig, då genom uppsättande af LandtvSrn och Varge-
ringskarlar samt deras aflidande, folkmängden betydeligen minskades, har den nä
stan varit i ett jemt tilltagande. De två första derpå följande åren förökades 
Folkmängden betydligast; och då den alitjem$ derefter tilltagit, ehuru de sju 
åren derefter voro mindre gynnande för Landtmannen samt de två näst derpå 
följande åren voro i det närmaste missväxtår, hvaremot ymniga skördar endast 
de två senast förflutne åren ägt rum, hånföres man på den tankaa att mindre 
odlingar, ehuru ofelbart de bidraga till befolkningen, ån tillfället till Stattjenster 
för Drängar och Pigor, hvarigenom en mängd* giftermål befordrat, förorsakat 
folkförökuingen, Märkeligt år, att i de orter som närmare gränsa till Hufvud
stadén, folkmängden snarare år i af- ån tilltagande, hvartill orsaken igenfinnes 
i den hos Tjenstehjon af båda könen, rådande böjelse att i Hufvudstadén söka 
tjenster. 

Folktt har i bildning jemt tilltagit; olika i förhållande t Hl ortens belä
genhet till stad, så att om ån den ärlighet och ståndaktighet, som fordom ut
märkt Svemka Folket till någon del gifvit vika, under det upplysningen stigit» 
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Folket likväl genom tilltagande kunskap i Religion och (tigande begär att kån-
ua Landets Furfattningar, förvärfvat ett allt mera riktigt begrepp om egna och 
andras rättigheter. 

Ett i Länet inråttadt Correctionshus har i betydlig män verkat till sed
lighetens återförande och förbättring af ett förelniradt lynne, hvartiil såsom be 
vit b6r anföras, att dl de första aren efter dess fullkomnande Sr 1816, rummet 
ej medgaf intagande af alla, hvilkas intagande behofvet påkallat, rum for flere 
correctionshjon nu deremot allt jemt finnas lediga , hvaraf ock följden blifvit 
att inrättningen kan tillåta frivillige arbetare, som sakna tillfälle till annan ar-
betsförtjenst, att der förtjena ett tarfligt uppehälle. 

Konst» och Näringsflit har tilltagit. Om Landtmannen häri stannar rid 
åkerbruket och tillredande af den redskap han dertill behåfver, så kan ej mera 
af honom fordras, hälst hvart och ett annat yrke ofelbart vore förenadt med 
ett menligt inflytande pä hans egenteliga Näring j hvartmot Städernas innevånare 
söka eu berömvärd förkofran i deras hvarjehanda yrken. Då nu Landtmannea 
väl sköter sin jord och mera än fordom sysselsätter sig med odlingar, sjelf till
reder den redskap hvarmed sådant sker, och iakttager sparsamhet, samt Qvin-
norna visa en berömvärd tå/lan i tillredning af kläder, utaf hvad Landtbruket 
frambragt, uppkommer härafatt, då hvarken Landet straffas med missväxt eller 
finner svårigheter för produefernas afsättning, ehuru priserna dera lågt fallit, 
Länets innevånare, om än de icke förkofra sig, åtminstone äro i stånd att med 
jemn bergning fullgöra deras bidrag till Staten, hvarvid likväl torde böra an
märkas, att Allmogens belägenhet är i allmänhet bättre än större delen mindre 
fossessionaters. 

På Arbetare i Länet har ej saknats tillgäng, med mindre de sednare årens 
välgörande skördar vållat, att de som vanligen arbeta för dagspenning med [bi
behållande af lika hög dagspenning nu, som vid högre varuvärden, häldre än 
att förkofra sig, i maklighet och stundom sysslolöshet förtåra en lått förtjenad 
bärgning, hvilket vid betraktande af nu låga fpanmålspris lått visar sig då under 
bar mark ett mans-dagsverke gäller 16 till 24 och vid timring 3a sk. a i R;d> 
baako tamt ett qvinno-dag&verke 13 sk. 

3:o Näringar. 
Jordbruk. Allmogen» fruktan eller rättare tröghet att afvika frän «W« 
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tade vanor, har åudtelfgen börjat gifva vika för de efterdömen Possessionater 
hårilemnat, sa att, ehuru det urgamla brukningssåttet att hälften af åkerjordert 
besås medan andra hälften hvilar eller ligger i trade, ännu år det allmännast 
rSdande, och hvilket kan hånda åfven föror lakas af brist på gödningsämnen, 
finner man iikvål stundom tredingssåde, bestående deri att 4 •« jorden besås, 
och stundom vexelbruk vara i tilltagande och hvarjemte potates-odlingen åfven 
pl trådesgården de senare åren mycket tilltagit; hvaremot Allmogen, som lik
väl börjat på trådesjorden frambringa foderväxter, ånau visar hoglöshet för 
ängsförbättring. 

Sådesslagen åro: Råg, Hvete, Korn, Ärter, Hafra, Blandsäd, Vicker, 
Potates, Rofvor, Lin och obetydligt Hampa, ungefärligen till följande förhål
lande, neml. Råg till emellan \ delar och hälften af den jord som besås, 
Hvete -rrdel, Korn £del samt på det öfriga de andra sSdesslagen, dock att all
tid Rofvor och smndom Potates frambringas af den jord som skulle ligga i 
trade och Lin och Hafra sh på nyplöjor; Trädgårdsväxter erhållas endast i 
Städerna och vid Herrgudarna, hvarifrin försäljning sker, tillräckliga för be-
hofvet innom Länet} och Humlaa odlas på några ställen till husbehof, men i 
Vest» Wingåkers Socken af Oppunda Hårad till afsalu, till den mängd atr dan 
Humle, som från andra orter till Länet införes, utgör ett vida mindre dvantum 
lo den Wingåkersboerne till Bergslagsorterna och Stockholm vanligen föryttra. 
Sådesafksstningen år i medelmåttiga år mera än tillräcklig för Lånets behof, i 
synnerhet nu, då genom Potatesodlingens tilltagande, en del deraf till branvins-
brinning användes till sidens besparing. 

