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Stormägtigste Allernådigste Konung! 

U t i Nsbigt CircuIaire.Bref af den 17. April flrledit är, har Cber 
Kongl. Maj.t täckts i Näder förordna, att de Berättelser som EderS Maj:tS 
Gefallningshafwände hwart femte är böra afgifwa om Länens tinständ, 
hädanefter ffola wara efter en förnyad form och nya föreskrifter inrät-
tade; i anledning hwaraf Eders Maj.t, efter inhämtande af Landtbruks. 
AcademieuS underdäniga Ullätande, i Näder faststält ett Formulaire, i 
enlighet hwarmed Femärs.Berättelserne, st hwilka i öfrigt msste gifwas 
all möjlig noggranhet och fullständighet. framdeles komma att författas, 
samt till Eder Maj:t directe, i ^ället för Eders Maj:ts och Rikets Kam-
mar-Collegium, i underdHnighet ingifwas; och har EderS Maj:t derjemte 
i Nsder anbefallt mig att, likmätigt detta Formulaire, som jag jemwäl 
haft nsden emottaga, den första FemHrS, Berättelsen f l r Stockholms Län 
inom flutet af innewarande är till Eders Mai:t i underdsnighet inlemna, 
för att wid Riksens Högloflige Ständers nästa sammanträde wara att lillgä. 

F3r att derigenom winna en säker och bestämd kännedom af Länens 
beskaffenhet i oeconomilkt och statistiskt afseende, har Eders Maj.t ytterligare 
behagat i Nåder stadga, att de upgifter Formulairet innehäller och som 
i Femärs» Berättelsen kommer att inga, böra stiljas i sädana som be« 
qwämliqast i Tabeller kunna sammanfattas, och sädana som i form af 
Berättelse lämpligast kunna afgifwas. 

Tabellerna ätcrigen har EderS Maj:t i NHder behagat fastställa, 
olika för Landet och olika för Städerna, enligt med twänne i sädant 
afseende mig jemwäl i NHder''tilldelta Formulairer. 
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Tabellen för Landet bsr i följd beraf innehälla: 
z:o. De uti Länet befintelige hemman och jord.lägenheter af alla ssag, 

grufwor, bruk^ fabriquer, qwarnar :c., jemte alla andra inrättningar som 
Ull särskild lavering äro uptagne. 

2:0. Specificerade antal af alla desia olika ssags hemman,, lägenheter 
och inrättningar. 

3:0. Utsädet ärligen uti hwete, räg, korn, hafra, blandsäd, ärter, potaloes. 
4.0. Medel»afkastningen af hwarje sädesflag, sedan utsädet är afdra» 

get för fem är collectivt. 
5:0. Underhällna kreatur, t i l l flag och myckenhet. 
K:«̂ . Upl?attnings»wärdet, särskildt för jordegendom och särffildt för 

ä den samma befintlig bruks, eller annan rörelse, äfwcnsom särstildt för 
underliggande lägenheter, säsom qwarnar, fisten, m. m. 

7^0. Bewillning i lika mänga underafdelninaar, som Bewillnings» 
Förordningen har artiklar, hwarwid likaledes iakttages, alt Bewillnin. 
gen utförcS särstildt för egendomswärdet och hemmanens natur, och sär. 
stildt för hwarje bruksrörelse och näring, under tilläggande af den per, 
sonella Bewillning till den näring dit personalen hörer: sädan personell 
Bewillning, som icke till nägon wiZ näring kan hänföras, säsom t. ef. 
StändSpersoners utan jordbruk eller näring, handtwerkens m. fi. utföres 
i, en. egen column under hufwud.columnenS Bewillning. 

3:0. Ständige Räntor, t i l l deras olika ssag och beskaffenhet. 
9:0. Indelt kneckte» underhäll, med utsättande af knecktensaffsnina och 

underhH^ wärder ä afkastningen af honom upläten jord och H byggnads, 
nnderhället, Mötespatzevolanceafgift, monderings. underhM, ärlig andel 
i lega med ftere ätfbljande onera: för Cawaleriet särffildt, hästens wärde, 
fördeladt pä totf är, dess ärliga underhäll, HHstmondering, bewäring m. m., 
Rusihällsstammar och AugmentS. räntor afdragas icke, säsom tillhöranhe 
en annan afoelnmg. 

zc>'.o. ClemcitztS.'.afiöni'ng särstildt för de Socknar der Conlract om 
Pastoralierna äro ingångna, och för de andra efter medium af hemma, 
nenS afkastning, hwarwid äfwen afseende bör göras pä wanliga sportlar: 
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där Capelaner finnas, uptagas särffilbt asssnmg, äfwensom Kprko, 
betjeningens. 

n:o. Fattigw5rden ester wärdet af de derom träffade förbindelser. 

,2:0. SkjutsningsbeswHr, uträknad! efter wärdet af derwid särffilba 
baaswerken, med aidrag af derföre troligen erbässen ssadeersättning, sä 
wäl för hällstjuts, som för reserv-, troao. och fsngstjuts m. m. 

l?:o. W^g.underhäll, beräknadt efter längden af hwarje hemmans wäg, 
stycke och efter an^let, af broar; sllälkottning, winterwägars utbussning 
ifwer sjöar m. m. 

t4!0. DiHerst onera och assmlnna öesiuär, säsom bygssnadsssyldigheter, 
inqwarterinq, ffallgäng, u^derhäl! as jagtredffap, Krono brefbäriliq m. m., 
allt detta uptageS till ett ungefärligt wärde och paföres den bcmmanS 
natur eller näring, som beswären fär »vidkännas; alla wärdm af spänne» 
mäl, persedlar och daMwerken, beräknas efter ett medium af fem örs 
markegängSpris. Cii uträkning som wlsar ett medium af FemärS-marke» 
gängs taxor, bör med hwarje FemärS. Berättelse insändas. 

Tabessen för Städernb bör uptaga: 

i.o. Städernes namn. 

2:0. Hus och tomter. 

3:0. Iordewidd af äker, äng, stog och betesmark. 

4:0. Utsäde. 

510. Medel.afkastmna. af hwarje sädeSflag, sedan utsädet är afdraget, 
efler ett medium af fem är. 

6:0. Underhäane kreatur till slag och myckenhet. 

7:0. Upssattadt wärve af hus och tomter, fladsjord, P v a r M , bruk, 
fabriquer, m. m. 

8,0. Bewillning af hus och tomter, stadsjord, qwarnar/bruk, fa« 
beiquer m. m. samt tillhörande personal af borgerlig näringLoch af sä» 
dan personal, som ibland föregsende icke kan uptagas. 

9:0. BstSmans underhäll.. 
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zo:o. slericiels och Kl^rkobetjeningens astöning. 
zz:o. SkjutS. 

12:0. Wäghällning. 

13:0. Fattigförsörjning. 

14:0. Afgifter till Staden, underhäll af byggnader och hamnar, m. m., 
hwarwid afdrag göres för erhällne immuniteter af hamnpenningar m. m. 

Berättelsen ffall innehälla och afhandla följande ämnen, m. m. 

»:o. Länens allmänna beffassenhet, i afseenbe pä bergsträckor, sjöar, 
öppna slätter, ffogar och kärr samt rsdande jorbmsn i olika trakter; med 
hänsigt t i l l climat, cultivation, hufwud» och binäringar m. m.; i sam. 
manhang härmed anförde företag och anstalter, som till förbättrande af 
Länets beffassenhet blifwit widlagne, säsom aftappmng cller sänkning af 
sjöar, uttorkning af kärr och mosiar, m. m. 

2:0. Inwänare. Folkmängden i hela Länet, mantalsffrifna och man. 
talsfria af bäda könen, folkmängdens ti l l- eller aftagande, orsaker der. 
t i l l , folkets bildning, sedlighet, konst» och näringsflit samt wälmäga, brist 
eller tillgäng pä arbete, dagswcrkspris m. m. 

3'-o. Näringar. Jordbruk, sättet ti l l des idkande, brukliga sädesssag 
och proportienen deraf, odling af potatoes, trädgsrdswä^ter, lin, hampa, 
humla m. m., sädesproduclionens förhällande till sädesbehofwet, min. 
stadt eller ökadt genom localförhsllanden, tillfälligheter eller widtagnL 
anstalter, tillwäzande odlingar i allmänhet eller pä witze trakter, införde 
förbättrade äkcrdruks.metboder och redstap, mechanissa inrättningar ti l l 
besparande af arbetskrafter, m. m. 

-̂  
Voffapsssjötsel. Fodertillgsngen i allmänhet, i förhällande ti l l äker. 

widden, ängars bördighet och ffjbtscl, werkstäldta uvtaqningar och för. 
bättringar, bruket af stallfordring, bltesmarkernes beffassenhet och tillräck, 
lighet, kreaturens stag och godhet, widtagne anstalter t i l l förädlande af 
kreaturs.racerna, ladugHrds.afkastninqenS tillräcklighet eller otillräcklighet 
för LänetS behof, Ladugärdsffjötselns förbättring eller försämring, or. 
saker dertill, sHsom swär afsältning, bostapssjuka, bränwinsförbud, m. m. 
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Skogar. TissgHng och beskaffenhet i allmänhet, samhällige, enikiftade 
eller under recognition uplälne, hushällning dermed, widtagne anstalter t i l l 
ffogarnes wärd och äterwa>t, behof, och tillgäng pH bränntorf, införde 
förbättringar i byggnads och siängselfält, m. m. 

Bergsrörelse. Antalet af grufwor af olika ssag, ödelagde, eller H 
nyo uptagne nedlagde grufwor, minssad eller ökad malmbrytning, locala 
eller l i l l fäl l igu vlsnkcr v^em ^. f. «. . »nHsnanar, bruk, manufacturer 
m. st. t i l l bergwerk hörande, deras t l l l eller attaganve, orinrrr ^^ l t t t , 
säsom brist pä räämnen, längwäga och swära transporter, brissande 
ssogstillgäng, ofordelagliga csnumcturer m. m., widtagne anstalter t i l l detza 
näringars upkomst och understöd, förbättrade melhoder wid deras t i l l . 
werkinnqar, m. m. 

Fabriquer, bruk och öftiga närinaar som icke tillhöra bergsrörelsen, 
deras beffaffenhet i allmänhtt, nya tillkomna, eller gamla inom fem 
sr nedlagda. 

Binäringar, sHsom jagt, fiske, tjärubränning, kohlnma, pofaffe» och 
saltpettertilliverkning, linne, ocb pllewäfnader, förtjfnft med forsilande, 
winterssöjder, sjöfart m. m. Wid alla näringar i allmänhet bör, utom 
en allmän öfwersigt öfwer deras större eller mindre bidragande t i l l id-
karnes wälmäga och beständ, fästas upmärksamhet derpä, huruwida be 
äro enliga med ortens läge och naturtillgångar, fä wäl fsr tillwerkning, 
som för afpttring af ortens producter; eller om de äro tillkomne och nn-
derhällas genom allmänna understöd, samt hwad beroende de hafwa af 
jordbruket i orten eller af andra närinaar, och huru de pä desia ster» 
werka: lärande orsaken wid iräkadt förfall eller fortfarande förbätt¬ 
ring ofta kunna igenfinnas i nsgot af de anförde förhsllanden. 

Handel i landet med landtmanna waror, ffogsessecter och fabrikater, 
afsättningsorter, land» och ssöcommunication, werkan af FörfaltnlnHar til l 
reglerande af inre bandelen, gärdfarihandel, anstalter t i l l rörelsens uphjel-
pande, säsom anläggning af wägar, marknadsplatser, m. m. 

4:0. Politisk författning. Kammar. Werket, antalet af npjfattlagde, 
afödeuptagnc eller i ödesmälförfallna hemman, uptagne nybyggen, hemmans 
klyfninq, fortqänq och werkan af storskifts, och enssiflsdelningar, bruks» 
och wattenwerksrättightt att updämma watten, med följderna deraf för lan» 
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btts odling m. m. antal af hemman utaf olika natur, lägenheter, bruk, qwar. 
nar m. m., som tillhöra Eders Maj,t och Kronan, fromma stiftelser, m, m. 

Statsbidrag. Utom hwab Tabellerna innehZlla, om wäldet af all. 
wänna bcswär och onera, bör i Berättelsen anföras, deras werkan pä 
»läringarne, genom den tyngd de directe medföra, sch den indirecla som 
härrör af sjelfwa sättet huru de ffola utgöras, locala och andra swärig-
heter, som en ort mer än en gnnan m6l?« nns,fännas til l Valters och be» 
s^v<> «tuo^"^'.'', ywailgrnuk» tyngderna deraf okas, såsom längwäga 
forssande af Krono.tionde.spanneniäl, närbelägenheter intill stora lands, 
magen, hwarigenom beswäret af ffjuts och inqwartering m. m. blifwer 
mer eller mindre tryckande, o. s. w. 

I sammanhang härmed kan införas den beräknings, method, hwar, 
efter wärdet af de i tabellerna anförde onera och beswär blifwit funnit. 

Politie. Allmänna anstalter til l ordnings och sedlighets widmaglhäl. 
lande, skolor, underwisningswerk för nyttiga slöjder, hälsowärd, fattig, 
försörjning, Gästgifware. ordningar, anstalter ti l l odjurs utrotande. 

Städer. För bwarje Stad, detz hufwudnärinas säng, naturen af 
desi handel, tillförsel af landelS öfwerffotls.producler fr.^, närmare eller 
fjärmare delar af Länet, afsätlningsorter, communication dermed, närin« 
garnes och har.delenS stigande eller fällande genom gynnande eller oför. 
delaktiga conjunctmer, Stadens inflytande pH Landets cullur, näringar 
eller konstfiit, prohibitiwa Författningar ti l l fördel för Staden, anwän. 
dandet af Stadens jord til l riwalisering med jordbruket eller til l odling 
af salu wäMr, allmänna inrättningar för undervisning, sjukwärd, fat. 
tig» för sörj ning m. m. efter de grunder som för landet blifwit anförda. 

Till fullgörande af detza NZdiga föreskrifter, har jag lstit mig an. 
geläaet wara, att samla och. i ordning bringa alla nödige upgifter och 
uplysmnftar, angäende Länets bessaffenhet. I sädant afsemde har jag 
jemwäl iftän Kronl>Vetjeningen, Magistraterna och Prestcrjkapet, äfwen» 
som ifrän Länets förnämsta Poffesiionater, infordrat alla de underrättes 
ser <om î berörde fall warit behöfliga och anwändbara. Likaledes bar 
jag ginöm wcderbörande lätit uprätla, sä wäl speciella Tabeller, som 
Berättelser, enligt Eders Maj.ls Nädiga föreffrifter, för hwarje Fögderi, 
och för hwarje Stad särffildt, hwarigenom jaa blifwit satt i tillfälle att, 

medelst 
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medelst sammandrag af alla Tabellerna för Fögderierna, och särssilvt 
öfwerlemnande af Städernas Tabeller, i underdånighet gifwa Eders Maj.t 
fullständiga Tableaner af de ämnen hwilka Eders Maj t i Näder ansett 
böra tabellarifft upsättas; äfwensom jag genom upgjorda och här nedanför 
äberopade Berättelser, hoppas uti de dertill hörande delar hafwa i möj. 
ligaste mätto upfyllt Eders Maj^lS Nädiga befallningar. 

Till en början anhäller jag i djupaste underdänighet att fä fästa 
Eders Maj ts Nädiga upmärksamhet pä följunde, Länet i allmänhet rö. 
rande, omständigheter; hwarwid jag bör i underdänighct uplysa, att jag 
icke aosett nödigt eller lämpligt att ulur narwarande Femärs» Berättelse, 
säsom ämnad att för Rikets församlade Ständer framställa en sann och 
fullständig teckning af Länets tillsiänd och beskaffenhet i economifft och 
statistiskt afseende, utesluta en och annan omständighets Hnffönt den möj» 
ligen redan kunnat inflyta i den särffildta utförliga ÄrS. Berättelse om 
Länet, jag detta är redan haft Näven till Eders Maj:t i underdänighet 
astenma. 

Stockholms Län, det andra i ordningen af Pikets Hö fdingedömen. 
gränsar t norr och öster ti l l Östersjön, i söder ti l l Östersjön och Nyköpings 
Län, samt i wester till Nyköpings Län, Mälaren och Upsala Län. Til l 
mera än fyra femtedelar omgifwas Länet af östersjbns och Mälarens 
watten hwilkas fjärdar och wikar uti oräkneliga bugter fä hwarjehanda 
olika benämningar, efter de särffilda kuster som de til lgMsa. En följd 
häraf har blifwit att en stor del af Länet bestar utaf en mängd öar, 
holmar, klippor och ssär, sä »väl i Saltsjön som Mälaren, och har Lä. 
mt fsrdenffutl den widsträcktaste Skärgärd afalla RiketS HöldingedLmeli: 
utgörande den yttre Skärgärden ät Saltssösidan ensamt en sträcka af nära 
50 swenssa mil. 'De delar af Länets westra del, som angränsa Upsala 
Höfdiugedöme, hafwa i allmänhet en sist och jemn samt ganffa bördig 
jord; hwaremot alla de trakter som sträcka sta. emot och omkring Skär. 
gärden, äro mindre fruktbare, couperade och bergagtige, likwäl. utan 
nägre betydliga bergsiräckor. Skogwärlen är, i allmclnhet taget, icke stark. 

Länet innefattar nästan medlersta delen af Rikets östra kust, och 
sträcker sig i norr och söder ifrän 58° 44' til l 60°32' nordlig Latitud, 
samt i öster och wester ifrän 2g° ^ t i l l 37° 8' Longitud, ifrsn Ferrö. 

(2) 
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Des största längd ifrän Landsorts ti l l, örfkärs Fprbäkar är t » ; swenska 
m i l , och största motswarande bredden, frän nordwestra udden af Adelsön 
t i l l hafsbandet utanför östra Skärgarden, omkring i l mil. I widd hä/. 
ler det nägot öfwer 6?^ swenffa qwadrat.mil, de smärre matten inberäk¬ 
nade, svin af land omflutas. 

Detta egna och spridda läge, som föranleder en mängd fwära com. 
municationer, förenadt med de omständigheter, att Länet pä alla sidor 
omgifwer Rikets Hufwudstad och EoerS Maj,ts Höga Residence (hwaraf 
en stark och listig rörelse upkommer) att hela Rikets förnämsta handel 
och sjöfart inom denna Hufwndstad äro likasom concentrerade, samt att 
Länet numera utgör en »vidsträckt gränsort emot Nptzland, mäste nödwän-
digt hafwa ett betydligt inflytande ps Länets styrelse i oeconomifkt och 
politiskt affeende. Wid fädane förhällanden behagade Eders Maj,t i 
Näder finna, att en mängd af göromäl mäste upkomma och mängfaldiaa 
swärigheter möta den administrativa autoriteten, som i de öfriga af R i . 
kels HöfdingedZmen äro helt och HHllet eller t i l l största delen okände. 

Sä wäl af naturen som genom den politiska indelningen är Stocks 
Holms Län uti twänne hufwudafdelningar föndradt, nemligen uti Roslagen^ 
eller östra delen af Upland,.vch Södertörll, eller östra delen af Söoermanland^ 

Hwad den inre organisationen beträffar, sä är Länet uti enlesiasiikt 
afstende fördeladt t i l l 9 Prosterier under Upsala Erkestift, nemligen: När-
dinghundra, Frödsäkers, Lphundra, Sjubundra, Semminghundra, Er-
linghundra, Westra RossMs, Östra Roslags sch Swartsjö contracter, samt 
twänne Prysterier under Strengnäs S t i f t , nemligenr Södertelje och Sä. 
der Törns contraeter. I Rät teg ängs. Hrender har Länet fyra^ Domsagor 
under Uplanvs och en Domsaga under Södermanlands Lagsaga och Kongl. 
Sweo Hof.Rätt< För den economissa Styrelse» och NpbördS.Werket m. 
m. bestär LKnet af »z Härader och s Skeppslag, hwilka utgöra sex Fög« 
derier i, Upland^, nemligen: Frödsäkers och Närdingkundra Härader, Ly» 
hundra och Sjuhundra Häraders, samt Bro och Wätö, Häfwerö och 
Wädbö Skeppslags, Länghundra, Erlinghunbra och Semminghnndra Hä¬ 
raders, Äkers, Frstuna och Wermds Skeppslags, Sollentuna och Wal . 
leniun» Häraders faint Danderyds Skeppslags och Färentnna Häraders 
Fögderier, samt twänne Fögderier i Södermanland, nemligen. Sotholms 
Härads samt Swartlösa och öknebo Häraders Fögderier. De i norra 
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.delen af Länet befintliga Bergwerk, underlyda UplandsVergmästaredöme, 
och de i södra delen, Södermanlands Bergmästaredöme. Länet äger ftx 
Städer, nemligen: Södertelje, Norrtelje, Waxholm, Sigtuna, östham¬ 
mar och Oregrund: detza styras för det närwarande af fpra Borgmästare 
och en Iustitiarie med tillhörande Magistrater. 

I f r sn Länet utgöras indelt krigsfolk till Lis. Regemenls Brigadens 
DragonCorps, med 221 karlar och hästar, och Grenadier, Corpsen, med 
14 karlar: Uplands Infanteri.Regemente med 243 ordinarie och 1,3 ex¬ 
tra Rotar: fem Compagnier Vätsmän, nemligen: norra Rostags i:sta del, 
77 ordinarie och 13 extra Rotar, och 2:dra del, »42 ordinarie och »g 
extra Rotar: södra Rostags ,:sta del, 135 ordinarie och 28 extra Rotar, 
2.dra del dito, 154 ordinarie och 67 extra Rotar, samt Södermanlands 
Compagnie med 134 ordinarie och 87 extra Rotar. 