S?som förbättrad åkerbiuksredskap bör nämnas: Såningsmachiner, dock 
endast användbar» å större åkerfält, och hvarvid icke enligt den allmänna tan-
kan besparing i utsäde vinnes, utan en efter Here försök utrönt högre af ta st-
ning och framför allt den förmånen, att vid svår såningstid med inträffande tor* 
ka, säden tidigare och jemnare uppkommer, hvaraf följer en jemnare växt och 
en ölver hela fältet på samma tid inträffande blomning, matning och mognad. 

Lånet utmärker sig för öfrigt genom åtskilliga der dels uppfundne, del» 
förbåttrade redskap, såsom Stångjernsvålten, Kastmachiner m. ro» hvarigenenfe 
åkerbruket lättare bercdea och arbetet bespares* 

Tröskmachinen, med förmån blott anvindbw i itÖrre E^eodonnur, 
gör der stor besparing i tid och arbetskraft. 
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Bland de inrättningar, som medföra stor nytta i händelse af missväxt Sr 
och fortjena uppmärksamhet såsom hänvisning huru en Magiiins-inråttning för 
Riket under en lika förvaltning skulle kunna medföra en lika allmän förmån 
utan att vara förenad med stora kostnader och åfv«ntyrliga företag åtföljande 
förluster, torde fortjena att nämnas de i Länets flästa Socknar inrättade Sockne-
MagEzin, der spannemål icke föryttras, utan i behofvets stund utlånas mot åter
betalning i spanaemål och en billig spannemåls-rånta, hvarigeuom under tidens 
längd, Socknarnes första insättning blifvit mångfaldigt förökad och Jcmnat till* 
fallen till utdelningar eller användande till Socknebyggnader. 

BortaptskSttet. Denna gren af Landtmanna-rörelsen har ej vunnit någon 
särdeles förkofran. Ej betydelig hötillgång, hålst ängarne af medelmåttig bör
dighet kunna anses gifva a till 10 lass emot hvarje besått tunneland åker, Innu 
mindre tillgång på bete åro härtill verkande i förening dermcd att Allmogen ej 
gerna ombyter dess gamla race och håldre föder flere små ån färre större krea
tur j dock då Allmogen nu meta antagit hvad de vid Herregårdarne funnit, 
neml. ångsröjning och ängars upptagande samt igenlåggande med gräsfrö, torde 
man kunna hoppas Boskapsskötselns drifvande till mera höjd 5 och för att un
derlätta ångsförbåttringen såsom en af de mest verksamma förberedande åtgärder 
i detta fall, har Lånets Hushållningssällskap i flere år införskrifvit och hållit 
Landtmawien tillhanda goda gråsfröslag till ej högre betalning ån efter inköps
priser. 

Genom tillfället att fa Ston betåckta vid Strömsholms Stuteri och u{ de 
Hingstar som derifrån åro utlämnade, åfvensom derigenom att åtskilljge Posses-
sionater införskrifvit, håstkreatur kan håstafveln visserligen anses vara förbättrad. 
Så förhåller det sig ock med får-afveln, nu sedan såkallade Merinos gumfar blif
vit i Länet utspriddej dock består får-racen ännu i allmänhet af Svensk samt 
något blandad Svensk och Tysk . utom vid Herregårdarne, der den till det masta 
år Spansk. 

Från Ladugårdarne försåljes ej i myckenhet hår i Lånet smör eller ost-
Deremot afsåttas både på Stockholm och andra orter ull, gödkalfvar, slagtkrea-
tuc och mjölkkor samt fläsk. 

De i Lånet rådande kreatursslag åro Hästar. Boskapskreatur, Svin, Får 
och högst obetydligt Getter. 
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Skogar. Åtskilliga trakter af Länet ärö i fullfcomlig saknad af S k o g , ' A 
deremot på andra åtminstone fordom deraf funnits 6fverJlöJ och äfven tro är. 
tillräcklig tiilgaHg , på nagie ställen enskiftad , men allmännast samfällt, utom 
bvad som utgör KronoParker , Härads AUmänningar och under recognition Sc 
Bergrörelsen uplåtne tracter deraf. — Skogarne, knappt Jcmnandc tillfälle till 
iittla utom Länet, kunna dcremot anses tillräck lige för innevånarnes behof, hvi!« 
ket beklagligen ej kan anses i en framtid fortfara , sS vida ingen förändring 
sker i den Hushållning som med dem råder, deii att med undantag af de sa 
bilade Herregårdarnc ej andra än trähus uppföras samt ingen annan hägnad 3ri 
med Gärdsel begagnas, och Allmogen dels af en snart erhållen, men i det hela 
jdhkt beräknad vins', iata förmå sig till svedjande, och dels i stället att ej upp
fora flere'Hus än sum erfordras, och dem, likväl med skilnad emellan Mann
ed» Ladugården, så vidt möjeligt är i ett sammanhang, nu byega sine Hus of
ta flere :'n de borde bthöfva, nästan Iwart för s ig ; hvilket särdeles med de så 
kallade Olverlopps Husen , äfven intrSiTi.r på Boställen ; hvarförutan kallsinnig
het för de rider man tj öfverlefver motaibetar sparsa|iihet och omtanka vi i 
Skoga;ncs använd; udc. — Olyckor intiäiT.i visserligen såsom Skogseldar och 
Stormar, de der stui.dom odtiägga betydeliga.falt ; men häldre ån att af vind-
Uiien ocli det elden skadat men qvarltannat , i famnar upphugga mera 3n det 
Jtlign beholvet, få träden äfven till betydelijt hinder för Skogens Sterväxt, 
(jvarligga och fönuttna, da den på rot stående Skogen till de påkommande be-
Lofv;.n användes, 

L-ti Öster Rckarne Härad och Stenqvista Socken skall finnas någon till-
gjng på bräimtotf, hvilkcn likväl aldrig varit begagnad. 