Hwad deremot beträffar det materiela och detaljerade af sjelfwa Fem» 
ärs.Berättelsen, hwilken nu kommer alt innefatta sren l 8 l ? , l 8 ! 8 , 
»8l9, i82o och , 8 2 l , fär jag först Nsden i underdänighet sfwerlemna 
bifogade Generalsammandrag af de för hwarje Fögderi särssildt utarbetade 
Tabeller för Landet, Hfwensom en uträkning hwilken wisar medium af 
ftm ärS Markeasngs, Taxor för Länet. Dä af detze tabeller inhämtas 
en betydlig olikhet uti ftere delar Fögderierne emellan, wärdes Eders 
M a j i i Näder tiliäta, att jag genom ett korrt utdrag ur hwar/e tabell 
framställer de resultat, som för hwarje Fögderi sig företer. 

Sälunda befinnes det uti Fridsäkers och Närdinghundra Häraders 
Fögderi: 

6 l^ förmedlade Mantal Säterier och Frälse Ladugärdar. 
125 dito berustade Säterier. 
225? dilo Frälst. 
i l 4 dito Rä, och Rörshemman. 
i83^i dito Krono statte. 
6z dito Krono. 
39; dito Skatte Rusthäll. 
6 ^ dito Militiae Boställen. 
L? dito Civila Boställen. 
i6z dito Ecclesiastiffa dilo, tillsammans 
Z66- förmedlade hela Mantal. 
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i g st. stattlagde Lägenheter. 
La ostattlagde Lägenheter, utom offattlagde Torp, som inmbegripeS i 

Hemmanswärdet. 
39 lltgjordar m m . 
1 Ierngrufwa. 
, MaSu.gn, förutan 4 som äro i Brukens wärde innebegripne. 
6 ^tmn s-hamrar. 
2 Manufactur. hamrar. 
19 Mjölqwarnar, oberäknade >e sednast stattlagde husbchofs.qwarnar, 

som innefattas i Hemmanens wärden. 
7 Säqar. 
3 Hhlsikken, utom 2.ns Kcono.fiffen, som betala Bewillning efter Ior« 

deboksräntan; tillstimmans ig2 stpcken diverse Näringar och Lä» 
genheter. 

Det ärliga utsädet wid ofwannämnde g66t Henunau, utgöres af 
29Q tunnor hwcte, 3,35? tunnor räa, 3,?>96 tunnor korn, 472 tunnor 
hafre. 568 tungor blandsäd, ^-2 tunnor ärter, och 3,539 tunnor potatoes. 
Af detta utsäde har medel.afkafiningen, sedan utsädet afgätt, de sista ören 
warit: »,450 tunnor hwete, 20,113 tunnor räg, 2^772 tunnor korn, 
3,zc>4 tuimor hafre, 3,976 tunnor blandsäd, 2,048 tunnor ärter och 
24,775 tunnor potatoes. 

Underhäilne kreatur wid Hemmannen hafwa warit 4,450 hästar, 
Zs''? st. oxar, <6,86u kor, 2,935 ungboskap, 12,398 fär, 2,370 swin och 
78 si- getter. 

Bäde Hemmanens och be öfrige Näringarnes samt Lägenheternas 
sammanräknade uppssattmngSwärde stiger till 2,944,200 R:d.; och deras 
lillsammanslagde Stats.bidrag upgä till 1,8,430 R:d. 24 Sk i l l , nemli. 
gen: Vewinning 15,501/^ R.d., Ständige Räntor 29,754^ R:d., Invelt 
Knekte.underhäll 24,640 R:d., ClereciStatens afisning 16,237 Rd., F^. 
tigförsörjning 2,830 R:d., Skjutsningsbeswär, 1,820 R:d., Wäqhällning 
^6,970 R:d. samt diwerse onera och allmänna beswär 10,637 Rw. 

Lyhundra och Sjuhundra Häraders samt Bro och Wätö, Häftuer5 
och Wäddö Skeppslags Fögderi. 

Säterier 4«t Mantal. 
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Verustade Säterier n Z. 
Frälse 2Ql5. 
RZ. och Rör 4^. 
Krono ffatte Z66i. 
Krono 4». 
Skatte Rusthäll 4?t. 
Krono Rusthäll 2z. 
Milit iae Boställen »2;. 
Civile Boställen 4^. 
Ecclesmstiffe Boställen 25^. 

tillsammans 720?^ hela Mantal. 
Offotllagde Torp och Lägenheter 254. 
Utjordar, Utängar m. m. 3?. 
Iernbruk 2. 
Mjölqwarnar 152. 
Säqqwarnar 16. 
Flfkerier 3. 

eller inaNes 464 st. diverse Näringar och Lägenheter. 

Det upgifne utsädet wid alla Hemmanen och Lägenheterna uta5r 
?>5g tunnor hwcle, ss,55i tunnor rsg , 2,695 tunnor korn, »83 tunnor 
bafre, ,94 tunnor blandsäd, 399 tunnor ärter och 2,999 tunnor potatocs. 
Detutcif bar medelafkastmngen med afdrag af utsädet warit: l,845 tunnor 
hwete, 27,765 tunnor räg, lz,475 tunnor korn, 9 l5 lunner hafre, 97« 
tunnor blandsäd, 1,995 tunnor ärter och 14,935 tunnor polatoes. 

Underkäke krealur, 4,942 st. hästar, 548 oxar, 5,730 kor, 2,594 
tmgbossc-w. ^0,555 fär, 6,iZ9 fwin och 30 getter. 

Hc!a ^5aderietS upffattade wärde stiger t i l ! 2,997,773 R:d. och sam. 
tt!:a" Stat^.lndraqen upgH till inaNeS ,18,670 R:d. 46 Skil l . 2 R:ft., 
z cmliqe!!: Beiviiining l4,7,?4 R:d. « R.'st. Ständige Räntor 34,57l 
Mld. ,5 Skiss, f) R st. Indelt Kneckte.underbäll 4l ,^89 R:d. 32 S k W , 
Clereci Etuc, s undclhän 15,27? N'.d. «n Skin. Faltigsörslrjning 2,lsl7 
M-d. 4 S l ^ Skjuts 2,898 Rid. 6 Skitl. Wäghällning 5/750 R:d: F» 
St i l l , s.unt Niversc onera och allmänna beswär l,389 R d . 32 Skil l . 

Läncilun dra, Erlir-qsmndra och Semminghundra Häraders Fsgderi'-
Kungs, och Klmas.LaouMdar »8t Mantal. 
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Säterier ,o6. 
Berustade Säterier 3it« 
Frälse 240L. 
Rä. och Rör 45. 
Krono statte i8g^. 
Krono 62,^. 
Skatte Rusthäll 37 z. 
Krono Rusthäll 2t-
Militiae Boställen 18?. 
Civile dito 4^. 
Ecclesiastiffe dito 20?. 
tillsammans 752/^ hela Mantal. 
Skattlagde Lägenheter 22. 
Ostattlagde dito 51. 
Utjordar 42. 
Mjölqwarnar 63. 
Sägar 19. 
Tegelbruk 3. 
Lax. och ählfijken med ssere Näringar som till särffildt taxering äro up< 

tagne, 2 1 , eller inalles 221 st. diverse Näringar och Lägenheter. 

Utsädet i Fsgderiet bestar af 767 tunnor hwete, 3,088 tunnor räg, 
2,4l2 tunnor korn, 767 tunnor hafra, 7^7 tunnor blandsäd, 196 tun« 
nor ärter och 2,412 tunnor potatoes. Derutaf har medelafkastningen,med 
undantag af utsädet, warit 3,83? tunnor hwete, 15,440 tunnor räg, 9,652 
tunnor korn, 3,063 tunnor hafre, ?84 tunnor ärter och 9,652 tunnor 
potatoes. 

Underhällne kreatur hafwa »varit 3,443 st. hästar, 569 oxar, F,?Z4 
kor, l,399 ungboskap, 9,218 fär och 3,329 swin. 

Det upffaltade »värdet af jorden stiger till 4,488,7sso R:d., och alla 
Stats-bidragen sammanräknade till,86,199 Rld.; eller Bewillning 17,991, 
Ständige Räntor 64,546, Indelt Kneckte.underhäll 37,976, ClerecietS un. 
derhäll 14,862, Fatligförsörjning i,6«n, SkjutS 20,975, WäghäUnmg 
24,062, och diverse onera samt allmänna beswär 4/io? R:d. 

Skers, Frötuna och sänna santt Wärmdö Skeppslags Fögderi: 
Kungsgärdar 3 Mantal. 
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Säterier 86k. 
Berustade Säterier i<zZ. 
Frälse 285. 
Rä och Rör 93-
Krono Skatte 143,-. 
Krono 3^. 
Skatte Rustbäll wi-. 
Civile Boställen 2^. 
Ecclesiastiffa Dito 125. 

tillsammans 571 hela mantal. 
Skaltlagd lägenhet 1. 
Ntjordar och ängar zo. 
Klmgebruk ». 
Offattlaqde lägenheter och torp 532. 
Klädeswalk t. 
Mjölqwarnar 20. 
Sägar 10. 
Fiffericr 12. 
Tegelbruk 2, 

eller inalles 653 diwerse näringar och lägenheter., 
Hrliga utsädet i F5gderiet är upgifivet till 297/? lunnor bwete, 

2,?5l^ tunnor rsg^ t,,24?tunnc>r korn, 393?? tunnor hafra, 523/3 lun« 
nor blandsäd, 413^ tunnor ärter, och 3,4^7^ tunnor potatoes. Deraf har 
medetafkastnmgen utom utsädet, stigit till 1,577^ tunnor hwele, 11,225 
tunnor räg, 6,862i ttmnor korn, 2,3916 lunnor hafra, 3,l 68»- tunnor 
blandsäd, l , 9 i 2 ^ tunnor ärter och 13,67? tunnor potatoes. 

Af kreatur hafwa nnberhässits 2^393 st. hästar, 323 oxar, 3,434 kor, 
t,424 ungboskap, ?,?oo fär, 9,38g swm och 8 getter. 

Hela det upffattade wärdct utgsr 3,102,150 R:d., och hela simnnan 
af Statsbidragen stiger till 76,374 R:d. 43 SkiN. 3 R:st., mmligen? 
Allmän Bewillning 15,780: 44. 9., Ständige Räntor, 21,242: 3Q. 1 . , 
NrännewinS.bewillning 4,173: 40. g., Curhusmedel 813: 30., Indelt 
Kneckte.underhäll 12,335: 38-, Clereci-statensunderhäll 7,lgc>: 33., Fat» 
tigfsrsirjning l , m : 36., Skjuts 4.206: 24., Wäghällning 4,568: samt 
diwerse Oliera och Allmänna Beswär 4,?26 R:d. 
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Sollentuna och Wallenluna Häraders samt Danderpds Bkeppsiaas ^z ideri -
Kungs, och Kungsladugärdar 23^ mantal samt derä 43 diwerse närmar.' 
säterier 74^> 
Aerustade Säterier 14. 
Frälse l87 i . 
Frälse, räntor af i N . 
Rä och Rör 2t. 
Krono. skatte 64??. 
Krono 3?. 
Skatte R u M l l 4 ' ^ . 
Krono Dito 3. 
GHstgifweri. hemman 4. 
Post. Dito 3. 
Mil i t iä Boställen i2 t . 
kivtla Boställen »z. 
Ecclesiastiffe Dito i 6 i . 

tillsammans 45l ^ hela mantal. 
Skattlaad lägenhet i . 
Offattlagde lägenheter 609. 
Krigs.Academie l . 
Konssl. Lustpark l . 
Kongl. Djurgärd l . 
Utjordar 17. 
Klädes, fabrique l . 
Tryckeri l . 
BlankläderS.fabriquer 2. 
Nerlinerblä Dito 2. 
Deqel. fabrique l. 
Mjölqwarnar 31. 
Sägar 9. 
Färgstofts, fabrique l . 
Tegelbruk 2. 
WärdshuSnäringar, diwerse, 52. 
Theater l . 
Brädgärdar 2. 

eller inalles 780 diverse näringar och lägenheter. 
srl igt 
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Ärligt-utsäde? 329', tunnor'hlvete, 3,667 Mnnor rHg, 1,913 tunnor 
korn, 59? tunnor hafra^ 216 tunnor blandsäd, 275^ tunnor ärter och 
, , l l65 tunnor potatoes. Derutaf har medelaftastmnaen, utsädet oberäk, 
nadl, blifwit: l,937 lunnor hwete, 21,590 tunnor i ä g , l i , , j6? tunnor 
korn, 3,726 tunnor hafra, l,3?7 tunnor blandsäd, 1,6364 tunnor ärter 
och 7,16a tunnor potatoes. 

UnderhäNne kreatur: 2,, 4? stycken hästar, 1,026 ozar, 3,849 kor, 
333 lwqbossap, 4,753 fsr och «,95« swin. Hela FsgderietS upssatlade 
wärde stiger ti l l 4,436,500 R:d.; och Statsbidrasscn stiga l i l l malleS 12^,457 
R.-d., nemligen: Bewillning 18/04», Ständige Räntor 36,104, Iudelt 
Kneckle-underhäll i?,435, Clereci. stabens underhäll: 10,610, Faltigför. 
sörjninq 1,128, Skjuts 15,993: Wäghättning 22,562, samt Hiwcrse Onera 
vch Allmänna Vcswär 6,57? R-.d. 

Färentuna Härads Fögderi: 

Kungs, och Kungsladugärdar 19 mantal. 
Säterier 27?. 
Berustadt Säteri, ^Krono<stlteri 2 ^ 
Frälse 3?. 
Rä och Ror 5. 
.Krono»skatte 91^. 
Krouo 11^. 
Skatte, rustbäll, Skatte, säteri l . 
Civile Boställen 25. 
Ecclesiastikc Boställen ^. 

tillsammans 195^ hela mantal. 
Offattlagde Prästgärdar 6. 
Skattlagde lägenheter 5. 
OstattlaZde dito och torp ,86. 
Utjordar 2. 
Mjilqwarnar tZ. 
Tegelbruk 3. 
I rono. ängar och sar 4. 
Skaitlagd Krog och Holme?. 

eller inalles »23 diwerfe näringar och lägenheter. 
(3) 



18 

Ärligt utsäde, upgifwes ti l l 250^ tunnor hwete, 1,20?^ tunnor rass, 
l , ! 2k i tunnor korn, 127^ tunnor hafre, 2385 tunnor blandsäd, 93^ tun¬ 
nor ärter samt i,666i tunnor potatoes. 

Härafharmedelafkastnmgen, utsädet oräknadt, blifwit: 2,006 tunnor 
hwele, 8,45?^ tunnor räg, 9,023 tunnor korn, 1,149? tunnor hafra, 
L,l44i tunnor blandsäd, 6 9 l i tunnor ärter och 13,332 tunnor potatoes. 

Underhällne kreatur: 895 stycken hästar, 368 oxar, 1,593 kor, 270 
ungbostap, 2,536 fär, 1,204 swin och 2 getter. 

Hela det upffattade wärdet stiger t i l l 1,536,120 R:d. och hufwud-
lumman af Statsbidragen ti l l 64,937: 4 l . 9. nemligen: Bewillnmg 
6,779 R:d. 16 Skill. i l R:st., Ständige Räntor 43,520: 10.5., Clereci-
statens underhäll 7,49?:, Fattigförsörjning 414^, Skjuts 417:, Wäg. 
hällning 2,237:, samt diwerse Allmänna Onera och Befwär 866 R:d. 

Sotholms Härads Fsgderi: 
Frälse Säteri 50 / - mantal. 
Dito LadugärdS?. 

Berustadt Säteri i^> 
Rä och Rsr 20i. 
Frälse l88?. 
Frälse, ffatte 51^. 
Krono.ffatle 54i«. 
Krono 1^. 
Skatte-rust5Hll 3. 
Civile Boställen 2. 
Eeclesiastisse Dito 4 t . 
Capelans.Bohl 3. 

tillsammans 38 l? hela mantal. 
Skattlagde lägenheter 2'. 
Ostattlagde dito 58?. 
Frälse grufwa l . 
Walk 1. 
Stamp i . 
Pappersbruk l . 
Mjordar 18. 
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Fifferier ll< 
Mjölqwarnar 17. 
Sägar 16. 

eller inalles 655 diwerse näringar och lägenheter. 

Ärliga utsädet upgifweS till 410^ tunnor hwele, 2,037^ tunnor 
rsg, 588 tunnor korn, 5225 tunnor hafra, 330^ tunnor ärter och 
l,5l6^ tunnor potatoes. 

Medelafkastningen häraf, utsädet oberäknadt, har warit: 2,4655 lun, 
nor hwete, 12,225^ tunnor rsg, 2,940 tunnor korn, 2,039- tunnor 
hafra, i,9N2i tunnor ärter och 9,09? tunnor potatoes. 

Underliällne kreatur: 1,710 stpcken hästar, 766 oxar, 3,05? kor, 
823 ungboskap, 4/3oo för, L,oZ8 swin och 88 getter. 

Hela det upffattade wärdet stiger till l,742,?39 R.d. och summan 
af Statsbidragen utgör 50,942 Rid. 19 Skiss, z R-st., eller Allmän 
Bewillning 12^,84: 2. 2., BrännewinS.belvillning 2,509: 2. , l . , Stän» 
diga Räntor 12.113: 46. 9., Indelt Knekts.underhäll 5,62?: 23. 4., 
Clcreciets undethäss9,vl4: 39. t l . , Fattigförsörjning 498: 38 .8 , Skjuts 
4,:6Z: 34., WäghäUning 3,820: samt diwerse Onera och Allmänna Be» 
swär ,,108'. 3- 4-

Swartlösa och Okmbo Häraders Fögderi: 
Frälse, säterier 105^ mantal. 

Dito Laduqärdcir u t . 
Bcrustade Säterier 9f. 
Rä och Rör 9^. 
Frälse 20 >-54. 
Krono. Skatte 26z. 
Frälse. Skatte 7 ^ . 
Krono 54. 
Skatte. Rusthäll 6. 
Militiä Boställen 2. 
Civile Boställen 65. 
Ecclesiastiffe Boställen?5. 
CapellansBohl 2s, 

tillsammans 399i i hela mantal. 
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Ossaltlagde Torp 95«. 
Bebpgde Frälselägenheter 46. 
W.il kar 7. 
Älftffe 1. 
Pappersbruk l . 
Utjordar af alla naturer 34. 
Iern. och Stälbruk 2. 
Kimröksbruk 2. 
Veckbruk l . 
Cattuns. Tryckerier .?. 
Mechanifft Bomulls, spinmn i . 
Tegelbruk 6., 
Mjölqwarnar 43^ 
Sägqwarnar »?> 

eller inalles l , l i ? diwerse Närmaar och Asgenffeter. 
Ärligt utsäde: 359 tunnor hwete, 2,?,̂ l> tunnor r5a> ?lZ tunnor' 

korn, 396 tunnor hafra, 76 tllnnor blandsäd, 505 tunnor ärter och ,,159, 
tunnor potatoes. Häraf har, med afdr,)g af utsädet, medelafkastmngtnl 
warit: 2,i;?3 tunnor hwete, ,6,ss54 tunnor räg, 2,575 ttmnor korn, 
i.9«n tunnor hafre, 33a tunnor blandsäd, 1/2ZU tunnor ärter och 7^73 
lunnor potatoes. 

NnderhäNne kreatur 7 l.768 stycken hästar, 1,744 ozar, 4,075 kor, 
t , 6 n ungbossap, F,592 fär och i,874 fwin. Det upffaltade »värdet 
stiger till 3^96,150 R-d. och hela summan af Statsbidragen till 42,277 
R.d. 3Skil l . 3 N ŝt. nemligen: Allmän Bewillning 16,215: 7. 9., Bränn. 
wins.belvtllnincf 5,352: 4^. 8., Ständige Räntor 7,053 4. 5., Indelt 
Soldale. och BätsmanshM 2,c)«3: 32., Clereciets underhäll 6,896: 26., 
FaltiafsrsärjningLl?,:, Skjuts 2,46c) samt Wäghässning 1,997 R-.d.2aSkill. 

Widkommande sedermera de enligt det i Näder meddelte Formu-
lairet uprättade: 

Tabellerna för Städerna 
hwilka härhos i djupaste underdänighet bifogas, täcktes Eders Kongs. 
Maj:t deraf i Näder inhämta följande förhällanden:, 

Södertelje: 
Har !?o hus och tomter. Stadsjorden uti hemmantal »l? mantal 

utgör 1,52^ lunneland 23^ kappland, nemligen: äker 32? tmmeland 
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t4? kappland, äng 38l tunneland 22^ kappelanb samt ffog och bete?, 
mark 812 tunneland « ^ kappland. 

Ulsädel är 6 tunnor hwete, ?o tunnor räg, 30 tunnor korn, 40 
tunnor hasra, »2 tunnor blandsäd, k; tunnor ärter och ic>c> tunnor po, 
tatoes. Medelafkastningen häraf, utsädet oberäknadt, har waritzo lun» 
nor hwete, 350 tunnor räg, 120 tunnor korn, iLo tunnor blandsäd. 
Lo tunnor ärter och 300 tunnor potatoes. 

Af kreatur underhässer Staden: 6c> hästar, 32 oxar, 69 kor, 5 ung¬ 
boskap, 87 fär och 92 swin. 

Stadens upssattade wärde af hus och tomter, Mannfaclurer, Fa^ 
briquer, :c. stiger inalles till »55/443 R:d. och samtelige Statsbidra, 
gen upgs <iN »,788 R d. 30 Skin. 6 R.st,. nemligen: BewiNning 732: 
iQ. 6,, Bätsmansunderhän Z>̂ 6: 2«. 4., ClerccietS nnderhäll »91: 32., 
samt diwerfe Onera och Allmänna Utgifter, afgifterne litt Staten inbc» 
räknade, 57,8 R:d. ,a Skiss. 8 Nst., hwarlill komma Skjtitsnma^ik^ldiqhet 
m«d 25 hästar hwarje dygn och underlMandet af 3,003 famnar wäg., 

Norrtelje: 

Har l4^ i hus-nummer och tomter. Stadsjorden, (ntl hemmantal 
65 mantal) bestar af N75,^ tunneland, ncmligen: äker 22« lunneland 
»2 kappeland, äng i?o tunneland 23 kappland samt skog och betesmark 
353 tunneland 20 kappland. 