Bergsråretse. — I Länet finnas: i koppar Grufva, I I Jernmalms Gruf-
vor, nemligen 10 på Landet och en på Nyköpings Stads ägo r , hvilken senare 
v.M årligen men föga bearbetas furmedelst tillgångens betydliga aftagande; 7 Mas
ugnar , af hvilka nu endast tre varit i gång , men de öfriga hvilat i anseende 
ull den genom senast förflutne vinters oanvändbarhet inträffade brist pS kohl ; 
»8 Stängjerns Bruk, deraf ett i Nyköpings Stad , nu nyligen onlagdt att drifvas 
endast då Mässings Biuket står ; 1 Siålugn , hvilken dock nSgen tid ej varit t 
I»ng ; 1 Mässings Bruk , som likväl för närvarande afstannat; 1 Koppan Hytt» 
«sh 7 Manufactur veik. 

Någre Öde Grufvors fpptagande eller nya Malm-anvisningar hafva Icko 

Ny k Jp ing. 2 
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Jgt cum; HvMemot en J«mMaImi Grufva, dec tillgången upphöet, blifvit 6d« 
lerrmad. 

Malmbrytningen har lika med hvad för längre tider tillbaka Igt rum fort
gått, snarare i till-ån aftagande, hvilket visar att lowla anledningar för dess af. 
tagande ännu icke blifvit förmärkte. — Deremot torde kan hända ifiio och 
igaa Srens blida vintrar, de der dels minskat koltillgången och dels försvårat 
Malmeni transporterande hafva tillfälligt för brytningen förorsakat något hinder, 
hvilket dock uppbarer så snart vintrarne häri blifva mera gynnande. 

Masugnarne, ej obetydligen i senare tider utvidgade, ehuru under ram
ma tid en blifvit nedlagd , sakna vid vanliga vintrar ej tillgäng på kol, hllst 
utom de betydliga Skogs-tillgångar de inom Lånet äga, en icke ringa tillförsel 
för åtskilliga af dem sker ifrån Östergöthland. Deras tilltagande befordras af rå 
Snuten innom Lånet; dock hämtas en betydlig del deraf från Nora Bergslag, 
ined särdeles lång transport; Hvarcmöt JernMaltnen frän de Grufvor som grän
sa till Östersjön afhåmtas till Masugnar i Småland ; Till hvilket förhållande nå
gon annan orsak ej kan finnas ån den att de Bruk som gränsa till Målaren och 
i synnerhet Hjelmaren hafva lättare att erhålla sina ämnen från Nora trakten, 
ån från de delar af Lånet, emellan hvilka och Masugnarne sjötransporter ej 
kunna med fördel verkställas. — H värk en bristande tillgäng på Malm eller 
Skog hafva således verkat ofördelaktigt i detta fall. — Deremot har conjunct»-
rea hår lika som öfver hela Riket varit mindre gynnande; Hvaraf i förening 
med d«raf följande bristande »fsåttning händ t, att Stångjärns och Manuf«etut-;iil: 
vwkningarae minskad. 

Mässings-Bruket, såsom ofvanberördt år, beiågit i Nyköpings Stad, år 
förenadf med 2 Brännugnar, i Gallmej Qvarn, i Valrsverk, i Skårverk och i 
Tråddrageri. — Detta Bruk, till »vars understöd Kongl. Maj:t och Kronan för 
längre tider tillbaka upplåtit dess i Strömmen belägne Mjölkvarn om »o par 
Stenar, samt rättigheten att emot Skogsöres Afgift, på Björkviks Krono Allmän
ning kola årligen 500 Läster, bar förr och tinl för ej fem år tillbaka utgjort 
en blomstrande rörelse, som gifvit sysselsättning och utkomst åt en mängd Arbe
tare, dcribland till och med Barn af 8 årsålder ägt tillfälle att i stället försys*-
»lolöst kringstrykande, jemte dtt de vandes vid albetsamhet, bereda sig 001 
kke hela åtminstone ett betydligt bidrag till deras utkomst. — Sådant allt in
träffade nnder det Bruket kunde påräkna en jemn, ej förmycket betungad af» 
séVttung af dcti tillverkningar i synnerhet Mässingstråd på Frankrike; Men n» 
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sedan en i Frankrike stadgad öfverdrifven tull belastar dylik införsel, har Mia-
sings-Rrukets och Träddrageriets verksamhet helt och hållit afstadnat, utom det 
obetydliga som till Nålfabriken erfordras. — Kongl. Majtt har ock i anseende 
hårtill pä Bruksägarens Ansökning i Nåder beviljat Bruket 400 Skepp. Stäng-
jernssmide ärligen, då Mässings-Bruket icke använder dess tlllslagna kol fång. 

Hår i Lånet 3ro ej kända andra anstalter såsom vidtagne till Bergsrö
relsens uppkomst eller understöd , ån dem, spm varit en följd af Kongl, För
ordningen den 4 Februarit 1811 rörande användandet af de-till Bruken och 
Bergverken anslagne Recognitions-Skogar} Men i anledning af denna Nådiga 
Förordning hafva åtskilliga skogstrakter blifvit för Brukens behof till Skatte in-
.kfipte och Bruken i öfrigt erhållit en bestämd kännedom om den skogstillgång 
för dem vore att påräkna, hvarföre Bruksrörelsen bör kunna inråttas till fnera 
jsmn varaktighet och aldrig erfara annan ån tillfällig brist på kol. 

Säsom förbättringar, i afjeende på tillverkningarne och Bruksrörelsen t 
öfrigt, bör anföras: af Uhrs uppfunne kolnings-methode, som nästan allmänt 
följes, samt de (åkallade och nästan vid alla Bruk anlagde, Widholmske Blås-
Machineroa, de nya Plätugnarne och vid Spiksmidet, det under sjej/va Hamrar* 
ne aubragte Afhuggnings-Stådet. 

På ett'.ställe i Lånet finnes en Cobolt Grufva och ett Cobolt-förådlingsi 
verk, hvilket utan att livarken sjelfva ämnet eller Skogjtillgängen upphört, och 
utan mindre fördelaktig conjunctur, utan snarare af tillfällig orsak för närva
rande hvtlar. 

Fabriker, Bruk och Sftiga Näringar utom BtrgtrSntsen. -*• Desse ut
göra 2 Atticks Fabriker, hvarest åfven tillverkas Såpa, Mineraliska syror, Bly-
kvitt och Fårgor m. m.; 1 sked vattens Fabrik ; 3 Pappers Bruk ; 1 Krut Bruk; 
13 Bomulls spinnerier; 4 Klädes Fabriker.} g Tobak? Fabriker} 1 Knappnåls Fa
brik ; 1 Strurup Fabrik; 1 Kard Fabrik.; 1 Ljusstaks Fabriker; 9 Skepps-var fj 
Fyra Färgeirier, 1 Jern-och Stäl-Manafaktuc-tUlverkning, jewre i Gevärs Fae-
tori, med sine tillhörande sliphus; i i 7 Mjölkvarnar; 109 Sågar; 41 Tegelbruk; 
och ig Skaulagde Fisken. 

Jnnom loppet af fem åc hafva a Klädes Fabriker i .anteend* till Agarens 
död blifvit nedlagde; Hvaremot a dylika, i Åtticks Fabrik, <*tt Fårgeri och er} 
klådesvajk tillkommit. 
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Vid dmc -Nan'ogar är fejande att anmärka: 

Skeppsb.va,rfvet, beläget i Nyköping, drifves föga, hSlsf pä längre tid In
gen nybyggnad de v blifvit verkställd, utan företagen inskränka sig blott till re
parationer, isynnerhet a. stadens egna Farkoster, hvilket förbiilande fdcmodeli. 
gen härledes af det stiliestånd, som råder i Handelsrörelsen i allmänhet sant i 
sj-nnerhet hår i Staden. 

Enahanda förhallande äger rum med Metall' och Knappnål-Fabrikerna, de 
der, öfvergårt ifrån den mest lifliga rörelse under ea tid, då dess tillverkningar 
samt mässingstråd utgjorde exportvara, till en a/tynande sysselsättning för ett 
inskrSikt antal Arbetare. 

De fiffiga rörelserna deremot, »varar" isynnerhet ma nämnas,.Klädesfabri
kerna, belägna i Nyköping samt Jein- och Ståimanufäctur-inrättningen, belägen 
i Eskiistjjna, injöjijvarnanie riiiika med ert och annat Tegelbruk drifvas med 
verksamhet och belöna rikeligen den kostnad och niåda, som dera användas. 

Utom der att vid hvarje rörelse erfordras flere arbetare, deraf tillfälle för 
Landtmannen öppnas för afsåttnipg af lians producter, hvilket åter då detta i 
synnerhet inträffar i Stad förskalfar afsättning af Handelsvaror, och således be-
fivSmjar ett viss byteshandel) förtjenar i synnerhet Jern* och Stålmanufactui-ia-
r.attaiogen i sarnt ^evJrsfactoriet vid Eskilituna, bägge pi Stadens bekostnad un* 
dqrhSUne, att näinnas, såsom de der betydligen befordra afyttting af Ortens 
producter; och desse två Inrättningar kunde drifvas med större fördel, såvida 
de icke förmedelst afiSgsenhet från Hamn, miste landvägen transportera deras 
»udimatetier. 

Samtelige Ifrågavarande Näringar kunna pS intet vis anses oförenliga ined 
derss läge och naturtillgångar, da'orten frambringar Jern, Koppar, Ull, Te-
bak o. s. v.; och om än en eller annan rudimaterie skulle vara främmande 
lemnar likväl bearbetningen tillråckelig inkomst. 

Bincfringar. Bestå uti Fiskande, utom det som för vissa trakter utgör 
Bofvudoäring, sjöfart, Saltpetenillverkning .och Forors transporterande. För en 
Och annan R^nde väl nämbas Tjärubrårming, men den äj pä långt nära. icke 
•varande emot ortens behof. —Linne- och Bomollsvåfnadér ha nyligen anta* 
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git egenskapen a,f sva/pncje emot ortjeps behof, p,c|i c? *tig^ atf de, rflfon hfcj 
ja samt inom kort skola Snnu mera utgöra^ en af örtens, 4i/$ f̂jnfryjpyafo/, -— 
Månnernas vinterslojder bestå i den nådiga Åker' och Kårredskapens samt deras 
enkla Husgeråds förfärdigande. 

Lyckligtvis har blandl andra färmoner, som igenom des» lige provinsen* »n? 
nevånare ägt tillfälle begagna, den tillfredsställande uptäckt blifvit gjord, det den 
mängd Berg hvilka hittills, di icke innehållande någon Metall, -ansetts vara af 
ingen nytta utan snarare skadande ,'sSidi'ri ntgåraride en åfyeii till bete oMcnJig 
jordyta, likv.1l.1ga en yttre rikedom och under ddt senast forfluirie ^retforden 
fattigaste delen af Länets innevånare Jemnat en hittills" okänd mes ganska be
tydlig afkastning, i det stt frän Nyköpings Stad ensamt ocb de/Ofnkrmg ligt 
gande berg af fattigt folk blifvit plockad, circa 10,054 Vup, 1$ skalp, berg
mossa, livilken till färg begagnas och på ,ctf Engelskt Fartyg här i hamnen in-
jastad, och for hvilket belo.pnet till omkiii.^ 17,000 R:dr Bancp,, pberijknsdt 
bvad if tån StrengnSs, rvjariâ ired och Tro ;̂i blifvit tiH Stockholm 'ijajpit fian 
Oppunda HSrad till Norrköping afsånclt, cch hvilken tillgatie synes kunn^blif-
va långvarig att påräkna genom Mossans årliga tillväxt pcli det större SUtal 
bergstrakter, som troligen Snnu icke f>lifv;t af någon beiåkté. 