Utsädet är g tunnor kwele, 65 tunnor räg, 3 2 ^ tunnor korn, la 
tunnor blandsäd, V trmnor ärter och 25 tunnor potatoes. Häraf bar 
medelafkastningen. utsädet oberäknadt, warit: af dwele ss.te, af räg 4:d<», 
af korn z:te, nf blandsäd 6:te, af ärter 5:te, och af polatoes 6.te kornet. 

Underhällne kreatur: 40 hästar, 114 kor, 40 fär och loo swin. 
Uplkattade wärdet af hus och tomter^ Stadsjord, Vrnk, Fabriquer^ 

Näringar :c. utgör 124,320 Rid.,, och alla Statsbidragen stiga til?, 
sammäns till 3,8l)8 Rd. 32 Skill., nemligen: Bewillning 1,676725. 
Vätsmans.underhäll 5t4: 14., Clereciels underhäll 589: 4, . , Faltiaför. 
sökning 62: 24., Skjuts 52: 16., Wäghällning 75'- samt diwerse Onera 
och Allmänna Beswär 1,033 R:d. 8 SkUl. 
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Waxholm: 

Har l52 hus och tomter. Staden har icke nsgon jord sig tUlsiagen. 

Af kreatur underhälles l? hästar och 30 kor. 

Det upskattade wärdet upgär inalles ti l l 57,864 Rid. 24 Skil l ., och 
Statsbidragen utgöra samfäldt en summa af 1,174 R:d.2?Sklll. zR-st., 
nemligen: Bewillning 641: 39. 3., Clereciets underhäll 173: ,6. , Fattig, 
försörjning 8?: i K., samt diwerse Onera och Allmänna Beswär zoa Rld. 

Sigtuna: 

Har 79 hus och tomter. Stadsjorden (i hemmantal 5 mantal) be-
siär af 1,137 tunnland 21^ kappland, nemligen: sker ,92 tunnland 
!95 kappland, öng 64 tunnland 14? kappland, samt stog och betesmark 
880 tunnland 2a kappland. 

Ärliga utsädet Hr 8 tunnor hweie, 60 tunnor räq, 30 tunnor korn, 
6 tunnor hafra, 4 tunnor blandsäd, 4 tunnor ärter, och 6o tunnor po< 
taloes. Deraf liar medelafkastninaen, utsädtt.oberäknadt, warit: af 
hwete ?:de, af räg 5te, af korn 6!te, af hafra 4:0c, af blandsäd Z:te, 
af ärter 6:te och af potatoes io:de kornet. 

Underhsllne kreatur: 24 si. hästar, io orar, 5a kor, l l ungbossap, 
63 fär, 93 swin och 2-ne st. getter. 

Det upffatttade wärdet af Stadens hus, jord, Manufaclurer :c. 
fiiger t i l l 6n,c)4? R:d , och summan af Statsbidragen upgär til l 1,119 
R.d., iq Skil l . t i Rlst., nemliqeni Bewillning ^3c>:, Bätsmanshsll 94:, 
Clereciets underhäll 4«: 42,, diwerse Onera och Allmänna Beswär 159 
R:d. 5 Skill. 4 R:st. samt desutom underhäll af ?,749t famnar wäg. 

Östhammar: 

Har 106 hus och tomter. Staden äger intet annat utsäde än af 
25 tunnor potatoes, som lemna en medelafkastmng af »25 tunnor, utsä» 
tet oräknadt. 

Underhällne kreatur: 8 st. hästar, w kor, 30 fär och 75 swin. 
Det upskattade wärdet bestiger sig t i l l 3»,4?oz R:d., och summan af 

Stals bidragen upgär t i l l 619 R.d, 45 Skil l. » R:st., nemligen: Be» 
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willnlna 383' 43. l . , Bätsmansllnberhäll l 2 5 : 3s. 3., och Clereciels 
underhäll log R:d. 16, 

Öregrund: 

Har l5<t hus och tomter. Stadens jord, ( i hemmantal 45 helt 
mantal) utgör 694 lunneland, nemligen: äker 12, äng 223, och utmark 
4Z4 tunneland. 

Utsädet upgifweS ti l l ^ tunna räg, Z.ne tunnor korn och i a tm> 
nor potatoes; hwaraf, oberäknadl utsädet, medelafkafiningen wari l : 3 
tunnor räg , ,5 tunnor korn och ?o tunnor potatoes. 

Underhällne kreatur: 102 kor, 43 fär, och 23 fwm. 
Det npstattade wärdet stiger t i l l 39,892 R:d. 14 Ski l l . 2 R:st. och 

summan af Statsbidragen utg5r »,076 R,d. zc> Ski l l . 5 R,st., nemligen? 
BewUlmng F29: 20. F., BätsmanSunderhäll 293: 42., ClerecietS under¬ 
häll 103: »6., samt diwerse Onera och Allmänna Beswär 150 R:d. 

Efter det jag nu haft näven i underbänighet meddela förenämnde 
t i l l Tabellerne fsr Landet och Städerne hörande npgifter, äterfiär det, 
att i underdsnighet afgifwa bäde för Landet och Städerna en sä be» 
ffaffad sch utförlig 

B e r ä t t e l s e , 
som uti Formulairet föreskrifwen år: 

Enär nu Stockholms Län sträcker sig öfwer nära twänne hela lalitude 
grader, blir widare derutaf, äfwen som af andra naturorsaker, en gif-
wen föl jd, att förhällandet med jordmon, cultivation och climat icke öf¬ 
wer hela Länet kan wara enahanda. De couperade och stenbundna trak-
lerne, som tillhöra Länets inskränkta VergSlag, hafwa alltför ringa lik. 
het med de fruktbara slätterna af Semmmghnndra, Erlmghundra och en 
del af Länghundra Härader, och ännu mindre med den widlpfliga, klipp, 
rika och ofruktbare Skärgarden. Jag wägar fördenskull t ro , alt denna 
Berättelse bäst kommer att emotswara Eders Maj:tS Nödiga befallning 
och afsigter, dä jag, efter nsgra korrta för Länet gällande allmänna 
upgifter, strider t i l l en mera detaljerad beffrifning af hwarj« Fögderi 
särffildt. 



24 

Länets huvudnäringar sro ttenne: jordbruk, bergsrörelse och siste: 
risgra binäringar finnas icke, som pä hufwudnäringarne äga nägot infly. 
lande. Sjelfwa hufwndnäringarne äro öfwen sä ffiljda ti l l orler, styrka 
och utöfning, att de aldeles icke af hwarandra bero, eller gifwa hwar. 
andra inbördes nägot wäsendtligt biträde eller förorsaka nägon känbar 
ffada. Producterne stadna icke qwar inom Länet, utan -allt är beräknadt 
pH afsättning ti l l Stockholm, Upfala, Gefle eller nägra finffa orter. 
Communicationerne til l detza ställen äro i allmänhet för hela Länet ganffa 
beqwäwa; och af delta sträfwande till wisia punkter af alla producenter, 
följer, att handeln inom Länet icke är af nsgon betydenhet. Fabriquer 
och andra anläggningar finnas wäl pä ett och annat ställe, men PZ sä spndda 
bä!l, alt de icke lämpligen kunna^ betraktas annat, än partiell med de 
disirict, där de äro uprättade. Ofwer allt finnas goda och beqwäma 
lands, och häradswägar, sä alt anläggningen <,f nya,, genom ingen nöd» 
wändighet pHkallad,, ej eller blifwA pätänkt. 

Åkerbruket är utan lemförelse den förnämsta rörelsen. I sednare 
tider har denna, den wigtigaste «f Rikets näringsgrenar, jemte de§ hjelp. 
näringar, ängs. och bossapsffjötseln, inom Länet wimmt <n sä betydlig t i l l . 
wäzt, sä wäl i anseende tiA förbättrade brukningS.lnetHoder, som ökad 
sädesproduction och höbergning, att fräga ätminstone för nägon tid sy. 
nes blifwa inera, att genom säker afsättning bm^a Land.cullurens bibe< 
hällande wid den höjd den nu äger., än att arbeta pä detz widare för. 
kofran. De fiere betydliga Herregsrdar fom inom Länet finnas, hafwa 
i deste afseenden warit i hög grad nyttige; ty i allmänhet hafwa Pos, 
setzionaterna i allt hwad jordbruket tillhörer, föregstt Allmogen med de 
berömwärdaste erempel och biträden; och följderna d«ra.f hafwa warit, 
alt de mindre uplyste och mindre bemedlade jordbrukarne af deras förmög¬ 
nare grannar lärt att begagna de förmonligare Grukningssält som sed. 
nare tiders rön och upläckler wid handen gifwit. Ibland de niänga som 
i detzs afseenden utmärkt sig, anser jag i stinnerhet böra nämnas: fram-
ledne Herr öfwersten Hrviä«««»n, Majoren ^««^ N«ules«KM6, Ryttmä» 
staren LnZ«Illl,nt?,, Capitain 8tMnK)eim., Capitain Mzllen^ieln», Bruks» 
patron v. 8cl,il>ll«l, Herr Kammarherren von lunken, Riddaren af Eders 
MaptS Wasa Orden «t l)«r«lli, Majoren Friherre w . i i . i.eul,u«n. 

Herr 
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Herr Iustitle-Rädet ?oppiu, och Herr Kammar Rädet N. Dufva. Den 
sistnämnde, jemte asiidne öfwersten Arvedsson. och Riddaren af Darelli 
hafwa i synnerhet ädagalagt de msst nitsulla «ch patrioiissa bemödanden 
för jordbrukets förkofran. 

Länet äger icke mera sn sju Iernbruk, nemligen: Forymark, Schebo, 
Harg, RänäS, Ortala, Brännings, Nyqwarn. Men sH wsl malmens 
»ch jernetS Utmärkt goda beskaffenhet, som förbättrade tillwerknings. 
methoder och inrättningar, göra dem förtjenta af ali upmärksqmhet. 
Ibland dem, som t i l l bergshandteringens firkofran i synnerhet bidragit, 
fbrtjena framledne Herr ofwersten ^lve^5,on och Herr Brukspatron 
-s.mm, säsom disponenter, den förre af Schebo, och den sednare afHargs 
Vruk, att särstildt utmärkas. 

Fisteri.näringen bestar i synnerhet uti sirömmingSfiffe i bstra Skär» 
gHrden. ända t i l l hafsbanbet. Denna nyttiga näringsgren för Skär» 
gärdens merendels torftiga inbyggare, är uti ett werkligt aftagande, 
Derom har jag pH Nädig befallning redan haft näden i unberdänighet 
förests de ätgärder jag trott böra och kunna widtagas. Eders Maj:t 
har ocksH uti Bref den 3 l Januari» detta är läckts i nsder bestämma 
hwad som för det närwarande i detta ämne borde tillgöras. 

Genom Södertelje redan fullbordade Canal.bpggnad är ett betydligt 
steg taget, t i l l beredande af lättare communicationer emellan LänelS ät« 
stilliga delar, samt emellan ffere af Rikets Prowincer. Af den genom 
Eders Maj:tS Nädiga föreffrifter redan päböriade Wäddö Canal lolwar 
Länet sig framdeles betydliga fördelar, särdeles inwänarena i norra Skär» 
gärden, som med begagnande af denna nya farled kunna föra fine pro. 
ducter en korrtare och säkrare wäg ifrsn hemorten t i l l Stockholm; äfwen» 
som den under arbete warande MerS Canal, torde för en icke obetydlig 
del af Länet, i märklig mohn bidraga t i l l en beqwäm transport af Landt. 
manna.waror sjöledeS t i l l Hufwudstaden och andra orter. I bfrigt sro 
icke näara betydliga företag gjorde t i l l förbättrande af vänetS naturliga 
bestaffenhet. 

Af i underdäniahet bilagde General.sammandrag, täcktes Eders Maj: t 
wldare i Näder inhämta, att folkmängden i Länet för sr l8»8 , Msam. 

(4) 
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mans utgjorde: 46,09» man- och.50,864 qwinkZn. Är 1313, 45,362 
man. och go,42l qwinkön. 1320, 43,824 man. och 49,959 qwinkön. 
Sr 182», 4Z.422 man. och 49,784 qwinkön, samt 1322, 4S,3v8 man. 
och 49,915 qwinkön, Pä fem är har säledes folknummern inom Länet 
NlinlkatS med 1,724 personer. Orsaken härtill bör, efter min öfwerty, 
geise, och den kännedom jag äger om förhällandet, icke sökas uti en ökad 
mortalitet. Twertom har densamma, i anseende ti l l krigslillfälligheters 
ock smiltosamma sjukdomars uteblifwande, en förbättrad Läkarewärd. 
allmänt »vidtagen »vaccination, och öfwir hela Länet, med, undantag af 
nägra fH socknar, antagna ordentligt examinerade Barnmorffor, märke-
ligen aftagit. Säsom orsaken ti l l populationens aftagande lärer säledes 
fä betraktas andra indirect »verkande omständigheter, säsom minskade gif. 
termäl, bortflpttningar, m. m. 

I allmänhet är folkets sedlighet förbättrad och genom snart sagt 
öfwerallt förbättrade upfostringsanstalter, bör man wara säker, att detta 
förhällande i en framtid blifwer ännu fördelaktigare. Genom ocdenteligt 
handhafwande, utan onödig sträi^ghet, af Författningarne emot fylleei 
och dryckenlkap, har ,äfwen denna last, som i synnerhet hotade alt under» 
gräflva allmogens bäde fpfiffa och moralijka bildning, myckel aftagit. 

Hwad särskildt anaär fkogarne och hnshällningen dermed; bör jag i 
underdäniahet aifwa tillkänna, att egenteljgen ingen trakt af Länet fin, 
neS, som kan kattas aldeleS stoglös; men, att wäl pH mänga ställen, 
ssogarne äro i aftagande, och att brist pH skogsproducter i en framtid 
hotar att yppa sig. Orsakerne härtill äro, dels den lätta afsättnmgen 
af wed och kohl till Bruken, och i allmänhet till Stockholm, dels ock 
Allmogens M i l l s »visade ringa häg för ffog-planlering. 

Af likaledes i unoerdsnighet bilaqde Förteckning, behagade EderS 
Maj.t i nckder inhämta närmare förhällandet med de i Länet befintligt 
Allmänningar och Krono>parker. 

Storffifte och Enssifte hafwa här i Länet, likasom pH alla andra 
ställen, ds de blifwit anwände, bewisat den werketiga nytta desse förrätt, 
ningar aldrig kunna undgH att medföra. 

Beträffande widare de mera detaljerade underrättelserna, som uti 
den i Näder anbefaldte Berättelsen, böra inflyta; fsr jag i djupaste un-
derdänighet andraga följande, för : 
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Frössåkers och Närdinghundra Häraders Fögderi: 
1:o. Fögderiets allmänna beskaffenhet: 

Det bestär, säsom redan i underdänighct nämndt är, af tlvänne Hä-
rader oä, räknar 2« Kprkosocknar, utgörande Fögd?riet nordligaste delen 
af Stockholms Län, belägen mellan Upsala Län, Ålands haf, Wädd5 
Skeppslag, samt Lyhundra, Sjuhundra och Länghmwra.Härader. Säsom 
warande ett ssags Bergslag, innehäller det mera bcrq, sjöar, ssogar, 
kärr och moras, än fiätmark: hasswikar äro: Oregrunos gripen, Ostham» 
mars fjärden, Kallriga fjärden och Edebo wik. Omkring 200 M>r-, ^ ^ 
mindre insjöar finnas, hwarifrän z:ne Bruk och 5 Masugnar fä sina 
wattentillgH'',gar. Största delen af wattnen utfalla i Saltsjön och en l i-
ten del frän Allmunge Församling, har sitt utlopp genom Upsala Län 
til l Mälaren. I widd häller Fögderict ,5 t qwadral-mil, hwaraf man 
kan antaga ssogar och kärr / ^ ; berg och sjöar ^ ; ängs- och instängda 
betesmarker / - , samt öppna äkerjorden / ^ : härmed förstas likwäl odal. 
äkern, och icke de under sednare ärm ä stogs. ängs. och betesmarker 
werkstälde upodlingar. Ortens hufwud.näringar ärv: äkerbruk med bo-
stapSffötsel, bergsbruk och strsmmingS.fiffe. 

2:o. Inwånare: Fögderiet är det folkrikaste i Länet, och utgör 
folknunnnern detta är 16,523 själar. Under de sednare ären har folk 
nummern warit i tilltagande: genom ymnigare sädes.production, har all¬ 
mogen ernätt förbättrade wilkor och lättare försörjning. Hagen för äk¬ 
tenskaps ingäende har ökats, arbelslönerne hafwa stigit, och brist yppat 
sig pä ogift tjenstefolk. Folkets bildning och sedlighet är icke att öfwer-
klaga, ehuru mycken olikhet derutinnan wisar sig: okonstlad aktning sör 
Religion och Ofwerhet utmärka inwänarne. Ehuru icke förqwäft eller 
utrotadt, är dock det olyckliga begäret efter starka drycker hos menighe-
Un mindre här, än pä andra orter. Utom bränwinS-brännmg til l afsalu, 
synes ännu ingen konst, ellep näringsflit hos Allmogen bafwa »vaknat, 
ehuru bäde tid och tillfälle ti l l hwarjehanda npttiga och lönande företag, 
efter fulländadt jordbruk, för mänga icke saknas: beraf kommer, att, fast^ 
än icke egenteligen torftig, Allmogen i orten sällan samlar nägon förmö¬ 
genhet. ArbetSförtjenst finnes, särdeles wid de stora. Bruken och Herre-
gsrdarne, hwaraf ocksä mindre bemedlade och stoglösa Hemmansägare sig 
begagna: de öfrige sysselsätta sig deremot med kohlning och wedhugg-
ning till afsalu. 
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Skärgardens inbyggare äro likwäl i allmänhet mera idoge: siöfarl 
och frakt, förtjen st, bäde t i l l Norrland och Stockholm, bidraga t i l l en 
tkad wälmäga hss dem; men med upodlinaar, ehuru tUlfälle dertill icke 
saknas, befatta de sig äter icke gerna. Qwinnokönet hos dem förljenar 
särdeles beröm, sä wäl för des ihärdighet och arbetswilja, ofta lika 
med karlarnes, som för best böjelse för snygghet och hustig trefnad. 
DeraS sedlighet äger ocksä företräde framför mankönets, och ett mindre 
antal o M a barn framfödeS här, än pä andra orter. 

Ett brängedagSwerke pH egen kost, betalas med 32 a 40 Sk i l l . 
Banco, och ett awins. dito frän 12 Sk i l l . t i l l »» Skil l . 

3:o. Näringar: 
Jordbruk: Wanligen besäs halfwa äkern under det den andra hälf. 

ten hwilar: ärter, l i n , bönor och potatoeS fäs likwäl pH lrädeSjorden. 
Wärel.bruk begagnas föga. Wanliga sädesssast äro: höste.räg, höfie» 
hwete, twH. och fyrradigt korn, ärter, blandsäd och hafra. öfwerhufwud 
taget utsäs pH hwarje helt mantal ,4 tunnor säd, och medel.afkastmngen 
kan beräknas t i l l 6-te kornet, hwilket för FögderietS 566^ mantal utwi. 
far en produciion af 4?,ss86 tunnor spannemäl, hwaraf räg och korn ut» 
göra omkring H delar. PotatoeS.plantermgen, sA wäl nyttig till födo» 
ckmne för in »vänarena som til l kreaturs gödning, och bränwinS brännings 
bkaS nästan ärligen. 

Trädgsrds.lkötfeln idkas icke med särdeles framg5ng t denna nordlt. 
ga del af Länet PH de större HerrgHrdarne och wid Bruken finnas tiki» 
wäl bäde prydliga TrädgHrdar och vrangeri.wHfter, likwäl mera för äga» 
rens nöje, än för nägon egentlig nytta. TrädgHrdSwöxter ffadaS ofta 
af nattfroster höft och währ. 

Lin säS och odlas endast ti l l huSbebof, och stsr ofta felt. PH ny« 
plog eller pH hackad och bränd jord har det lyckats bättre/ och torde sA 
ledeS odlingen deras med tiden kunna ökas och förbättras. Hampa säS 
obetydligt. SkärssHrdsboarna, som behöfwa den till sine fissredffap, kspa 
densamma iftän Stockholm. Humleplanteringen är i förfall, hwilken lä. 
rer fä tinssrifwas wäxtenS 5mtälighet för kyla och befwärligheten af des 
stötset. Priset pH denna wara har ltpgHtt ända till trenne tunnor räA 
uch deröfwer för ett liSpund. 
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Hker- eller Bondblnor planteras mycket, mäst pä träbesjorden. Ros. 
wor, kolrötter och hwilkät beqagnas blolt till husbehof, utom wid de 
större Herrgärdarne, hwilka kunna lemna nägra partier deraf till affalu. 

Sädesproductionen är, oaktadt be ej sällan i sommarens början in» 
träffande stadliga nattfrosterne, ansenligen ökad, och öfwerstiger för när» 
warande ortens behof, oaktadt den högt updrifne Bränwins. bränningen. 
Skälen dertill äro: obal äkerns omsorgsfullare skötsel och tilltagande up-
odlingar, bäde af äker och äng: de ftdnare hafwa första sretgifwitifrsn 
zo:de till 2N de kornet och nägon gäng deröfwer. Bruksägare och Potze» 
sionater hafwa hirutmnan i synnerhet utlnälkt sig, och pH ljenlig odlings, 
mark är äfwen god tillgäng. Omkring ,c)l> tunnland ny sker bar pä de 
sista ären blifwit uptagne; hwarutaf Herr. Ofwersten Grefwen »k l^zgl,» 
pä Forsilnick upodlat 20 och framledne Ofwerste ^rveä5«»n pä Schebo 
Bruk 35 tunnland. 

Äkerbiuks-melhoden bar icke, hos Allmogen ätminstone, undergätt 
nägon stor förändring. Gödningsämnen hämtas i allmänhet ifrän Ladu, 
gärdarne: nägra fä uppblanda dem med kärrjord ÄkerbrukS.redssapen 
är, med ganffa fä undantag, oförändrad. Potzesionaterne npttja nya 
ssag af plogar och bil^harfwar Den Engelffa Skumplogm fom dragés af 
hästar, har af Herr Ofwerstm ^rv°685on blifwit införd, och med fördel 
anlvänd. Efter denne förljente medborgares död, fortsattes wät de stere 
af honom päbörjade odlings, företag; men han <lr <lllnu i orten mycket 
saknad, hälst han egnade sin t id, i synnerhet att hoS Allmogen inplanta 
hög för nyttiga upodlingar. 

Boskaps-skötseln: Under de senaste fem sren har snart fagdt hwarje 
jordägare i orten bäde ökat och förbättrat sin äng. Omkring 6 till 7 laZ 
bb kunna räknas till hwarje lnnnas msäde. ^fwen i detta fall förtjena 
Bruksägare och Poffesionater i synnerhet alt utmärkas; och hafwa de 
wtrkstält lika widlpftiga som kostsamma och lönande odlingar, dels deri» 
genom att de förwandtat oländiga kärr, moster lxh ssogstrakler till rika 
och bördiga ängsfälr, dels för det andra med nya anstalter och företag 
förbättrat sämre ängsmark, utdikat och aftappat sfwerfiödigt malten. 
Omkrmg l,ZQ0 lunneland äro pä dessa sätt under ve sista ären till äng 
»podlade och ännu finnas säkerligen 5,000 tunnland dylik odlingsbar 
»ark mom Fögderien 



30 

Odlingssättet medelst Skumplogmng eller hackning och bränning hwil. 
ket isynnerhet tillförlitligare inhämtas af en korrt,utaf Ofwersten ^rv«clz. 
«on utgifwen, afhandling, är numera sä allmänt kändt, särdeles i sock, 
narne omkring Schebo Bruk, att hwarje Bonde lärt att begagna det, 
dä tillfälle gifwits. Olika meningar om detta odlingsfält hafwa wäl 
upstätt; men, om methoden kan blifwa skadlig att anwändas pä härd-
walls ängar, sä är det onekligt, att den pH kärr och mossar wisar den 
fruktbaraste nytta. PH sädane upodlingar säs wanligen themotei-srö som 
gifwer en rik och kraftig hö>afkasinmg. Herr Brukspatronen lamm har 
pH detta sätt, säsom disponent af HargS Bruk, derstädes upodlat 140 
tunnland, Herr Ofwersten, Grefwe , l l̂ Z l̂̂ » 101 tmmlqud, Majoren 
^x«l li«ut«l«lli)lä g ! tunnland, hwarwld 3o,ocx) oxe-parlaZ sten blifwit 
upbrutne och bortförde, äfwensom Majoren pä /gen bekostnad anlagt 
en större canal ifrän Hosjön i Knutby Socken; Ofwcrste ^lv°6««on har 
uptagit och förbättrat 22a tunnland, anlagt en jordwall af 1,500 fan,. 
narS och en med sprängd sten murad canal af 450 famnars länad; 
altsammans utan begagnande af odlmgslän. Dessutom hafwa Hans 
Excellens Herr Grefwe 8s,K-, RpttmästarenLngelclznt?., Capitai.i «3l6, 
Arrendaloren Sveäbei-Z, äfwensom mänga ibland Allmogen utmärkt sig 
för dylika odlings, företag. En del Potzetzionaler, hafwa under förledit 
J r , af brist pä fördelaktig hH-afsättning, frän Stockholm uttingat ssagt-
oxar till ställning. 

Betesmarken kan i allmänhet anses tillräcklig, i synnerhet är 
den förmonlig i stärgärden, hwarlill det salta watluet troligen 
bidrager. 

Kreaturs-afweln börjar wäl stiga i godhet, men tarfwar ännu fsr, 
bättring. Wid bruken finnas goda hingstar, dem Allmogen merändels 
sär fritt begagna. 

Färafweln är här i orten sämst, med undantag' af herrgärdarne, 
der Spanska fär finnas. Omkring za till 4a fär framfödas wanligen 
pH hwart helt hemman; men, fastän de klippas twänne gänaer om aret, 
gifwa de ofta ej mer än 2.ne marker ull. Det största Skafferi i orten, 
finnes i Hagbp i Allmunge Socken, Enkefru Xnjztzo tillhörigt. Gelter 
finnas blott i skärgarden, och det icke ti l l nägon myckenhet. 
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LadugHrds.afkafiningen sfwerstiger ortens behof, och betydligt der-
utaf afpttras t i l l , Stockholm, i synnerhet smör och kalfwar. Nägon bo-
ffapsfjuka har icke »varit förspord. 

Skogarne bestä af gran, ta l l , björk, ahl och asp, samt obetydligt 
ek. För närwarande äro de wäl tillräckliga, men hafwa dock de sedna» 
re ären blifwit mycket medlagne; orsaken är, att skogs, essecter stigit i 
pris, dä andra Landtmanna.prodmter fall it; fkogarne tillgripas derföre 
starkare, än att mots>varandc tillmätt kan äga rum. Utom gärdsel, wed» 
brand, bpgqnadsivirke m. m. mid bruken och maSuanarne, tarfwa dessa 
ärligen emellan 30 och 40,000 läster kohl. När fördenskull inga anstal¬ 
ter äro widtagne till skogs,planteringar eller skogarneS wärd och ti l l-
wä^t, torde i en framtid skogsdrift wara att befara. De starka stor¬ 
marne under sista wintren hafwa ftmwäl förödt mycken ssog, i synner. 
het af granträd, som hafwa ds minst djupa rötter. Bräntorf finness 
men lemnad obegagnad, enär behofwet ej päkallat de§ anwändande. 

Bpagnadssättet hos Allmogen är detsamma, med den stillnab att 
husen göras större och prydligarev De blifwa likwät icke fä waraktige 
som foidom, emedan ffogarne icke mera ernä samma mognad. Stäng-
selsättet är oförändradt, stengärdesgärdar brukas pä fä ställen. 

Bergsrörelsen: Silfwer och kopparmaluls antebnmgar haswa fordom 
i Wahlö Socken blifwit uptäckta, men säsom icke lönande, snart öfwer-
gifna. Omkring 70 stsrrv och mindre jernmalms-grllfwor bafwa äfwen 
tid efter annan inom nämnde samt Börstills och HargS Socknar blifwit 
uptäckte, nerlagde och äter uptagne. Nu begagnas blolt en enda med 
nägon fördel, mmligen Wiggelsbo grufwa i Wahlö Socken, som förser 
nsgra Norrländska bruk med nmlm. 

Uti FZgdenet finnas följande trenne bruk med nnderlybande mas¬ 
ugnar, nemligen Forsimark, det äldsta af dr stl kallade Dannemora-
werken; har, utom kostbar äbyggnab, 2:ne wagonhamrar och 4 härdar, 
är priwilegieradt till 2,375 skeppund stängjerns» smide. Under bruket ly¬ 
der Berkinge masugn i Wahlö Socken och Härnäs masugn i UpsalK 
Län, hwilka förse delta bruk med erforderligt tackjern. 

Bruksägaren, Herr Ofwersten Grefwe ,k ^ t z l « har för Brukes 
»tzligen fstt tillstHnd att lill ffatte inlöla GrsSö Krono» allmänning, be-
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lHgen pä Gräsön om 2,o6oi lunneland stogbärande mark; denna aN. 
männing bar förut emot recognilion warit bruket upl<lten, och nu blif. 
wit ti l l ' mantal ssatllagd. Tillräcklig och god malm erhslies ifrän 
Dannemora. z:ne mil ifrän bruket belägne grufwor. Kohlbehofwet sr 
9.000 läster ärligen, och fylleS pH följande sätt: af egna skogar 5,000, 
ssatte frälse kohl 700, byteSkohl lfrsn Gpsinge bruk 500 samt statte eller 
köpekohl 2,800 läster. 

Harg: Iemtt wacker sbyggnad, äger bruket jemwäl 2me hamrar 
«ch 4 härdar, hwarwid, enligt priwilegier, ärligen lillwerkas F,cx)44 
steppund stängjern pä Wallonstt sätt. BennebohlS och HeNwiks mas» 
ugnar, den förre i Bladäkers Socken, och den sednare i Gestrikland, 
lemna bruket tackjern. 

Under bruket lyder Swalmyra recognilions,allmänning, om 2,72g 
tunneland, , 8 ' tappeland ssogbärande widd: wederbörande Bruksägare 
hafwa begärt alt fä den samma till ssatte inlösa, bwilket likwäl ännu 
icke Hr afgjordt. Kohlbehofwet, lika med Forsimarks, fplles till ^ as 
egna, och t köpta kohl. Malm erhslleS ifrän Dannemora, samt ifrän 
Bjirsta och andra mindre kringliggande grufbrplningar. 

Under de fä sr Bruks.patron '»'»mm säsom förmyndare för omyn¬ 
dige tzriherre 0»vn<t,eln«, förwaltade bruket, blef det i alla afseenden 
pH ett märkeligt sätt uphjelpt, samt smidet ti l l en förut owanlig höjd 
updrifwet. En ssagghytta Hr anlagd, och npa bläs.machiner af Wid, 
Holms upfinning inrättade. 

Schebo: Har wacker äbyggnad, priwilegieradt ti l l 2,300 sseppund 
smide, som nu i anseende till det anlaade nya walswerket, bi fwit för» 
sndradt ifrän Wallon till sä tallabt Tylksmide, och tillwerkaS wid 2:ne 
hamrar och q herdar, med Widholms bläsmachiner. Edsbro masugn 
förser til l det mesta bäde detta och Ortala bruk med tackjern. Malm 
Hämtas ifrän ägande andelar af Dannemora gru/wor, och en l i tm del, 
t i l l blandning frän Ulbn. Kohlbehofwet 8.000 läster, fylleS till hälften 
ifrsn egna ffogar, och till hälften med köpekohl. Wid sjelfwa bruket 
hafwa under de senare ären, följande inrättningar och byggnader t i l l . 
tomnM: 

Ett 
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Ett dubbelt walswerk, med erforderligt machiner och materialhus, 
förträffeligen inrättad! och bygdt af 0««n i Stockholm, priwilegieradt 
att tillwerka sona ffeppund jernplätar och derutölwer, som i anseende 
till deras erkända godhet wunmt en owanlig stark efterfrägan och afsttt' 
ning/ sä wäl för inrikes som utrikes räkning. 

En ny hammarsmedja af tegel, med en hammare och 2.ne härdar. 
Ett nytt kohlhuS dertill, äfwen af sten. 
En ny sägqwarn med 2:ne ramar och machineri af tackjern. 
Elt nytt branneri. 
Nytt tackjerns'machineri, och 4 par nya stenar i mjölqwarnen. 
Till införande af Engelffa tillwerknings.methoden i Riket, öro jem» 

wäl wid Schebo bruk pä Iern.contoircts bekostnad 2:ne puddlings.ugnar 
upförde. och puddlinas. försök anstälte, hwilka likwäl ännu icke lemnat 
nägra afgörande resultat. Andamälet med puddlings.procetzen är att 
göra jernet mera jelyngodt eller homogent; och om den lyckas, stall dm 
säkert tjlljfynda Swenssa bergshandteringen en ännu större fullkomlighet. 

Lenna och Wallnora masugnar, den förra under' Wattholma, och 
den senare under RänäS bruk, äro äfwen i Fögderiet belägne. 

Wid Iohannisforsi, tillhörigt Grefwe , t ^Zz l , , , är anlagbt elt ma, 
rufactur.werk, hwarest smideS mycket goda wagnsfjädrar, swanhalsar 
och stälarlar, m. m. 

Bergsrörelsen inom Fögderiet, befinner sig med ett ord uti jemnt 
tilltagande. 

Fabriquer, bruk och öfrige näringar: 

Ett äldre tegelbruk finnes wid Harg, och elt nyligen anlagdt wtd 
Schebo; en kalkugn wid Braxenbohl i Hargs Socken, och ett mindre 
linstäckte>werk wid Sneslingebera, af Ryttmästaren 6«tl,« inrättad»; 
detta sednare begagnas af Allmogen, emedan derwid besparas bäde tid 
och arbete wid den eljest sä beswärliga lin. beredningen. Strömmings, 
fiffel utgör Allmogens hufwudnäring i Börstills Socken och pä Gräsön; 
det har i sednare aren warit mindre fördelaktigt än tillsörene; dä wisa. 
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gynnande windar inträffa, Hr denna handlermg ganska lönande. Om 
währen fängaS strömmingen med nolar, och om sommaren med jkötar 
eller större nät som läggas pä djupet Wid Skjärsta by i Edebo Socken 
hälles marknad hwarje höst och midsommar, hwarwid drifwes stark han« 
del med strömming, dä Skärgärdsbonden sär 3:ne tunnor spannemäl för 
m tunna strömming. 

Ett ffattlagdt Hhsfij?e, finnes wid Schebo Bruk, tämmeligen^önande. 

Insiö.fisset är obetydligt; men fjäll, fiffel i saltsjön ofta förmonligt; 
med is.notar wintertiden göres den rikaste fängsten af gäddor, abborrar, 
mört, td, braxen, sk»l och lakar, hwilka fisksorter om sommaren fängas 
med hwarjehanda redffap. Tidigt om währen, eller mot slutet af win< 
tern, fängas nägot litet fill i Skärgärden, emellan Gräsön och SinZön. 

Bi-näringar: Skjäl. ffutte kan anses som en bi. näring för nägra 
Gräsö.boar. Tjäru brännixg idkas till huSbehsf, obetydligt t i ! salu. 
Sallvctter tiNwerkningen, som för nägra är sedan började kumma i gäng 
allmänt nog, är likwä! nu i tilltaa.ande; orsaken dertill igenfinnes i den 
lenmade liaätelsen, att betala Sallpettergärden med penningar. Linne, 
och ylewäfnader tillverkas endast till busbehof: sädane wahror köpas 
ocklä af ortens innewänar- utaf Wästgöthar. Körstor och forslande af 
jern, kohl ock wed för Bruken och masugnarna lemna Allmogen en god 
^ennmgeförtjmst; hwadan alla utffylder i Fögderiet lättare utgä än an¬ 
norstädes. Nslbyqgnad af bälar frän ,n till 2N lästers drägt idkas af 
Allmogen, mäst för eget behof, till sortzlande af wed och hö till Stock> 
Holm. Bruken hafwa egna fartyg och Skeppare. Widbarkade budar till 
stor, och fä» >?inn till pälsar, bei edcr Allmogen sjelf. Bonden ?elir pek^bay 
i Ränka, Uiulnge Socken, förfärdigar kruk'käril, dem han i orten 
sörsHljer. 

Handel: Ortens producter, bestZende mäst utaf spannemäl, bränwin, 
kor, kaliwar, hö, smör, ägg, fär, sivil, och u?, försändes till Stockholm> 
sä sjö. som landwägen: wiilterliden jemwäl kohl till Stockholm och Norr» 
telje- communicalion till sjötz är b.qwäm wid alla orter, och till lands 
underhälles den af goda »vägar. En widsträckt gärdfarikandel idkas af 
.Westgöthar, bwilka, ispnncrhlt genom den credit de lcmna, införa mycken 
lufe ibland Allmogen, särdeles de ynare pcrsoneriie. I ' ga l-̂ a wäg» 
anläggningar finnas af nöde?̂ , eller äro p^länNe. En enda Landlmalknad 
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M e s , nemligen: i Skjärsta uti Edeby Socken; Marknaderne i Upsala, 
Norrtelje och östhammar besökas flitigt af ortens inbyggare; men landt» 
handeln är hwaikm betydlig eller lönande: wid Norrtelje Höstmarknad 
föryttras likwäl en större mängd swinkreatur. 

4:o Politisk författning: 

Kammar-werk: M'm den ti l l ^ mantal stattlagde Gräsö Allmän¬ 
ning, har pä läng tid icke nägot nytt hemman undergalt staltläqgning, 
i ödesmäl förfallit eller af öde uvtaailS; ej eller hafwa näqra ordent» 
!̂iga Npbpgqen tillkommit. Hemmans»klpfningen är olika: i Skärgar¬ 

den finnas hemman delade i ?'?; mm uppe i landet, sällan i mindre 
än f : en Skatte» bonde besitter wanlicien 5. Detta förhållande bar i för¬ 
ening med den allmänt antagna Storffnts'delningen för jordbruket och 
folkökningen medfört lika lyckliga följrer. 

Sockne-magaziner: Finnas uti nedarmämnde Socknar/ och äga un» 
gefärligen följande behällningar af spannemäl, nemligen: 

Uti swärare är ullsnas wanligen hela detta spannemslsförräd, emot 
b̂en nog dryga räntan af 4 fjerdingar pä tunnan; men i goda Hr ulgHr 
blott hälften och derunder. 

Genom wattenupdämningar för Brukens drift, städas wäl stffillige 
sträckor, särdeles ängsmark; men städan drabbar mest Brulsägarnt, 
hwilka merendels tillika äro ägare af de ofwan Bruken liggande hem. 
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man. De sfriae hemmansägare som lida genom updämningar, hafwa 
betingat sig stade.ersättning. 

Nägra andra Eders Maj:t och Kronan tillhörige lägenheter, Bruk 
eller Qwarnar än de ull Tabellen i underdänighet upgifne Kronohem» 
man, m. m. finnas icke, ej eller nägra inrättade allmänna Lärowerk; 
men til l fromma Stiftelser kunna hänföras de uti Knutby, Ununge och 
Edebo Socknar genom friwillige sammanssott inrättade sä kallade Invalid, 
casior, t i l l understöd för aflidne krigsmäns enkor och barn. 

Statsbidrag: Dä landtmannawarorne fallit i pris, sr det gifwit, 
att jordbruket mäste känna sig belungadt, och blifwa det ännu mera, om 
ett sädar.t förbällande kommer att längre fortfara. Wäghällningsbeswäret 
sr allt efter särskildta locala forhällanden, ganssa olika. Kronoffjuts 
och inqwartering betunga icke i allmänhet denna ort: likwäl har de se» 
nare ären inqwartering drabbat wiZa trakter, i och för ArsetS.commcn» 
deringarne ti l l Wäddö Canal. 

Beräkningsgrunderne för wärdet af de i Tabellen upfsrde onera. 
halwa. utom ett medium af fem ärs Markegängspris, pä ölffilliga sätt 
mäst sökas. Iemte flerärig egen erfarenhet, hafwa utaf wederbörande 
Krono. och Härads. Bokhällares Jord, och Upbördsböcker, Taxerings, 
länqder och Indelningswerk blifwit rädfrägade och med mycken sorgfäl» 
lighet jemfbrde. 

Politie: Til l beredande af sparsamhet hos Allmogen i klädedrägt 
och lefnadssätt, hafwa Sockne»stämmor blifwit hällna,,men utan syn. 
uerlia werkan. Ingen allmän Skola finnes, utom en i Allmunge Socken 
af Enkefru Kniage anlagd. Wid Bruken finnes Skole»Lärare; men i 
öfrigt underwiseS ungdomen hemma hos föräldrarne, til l dest de af Prä. 
sierssapet emottclgas. Hälsowärden hos Allmogen tarfwar förbättring; 
hwilket t synnerhet ankommer pä. Prästerskapets mer eller mindre nit i 
den delen. Brltkö.LHkare finnas, som betjena bäde Bruksfolket och krina» 
boende Menighet. Faltigförsörjningen werkställes olika, dels med sam-
»anssott in natura, dels med utdelning ur casiorna. 

Fögderiet har »3 fi.Gästgifwaregärdar, men ingen Hällssjuls: Gäst. 
giftvarne stjulsa sjelfw^ emot faststäld ersättning i contant eller i fourago. 
perfedlar, olika pä olika ställen. 
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Qdjurs utövande upmuntrabeS tillförene genom sammanstött t i l l 
prämier för skadedjurs dödande: nu har detzas antal tilltagit, sedan be. 
rörde anstalt uphört, af orsak, att nästgränsande Fögderier ej welat 
derpä inga. 

Enligt af ortens inbyggare träffad, och af mig fastställ, öfwerens. 
kommelse, skola hädanefter, til l hämmande af wädeldarS förhärjande, 
wid hwarje matlass underhällas en handspruta, ellämbar, en brandhake, 
en swabb eller wifka och en större brukbar stege. Bladäkers Socknemän, 
som endast welat pä hwarje mantal unberhälla en spruta med sine red, 
sfap, hafwa derföre af de öfrige Socknarne blifwit titt wederbsrlig Dom. 
stol instämde, med pästäende, om befrielse ifrän brandstodSersättning wid 
timando eldswädor i förenämnde Socken. 

Lyhundra och Sjuhundra häraders, med bro och Wätö samt Håf-
werd och Wäddö Skeppslags Fögderi: 

1:o. Fögderiets allmänna beskaffenhet. 

Fögderiet bestar af 14 Kyrksocknar 720/- mantal. Har ssere 5ppna 
siätter, sjöar, ffossar och kärr, men inga sä kallade bergsträckor, ehuru 
större och mindre berg träffas nästan öfwerallt. 

Den rädande jordmanen är sandmylla med klapper. Fögderiet arän< 
sar pä Östra sidan till AlandS haf, och pH de öfrige till Frödsäker, 
Närdinghundra och Länghundra Härader samt AkerS ach Frötuna Skeppslag. 

2:o Inwänarne: Folkmängden utgör 13,056 personer. Allmogens bild. 
nina ocl>"sedlighet wore oklanderlig, om ej begäret efter starka drycker 
wöre nog inrotadt. Åkerbruket är inwänarneS förnämsta närmgsfäng. 
^l Skärgälden idkaS strömmingsfiske och sjöfart. I allmänhet röjes n«d 
fä undantag, icke nägvn wälmsga hos Allmogen. 