Handel i Länet med Landtmannnvarof etc. Derwip ske* luifvwjsakligas* 
med spannemål,»som afsättê  ijels pp Stockholm c<?h dels pa BeJEg^gsortea, utom 
livad som innom Lånet transporteras fräq en ort till WJ finnan/ jDcr/qäst Jkpm-
mer afsåttningea från Tegelbruken, hvilken icke är obefydjjg, 

Handeln med Landtmandfvaror > bvartijl roau ä/ven ,.ka# ivjknp .Ylle» 
pen Linne-Väf nåder, har vunnit betydlig ffokofran genom fr(h«.tef( ni»d Sjjao* 
oemåishandel samt de ärliga Marknaden*, 3 i NyA6pirjg och S/rengafa, 1 i 
Mariefred, Trosa? Eskilstuna ocli Thorsbäll» jarat via Äseu* b / / 

4:0 Politisk Författning 

Kummarvtrk: man räknar t6o på Allmitnnjnjar/ up|agt}« Nybyg^wi, I$<H 
Å Kronan behallne Hemman, 395 f | mantal Såterie, 168 H Ojagftd. &S iqeh 
Rör> W36,If Frälsehemman, 4 8 | r ^ : t . 4 r ^ 4 e r ^ K y n ^ ^ d v , 4,3 jk W 
nohcmirwn, 3P*KrWfc-%enheter, t FftftipacMCffeet ggslajpt b^rijurun, « K*ut-
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bruk, IQI H mantal Boställen, 6 * mantal till Läroverken och mild* stiftel
ser anslagne hemman. 

Hemmansklyfning verkställes, efter stadgad ordning, i mindre delar 
dock ej lägre hädanefter än til] r \ mantal, hvilket ofelbart befordrar befolk-
singen. 

Storskiftesförråttningarne hafva med mårkelig båtnad för Landtbruket fort
gått och endast börjat afsfanna derföre, att någon ej storskiftad jord knnpt me
ra finnes. — Enskiften äro deremot h3r i Länet mindre mkstälibarej men der 
de f6r sig gltr, har nyttan så i anseende till jordens håfdande som till Skogs-
besparing i afseende på hägnad redan visat sig. 

Atskillige Strandägare hafva väl pSstStt att »åvida Hjelmaren sänktes J 
och dammen vid Holms af KongL Maj:t och Kronan Inköpte ftruk vid Thors-
hälla i refs, skulle flera odlingar beredas, och redan odlade egor blifva mera 
gifvande, hvilka begge förmäner i afseende på till sjön Långhalsen gränsande 
cgor jemväl skola motverkas af Wrcua Qvarn och Täckhammars Qyarn med 
der nedanföre belägna Vattenverk. 

Rigtigheten häraf kan endast erfarenheten ådagalägga, och hoj 
Strandegarne sjelfve ändras pmdömet häri, efter hvarje års torra eller 
regniga egenskap. Och noga locala undersökningar}, i förening med 
flere Srs observationer, torde slmeligen upplysa, att, om också öfver-
svämning pä vid sjöstränderna liggande låglänta egor, förorsaka sen och 
besvärlig bärgning, detta värvattnets öfversvämmande likväl eger en fcrtiliserande 
kraft och förorsakar en bördig gräsväxt, då deremot värnets sänkning skulle 
hafva samma effect som torra somrar, att oftast gifva missväxt, så vida icke 
vattnet kunde så sänkas, att alla dessa sänka ängar blcfvo förvandlade till od
lingsbar hårdvall, då troligen i en fr; nitid de skulle kunna gifva en högre af-
kastning, hvilket likväl hvad Hjelmaren beträffar medförer ett noga öfvervå-
gande af den skada som skulle uppstå i fall vatnet så lågt sänktes, att segel far
ten derigenom blcfve overkstållbar» 

Statsbidrag. Utom hvad som influtit i Tabellen, der äfven Bränvios-
Bevillningen blifvit upptagen, tryckea Landtmannen af följande onera: Krono 
brefbåriog, som med tkål kan anses för det svåraste bland alla, då Brefbäringen 
utan någon viss ordning kan hända flcrc gånger om dagen måste verkställas, 
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»lltid titan ersättning: valjgäng fir odjur: KronoFjerdingsinanstjenstens bestridande 
och inkvartering. 

Krono Brefbäririgen lika- tryckande öiver hela Länet verkar betydliga 
hinder för Landtbt uket genom de dagsverken , tom för Brefvens fomkartansle 
derifrän tagas. 

KrohoFjerdingsmanstjensten» utöfvande,, hvilket sker efter töar , lernnar 
nästan intet liJJfälJe ät egna angelägenheters skötande, hvilket drabbar si myc-' 
ket härdare som den obetydliga lånen gör, dels att ingen vill sig tjensten Staga, 
hvartf föjden blifver att den måste af Krono och Skatte Allmogen bestrida*) 
och dels att utkomsten meste sökas frin andre förrättningar. 