Dagswerkspristrne beräknas wanligen till Ho Skiss. Vanco för ett 
karls, och frän 12 till 16 S M . för ett qwmSoagStverke pä egen kost. 

3:o. Näringar: 
Jordbruk: Äkern skötes pä manligt sätt, sä att hälften ärligen b>. 

(äs med rsg , hwcte, korn och blandsäd samt hafra, hwilka sädesslag ära 



38 

de allmännaste. Den andra hälften af äkern ligger i trade, hwarpä lik. 
wal odlas ärter, l in, rofwor och potatoeS. Wanligen säs ^ räg och 
bvete samt ' wärsäd. Genom dikning och jords påförande förbättras 
wäl äkern smäningom; men dä i allmänhet för litet kreatur underhälleS 
och detta antal ändä knappt stillas, blir tillgängen pä gödämnen klen och 
afk.istmngen ringare än den borde och kunde wara: i mcdelmättiga är 
fan oen likwäl anses för ortens behof tillräcklig. Trädqärdar finnas icke, 
utom wid nägra Herrgärder. Hummelplantering pä fä ställen, knappast 
till huibehof. Lin odlas allmänt, ehuru icke till afsalu; hampa obetpd. 
l igt, och rofwor endast för kreaturens behof. Nägra^ större odlingar an» 
träffa icke, utom wid Ränäs Bruk och Noors Herrgärd; men i all. 
mälihet uptagas ärligen smärre äkcrstycken. Wid Ränäs har ägaren Ma, 
jor?n lieute^Kjälä af oländig mark »lpodlat nägra och 50 och Capitain 
8tj«lnK«!im pH Noor har likaledes med lillhjelp af odlmgslän, uptagit 
nägra och 6c> lunneland. Wanlig äkerbruksrldffap begagnas allmänt. 

Boskapsskötsel: I ammandet wanwärdaS ängsssjötseln, utom wid nä-
gra Herrgärdar, berest genom dikning, rödjning, plöjning och bränning 
betydliga förbättringar ärligen göras. Klöfwer odlas tämligen allmänt, 
äfwei, af Allmogen. Betesmarken är öfweraltt tillräcklig, i Skärgarden 
öfwerftödig. 

Kreaturens ssag och godhet tarfwar förbättring, utom pä Herrgär-
darne: fären äro pH sistnämnde stilen af spanff, men hoS Allmogen af 
swenik race. Getter finnas blott pä ett och annat ställe af Skärgärden. 
Bostapssjukdomar hafwa ännu icke hörts utaf. 

Skogarne bestH mast af tall och gran; biörk, asp och ahl finnes o<lk, 
men merendels inom hägnader. De aftaga ärligen, i anseende til l kohl-
ning och wedförsäljning til l Stockholm, Norrtelje Gevärs, factori samt 
Vruken i orten. Den starka stormen i slstl. Feb.'uarii manad förtärde 
jennväl mycken lkog. Recognitions.ssogar finnas ej inom Fögderiet, ej 
eller tillgäng pä bränntorf: skogsplantering är alldeles ur bruk. 

VuaanadS, och stängselsätten äro de manliga: stengärdeSgärdar sin-
nas pH ganska fä ställen, och till-obetydlig längd. 

Bergsrörelse: Härrängs Grufwa i Häfwerö Socken har warit n«d, 
lagd, men kommer nu att äter upptagas. 
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Twänne Iernbruk finnas, nemligen: RänäS och Orlala. Tillwerk, 
Ningen wid bäda Bruken kan beräknas till 2000 skeppund ärligen: wid 
b^dc, yMjas Dannemora malm, med tillsatser af andra malmsorter. 
3iänäs har eqen kohl tingsng, men Ortala, som warit Krono, äger än« 
nu den förmän att blifwa understödt med Kronans räntekokl ifrön Wäddö 
och Häfwerö socknar, efter 16 Skiss. Banco Lästen, till ringa bätnad f l r 
dessa socknar, bwarest flere byar redan, af brist pä ffog, mäst lösa berör¬ 
de räntekobl efter gängbara pris. 

Fabriker, Bruk och öfriga Näringar: 
Tegelbruk finnes wid Uddeboö i Estuna och Noor i Bro socken: 

Kalkbruk deremot aldeleS icke. Allmogen tillwerkar pä ätffiniga ställen 
bäde tegel och kalk, sä wäl till husbehof som till afsalu ät närmaste 
grannar. 

Bi-näringar: Skärgärdsboarne idka strömmings.fiffe, med icke obe» 
tydlig fördel. 

Kohlninq är mycket bruklig i orten. Sallpetler. lillwerkning idk^s 
endast i smätt, pä nägra fä ställen. 

Linne, och ylle-wäfnader förfärdigas til l husbehof, obetydligt til l 
afsalu. 

Inaen sörtjenst kan påräknas medelst forssande. Winlersiöjder idkas 
icke, mcd afseende pä försäljning. 

Sjöfart begagnas af kustboarne, dels pH Stockholm, med wed och 
kohl, dels pH norra orterne med fraktning af malm, bräder m. m. 

Handel: De Landlmannawaror som kunna afpttras, försändas 
mestadels till Stockholm, bäde land. och sjöwäg. 

Gärdfaribandcln drifwcs starkt af Wästgölhar; och infotes derigenom 
mycket öflverssöd i klädseln hos Allmogen och tjenstefolk, hwarigenom 
tjenstebjons löncrne upstcgras. 

Inga nya wägar hafwa blifwit anlagde cller xätär.lle: behöfwas 
icke heller. 

Emellan Ortala.wiken och Ba.q<ihns,fjärden upgräfwcs W^dd5 canal, 
som ftamdcles kommer >ilt i betydlig molm underlätta tr^nsportlll U!l 
Stockholm. 
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4:o. Politisk Författning: 

Kammarwerk: Pä längre tid.har icke nägot Hemman blifwit änyo 
stattlagdt, af öde uptagtt eller i ödesmäl lagdt: ej heller haflva nsgre 
Nybyggen tillkommit. 

Hemmansklyfningen gär sällan längre än till fjerdedelar. StorstiftS 
delning är nästan öfwerallt wedertagen till jordbrukets stora bätnad. En« 
stiftesdelningar komma i orten sällan i fräga. 

Updänming för Bruk och Wattenwerk förorsaka ingen städa, utom 
wid Uddeboö qwqrn i Estuna socken, der en ansenlig widd utaf ängs, 
mark stulle kunna förbättras och göras fruktbar, om icke updämningen 
wore. Utom de i Tabellen i underdänighet äberopade Krono.hemman, m. 
m. finnes icke inom Fögderiet nägra Lägenheter, Bruk eller Qwarnar, 
Eders Maj.t och Kronan tillhörige: inga allmänna Läro-werk finnas, men 
i Husby socken är en Inwalid.Catza inrättad. 

Stats-bidrag: I det hela är förhällandet dermed enahanda med det 
för nästfbregäende Fögderi underdänigst anförde. Krono.spannemälen 
fortzlaS icke öfwerLmil : krenostjuts och inqwartering sro ganska lindriga. 

Sättet till beräknings.grunderna för de i Tabellen allmänna onera 
äsatta wärden, har äfwen här warit delsamma som i föregäende Fögderi. 

Politie: Uti hwarje Församling af Fögderiet är inrättad! ett Kprko. 
Räd, till ordnings och sedlighets bewakande. 

Skolor finnas nästan i alla Församlingarne, och Fattigförsörjning 
bcstrideS genom sammanstött. 

Orten har, utom den i Norrtelje boende Prowincial.Läkaren, en an-
nan sticklig Läkare. 

Inga ätgärder, utom wanliga stallgängar, äro widtagne till odjurs 
utödande. 

Vranb.ordningar äro i de flesta socknar uprättade, och hafwa med, 
fört mycken nytta, 

Socken.Massasiner äro anlagde uti Söderbp, Estuna, Lohärad, HuS, 
by, Skcderpd, Rnnbo, Esterna med Fasta, B ro , Wälö och Wäddö, til l, 

samman 
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samman sga de omkring inoo tunnor räg och 500 tunnor korn, som i 
swära är wanligen helt och lMet utlänas; inlereset beräknas till fyra 
kappar pä tunnan. 

Länghundra, Semminghundra och Erlinghundra Häraders Fögderi: 

1:o. Fögderiets allmänna beskaffenhet. 

Detta Fögderi gränsar.till Upiala Län, sjön Mälaren, samt När, 
dioghundra, Sjuhundra, Äkers, Walienluna och Sollentuna Härader. 
Socknarnas antal är 22, med tillsamman 752?'? Hemman. 

H mänga ställen finnas stridda berg, men inga bergsträckor anträf. 
fas: betydliga ffogar och kärr finnas icke/ ej heller näara större sjöar, 
som kunna sänkas eller aftappas, till beredande af odlingsbar mark, 
utom dä Äkers Canal blir färdig, hwarefter de till Garnswiken gränsan» 
de Hemman kunna winna nägot uti ängswidd. 

Den odlade jorden är merendels sammanhängande, och stora »lätter 
finnas. 

Starka nattfroster och länawaria torka hafwa understundom förorsa¬ 
kat misiw^ter. Jordmanen bestar mäst af lera, hwaribland swartmplla, 
klapper och sand, samt af nägot stogsjord. 

2:o. Inwånarne: 

Folkmängden stiger till inalles 15,299 personer, och är i tilltagande, 
ehuru hwarje är mycket tjenstefolk afflyttar till Stockholm. 

Folkets bildning är i allmänhet god: Allmogen kan icke anses sssom 
fattig, men äa/r ingen wälmäga. En jemn hushällning och arbetsamhet, 
göra att de, sä i goda som onda är, bärga sig tämligen wäl, och kunna 
betala sina utjfylder. 

Häll. och annan skjuts wid de mänga Gästaifwerierna, werkar lik-
wäl ofördelaktigt pä ungdomens sedlighet, och bereder fallenhtt för starka 
drycker, lättja och förströelser. Arbetslöner och tjenstefolks aflönwg watte» 
rar efter ärens mer och mindre börtiabet. Priset pä ett karl.dagswerke, 
har merändels warit ^4 a 32 Skil l. Banco, och för ett qwinfolks dito 
betalas l2 t i l l ib Skill. 

(6) 
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3:o. Näringar: 

Åkerbruk. Wanligen besäs halfwa äkern hwart sr, med undantag 
af örter, hwilka odlas pä trädeSjorden.. Wä^elbruk nyttjas pH nägra 
fä ställen, men utan särdeles fördel. Äkerbruks.redssapen är den wanli» 
ga, äfwensom med fä undantag, stötseln. Sädesssagen äro hwete, rsg, 
ksrn, blandsäd, hafra och ärter: halfwa utsäoet kan antagas t i l l höst-
och hälften ti l l währsäde. PotatoeS. planteringen har i märklig män 
Mtagit. 

TrädgHrdswäzter, l in, hampa, bumla m. m. odlas obetydligt, och 
af de sistnämnde artiklarna, mäste ärligen betydliga qwantiteter upköpaS. 

SädeSproductionen 5fwerstiger wida, äfwen i medelmältiga sr, or» 
tens behof; äkerjordenS noggranna stölsel och en utwidgad bränwinsbrän» 
ning hafwa i synnerhet derlill bidragit. Oduglig ängsmark upplöjeS och 
förbättras flerestädeS; men i öfrigt finnes föga nsgon odlingsbar mark, 
som icke redan är begagnad. Odlingar i mindre scala företagas ärligen. 

Betydligare odlingar hafwa blifwit werkstäldle: af Capitain W«ll«n. 
«tl«rn», Lieutenanten 6,s6tm»n och Brukspatron von 8cl,inke!, Herr Kam¬ 
marherren von kk,n<:ll«n pä Sigridsholm, som genom ärenSning och wat« 
tenaftappning ur den sä kallade Storsjön ätkommit zno tunnland wat. 
tendränkt ängsinark, som redan är under upodling. Herr Iustitie-Rädel 
och Commendeuren poppiu» har med 2a tunnland ökat sin äkerjord wid 
Morssa, samt jemwäl odlat 40 tunnland motzlupen mark till fruktbärande 
Hng. Riddaren af Eders Maj:tS Wasa Orden «l u,sslll pä Wänasjs-
berg har nu, som alltid, fortsatt de nilista ätgärder wid Landtbruket som 
Zo är sptzelsatt honom: Ouphörligen delande sin tid emellan odlingar, 
«Kojninaar, flensprängning och bränning, nybyggnader, trädplanteringar 
och förbättringar as alla slag, har han de senare aren gjort fruktbara 
pmkring ,5N tunnland, samt frän sten fullkomligen rensat 400 tunnland 
gammal sker. Till sina mängsaldiga och kostsamma odlingar, har han 
likwäl icke begagnat mera än ett odlingsls» pä 2000 R:d. 

Trösswerk finnas pH nägra ställen, men eljest inga mechanissa inrätt» 
ningar för äkiibruket. 

Boskapsskötsel: Tillgängen pH fodernötet, msngastäbes för knapp, 
pil andra ställen öfwerflödig, ^lr i allmänhet mindre tillräcklig. Det oal> 
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tadt säljes af bönberne mycket H5, för alt sä penningar till deras, utstyl. 
der och andra nödiga utgifter: lemnanbe en utwidgad bränwins.bränning 
tillräckligt surogat uti dränk m. m. ti l l kreaturens framfödande. S t a A 
fodring öfwer sommaren werkställes icke nägorstädeS. 

Betesmarken är swag och ofta otillräcklig. 
Till ökerbruket nyttjas mera hästar än oxar. Kreaturs.racerna sro 

i allmänhet guda, ehmu smä. Faren äro pä Herrgärdarne af spanfft 
slag, men hos Allmogen, swenssa. LadugsrdSafkafiningen är i allmänhet 
tillräcklig, utom för smärre Potzesionater. 

Pä det hela laget kan likwäl boffapsssötseln anses wara i stigande. 
BoffapS-sjuka har warit sällsynt. 

Skogarne: De flesta ssogar äro stor. eller enssiftade, och bestH af 
gran och ta l l , samt ti l l nägen del af diverse siays löfträn. Nästan alla 
Hemman äga stog till husbehof, fä t i l l öfwerstöd eller afsalu. 

Fpra Härads. Alimänningar finnas, men inga recognilions.jkogar. 
I allmänhet mördas stogarne med all omsorg, »en näara anstalter fö» 
deras äterwäxt finnes icke widtagne. Bränntorf finnes ej. 

Byggnads» och stängsel»sättet äro desamma ftm tillförene brukliga 
warit. 

Bergsbruk och Fabriker finnas icke inom Fsgderiet; men trenne min¬ 
dre Tegelbruk. 

Bi-näringar: Saltpelertillwerkning drifwes w ä l , men föga annat 
sn för egna behof.Z Andra binäringar kunna icke nämnas. Ingen sjö. 
fart eller förtjenst genom forssande äger rum. Skjutepenningar utgöra 
Allmogens enda biförtjenst. Ortens handel bestsr ul i afsältning, mäst pH 
Stockholm, af spanmmäl, brännwin, foder, kalfwar, fär och grisar. 

Communicationerna gynnas af goda och med hwarandra samman¬ 
stötande waqar. Wästgölhars gärdfarchandel fortfar och har ett stadligt 
infiytande ps Allmogen. 

Nya wägar behöfwas icke: inga marknadsplatser finnas. 
4:o. Politisk Författning: 
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Kammarwerk: Af öde uptagne, i ldeSmäl sirfallne, eller nyssalt» 

lagde He nman, finnes icke, ej heller nybvggen. 
Heinmansklyfninqen fortfar, i synnerhet wid årsskiften ester personer 

af Mmoqen. Storjklften äro allmänt wedertagne. Enskiflen synas icke 
willmi förtroende, oaktadt den nptta, som deraf möjligen kunde dragas. 

Inga updämningar af skadlig beskassenhet äga rum. 
Inga andra Lägenheter, utom hwad Tabellen uplyser, finnas. Eders 

Maj:t och Kronan tillkörige; men Upsala Academie äger inom Fögderiet 
g?^ och Danwiks Hospilal 32^ mantal. 

Stats-bidrag: I jemfsrelle til l Hemmantalet och folknummern synas 
de förivHiiande. men blifwa icke betungande annat än dä. Lantmannens 
»varor för mycket falla i pris. 

Wäqsiällninqen kan anses for ett af de n M tryckande onera, enär 
mänga mäst pH en t i l l twä mils afständ liämta gruset: Hfwensä ffjuts-
ningsbesiväret, som i öfrigt werkar ofördelaktigt pä ungdomens bildning. 

Transporter af Krolwtionder kan icke anses bcswärlig; men de inwid 
landswägarne belägna socknar och byar beswäras mycket af inqlvarteringar. 

Politie: Sä widt Kronobetjening och Kyrko Räd medhinna, wakas 
jlfwen ordning och Ack. 

Skolor finnas i nägra socknar: i de sfriga underwisas barnen mer¬ 
endels af ^lixkarne. 

Hel<o'.värden och Gästgifwareordningen regleras och handhafwes enltgt 
Försal tningarno» 

Fattig väeden bessrjes af hwarje socken särskildt, dels med utdelning 
M Sockell.magazin-Och Fattig.catzor, dels genom friwilliga sammanskott.. 

I Wasiunda Församling är en särskild fond samlad til l understöd för 
astidne krigsmäns enkor och barn. 

Sscken.maaaziner finnas i nästan alla socknar, och deras fonder ut, 
5sra tillsammans omkring l,,50 tunnor räg och 1,420 tunnor korn, 
Utläning sker emot ränta af fyra kappar pä tunnan. 

Ti l l odjurs utrotande sr en W^rggrop inrättad pä den sä kallade 
Längäsen och nästan hwarje winter anläggas Skall, eller Luderplatser. 
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Åkers, Frötuna och Länna samt Wermdö Skeppslags Fögderi: 
1:o. Fögderiets allmänna beskaffenhet. 

F5gderiet, som bestär af iz Kyrk. socknar och Capeller samt 371 
hela mantal, gränsar till Dand.ryd, Länghundra, Sjuhundra, Bro och 
Lvhnndra Härader och omqifweS för öfrigt af Saltsjön. En stor del af 
Fögderiet utgöres af siörre och mindre öar, och uptager Fögderiet för¬ 
nämsta delen af Stockholms Sk.irgärd. 

Skog, berasträckor, kärr och insjöar intaga en betydlig del af Fög-
derietS fasta land. Climatet är fuktigt, men ingalunda ohälsosamt, un¬ 
dantagandes att witza är nog swära frosifcbrar yppat sig. 

Jordmanen best5r af lera, swartmplla, mo och sandjord, lfwerallt 
warierande, Huf-.vudnärinqen pH fasta landet är jordbruk, samt kohlning 
och skoaSförsälMng: I Skärgärden utgör fiffe, stogSförsäljning och frakt-
förtjenst hufwudnäringarne. 

Den päbegynta Canal byggnaden wid Äkers Än kan ocksä för detta 
Fögderi räknas ftm en farbättring qenom sjöars aftappning och sänkning. 
Derigenom kommer i en framtid mycken tillökning r ängsmark alt win, 
nas. Pä fiere ställen hafwa, jemwäl egendoms, och hemmansägare bör¬ 
jat utdcka och aftappa kärr och motzar. 

2:o. Inwånarne: 

Folkmängden utgör l2,8««l fiälar. Folket sr pä det hela taget 
mera bildat än pä mänga andra orter, hwartilt granstapet och den jemna 
beröringen med Hufwudstaden kunna anses bidragande; men äger i mora» 
liskt hänseende icke näqot företräde. Böjelse för yppighet i klädebonad, 
röjer sig hos det upwäMide flägtet af Allmogen, i synnerhet bland qwin. 
nokönet. 

, Uti dess egentliga yrken, mmliqen lanbtbruk, stesmmingsfisse och 
Skälstytte, är Allmogen utmärkt idog. 

ArbetSförtjenst saknas icke, men wäl arbetsfolk. Priserne pä bags, 
werken äro wanliqen: 32 ti l l 4a Skill. för en karl och 16 Skill. Banco 
för en qwinna pä egen kost. 

3:o. Näringar. Jordbruket: Wanliga brukntngs.methoden Hr äkerus 
besilende til l hälften hwarje är, utom det att ärter, lin och potatoeS odlas 
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pH trädesgärbena. Växelbruk begagnas icke. Brukliga sädesssag öro: 
bbsträa, hwete, blandsäd och hafra, hwaraf höstsädet kan anses utgöra 
^ och wärsädet f. PotaloeS.planteringen Hr i tilltagande: TrädgärdS. 
wsxter produceras blott wid de större herrgärdarne, och förpttras till 
Stockholm ifrän twä närmast derintill belägna ställen. 

Linplanterigen sr i godt ffick och tilltager synbarligen: lemnar ännu 
föga producter till «fsalu. Hampa säs deremot ganffa litet, utan köpes 
den ifrän Vtockholm. Pä ett och annat ställe underhällas humblegärdar, 
men sällan anläggas nögra npa. 

Äkerjorden stötes allmänt med mera drift och omtanka än förr; ocksH 
swarar sädeS.productionen i det närmaste emot hwad inom Fbgderiel ätgär. 

Inga märkliga odlingar till sker äro fLretagne, utom framledna 
Fru Grefwinnan von Ko««nz pä Penningby om 60 tunneland, Herr 
Qfwerste ^jelt,« pä Mellmgeholm om l» tunneland och Rytlmästaren 
rngel<:,,nt2'8 pH Norsta rustbälismark, om qo tunneland. All« de§a od¬ 
lingar äro werkstäldta med tillhjelp af odlingslän, åkerbruks, metoden 
och redffapen äro oförändrade: tröffwerk finnas nästan pä aNa herrgärdar. 

Boskapsskötsel: ^Tillgängen pä hö är i allmänhet icke fullt swaran, 
de emot behofwet.' Ängsmarken är »sta af swag beskaffenhet, och för. 
bättras icke af Mmogen. Ibland Ständspersoner hafwa i synnerhet 
Herr öfwersten l-ijelt» och Rpttmsstaren ^nzelclgnt?., samt pä Wermdsn, 
Majoren, Friherre 6. l.Vubu««n, H.̂ radShöfdinclen 'slvg^^Kl och astidno 
Pastor We«tm«n winlagt sig om ängsjkötselns förbättrande. Stallfodring 
om sommaren brukas icke, betesmarken är H bondhemmanen ofta swag 
och otillräcklig, men pH herrgärdarne hjelplig. 

Kreaturen äro i allmänhet af Swenffa siag och medelmsttig god. 
het: näqra anstalter tin racernes förbättrande äro icke widtagne. Ladu. 
gärds, afkastningtn är tillräckliq för eqna blhof, och lemnar näaon tilk 
gäng till afsalu af smör, mjölk och fär; och ladugärdarne stötas i all. 
mäl.het pä förr brukliat sätt, utan förbättring etter försämring af meth^ 
den. Assätlning pä ladugärds.essccter saknas icke. Voffaps^ sjukdomar 
hafwa icke hbrls utaf; men de senare sren har Allmogen lidit betydan» 
de förluster af kreatur, genom den mängd »vargar som strukit omkring, 
oaktadt de kraftiga anstalter, som till deras utövande blifwit widtagne. 
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Skogarne bestH af gran och tall samt en liten del löfträn af man¬ 
liga siag. Ehuru i senare lider temligen strängt stattade, öro de likväl 
snnu tillräcklige bäde för ortens behof och näqot afsalu. De flesta öro 
enffiltade, nägra under storskifte. Inga samhälliga finnas, eller under 
recognilion uplätne. Nägre enskildte anstalter sör fkogarneS wärd eller 
tillwärt finnas icke: bränntorf finnes icke. 

Byggnadssättet sr nu mera blott sä till wida förändradt, att högre 
och korrtare hus byggas, i stället för de förut brukliga länga och läga. 
Slängselsätlet är enahanda som det warit. 

Fabriker, bruk och öfriga näringar: 

Wira klingcbruk, ffötes af l6 Arbetare, har ?:ne knipbamrar"och 
«:ne siip. och polein'etk: bör smita sör Eders Maj tS och Kronans höga 
räkning, enligt requisilioner, och tillwerkar i ösrigt liar, knifwar, m. m. 
ät priwata. 

Bi-näringar: Fiffel i skärgärden och ffälssyttet, utgöra egentligen 
stärqZrds. allmogens närinasfäng: för de bfrige äro kohlning och wed-
försäljning en päräknad inkomst. 

Inom Niala Socken finnes ett bolag för sallpeter. tillwerkning, 
hwillen liktväl de twä sednare ären aftagit. 

Handel: Alla förenämnde landtmanna.probucter, äswensom fi<?, 
kreatur och ägg, föres tia Stockholm, sä sjö, som landwäg. Den i fiera 
afseenden för Anmoaen ffadliga gärdfarihandeln, har i senare ären nä-
got aftagit i denna del af Länet. Nägra särffildta anstalter till rörel¬ 
sernas uphjelpande inom Fögderiel ärv icke af nöden, emedan beqwäma 
communicationer existera bäde till Stockholm och Norrtelje. Wid ÄkerS H 
är en bytesplats, der hwarje är den 2 l . September SkärgärdSboarnt 
infinna sig, f3r att bpta sig till spannemsl för strömming. 

4:o. Politisk författning: 
Kammarwerk: Inga hemman sro af ödesmäl llptagne och inga 

haswa i ödesmäl förfallit: inom fem ckr hafwa z:ne sägqwaruar blifwit 
ssalllagbe. Hemmansklyfningen är stark i stärgörden, men torde der icke 
wara stablig, emedan inwänarne wantigen föda sig mera med siste sn 
med äktlbruk. StorstiflSdelningar forlfättas med ftamgsng, och hafwa 
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wisat den werkan, att hemman och hemmansdelar blifwit bättre häfdade: 
entkifteSdelningar, ehuru förmonligare, förekomma sällan. 

Updämningar för wattenwerk finnas icke, som ffada landet. 

Eders Maj.t ock Kronan tillhor Rädmansö Kungsgärd, 3:ne man» 
tal , samt 3:ne fiskestär, belägne wid halsbandet. 

Statsbidrag: Det ffall synas, som de ät spridda häll widtomkring 
boende ffärgärds,in»ewänarne, stulle wara i hög grad af Häll. och 
Kronoffjutien beswärade; men utom det, att denna Allmoge sr ti l l mindre 
sträng HHllffjulS indelt än andra de stora landswägarne närmare boende 
Menigheter, förekomma för Äboerne Kronoffjutser endast om wmlrarne, 
dä sjöarne merändels äro sårbare. Samma förhållande är med wäghäll. 
ningen: wägarne äro smalare än annorstäveS, och blifwa utaf resande 
mindre begagnade och upnötte. De ifrän lefwererinqs.orterne längre 
bort boende räntegifware lösa merendels sin tionde» spannemäl med pen» 
ningar, och äro derföre af forelandet mindre betungade. 

Politie: Genom de inrättade Kprkoräden underhälleS ordnina och 
sedlighet i Församlingarne. Trenne ordentliga st^lor finnas uti HkerS 
Skeppslag, en uti Fröluna och en pä Wermdön och Ingarö fjerding: i 
de öfriga Församlingarne äro sä kallade ambulatorissa Skolmästare 
antagne. 

För hälsowärden finnes Länets Prowincial, Läkare och Stabs-Läkaren 
i Norrtelje att anlita. 

Allmänna lärowerk finnas icke. men til! fromma stiftelser kunna 
hänföras det i ÖsteräkerS Socken i ÄkerS Skcppslag upbyggde särssildta 
fattighus för 6 älbriga ock s,uka personer, äswensom del af astidne 
Doctor Ny6inz i lifstiden inrättade sä kanade korn» magasin, hwarutur 
l o fattige hjonelag undfH i tunna korn ärligen. 

Socken»magasiner finnas uti Äkers Secken n>eb en fond af 6o 
tunnor räg och 50 tunnor korn, i Riala med »oa tunnor räg och korn, 
i Frötuna med 7g tunnor räg och korn, wid P l̂bamnS kyrka pä Inaarön 
med 40 tunnor räg och zn tunnor korn, samt särffild potatoes.mlämna.; 
och ster utläning wanligen emot ärlig ränta, 4 kappar pä tunnan. 

Fattig. 
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Fattigförsörjningen bestrides af hwarje Socken särskild!, och pH 
olika sätt! ästanä herrgärd har ett särssildt fattighus för fem bekbf. 
wande. Pä Penningby ägor finnes jemwäl en falliginrätwing, som 
underhälles genom räntan af ett ansiaget capital. 

Sollentura och Wallentuna Härader samt Danderyds Skeppslags 
Fögderi: 

1:o. Fögderiets allmänna beskaffenhet: 

Fögderiet innelMer 16 Kyrksocknar med tillsamman 45l-',dels hem. 
man, omslules till största delen af saltsjöns och mätarens wmten samt 
angränsari ösri.at Hufwubstaden, Erlt,!ghui!dra, Srmmin^httlidra och 
Länghuttdra Härader, samt ÄkerS Skeppslag. Det aenomff^es af en 
mängd wik.ir och smärre insjöar, samt är i allmänhet bergigt och back, 
ländigt, samt pä de siesta trakter ffogbewäzt. 

2:o. Inwänarne: Folkmängden utgör 9.94» personer. Den har i 
de senare ören, nägot aftagit, hwilket lärer härflyta af TjenstefolketS 
täta bortssy-ttningar, äfwensom af minffadt antal giftermäl, som äter 
igen kommer af swärigheten för gifta personer alt kunna fä tjenst. 

Dagswerks.priserne äro lika som i angränsande Fögderi. 

Folkets bildning är i allmänhet oklanderlig, och hjelplig religions, 
kunskap saknas icke. Sedligheten deremot är mindre god, hwilket här-
rörer af den oordenleliga lefnaden wid de stora gästgifwerierne Enstad, 
Vlotebro, Barkarby och Packartorget i Stockholm. 

Handasiöjder ulöfwas icke synnerligen, och näringsfliten Hr klen l 
trakterne närmast Hufwudstaden, der stjutsnina lemnar en altttr lstt 
tillgäng till penninge.förljenst. Bland statte. allmogen finnas nägra för¬ 
mögna personer, men större delen har blott en nödtorftig utkomst. Frälse, 
allmogen deremot, som utgör pluraliteten, sr fattig och usel, sä wäl t 
anseende t i l högt updrifna ffatter och arrenden, som, i anseende till 
lättja och fallenhet för, starka drycker hoS karlarne, ock mindre duglighet 
hoS qwinnokönet. Pä arbets, förtjenst är i orten altid tillgäng, och 
dagswerks-plisen äro högt updrifne. 
(7) 
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3:o. Näringar: 

Jordbruket: Hälften af äkerjorden besäs wanligen och hälften ligger 
, träde, utom wid nägra fä egendomar der wärelbruk nyttjas. Brukliga 
sädeSsiaaen äro histhwete, räg, korn, kafra, blandsäo och ärter: nägot 
litet wicker säs äfwen. Potatoes och trädaärdswäxler odlas mycket. To¬ 
bak planteras af dem som bo Huswudstaden närmast. Lin, hampa och 
humla odlas obetydligt. 

Sädesproductionen är för ortens behof tillräcklig, och har under de 
sista fem aren stigit, i anseende ti l l flere PotzetzionalerS wcrkstäldte odlin. 
gar. Deribland har f. d. Herr Ofwersten Friherre XVill«dr,n6 wid Näsby 
upodlat 30 lUimeland ti l l äker och 15 tunneland ti l l äng, Brukspatro¬ 
nen N. l^l. Ljölkmsn pä Görwälln ti l l äker uptagit ,« tunneland, Ar» 
rendatoren 7l i . Lennet pä Iacobsberg sä til l äker som äng upodlat La 
lulmclmid. Arrendatoren ^ ^snnst pä Risne Boställe uptagit 44 tun» 
neland til l äker, samt wid ÄkerShof 28 tuimeland, Rusthällaren l.un6t>slg 
wid Bällsta odlat omkring 2N tunneland ny äker och Presidenten Herr 
Friherre 'Wwön pH Diursholm uptaqit 84? tunneland ffoasmart, kärr 
och motzar, dels t i l l äker, dels till äng; hwarjemte Herr Presidenten ge¬ 
nom utdlkning förbättrat och gjort fruktbara 105 tunneland 12 kappe» 
land watlendränkt och oduglig ängsmark. 

Mänga Tröstwerk äro i orten inrättade. 

Ängs- och boskapsskötsel: Alla i orten boende Potzetzionater hafwa 
öt denna del af landthuShällningen lemnat en wldsträckt uppmärksamhet, 
dels qenom mindre bärande starr, och mosisupna ängars upprödjande, gödslande 
och besäende med klöfwer» och Thimotei.frö, dels genom dikning och af-
lopps uptogande, ti l l »vattensjuka ängars förbättrande. Deremot är änas» 
skötseln, i synnerhet ängarnes rödjning, af Allmogen nästan allmänt sör« 
summad, hwarlill den myckna stjutsningen nägot bidrager. 

Pä SländspersonerneS egendomar i allmänhet är fobertillgsngen til l. 
räcklig; i anseende t i l l mindre ymnigt bete, stillas kreaturen inne wan» 
ligen tll l den l . Iuni i . PH det hela taget, är ladugärdsffötseln bäde 
wärdad ock förbättrad, samt afkastningen, särdeles i anseende till en lö< 
nande mjölkförsäljning, betydlig. 
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Skogarne: Fro i allmänhet blott till husbehof tillräcklige, och be. 
stä mast af gran och tall samt björk: obetydligt finnes af annanlöfssog, 
med undantag af Kongl. Djurgärden och wl§a dertill gränsande trakter 
af DantxrydS Skeppslag. I Sollentuna Härad finnes en Allmänning, 
men i öfriqt äro stogarne enffiltaS tilll)örigheler och wäl wärdade. Af. 
yttrandet af ffogsprodukter brukas icke och ej heller tjärubrännina, Poltass, 
tillwcrkning eller Veck.kokning: kohlning werkställes till busbebos:̂  an. 
stalter för ffogarnes äterwä^t saknas alldeles: bränatorf finnes icke/ 

Nägra förbättringar i by^gnad's. och stängselsätt äro icke widlagne. 

Fabriker, Bruk och Näringar: 

Wid Elfwik pä Lidingö finnes en stor privilegierad Klädesfabrik, 
tillhöna. Fabriqueuren och Riddaren af Eders'Maj'.ts Wasa Orden l- ksi«ll. 
Denna wäl inrullade Fabrik, har en eld och luftmachin af ,o hästars 
kraft, som drager ss plysmachiner, 3-ne vullf.machiner, 4 wa!k>kamm^r, 
» flipsten för öflverstärare.sa^ar, u^e rugqmachiner, 1 instryksmachin, 
2 par husbehofs.qwarnslenar, 15 öfwerffärare.machiner, 14 spinn.machi-
ner oiu 6k?8 spel, samt 14 ffrubbel. och kardmachiner. Fabriken har 
de senare aren för bristande afsältning icke kunnat gä hela äret om, och 
arbelarncs antal är minffadt ifrän »o? til l 58 st. 

Wid Möllna, likaledes ä Lidingön finnes en af Groshandlaren So. 
Uaäel anlagd Färgstofts.fabrik. 

Wid I»erfwa i Solna Socken finnes ett Cattuns tryckeri, som likwäl 
de senare ären icke meh nägoil werksamhet drifwitS. 

Pä lägenheten Tomteboda i samma Socken, är af Fabrikörens», 
berg inrättad en BlankläderS.fabr.k, med betydlig tillwerkning. 

Wid Ulfsunda i Bromma Socken idkas af Fabrikören l-inninz en 
mindre kakel, och kruk.kärils tillwerkning. 

Wid Äppelwiken i nyssnämnde Socken äger Grosshandlaren v « « l en 
Berlinerblä.fabrik, »ned god och betydlig tillwerkning: likaledes ett Lä. 
dergarfweri. 

P3 Holmen Lilla Hetzingen i samma Socken finnes jemwäl en mln. 
dre Berlinerblä.fabrik. 
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Fyra Tegelbruk finnas, hwilkas tillwerkning dock icke är betydlig. 

Bi-näringar: Iagt och fi!?e äro obetydlige, med undantag af ström-
Mina?fil?et, uti en del af Danderyds Skeppslag.. 

Saltpettertillwerkninqen sr obetydlig. Linne» och yllewäfnader för, 
färdigas knappt til l husbehof. 

Skjutsning är deremot en bufwudsaklig bi.näsing, och lemnar betyd¬ 
lig inkomst; men den werkar ofördelaktigt pä hufwudnäringen: jordbruket. 

Handeln bestar i landtmannaproducters afyttring pä Stockholm. Wid 
Edsberas Säteri hällss hwarje H5st en liten marknad, där, SkärgHrds, 
Allmogen utbyter strömming emot spannemäl. 

4:o Politisk författning: Kungsgärdar inom Fögderiet äro: UlricSdahs, 
Skäldnora. Stora Benftamra, Hagc» Luststolt och Carlberg med detz 
Krigs Ncademie: under detza höra ,7 hemman och 43 lägenheter, l mjöl, 
ock < w^derqwarn, i Krono.äng finnes, fördelt uti l i lotter, med ett 
äna/waktare boställe. 

Konql. Djurgärden bestär af z:ne inlagde Frälsehemman, med z» 
Mindre boställs.lägenheter. 

Af fromma Stiftelser äger Lölwenströmffa Lazarettet i Hammarby 
Socken under Kongl. Seraphimer.GilletS disposition, z.ne hela mantal. 

Statsbidrag: 

Hällssjuts samt Kungs, Krono» och Fängstjuts sr i detta Fögderi, 
i anseende til l de6 nära belägenhet intill Hulwudstuden och de F:ne stora 
landl^wägar som genomskära detsamma, starkare och beswärligare än pä 
r.äg n annan ort af Riket: den är för jordbruket ganffa menlig. Wäg. 
hällninaen är ocksö mera kännbar därstädes än pä nägot annat ställe; 
äfwfnss inqwart^ringS.ffyldigbeten. Härtill bidrager äfwen mycket, alt 
Föqderiet ti l l mer än en fjerbedel bestar af priwilegierad jord, som i freds» 
jidcr är frän lkjutS och inqwartering befriad. 

Fattiqsörsörjningen bestrideS af hwarje Socken särstildt, genom 
sammanskott. 

Politie: TNl ordnings och sedlighets bewakande finnas wnnliga an. 
ställer widtagne. 
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Sex Skolor finnas inom Fögderiet; men dels för astägsenhet derisrsn, 
dels! af fattigdom, motwilja och wärdslöshet, begagnas de icke nog fil» 
liat^ I öfriqt bestrides barna.underwisningen af Prästerskapet och af 
witza älderstegne dertill antagne personer. 

Hälsowärden ombesärjeS ti l l en stor del, genom tillkallande af Huf» 
wudstadenS Läkare. 

Examinerade Barnmorskor äro i be fläste Församlingar antagna. 
Socken »ma^asiner äro inrättade uti Spänga och Ierfälla Socknar 

med omkring ^50 tunnors fond af räa och kotn, i Fresta med 200 tun. 
l,or, i Hammarby med ,oo tunnor, i Wallentuna med »20, i Orsby 
med 75 och i T^by Socken med 240 tunnor, allt hälften räg och korn, 
lär utlämna ffcr emot 'ärlig ränta af 4 kappar pä tunnan. Deraf un. 
dcrhälles Skolmästare, Magasins.förwaltare, Barnmorskor, Fattighjon 
m. m. Resten af inkomsten lägges till Capitalet. 

Til l odjurs utrotande begagnas de af Allmänna Lagen föreskrifne 
anstalter. 

Färentuna Härads Fögderi: 

1:o. Fögderiets allmänna beskaffenhet: 
Detta Fögderi innefattar det förriaa Drottningholm och Swartsjö 

Län, hwilket, enligt Riklens Ständers Beflut wid 1309 och l8»c) ärens 
Riksdag, nu mera bliiwit Stockholms Län underlaget. Det innehäller 
icke rläqot fast land, ulan bestär af nägra emellan Upland och Söder, 
warilcmd i sjön Mälaren belägna öar, frän en till fyra mil ifränStock« 
ho!»i. Fögdcriet blstär af ätla Kyrksocknar och 20:^ hela mantal. 

Inqa bcrgsträckor eller större skogar och kärr finnas. Ängarne äro 
tl^nliaen goda. Åkern bestär hufwudsakliaast af bördig lerjord. Hkerbruk 
cch boffapsssötsel utgöra alltsä inwänarneS hufwudnäringar. 

2:o. Inwånarne: 
Folkmängden i Fögderiet utgör 4,71» personer. Den har under 

senaste fem aren ej särdeles tilltagit, som härrör egentligen af utffytl. 
ningar till andra orter. Sedligheten är ej att klandra: mättlighet och 
ärlighet utmärka inbuggarne. 
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Utom manliga landtmanna slöjder, utöfwaS af folket ingen konst. 
WUmägan stiger öfwer det medelmättiga, hwartill orsakerne fä sökas i 
c< flestas ägande rätt af sina Krono. Skatte, hemman, och i en lätt och 
f5rm?nlia afsättning pä alla produkter. Utan egentlig häg för ihärdigt 
arbete, saknar folket icke den för deras bärgning och sjelfbeständ erfor, 
dcrliga näringsfllten. Pä dugligt legofolk är snarare brist än god till. 
qHnq. Arbetslönerne stiga till 32 Skin. a 1 3t:d. Banco om dagen för 
l'nle< och 24 Skill. Banco sör qwmsdagSwerken. 

3:o. Näringar: 

Jordbruk: hälften af äkerjorden bescls ärligen pä wanligt wis, med 
lnvete, räg, korn, bafra, blandsäd och ärter. Rägen ulgör förnämsta 
sädtt, och dernäst kornet. PotatoeS» planteringen har i senare ären 
jemt tilltagit. 

Trädgärdsstjötsel idkas tämligen allmänt, men deremot försummas 
odlingen af humla och hampa; till och med af l i n , som endast pH ett och 
annat ställe produceras. 

Medel, afkastningen har utgjort öfwer hufwud taget, 8:de kornet af 
hwete, korn och potato»s, ?:de af räq och ärter, samt g:de af hafra och 
blandsäd. Sädetkproductionen är i följd deraf icke allenast för inmanar» 
nes uppehälle, utffylder och egne behof tillräcklig, utan lemnar jemwäl 
betydliga öfwerstott, som dels räa, dels förädlade, afpttras och utgä i 
den allmänna rörelsen. 

Tillfälle til l större odlingar gifwaS icke, men smärre widtaaas icke 
sällan, hwarjemte äkern genom flitig och upmärksam ffjötsel de senare 
sren mycket förbättrats; i följd hwaraf sädesproductionen jemwäl är i 
stigande. 

Boskapsskjötsel: fodertillgängen är i allmänhet tillräcklig och ängar, 
ne mcdellnMigt bördiqa. Ny.uptagningar deraf hafwa wäl icke ägt 
rum, men genom rödjning, upplöjnilig och nsgorstädeS genom bränning 
samt besäende med Thimotei.frö, har hö<afkastningen blifwit ökad, beteS, 
marken förbättrad och boskapsskötseln utwidgad: en del fortfar likwäl 
med ett ffadligt försäljande af foderwäMr. Hos nägra har kreaturens 
fodrande pä stall börjat widtagas. 
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Betesmarken är, pH det hela taget, tillräcklig. 