Incj vårtet ingår, h vilka drabba mist de till stora Landsvägen emellan 
Stockholm och Nyköping belSgne J&näkers, Rönö och Hölebo Härader, mindre 
Oppunda och Wiilottinge s.-mt Åkers och Daga Härader, och minst Öster» och 
Vetter Rekarne samt Selebo Härader, kunna ej pä Landtbruket eller öfrige 
Näringar anscs hafva något inflytande, hfilst dä landet njuter fred, Linet deraf 
föga besväras. 

HM1- och Reserve samt Kungs- och Kronoskjutsen, ehuru upptagen i Ta-
fcellcu, torde likväl i anseende till dess inflytande pl Landtmannens vaWtlnd äf-
ven här böra omtalas. Denna skjuts, e^enteligen svär för Jönåkers, Rönö och 
Hölebo Härader, såsom närmast gränsande till Landsvägen emellan 
Stockholm och Norrköping, lernnar väl en kontant inkomst ät den skjutsande; 
tnen betar honom likväl äfven under den brädfcste andtid begagna dragera och 
det folk som dem pä skjutsen åtföljer, hvarjemte Hemmanet kommer i saknad 
af den spillning, som i annat fall skulle crvarstanna efter det bästa fodret, hvil
ket den skjutsande måste vid skjutsfärderna medtaga samt den af Häll- och Re» 
»emskjutsnings-skyldigheten kommande anledning att uppehälle sig vid Gäsfgif-
yareglrdarne, genom sysslolösheten och tillfället till hvai jehenda utsväfningar, 
i ganska hög grad påskyndar sedeforderfvet, utan undantag för hvilken sUdtr 
»om hållst. 

De i Tabellen uppförde onera och besvär hafva erhållits efter följawU 
berttnings-methode: Då hvad som betalas Ur ta vacant Rote utgör i det aln* 
•naste ett värde si 70 R:d. och Soldattorpets underbill säkerligen kan för hvarje 
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fir beräknas till 16 R:d., har denna summa 80 R:d. blifvit tagen till grund, 
och sedan derifrån afgått den förmån Roten kan anses hafva af begagnandet af 
Torpet under det Roten är vacant, med ao R:d., uppkommer densamma af 
6Q >R:d.. som ansetts utgöra, hvarje Rotes bidrag till indelta knektéhållet. Skjut-
sen utgår till det allmännaste i Länet jo gånger om året, med tillhopa ao 
hästar per mantal, hvilket dä som oftast skjuttsning sker blott med en häst, 
kan antagas kost» i ett förr allt 20 R;d,, och' om skjutjlegan beiäknas till hälf
ten deremot,' uppkommer hvad skjutsen blifvit ansedd förorsaka i ren förlust 
lö R:d., hvilkets summa, den der för kronoskjutsen ökas, med 50 procent, 
äfV-en kan förökas till 35 procent för de Hemman i Hölebo, Rönö och Jöna-
keis Härader som skjutsa å mast befarna landsvägen. Väghållningen beräknad 
till 50 lass, är, å 12 sk., 12 R:d, 24 •*-., Verke och Dagsverken a R:d. 24 sk., 
eller tillhopa 15 R:d, på hvarje mantal. ClerecieStatens underhåll: Pastorns 
l-jTta1 sparinemål tenia!, cjvick- och småtionde samt tillfälliga inkomster ijRrd.: 
CtpeHnnetit 3 'fjerd. säd af hela och halfva mantal 1 R:d. a sk.; Klockaren} och 
KiJrköBtijeningtns 7 kappar spannemål samt något hö och halm i värde af 3 
Rid;: FaitigfSrsörjningen; 4 lisp, mjöl, något kött eller fläsk, till väcde af 
1 R:di Diverse Ontra: Tingshus, Prestegårds, , Kyrko, Socknesmfvu och 
Trossbodsbyggnader, Skallgång, Jagtryg och Brofogdars underhåll ni. ni. 5 R:d, 

Politii. Någon annan och mera allmän anstalt för sedlighetens bibe
hållande än det i Länet inrättade Correctionshus, hvarom redan är nämn dt, finns 
icke, uttrar de- i Städerna varande Magistrater samt KronoBetjeningen å Landet. 
På landet sker Ksrna-undervisningen enskildt på Föräldrarnes bekostnad, utom i 
Sundby, Åkers, Fogdö, Thoresunds, Aspö, Kernbö, och Ytter-Enhörna Sock* 
nar, hvilka hafva egentelige Sockneskolor inrättade, 

LJnder tillsyn af Länets Hushållningssällskap har här i Nyköping varit 
inrättad* ett Institut, som under en dertill antagen Förestånderska, på sått för-
berördt Sr, haft för ändamål att utsprida kunskapen om Linets förädlande mc* 
delst sjörötning, beredande till finare spanad, spinning och våfning; hvilket 
ock haft mårkelig framgång, så att nu sedan Elever från åtskilliga trakter af 
Länet, efter å berörde Institut erhållen undervisning, derifrån utgått, särdeles 
vackra heiuväfnader nära allmänt till icke ringa mängd tillverkas. 

För Daga Hårad finnas en Hälsdvårdsanitalt under sårskillt dttföre lönad 
Wkahe antagen; och i Eskilstuna år ett enskildt Lezarett, som skötes af Stads-
Läkaren derstädes, inrättadt. 
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PI landet åfvec hela Lånet försörjas de fattiga genom sammanskott, åt 

mest usla i dertill inrättade såkallade Fattighus, så att aldrig en Sockens eller, 
Stads fattiga beböfva falla annan ort till last. 