Kreaturen äro i allmänhet smäwäxte, men af tämligen godt ftag: 
LadugärdSafkastningen är för Fögderiets behof tillräcklig och befinnes jem. 
wäl i stigande: mjölk, kalfwar, u l l , fär och swin afpttras, hwaremot 
sn.ör, ost och saltadt kött köpeS. 

Skogarne: Adelsön, Munsö, EckerZn och Lofön hafwa tillräcklig 
ffog t i l l husbehof, äfwensom t i l l nägot afsalu: Det egentliga Swartsjö» 
llindet deremot, som bestar af fyra Kyrksocknar, är i allmänhet med stog 
klent försedt. Swedjandc brukas wisierligen sparsamt; men enär ingen 
älerplanterina af ffog äger rum, sä blir bristen ärligen större. Sägar 
brukas icke. Bränntcrf Hr ej heller att tillgä. 

I byggnads, och stängselsält är ingen förbättring införd. 

Bergsrörelse finnes icke inom Fögderiet. 

Fabriker, Bruk och öfrige Näringar: 

Trenne Tegelbruk finnas, som med 50 arbetare lillwerka omkrina 
F y l l d a mursten ärligen: inga andra Bruk eller Fabriker äro t i l l finnandes. 

Bi-näringar: Sädane kunna icke sägas inom Fsgderiet existera, utom 
siste t i l l husbehof, och bränwinS. bränning: 

Handel: Al l t hwad som ifrän orten kan afyttraS, försäljes i Stock» 
kolm. Nägon spannemäl afsättes jemwäl i Södertelje eller bortbpteS st 
Skärgärdsfolkel emot strömming. 

Nägra nya communkcationer kunna icke anses nödige emellan deste 
öar; ej heller kan den inre rörelsen bchöfwa uphjelpas genom anläggande 
af marknadsplatsir. 

4:o. Pol i t isk författning: 

Kammar-werk: H nyo ffatllagde, af öde uptagne eller i ödesmHl 
förfallne hemman finnas icke: ej heller äro nägra Nybyggen anlagde. 

Hemmans-klyfningen: wanligen upgär den t i l l ättonde, eller tionde, 
delar. Enstiftmngar kunna icke, i anseende t i l l hemmanens inskränkta 
ägorymd, werkställas; mel, StorMsdelningar hafwa här och där blff. 
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wit förnyade och förbättrade, t i l l nära likhet med enffiften: werkningarne 
deraf pä äkerbruk och bostapsffjölsel äro synbarligen fördelaktige. 

Walten»updämningar för Bruk eller andra welk finnas icke. Lär?, 
werk, fromma Stiftelser eller andra Inrättningar äga ingen jord inom 
Fögderiet; men Eders Maj.t och Kronan't»llhöra inalles 37 mantal af 
ollka natur, samt 4 Kronoängar och öar, 

Pä Adelsön är ett Socken»magasin inrättadt, med en fond af 40a 
tunnor spannemäl, som utlänaS emot en fjerding i ränta pä tunnan. 

Statsbidrag: i allmänhet är beställningen pä jorden tämligen sträng. 

Förstling af räntespannemäl, ffjutsningS och wäghällnings. och in. 
qwarteringSbeswären är deremot mindre tryckande här än annorstädes. 

Häradet njuter befrielse frän roterina och skjutsninq, utom i kriget» 
der och dä högsta nöden tränger; men utgör i det stället 2 tunnor dräng, 
spannemäl samt 4 öke» och 8 drängeMp.dagswerken af mantalet. 

Polit ie: t i l l ordnings och sedlighets widmagthällanbe kandhafwes noga 
Eders Maj:tS 3Ndiaa Förordning om Kyrko.Räd samt emot fp"eri och 
dryckenffap, jemte sfriae allmänna Police,författningar. UnderwisningS. 
anstalter för nyttiga siöjder finnas icke. 

I Lofö, Färentuna och Adelsö Socknar finnas Fattigstugor, mm 
icke i de andra Församlingarne. 

I nga ordentliga Gästgifwerier finnas. Odjur äro i orten sällsynte. 

Sotholms Härads Fögderi: 

1:o. Fögderiets allmänna beskaffenhet: 

Föaderiet är beläget i Södermanland och utaör Syd» östra delen af 
Söder. Törn : det omgifweS til l största delen af östersjön, och anaränsar 
i öfriat Swartlösa Härad; utaöres af fem Kyrk.socknar och sex Capeller, 
samt räknar z« l5 hela hemman. 

Landet är mycket bergigt: länga och kalla wärar inträffa »vanligen 
och ssuie mycket lkada jordbruket, om icke jordmanen i allmänhet wore 
gunsta god, bestäende af swarlmylla pä lerbotten, nägorstädeS blandad 

med 
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med märgel. En sandäs benämnd Hanweden, som fordom warit en Krono-
allmänning, sträcker sig igenom en del af Fögderiet. 

2:o. Inwånarne: 

Folkmängden stiger ina^eS till 9,842 personer och har i de senare 
ören minffals, fast obetydligt, hwartill enahanda orsak som redan är up« 
gifwen lärcr fä antagas. Folkets bildning och sedlighet anses med ssäl 
wara i stigande: goda efterdömen och en ökad häg för äkerbruket hafwa 
dertill bidragit. 

ArbelSlönerne äro i lika förhällande som i de andra Fögberierne. 

3:o. Näringar: 

Jordbruk: Utgir de siesta innZnarnes hufwudnsring: idkas wanligen 
sä, att halfwa äkern besäs och den andraHälften ligger i trade, hwarpä 
likwäl utsäs ärter. Ehuru äkerjordens areal Hr instränkt tin ungefär 8 a 9 
geometriska lunneland ärligen pä hwarje helt hemman, räcker likwäl ss< 
den i goda är till Häradets behof: dertill bidrager ock mycket en utwid. 
Zad potatoes. plantering. 

Trädgärdar finnas endast wid Herrgärdarne. Lin och hampa fös 
till husbchof, men humle.planteringen försummas. Denna nidwHndlgo 
betswaras höga pris stall likwäl troligen, mer än nägon försättning för» 
mä inwänarne till deZ odlande. 

. Skogarne: äro dels stor, dels enffiftade. En lätt och säker afsätt» 
mng af träwaror pä Stockholy» förmär mängen att tillgripa stoZarne, 
elmru äkerbruket ger en säkrare winst. Med stogarne hushHllaS säledes 
icke: skogs, och stadSresor borttaga mycken tid för Landtmannen. 

Boskapsskötsel: ängs.culturen har i senare aren mycket förbättrats 
och är i jemnt stigande. Ehuru fäledeS betesmarken är klen, blir lik. 
wäl orten snart utan allt behof af främmande ladugärdsessecter. Till och 
med afpttras ifrän ätskillige ställen kalfwar, lamm och fiäst: äfwen nä, 
got mjölk ifrän de närmast till Stockholm belägne trakter: kreaturs»racerna 
sr o blandade af bättre och sämre. 

(s) 
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Bergrörelse: malmbrytnmaen uli Utö grufwor, som bedrifwes af 
ett Bolaa, börjar nu lofwa bättre utsigter än förut, sedan en eld. och 
luftmaschin blifwit anbragdt till watten och malms upfordrands, samt 
en af RlMrne är 17 lg igenfylld grufwa, med stor kostnad ätcr blif. 
wit uptagen. 

Fabriker, Bruk och öfrige Näringar: 

Elt Pappersbruk finnes wid Tyresjö: är nu wäl iständsatt och till. 
werkade förledit är 1,450 ris papper; stulle likwäl, om icke brist pä lum. 
por inträffade, kunna lemna 4000 ris ärligen. 

Fem Tegelbruk finnas, bwaraf det till Stockholm närmast bc^gna, 
wid Tyresjö, i synnerhtt drifweS. Det wid Fällnäs aiilagde har af nu-
warar.de ägaren, Herr Ofwersten Grefwe ^°clc,lzv»lä blifwit förwandladt 
til l Kakelugnsmakerl. och Stenkants. fabrik. 

Bi-näringar: strbmmingsfiffet i staren är den förnämsta: tjärubrän, 
ning idkas allteleS icke, kohlning till ringa del. Saltpeltertiliwerkmligen 
har icke wunnit framgäna. Linne, och yllewälnader tillwerkns ej nog för 
ortens behof, och i allmänhet är Allmogen icke hägad för handaflöjder. 

Ortens afiägsenbet frän de stora LandSwägarne minffar här olägen, 
heterna af stjulsningsbeswaret. 

Handel drifwes ensamt pä Stockholm med hö och halm, kalfwar och 
lam, spärrar, bjelkar, läckter och bark, sfwenwäl nägot färjk sist. PH 
aflägSnare stässen insaltas strömmingen, och. försäljeS eller utbptes emot 
contant pä marknaderne i S^dtltelje, Trosa, Nyköping, Köping och Upsala. 

4:o. Politisk Författning: 

Kammarwerk: nyhemman finnas icke. Twänne Mjölqwarnar med 
7 par stenar och:4 enbladiga sägar hafwa under do senare ären blif. 
wit ffattlagbe. Nägra Mjölqwarnar räknas för ödeslägenheter. En öde 
Kronoqwarn med.i par stenar, är i laga ordning ti l l uplagande bewil» 
jad, mot en ärlig ränta af en tunna spannemäl, pä Kalfwiks ägor i 
österhaninge^ 

HemmanSklyfningen har icke här gstt sä längt som pä andra stäl. 
len. StorstlftS.förrätlningarne hafwa medfört mpcken nptta, och ännu 
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större fördel wäntar man af Enssifs förordningen, ehuru det mött sws. 
righeter att lära Allmagen inse nyttan derutaf. 

Statsbidrag: beloppet af de i Tabellen lil i.contant utförda onera, 
är funnit, likasom pä alla ställen, genom uträkningar, päföringar och 
repartitioner af alla flags utffplder och beswär, enligt Författningar 
eller Contract och bfwerenskommelser. 

Politie: allmän Skole. inrättning finnes endast i Ötzmo Socken. I 
Westerhaninge har Kannnercraren 8träli!« förärat 4,000 R,d. Banco, 
att ester detz efterlefwande makas afgäng utbetalas, till fond för en Skola, 
samt till en lmderwisnings. anstalt för förfärdigandtt af wanlig Landt. 
mannaredffap. 

Fattighus finnas, ehuru inskränkta i alla Socknar: de fattiga un< 
deMlläs anl<na.m genom utdelning ur Fatt ig, catzorne, eller genom fri» 
williga sammanstött, SoÄnewiS. 

Till odjurs utrotande hafwa Häradsboarne, jemte Oknebo och Swart , 
lösa 5?äraders inwänare, förstaffat sia jakltyg I Sorunda Socken fin. 
nes en warg.gsrd, som icke warit utan nptta: L.ne eller z:ne äro ps-
tänkle, att inrättas i Wcsterhaninge. 

Swartlösa och Öknebo Häraders Fögderi. 

1:o. Fögderiets allmänna beskaffenhet: 

Detta Fögderi utgör Norra och Wästra delarne af Söder,Tsrn, 
samt angränsar sjön Mälaren, Hufwudstaden, SolholmS Härad och Ny» 
köpings Län. Fögderiet räknar 3 9 9 ^ hela hemman, samt är fördelt i 
to.f Socknar och twännne Capeller. DanwikS och Sickla ö Församling, 
hörer t i l l Fögderiet i juridiskt och veeonomisst afseende, men i ecclesiastikt, 
t i l l Stockholms Stad. 

Södertelje.Canalen ätjklljer Fögderiels lwänne Härader. Wid Fittja 
OHstgifwaregärd, där Mälaren och Ahlby sjön sammanflyta, är af Rik, 
senS Ständers Bank, säsom ägare t i l l Tumba Pappersbruk, en pryd. 
l ig och waraktig wälfd stenbro upfbrd. 

2:o. Inwånarne: 

Folkmängden utgör 10,904 själar: inga farsoter hafwa warit gsngbara. 
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Folkets lynne och sedlighet ckro onekligen förbättrade, sedan Fsrfalb 
mngarne emot fylleri och dryckenffap blifwit nied alfwar handhafde. 

3:o. Näringar: 

Åkerbruk och boffapsffstsel Hro egentligen F5aderiels hufwudnckrin. 
gar. Jordmanen sr i allmänhet fruktbärande, förnämsta utsädet har 
warit räg, därnest hwele och korn. Arter fäs pH trädcsjorden samt hafra 
och blandsäd pH nyplog. 

Hagen för odlingar har owanliaen tilltagit; och spannemäls.probuc» 
tionen, särdeles af räg, är uti stigande. I detta fall bör iag i synner« 
het i underdånighet anmärka Kammar» Rädet och Riddaren af Eders 
Majöls Wasa Orden, vulv,5 pä Hanstawik berbmliga odlingsföretag. 
Sedan han genom 5000 Rd. afgifter ti l l ägarne af ätskillige waltten-
werk banat sig »pägen til l sänkande af Vattenytan pä fyra insjöar, 
har han genom gräfning och stensprängmng beredt sig de »vidsträcktaste 
odlingStiafällen. Under de senaste fem aren, har Kammar. Rädet 
upodlat 30a tuneland odugliga mosiar och kärr till fruktbärande fält, 
samt af hagar och utmark upbrutit »20 tunneland tillständist äker: alla 
sina ängar har han jemwäl genom Canalanläggningar, updämningar vch 
gräfningar förbättrat och gjort fruktbärande, samt förmätt alla sina un-
derhafwande till lika nptliqa företag. Wid SundSöhr^WibpnäS, WiS. 
bohammar» Malmsjö, Näsby och Lisima Säterier äro ock odlingar werk. 
siälde af tillsamman omkring 300 tunnelands widd, dels till åker och 
5elS till Hng. 

Wid Herrgärdarne ära stora BrAmerier anlagde. hwaraf ladugsr.. 
barne under knappa foderär njutit ett'kraftigt.understöd. 

Alla landtmannawahror försäljas i Stockholm: en rmga del blott 
i Södertelje. 

Laduaärdsafkastnlngen sr ganska förmänlig, äfwen för Allmogen; 
ifr<ln Huddinge och Bränkyrka- införas i lpnnerhet till Hufwudstaden 
mjölk, till betydlig qwanUtet̂  

TrädgHrdar träffas endast wid Herrgärdarne. An och hampa odws 
till husbehof. Humlegärd5.anläggningar idkas icke i stort. Potatoesplante» 
ringen deremot har, till alla LcmdtboarS bätnad, betydligen tilltagit. 



61 

AlbetslZnerne upgä till samma pris som förut är upgifwet. 
Skoaarne inom Fögderiet äro nästam helt och hället i Säteri» ägarneS 

händer. Pä de ställen der bönder hafwa egna ffogar, hafwa de 'af den 
beqwäma transporten till Stockholm l-älit förleda sig att göra ffogSför-
säljning till elt hufwudprle, icke besinnande hwilkcn, ssada de derigenom 
tinssynda den enda egentliga hufwud näringen Jordbruket. 

Fabriker, Bruk och öfrige Näringar: 
Uti Oknebo Härad sinnes lwänne Innbruk. 

Npqwarns Iern- och Stälbruk drifwas med l Stålsmed, 2:ne Mck, 
ssare, 2me Mästerswänner och »3 Bruksarbetare; priwileqieradt till l,2vo 
Cenlner stäl, som pä utrikes ort finner en begärlig affättning. Genom 
Nädigt Bref af den 16 Ssptemb<r detta är har Eders Maj-t i Räder 
tillätit Bruket att emot dubbel hammarffatts erläggande Un .större esser 
mindre del af fmidesbeloppet tillwerka stängjern. Malm finnes ej t i l l 
Bruket, utan upköpes den i Westmanland och Dalarne, samt ankommer 
ssöwägen till Bruket. 

Bränninge Iernbruk har förut bestätt af l stängjernShammare, i 
härd och 8c>c> ffeppund ärligt smide; men är numera nedlaadt och rättig, 
heten öfwerflpttad pä Tomsens Hemman under Kilafors Bruk i Södra 
Helsingeland. Nu finnes där 2:ne hamrar som skötes af 2 Smeder och 
2 Lärgotzar; och tillwerkaS där endast groffmide af billar, plogar, spa¬ 
dar, yz ar, häststor och söm. 

Wid Twetaberas mechaniffa Bomullsspinneri finnas 9 Arbeterffor. 
Charlottendahls Klädesfabrik har 13 Arbetare, Fägelsängs Bomnllswäf» 
weri 10 Arbetare, Fredricsdahls, Cathrineberss och Sikla äro för fiere 
är sedan nedlagde; deras ärliga tillwerkning, lärer Eders Maj:t i Näder 
inhämta af de frän Eders Maj:tS och Rikets Commerce.Collegium, in» 
Kifwande ärliga underdäniga Berättelser. Wid TwetabergS Spinneri som 
nyligen är till Machineriet ombygdt, tillwerkas ärligen omkring 3,555 
ssälpund diwerse sorter bomullsgarn samt 2,352? alnar lärfter och bom-
unslpger, hwillet i Stockholm allt försäljes. 

Ett Pappersbruk finnes, mmligen: Tumba i Botkyrka Sockn, t i l l . 
hörigt RiksenS Ständers Bank, hwarch arbetarnes antal är 41 och de 
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mantalsffrifnas 134 personer. Wid detta Vruk tillwerkas numera en< 
dast sedelpapper för Banco- och RiksgäldSwerkens behof, men beloppet 
deraf kan jag icke upgifwa. 

Wid Liljeholmen är ett Engelskt Läder»garfweri inrättadt, som M e s 
af 4 Arbetare, samt ett ÄttickS. bryggen, hwilka idkas med avance. 
Wid Finnboda pä Siklaön finnes ett Beck- och elt Kimröks, bruk, det 
förra med 5 , det sednare med 4 Arbetare. 

Uti Fögderiet finnes inalles 7 Tegelbruk, deraf 5 belägne wid mä« 
låren och 1 wid saltsjön, hwilka alla fä godt tegel af bäda sbrlerne, 
men afsättningen har pä 2 a 3 är warit ganffa obetydlig, hwarsöre 
prisen äro nedsatte. 

Wid Tumba Bruk siss tegel endast för Brukets eget behof, sä att 
Banken för de byggnader som der nu upföras, behöft köpa endast en 
ringa del. 

Wid Längbro säteri i Wärdinge Socken är för nägra är sedan ett 
Tegelbruk anlagdt, som i anseende till desi assägSna läge ti l l segelled, 
har en swär transport och ringa afsättning. 

Bi.näringar: Fisset är ringas De Sockngk som angränsa saltsjön, 
dnfwa det med nägon förbet, men ända icke ti5 nLgon. särdeles bätnad. 
Inga andra bi.näringar kunna nämnas. 

4:o. Politisk författning: 
Kammarwerk: För 2:ne är sedan blef Norrga qwarn stottlagd till 

3 tunnor i 6 t kappar spannemäl. I Sol.berga, Tweta Socken<, blefwo 
jemwäl för 2:ne är sedan twänne mantal förmedlade ti l l ett. Nägra 
ödeshemman och lägenheter finnas icke. 

Hemmansklyfningen gär icke längre än ti l l sextondedelar. 
Utaf Enskiftes» författningen har Allmogen icke betjenat sig: men 

wid arfffiften händer ofta, att hemmansdelar storffiftas. 
Stats-bidrag: Enligt tabellen stiga de sammanlagde ti l l omkring 

l u ^ Riksdaler Banco pä mantalet. 
Wäghällninaen är beswärlig i anseende ti l l ben starka nötningen; 

men sädant minskas mycket af de flestas närboende intill sina wägstpcken. 
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Skjlltsmngs.beswäret är deremot mera tryckande och päkommer t. ex. 
hällskjutS med ett par hä^ar hwarje l^.de dag pä mantalet. 

Sockenff l̂or finnas nästan astmänt: ps Hanstawik, har Kammar» 
Rädet 0ukva inrättat en särskild! skola för desi underhafwande. 

I alla Socknar finnas fattighus och fatligförsörjnings.inrättningar, 
pä »vanligt sätt. For de upwäxandes bildning och de gamla orkeslösas 
underhäll är säledcs bchörigen sörjdt. 

Sockenmagasiner finnas i Södertelje, Ierna, Turinge och' Wärdinge 
Socknar med en fond hwardera af omkring loo tunnor spannemäl, som 
utlänas emot ärlig ^änta af en fjerding pä tunnan. 

I iq l tyg till odjurs utrotande underhällas, säsom wid nästfiregHen» 
te Fögdcri i underdänighet är tillkännagifwet. 

Slutlislen, och jemte det jag fär i miderdänighet äberopa hwad de 
redan underdäniqst bilagde Tabellerna för Länets Städer innehälla, fär jag 
härmed om dem aflemna följande berättelse, i de delar formulairet innehäller. 

I allinänhct är det en sanning, att af desia sef Städer egentligen 
inqen enda synes rätt swarande e.mot deras ändamsl, som är handeln, 
fabrckationirs och manufacturiers uphjelpande och förkofrande, samt ett 
större antal idkareS sptzelsättande wid sädane prken, till beredande af ym¬ 
nigare afsättning för Landtmannen af de waror han har att astäta. 
Hwarkcn lill förmögenhet eller rörelse äro berörde Städer af nägon sär¬ 
deles wiqt för kringliggande landsorter; hwilket ocksä troligen härrörer 
af de lätta communicälioner hela Länet har. med Hufwudstaden, där Lan» 
dels inwänare sälcdeS ur första hand kunna hämta sina förnödenhets-
waror. Det betydliga jordbruk ätffillige Städer idka pä deras donera, 
de jord, torde ock med stäl kunna anses säsom en orsak till StadSman-
na-närmgarncs förfall, enär derigenom Stadsboen blir mera Bonde sn 
Borgare, och följakteligen till ingendera delen rätt duglig. Eljest företer 
sig ocksä emeNan dltza Städer, inwänarnes wilkor och förmögenhets-
omständigheter icke nägon särdeles stiljaktighet. 

Södertelje: 
Stadens tiäringsfäna bestär, uti handel med waror som till största 

delen hämtas ifrän Stockholm, för att till kringboende Allmoge förfäl. 
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jas, handtwerkeri och ä?erbru?< I anseende Nll ortens n5ra belägenhet 
till Stockholm, är likwäl denna handel af föga betydenhet. Annan af< 
sättningsort än sjtlfwa Staden äger den ej, och äro deH egna handel 
och handtwerkcrier uti aftagande. 

Inom Stadens jurisdiction finnes inga andra bi.nsnna.ar eNer in-
sättningar än ett mälteri, ett takpanne» och twänne murstens. ttgelsilM.. 
rier. Trädgårdsskötsel och linplantering idkas af en och annan blott .'ill 
husbehof. Hampa och humbla odlas icke pä Stadens ägor; och tobaks¬ 
planteringen är jemwäl i aftagands. Pä Landets cultur, näringar och 
ronstflit kan Staden ej ansts äga nägot inflytande: prohibitiva färfat^ 
ningar till detz fördel finnas icke; och enär Stadens donerade jord icks 
anwändes till annat än manligt äkerbruk, kan, i och for densamma. 
Staden hwarken sägas rivalisera med jordbruket genom faluwä^tetS od, 
l ing, eller eljest pä nägot annat sätt. 

För allmänna underwisningen finnes en ordentelig antagen och pä 
stat lönad Skolmästare. 

För sjukwärden finnes i Staden Läkare. Baenmorffa är antagen 
gemensamt för Stads, och Lands, församlingen. 

Fattig, försörjningen äverkstässes genom frikostiga sammanstött, samt 
utdelningar i»r fattig, casian. Stadens fattighus är llkwäl gansta illa 
conditioneradt, ehuru Magisiraten om des iständsättande blifwit pämint 
och fastän Eders Maj:t Sjelf i Näder behagat dertill förära -en ganffa 
betydlig summa. 

I Staden finnes 9 st. Handlande, 5 Skräddare, 6 Källarmästare, 
2 Skomakare, 3 Snickare, 13 Borgare, i Mcklare, » Glasmästare, 5 
Hofstagare, 4 Garfware, i Wagnmakme, 2 Sadelmakare, 1 Apotheka. 
re, 1 Hattmakare, t Bokbindare, 1 SkorstenSfäjare, 3 Koppgrflagare, 
1 Färgare, 2 Urmakare, , Kakeluansmakare, 2 Skeppare,'1 Guldsmed, 
1 Slaqtare, 1 Byggmästare, t Repstagare,, i Klensmed, 1 Kammakare 
och 1 Swarfware. 

Folkmängden utgör inalles 842 personer. PH folkets bildning och 
sedlighet är i allmänhet icke alt klaga; men näringsfliten synes ej wilja 
göra nägra framsteg. Wälmägan är i det hela obetydlig och nägon för, 

kofrm» 
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köfran af Norgerstapels förmögenhets »wilkor sr icke trolig, om icke i 
tidernas längd ett stadgadt och mera allmänt begagnande af canalfarten 
kan uplifwa Stadens rörelse. Tillfälle saknas icke lil l arbets» lbrtjenst, 
,ch arbetSlönerne bibehälla sig höga, 

Norrtelje: 

De näringsföng, hwarpä Staden egentligen grundar sitt beflsnb, 
sro handel, handtwerk och siste, sätteles sirömminassisse. som idkas, sä 
wäl wid Häkan skärs och Gäsesten ute i Skärgärden, som pH Stadens 
eget sistewatten. 

Naturen af Stadens handel är, att sä sjö. som landwäg ifrän Stock. 
Holm hämta Krono- och wiclualie.wahrvr, specerier, tobak, polceNaine, 
jernsmide m. m. och att sedermera utminutera desie articlar till ortens 
wbpggare. 

Spannemsl, nägot litet potatoes och trHbgHrdswäxter, stagtkreatur, 
hyggnadswitke, kohl och bark f i r garfwerierne, <lro de landtmannawahror 
som i Staden frän en omkrets af 2 , högst z mil kunna afsältaS: wa-
rande Skärssärds. allmogen afnämare af den spannemäl, som Stadens 
Handlande isrän orten inköpa. 

Annan afsättningsort sn sjelfwa Staden finnes icke. 3ommuni«l-
tionen med Staden är ifrän alla sidor beqwäm: likwsl har Stadens 
hamn de sednare ären blifwit mycket upgrundad. 

Handel och Handttperkerier hafwa de senare fem sren mera af-
än tilltagit; och lärer den allmänt öfwerklagade penningebristen, här som 
llkitstäbes, kunna anses wällande till elaka conjuncturer. 

Näg ot annat inflytande pä landels cullur, näringar dch konssflit 
utbfwar icke Staden än genom ofwan i underdänighet nämnde afsätlning 
«taf landtmanna-wahror. 

Inga prohibitiva Författningar finnas till Stadens förmon. 

Stadens lpna jord anwänbeS endast till »vanlig sädesproduclion: i 
afseende dera kan säledes icke i underdänighet upgifwaS nägot särffildt 

(9) 
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jkrhNande, tiF riwalisering med skerbruket eller eljest genom salu-wä^» 
ttrs odling. Åkerjorden besäs och ligger i träde hwartannat Hr. 

Fär allmänna underwiSningen sr ett Skolhus upbpgdt, i förening 
med boställe för Commiiustern och Orgelnistcn: Skolan, som blott af 
Stadens barn begagnas, förestäs af Commiiustern, med tillhjelp af Orgel, 
nisten, som i egenffap af Skole.Lärare njuter 9 tunnor spanncmäls lön 
ärligen. 

Staden har Apothek och en egen Läkare med 66^ R:d. lön, och or« 
lens Provincial Medicus har här i Staden sin bostab. 

Fattighus är inrättadt för fyra stycken fattighjon: ur fatlig.casian 
utgär till de fattigas underhäll 62 R:d. '24 Skin. Bauco ärligen^ Dcsi-
utom har ägaren lN Gewärs.Facloriet anssagit serskildte rum wid Fac< 
toriet för werkets medellösa enkor och barn: warande nu Factoriels fat» 
tighjon tio till antalet. 

Ett privilegierad! kämull^spinBeri finnes i Norrtelje, dock är den Fr» 
liga tillwerkningen derwid icke betydlig. 

Gewärs.Facloriet i Staden, som har samma ägare med Schebo och Or» 
tala Bruk, har de senare ären under framledne Herr Ofwersten ^lvelilon» 
werksamma ledning wunnit ansenlig förbättrina, säwäl genom npa werksiädcrs 
upbuggande, som kostsamma machinerierS anffaffande, hos 0w«n i Stockholm 
gjutne. Wid Factoriet finnes nu: i Rustmästare,^6 Mästare och Gesäller samt 
44 Lärlingar; och tiliwerkaS wid Factoriet, förmedelst de senaste för^bättnn» 
garne, minst 2000 st. Gewär ärligen, i stället för «no, som före Ofwerste 
Hrveä«on8 tid lefwereradeS. Under de senast inträffade misiwäMr, har 
ftmwäl den säkra arbetsförtjensten wid Faetoriet räddat en stor del af 
det fattigare folket i Staden och detz granstap ifrän hungersnöd. 

InwinarneS antal stiger li l l 341 mantalsffrifne personer. Emot 
folkets bildning och sedlighet är i allmänhet inaenting att anmärka. 
Konst, och näringsfliten har icke gjort nägra framsteg widare än hwad 
GewärStillwerkningen rbrer wid Faktoriet. 

WHlmägan börjar aftaga, och den öfwerklagade penningcbristen lH. 
rer dertiil kunna anses tvättande. 

Arbet5,clasien har jemn arbetSförtjenst, och arbetslönerna «lro lika 
höga, som dä födämnena kostade dubbelt sä mycket som nu. 
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I Staden finnes: , Spannmälshandlare, 2:ne Mjllhandlare, » 
Wictualiehandlare, 2:ne Tobakshandlare, ,-Fiffhandlare, 2:ne Diwerse» 
handlare, i Nippcrhandlerska, samt 4.ra Garfware med öpna bodar, z 
Bagare, 2:ne-Färgare, 5 Garfware, 3 Karduansmakare, 2:ne Glas¬ 
mästare, 2:ne Guldsmeder, 2.ne Hattmakare, 2:ne Kakelugnsmakare, » 
Hofssagare, i Sadelm^kare, 2:ne Kopparslagare, eme Murare, 2:n« 
Skomakare, Lme Urmakare, 2me Mälare, 1 Wagnmakare, l Gördel, 
matare, 1 Klensmed, 1 Skräddare, 2:ne Sötare och 1 Mältare. 

Waxholm: 

Det näringsfäng, som grundat Stadens upkomst, har warit Märke-
tanten för Garnisonen ä dm närbelägna fästningen och sjöfarande, samt 
fiste. Väda tctze näringar hafwa märkligen aftagit, den förre genom 
Marketäitteries inrättande H sjclfwa fästningen, den senare genom ssere 
ä fissrls utöswande lagde band, eller höga arrenden ä fissewatlen samt 
dryga kostnabcr för lönande fistcbragders anskaffande. 

Handeln deremot med specerier och diwerft nödwsndighets.waror, 
som hämtas ifrän Stockholm, för att hällas Stads, och SkärgHrds-
boerne tiNhanda, har warit tämligen liffig, till desi nu sndtligen, stag« 
nation i nästan hwarje rörelse inträffat. 

Staden, som ligqcr pä en kringfluten holme, lemnar endast som» 
mar. och hostetiden kringliggande ort tillfälle att afsätta wed,grönsaker, 
trä- och rotfrukttr, jemte foder för kreaturen. Wmtertiden införes jem. 
wäl foder, wed och kohl. Spannemäl uphandlaS i Stockholm eller af 
kringligaande, Potzesiionater, samt wiclualier och kreatur af förbiseglande 
Finnar och Aländninqar. Stockholm är enda afsättnings.orten for Ström» 
mingen, äfwensom för ett obestämdt antal Swinkreatur, hwilka af de 
bränwinsbrännande gödas. Orsaken till det mindre förmonliga i deffa 
förhällanden lärer sä tillskrifwaS ortens <ör nära belägenhet intill Huf« 
wudstaden; och af det i underdänighct anförda, beihagade Eders Maj^t 
i Näder finna, att Stadens inflytande pH Landets cullur, näringar och 
konstfiit mäste wara nästan intet. Prohibitiwa Författningar till Stadens 
fördel äro icke kände och de fä upodlingar Stadsboerne, med anledning 
af Kongl. KrigS.Collegu tillätelse, uppH Eders Maj:ts och Kronans be» 
M n a mark werkställt, äro för Stadsboernas egne behof af säd och jord-
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frukter alltför otillräcklige: de anwändas fäledes icke, hwarken till riwa-
lisering med jordbruket eller till odlande af faluwäxter. 

Tiss underwiSningens befordrande för Stadens och Garnisonens barn 
Hr en Skola inrättad, hwars Lärare tillfälles af Upsala Dom.Capitel^ 
ech bör wara prestwigd. 

Folkmängden upgär till 8Q8 personer. 

Sjukwärden har hittills blifwit besbrjd af Batallions.Läkaren pH 
fästningen. Ett i godt ständ warande Apothek finnes. 

Fattig ̂ örsörjninaen ombestyrts af Pastor och Kyrkwärdarne, med 
fattig catzanS tissgöngar. 

Hela Warön innekattlar 275 tunnland 15 kuppland. Stadens tom< 
ter, gator och torg, betesmark ock uplätne tomter utom siluett, utgöra 
158 tunnland, 123 kappland. De emot särskildt afgift bcgaanade och 
upodlade ägorna äro refwade till 3 ! tunnland ^ kappeland äker, famt 
äng 10 tunnland 3>i kappland, med en afkastning af 22^? latz hö. I 
följd af sädan resning anses Waxholm lika med ett helt mantal. 

Af kreatur sinnaS inga oxar eller ungbossap; fär och swin uphanb. 
las blott tidtals t i l l husbehof eller t i l l gödnwg och ofördröjd afpttring i 
Hufwudstaden-. 

Hwarken Vruk, Manufaclurer eller Fabriker finnas i Staden. 

Vitsmanshckll, ssfuts eller lväghällnmg sro kke Staden slagde. 
Inqwartertngs.beswäret för det t i l l Garnisonens förstärkning eoM 
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menderade manskap, har nu mera uphsrt, sedan detta manskap caserneras 
pä Fästningen. 

I Staden finnes: l Wiclualiehandlande, l Spannmälshandlare och 
6 diwerse Handlande, ».ne Garfware, i Kopparstagare, ẑ ne Skomakare 
och i Skräddare. 

Sigtuna: 
Stadens förnämsta näringsfäng har utförts af bätfarter, som än< 

nu för 20 är sedan idkades med 9 st. Skeppare Socieleten tillhöriga 
tajut.bstar; men sedan hwilken som hälst numera fält rättighet att 
inom Mälaren föra frakter, har denna näring sä aftaa.it, att Staden 
blott äger 2.ne bätar. De ifri<a näringar som ännu bidraga till Sta< 
dens underhäll, äro trädgärdsssötsel och fiffe; men i anseende tlll Sta¬ 
dens läge cwellan twänne walten, och en beswärlig communication med 
Färja, har Staden ringa gemenskap med kringliggande Landsort, utan 
mäste afsätta sine producler pä Stockholm, hwarigenom förtjensten dera 
blir ringa. Samma afsinbrande läge gör ocksH, att Stadens twänne 
Handlande äga obetydlig afssttning pä fina waror. Handlwerkerierne 
öro jemwäl förminffade. Folkmängden stiger till 404 personer: den har 
pä de sista aren icke undergalt nägon betydlig förändring. 

Underwisningswerket bestrives af en Skolmästare, som tillika är 
aftonsängS predikant. 

Sjukwärden är i godt stick. Staden äger en lkicklig Läkare och ett 
wäl inrätladt Apothek. 

Fattia försörjningen sr wäl reglerad, sä att nu mera icke inom Sta» 
den anträffas nägon tiggare. 

I Staden finnes: 3me Garfware, l Klensmed, 1 Grofs«eb, i Ur¬ 
makare, » Färjare, l Hattmakare, l Handffmakare, » Glasmästare, t 
Sadelmakare, 1 Wagnmakare, l Snickare, »Kopparslagare, i Murare, 
4-.ra Skomakare, 3 Skräddare, g:ra KakelugnSmakare. 

Östhammar: 
Staden ligger wid en Wik af Saltsjön, 4 mil ifcän utloppet beru-

lur eller Singö-sund; och har ingen säker hamn: Staden fär likwäl be. 
gagna en ljmlig lastage.platS pä en fjerdingSwägS afstsnd, tillhörig 
«imo Bruk. 
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Staden äger egentligen ingen jord, emedan be angränsande äkrar 
vch ängar som af inwänarne med ägande rätt ell<r pH arrende begag. 
nas, tillhöra trenne Hemman i Börstills Socken, ett af frälse, och 2:ne 
af kronoffatte natur, tillsammans iz mantal. 

Folkmängden stiger till inalles 484 personer. Folket är utmärkt för 
näringsflit: npa byggnader och en anlagd np gata wittna att Staden 
mera til l, än af.tagit. 

Handtwerkerier och Strömmingsfiffe är Stadens hufwudnäringar; 
men af den inskränkta sjöfarten kunna numera endast z.-ne bätileppare 
hafwa sin utkomst. 

Fyra Handlande finnas med Lppna bodar, utom sex för läderhandel 
taxerade: och Handtwerkarne äro: z:ne Guldsmeder, 2ne Kopparslagare, 
i Gördelmakare, ẑ ne Smeder, l Vagnmakare, 2:ne Swarfware, i 
Snickare, i Mälare, i Glasmästare, l Kakelugnsmakare, i Murare, 
z Repstaaare, i Bokbindare, g Garfware, 2:ne Skomakare, 4 Skräd, 
dåre, 1 Hattmakare, 1 Färjare, 1 Handstmakare, » Bagare och t Slagtare. 

Manufacturier och Fabriker finnas icke. 
Strömming afyttraS, ifrän 50 till «a tunnor ärligen. 
Spannemäl upköpes ifrän TrödsäkerS eller Olands Härader, eller 

ock iftän Stockholm. 
Staden har en ordentlig Skola, och Läraren njuter, utom fria hus, 

rum, 80 R:d. Banco i Lön, samt Krono.tionde 9i tunnor spannemäl och 
13 R:d. 16 Skill. Banco i penningar. 

Staden har inaen Fattigstuga. De fä utfattiga försörjas med friwilliga 
sammanstött samt ärliga revenuen af ett doneradt capital «66^ R:d. B,co, 
som afiedna Hustru spelbom ansiagit till fattiga Borgare»enkors underhäll. 

SkjulsningS. och wäghällningsbeswären äro icke af betydenhet. 
Öregrund: 

Staden är belägen wib saltsjön pH en bergsluttning i en cirkel om» 
kring den li l la, men säkra och goda hamnen. 

Staden lillhörer en utmark ä de kringliggande bergen, hwilken, dse 
sädant warit möjligt, blifwit inhägnad och odlad. En Kronolägenhet, 
IerSön, är anssagen till nägon förbättring i Magistratens ringa afiöning. 
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Folkmängden ulgsr ina5es 6gl personer, af hwilka sisrre delen af 
mankönet i och för idkande sjöfart till det mästa öro bortowarande. 

Folket Hr kH»dt f5r sedlighet och arbettssit; men den fordna wäl. 
maga>n finnes icke mer, sedan Stadens egen sjöfart nästan alldeles af. 
stadnat I förliga tider ägde Stadens lnwänare egna siora farlpa, sä 
till inrikes, som utrikes sjöfart. Sädant härrörde likwäl deraf, alt un. 
der en lör sjöfarten gynnande conjunctur, en mänad Tystar och andra 
utländninqar, för hwilka sw är ig be ter mötte att i Stockholm blifwa Coop. 
wardie Skeppare, skoffade sig Burskappä Coopwardiefart l iörearund, för 
att fä flra Swenst stagg och njuta tullfrihet för deras farltig: ett förhalande, 
som senare tiders Kongl. Fkrfattningar pH aanska aoda skäl andeles ändrat. 
Fbr närwarande äger Staden 5 smä farkoster, till inrikes sjöfart. 

Hufwudnäririgen har warit sjöfart. Snart saqdt alla manspersoner 
som icke nytljas pä Stadens egna smsfartpg, förhyras till Sjömän pH 
Sjömanshusen i Stockholm och Gefle. 

Fyra Handelsbodar finnas^ och af Handtwerkare 1 Bagare, l Ka» 
kelugnsmakare, l Smed och 1 Skomakare. 

Manufacturier och Fabriksrörelse finnas icke. 
Fisset är nu mera icke af nägon fördel, och fyller ej inwänarnes 

eget behof. 
Spannemäls.anskaffningen Hr den samma som för östhammar i un« 

derdsniahet anfördt är. 
Stadens Skola bestar af 2:ne Clatzer under en Rector och en Adjunct. 
Fattigstugan är rymlig för 4 hjon, de öfrige beböfwande herberge. 

raS och försörjas genom friwilliga bidrag och sammanstötts 
SkjutSning och wHghällning Hro icke af nägon anmärkningswärd 

bestaffenhet. 
Af wav sälunda blifwit i tmderdänigbet anfört och uplyst, wärbeS 

Eders Maj^t Nädigst inhämta, att resultaten af de, utaf Eders Maj:t 
i Näder anbefallle upgifter, i det hela äro ganska tillfredsställande, hwad 
det mig Nädigst anförtrodde Stockholms Län beträffar. 

Genom flit, goda esterdömen och wunnen uplnSning, hafwa idkarne 
af huflvubnäringen äkerbruket försatt densamma i ett stick, som icke alle-
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nast med säkerhet assägSnar fsrhHgai, för sädesbrist af alla flag, utan 
äfwen smäningom torde bereda ett allmänt wälstsnd bland Allmogen, 
enär sädens afkastning wanligen lämnar öfwerstott, sedan Landtmannens 
behof blifwit fyllde. 

Boffaps.afweln har sHsom en följd af en mera utwidgad ängsfföt-
s<l ansenligen tilltagit och wunnit förbättring. 

Bergshandtermgen har jemwäl blifwit med yttersta omsorg bedrifwen. 
Ulstlllige bi.näringar äro ocksä i märkligt tilltagande och minna tro¬ 

ligen ännu större förkofran dä deras Idkare finna en säker afsättning, 
samt en deraf inträffande arbetSförtjenst. 

Läkarewärden och fattigförsbrjningS.anstalterne ssötas med all drift 
och ömhet, och den längsamhet som pH ett och annat ställe förmärkes wid 
inrättandet af Sockenskolor/ torde utan bindande föreskrifter undanrödjas 
i samma mohn som minffade ^läringSomsorger lemnar Allmogen mera tid 
och. tillfälle att för harna.underwiSningen, af sädan? Inrättningar sig 
begagna. 

Til l den under loppet af sist fsrssutne fem är , sälcdeS förökade wäl. 
mäga och bildning hos folket inom detta Län, har EdcrS Maj:ts wisa 
och Nödiga Författningar föranledt; och ffall det för mig alttid blifwa 
det wigtigaste föremal, och den största tillfredsställelse, att igenom ett 
noggrant upfyllande af widsträckta plikter, och Eders Maj:tS Mdiga 
tandsfaderliga befallningar, efter yttersta fbrmäga bidraga till de Med» 
borgares ökade wälständ, hwilkas styrelse redan under en längre lid 
warit mig i Näder anförtrodd. 

Med djupaste underdäniga wördnad, trohet och nit, framhärdar 
S t o r m H g t i g s t e A l l e r n ä d i g s t e K o n u n g , 

Eders J o s g l . M a j t t S 

underdänigste och lropligtigfte 
tjtnare och undcrsätare 

Dan. Edelcreutz. 
G M H M « kands-Cancelliet den Zo. December 1322. 

Sam. Storm. A. R. v. Sydow. 
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