Till Rofdjurens utödande äro flere anstalter vidragne. Utom det i över
ensstämmelse med Kongl. M«j:is nådiga Stadga om Jagt och Djurfång den i 3 
April 1808. luder eller jagtplatser för Vargars fållande äro pä 2 ställen i Lä
net, årligen dock hittills med ringa framgång bevakade, och Länets innev8n;ire 
åtagit sig den afgift till en JagtCassa som 6 Art. af berörde nådiga stadga om-
talar; finnas i flera Hårader af Länet ofverenskonimelser ing&ngne, i anledning 
hvaraf ett prsrmium af 10 R:dr B:co utdelas, för hvarje utom Skall dödad Varg 
eller Lo; hvarförutan dels såkallade SommarSkall anställas, dels vissa Socknar 
inom sig sjeifva om Sommaren och då Vargungarnc ännu äro små, uppsöka de.' 
ras bon och dervid förstöra ungarna, och dels början med Varggårdars anläg
gande nu är gjord, samt genom utlagda förgiftade luder, flere Vargar blifvit 
dödade; och om detta sätt till deras utrotande har genom Länets Hushållnings
sällskaps försorg en fullständig beskrifning blifvit tryckt och uMelad. 

5:0 Ståder. 
NykSping, belägen vid en vik af Östersjön, mtd ägande Sfapelfrihet; 

har" fordom idkat betydlig åfven utrikes handel; men troligen och då icke inrikes 
sjöfart förminskats, utan blott den utrikes, torde man få tillskrifva detta att far
vattnet ända ifrån Nyköpings Stad till Husbandet af en mils sträcka så upp
grundats, att så djupgående fartyg som till Utrikes sjöfart erfordras, icke mera 
skulle kunna lastade härifrån utgå. —- Handelsföretagen stanna nu vid sådan» 
som med ett blott utminuterande af hvad från närbelägnc hamnar hemtades, äf-
v ens om hvad från landsbygden och Skärgården införes, äro minsta äfven tyr un
derkastade, — Dercmot hafva Klådcsfabrikerne, i betydlig mån stigande, för hvar
je år tilltagit. D ŝse fabriker äro 4, af hvilka de tvä blott hafva hvar sin Stol 
sapu i det närmaste inskränka sig till bearbetande endast af den Ull som af an
dra personer till dem inlemnas. — De andre två Klädesfabrikerna drifvas med 
tillhopa 17 stolar samt följande med handkraft i rörelse satte mechaniska inrätt, 
ningar, nemligen 5 Skrubbel och Kard- samt 8 Spinnmaschiner och 20 Öfver-
skårareSaxar, och deras årliga tillverkning har i senare tider uppgått till mellan 
85,560 och 100,512 R:dr. — Utom desse Sro i Staden a Tobaksfabriker, t 
Knappnåls, 1 Strump-, 1 Kard-fabrik, 1 Metallfabrik för tillverkning af ljussta
kar och diverse andra arbeten, 1 Pappersbruk, 1 Skeppsvarf, 3 Klädesvalkar, 
x Sämskmakarestamp och 4 Färgerier. 

NykSping 3 
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Fabiikerne, i anseende till värdet af tillverkningarne, den vinst de lem-
na och de många arbetare som dervid sysselsittas och hafva deras, nödtorftiga 
utkomst, verka visserligen fördelaktigt på råreisen inom Staden, kunna ofelbart 
anses för stadens hufvudnäring, och i förening med handeln samt handtverke-
rierna förorsaka icke ringa tillförsel af landets Öfverskottsproducter, äfvensom af 
hvad Skärgårdsboerna hafva att afiåta, deraf upköp och sedermera försäljning åt 
såväl Stadens innevånare som på landet omkringboende ske, åfvensom åtskilligt 
dels sjö- och dels landvågen afföres till Stockholm. 

Fabrikstillverkniiigarne, deraf förnåmligasr kläden afsåttas på åtskiJIige, 
till och med de måst allågsna orter i Riket. 

Stadens jord, med undantag af den öppna Jord, som finnes inom Stadens 
sfaquet, hvarå särdeles Trädgårdsväxter och Tobak frambringas, användes för 
lika säden som landets, med kanhända den skillnad atc något mera Potatoes 
samt Lin och ILmpa detå sås. 

För Hiuni.-undervisningtii gifves här tillfälle vid i Staden varande Trivial' 
Schola, ined 6 Lärare, af hvilka Rector utaf staden förses med boningsrum uti 
en dcrtill inköpt gärd, äfvensom vid en för fattiga bara inrättad Låroanstalt; 
hvai förutan början till en Schola>inråtfning efter Jk'II-Lancastersfca mtthoden blif-
vit foittacen. 

Sjukvården besöijes utaf én Läkare, som Staden antager och lönar, samt 
vanligen år läkare vid härvarande Lazarett; hvarförutan tillgång på Here i sta
den boende läkare /innes. 

Fattigförsörjningen sker, efter af Kongl. Maj:t i nåder fastståldt regle
mente, medelst en bland Stadens innevånare vald Direction, hvilken rt.ånatlrgen 
utdelar almosoma, samt utom detta månatliga ved under den kallaste årstiden, 
och dcTjcmte tillhandahåller fattighjonen spanad, hvarigenom dem beredes till
fälle till särskild förtjenst. Denna fattigförsörjningsanstalt kostar åriigen omkring 
1000 R:dr lianco, deraf 300 Rrdr erhållas genom årliga sammanskott, och 
700 R:dr utgör ränta på Inrättningens stående Capitaler. — 1 sammanhang med 
denna FattigDirection må nämnas, att hela Staden år indeld i g särskilts distric-
fer, hvarje försed t med en sårskild Directeur, som har sig updrnget taga känne
dom om hvarje fattigs behof och arbetsförmåga samt att tillse det ingen saknar 
det understöd han bör erhålla, och att de som insjukna komma i åtnjutande af 
Läkarevård. 

Trosa Denna Stads hufvudnåring bestar i Strömmingsfiske, som till be
tydlig höjd idkas å fem särskilta uti Hafvet belägna Skär, der Fiskcsulkarne up
pehålla sig ifrån Vårens början till sent på Hösten . hvarje år och for hvilken 
rättighet en visa afgift etlågges till Skårens ägare. — Den insaltade Strömmin» 
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gen afsåues vid Midsommarstiden' i Staderna omkring Målaren samt om Hosted 
i Nykapuig och Norrköping allt med Fiskeriidkarnes- egne båtar, med hvilka 
desse personers Spannemålsbehof till Staden -h5mtas i åteifarten. — Stadens han
del i en enda persons hand, består uti att förse Skärgärden med Salt. Spanne
mål, Liu, Hampa, Victualler och något Specerier, och är i anseende till Sta
dens låge vid sjön for landrmannen såvida beqvåm, att de kunna sjöledes hämta 
sina fcmödenhtter.— Tillförseln af landtmannavaror är deremot högst obetydlig. 

Konst/liten hos Fiskeriidkarne medelst förfärdigande af all den redskap 
de behöfva, år betydlig. Och stadens jord användes endast till vanliga sädesslag. 

Burna undervisningen befrämjes medelst en i staden varande Psedagogie, 
der stadens Comminister besörjer undervisningen; och Scholsehuset underhållet! 
på stadens bekostnad. 

Fattigförsörjningen sker genom sammanskott och de mest uslas intagan
de i fattighus, samt fattiga barns underhåll touras i husen, men klädnaden af 
FettigCassans tillgångar. 

Mariafred. Handeln i Staden inskränkt till endast krstnvaror, utgör ej 
hufvtfdnäringen, hvartill snarare handtverkeriema kunna hänföras. — En nyli
gen anlagd fabrik för beredande af Ättika, Såpa och Mineralsyror in. m. har 
väl ännu icke kunnat visa sin inflytelse; men med afseende å Sjöcommunicatio-
nen.satm tillgängen på ved och födoämnen bör samma Fabrik liksom hvar och 
en annan Fabriksrorelse, hvilken ej fordrar vattenkraft, kunna påräkna enahanda 
framgång i Marisefred som på hvarje annat ställe, hälst dä tillförsel af landt-
mannaprodueter vore gifven, så snart afsättningen blef befordrad. 

Stadens jord användes till Säd, Potatoes, Lin och något jordfrukter. 
För Barnaundervisningen är Inrättad en Schola,hvars lärare, Commini-

stern i Församlingen, äger särskild lön af Kronotionden sig i nåd«r anslagen; 
och fattigförsörjningen sker medelst sammanskott. 

Strengnch, Staden räknar sin egentliga näring erhållas genom Jandtbruk 
och af de Studerande,som undervisas vid dervarande allmänna läroverk; hvare-
mot handeln, bestående endast i kramvaror, är i aftagande, och handtverkerier-
na, deraf Garfverier och Färgerier åro i masta välstånd, åtminstone icke i till
tagande. Jordbruket användes således likasom på landsbygden. 

I Staden finnes ett Gymnasium och en TrivialSchola. — Sjukvården 
besörjrs af en Läkare, som staden sjelf antager och lönar; och fattigförsörjnin
gen bestrides af en Comite, som förser de arbetsföre fattighjonen med arbete, 
hvarigenom de något bidraga till detre^Mfgning, samt tilldelar de orklöse un
derhåll, utgörande omkring 400 R.;dr årligen. 
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Eskilstuna. Den här pä Statens bekostnad inrättade och underhåilne 
Manufacturinrättning utgör Stadens hufvudnäring, och genom den mängd ar
betare der sysselsättas förorsakar en ömnig tillförsel och framför någon annan 
ort »f Lånet fördelaktig afsättning af omkring liggande hndsorts producter, i 
synnerhet då ej mera ån 60 Geometriska tunneland jord till staden finnas, hvil. 
ket uppmuntrar landtmannen att söka föröka sina afsåttningsämnen och Sfven 
gifver lif åt stadens öfriga näringar, hvaraf handeln utom hvad försal jningfn af 
Manufacturtillverkningarne angår, bestar egenteligen i kramvarors afyttrande åt 
stadens och ortens innevånare, dock idkas hår Sfven något spannemålshandel. 

Manufacturrörelsen som särdeles* gynnas af den genom staden från Hjel-
maren löpande ström, och fortfar i tilltagande, år redan betungad deraf attRu-
dima t ederna samt hvad som behöfves, men landtmannen ej producerar, masts 
landvägen fortskaffas dels från ThorshSJla och dels från Sundbyholm belägen 1 
mil ifrån staden. 

I staden, hvarest finnes ett enskilt Lazareu, som jemvål befjenar orten 
deromkring och nu tillika genom öfveremkominelse med härvarande Lazaretfs-
Direction utgör en särskild afdelning af LånsLazarettet till curerande af Veneri
ska smittan, é*n läkare på stadens bekostnad, iker Br.rnaundervisningen af priva
ta lärare, och underhållas de fattiga genom sammanskott. 

Thorshålla. Handeln här i staden, bestående för det masta i Vicualie-
liaadel, är likasom handtverkerierna ringa. Sjöfart på åtskilliga orter omkring 
Hjelmaren och Målaren idkas vä!, men ej betydligt; hvaremot landtbruket af ena-
Itända egenskap som på landet deromkring utgör stadens hufvudnäring. 

farna-undervisning och fattigförsörjning sker hår likasom i Eskilstuna. 

Nyköping i LandsCancelliet den 31 December 1823. 

P. S K J Ö L D E B R A N D . 

G, SKGSTRÖM. 



Tabell för Städerne 

Nyköping i Lands-Cancelliet den 31 December 1822. 

P. SKJÖLDEBRAND. 

G. Engeström. 
Stockholm, tryckt hos Samue l Rumstedt, 1823. 



Tabell för Landet. 

Nyköping i Lants-Cancelliet den 31 December 1822. 

P. SKJÖLDEBRAND. 
G. Engeström. 

S t o c k h o l m , tryckt hos S a m u e l R u m s t e d t , 1823. 
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