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Julom den 30 December 1823. 

Westerås Bergs- och Handels-Stad; uppförd i a.dra 
Clasen bland Städer, gränsar pä detz Södra sida liU Mälaren; Hus 
pch Tonuer utgöra 421 deraf äro bebygde Z.50 och vbebligadc 71 fou» 
»pytljas till planteringar; Detze 42, Hus och Tomter, pä hvilka fördelts 
»Stadens Ulmark, som de senare ören till en mindre del uppotlalS. äro 
större ech mindre, samt uppkonme till detta högre arnal genom fördel-
ning af 221 1/2 fä kallade Tomter, hwarlill Staden innom deh staquet Hr 
lagd och indelad för att derefter kunna sqa grund, till jemt utförande af 
detz pläsialioner; Staden idkar med wmiliga Statsmanna-Näringar, och 
deribkind ägande till medelmättige tillwelkningar stränkte Tobaks» och Kort-
Fabriker, samt ett Boktryckeri; äfwen Sjöfart till Stockholm och kring 
Mälaren belägne fiHder med Iern frän ofwanföre warande Bergslager 
samt älerförande frän Stockholm af be Wahror, Specerier. Sallt och Torr-
ftst m. m. som för bäde Orten omkring och Bergslagen äro oumgäkliHelige; 
Dess Handel utgöres af dessa Wahror, särdeles, med Spannemäl från det» 
la samt UplandS och Sidermanlands Län, äfwensom Jern ifrån Bergsla-
zerne till hwilka Spanmmålm jemte andre Nödwindighetswahror afsättas, 
»ch utqör således egentliga Handelse-Communicationen för Staden. Sta-
dens FelöNummerbe^liser sig till 3,161 personer deraf Mantalsskrifne: 
Mankon 884. Qwinkön 1239. Samt Mantalsfrie Öfwer, och Underärige, 
ÄanNn 490 och Qwinkin 54s. Af Nsrwgavne och bland dem Handel 
och Hanbtwerlttier synas för närwarande den förra wara i nägot aftagan-
de, de senare «:ne Oren emot de Zme näfiföregöende, hsrrövande af minffad 
Jern-»Usörsel och försäljning samt den bland Allmogen i Orten werkeligm 
aftagande strnldKtnhet och de sistnHmnde »Uer Handtwerkerierne åter i sam» 
ma förhallande som ftw, men dess Idkare i Allmänhet utan någon egent-
lia tt i«llad wälmåga, härledande sig dels af ett tilltagande anlal deras, d5» 
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wer behofwet, och dels deras alt desses Arbelsförtjenst af S l ö j d e . I l . ^ 
ftän Landet ml>d dem de!as; Hjelpelig tillgång äger Staden på dagswer» 
ken genom så kallat Förswarsfolk, antagne Timmermän, Vrandw.^l,Rin-
gare och dulike; Gängbara priser Dagswerken hafwa want -6 tz. ^ 
r. t. o. m. 32 tz. Banlo; Afsättningsstillfällen, som genom Siaden befor, 
dras as omk ing »varande Landets Producter hafwa ett onckelial och wä. 
ftndteligt inflytande pä Landets Culiur och blano Stadens näringar mä 
äfwen oämnas den betydliga Kornmältnina, som härltädes ästadfommes, 
bwariqcnom förr warande b hos af Ulländstt malt alldeles förswunnit; 
T i l l fördel för Staden har den äat utessutande rättas jernsteppning hwari för. 
ledit år den instränkning ägt rum att äfwen främmande med sine Fartyg mä 
genom Södertelje Canal till andre Orter utom Stockholm Jernskeppningen 
härifrån ombesörja; Stadenz Jord utom des staql,et, sum lill en del d 
ftenbundon, samt af bättre och sämre jordmohn, besädas i allmänhet till 2/3 
och lill 1/3 hwarje år, liager i Träde samt år icke synnerligen amwändbar till 
annat än Sädes» och Foder«produc«ionen mev obelydllgt Circulationsbruk 
vch ehlilu dcn ssötes med emlora är afkastningen witzt icke tillräcklig stl 
Stadcns bchof; Eqenteliga Sädessorter äro Räg, Ko,n och Blandsäd. 
obelvdiigt Hwete och än mindre Artev samt Hasta endast då Ängsmart 
plöjcs. 

Odlinqen af Saluwäxler ä Stadens obebyggde Tomter eller Plante-
tingsland utqöres af Tobak, Powtoes, Käbl och andre! Iordftukler der-
ibland äfweii Gurkor, som till Stockholm afföras. 

Underlvivninasanstallter hHrstädes bests uti för Stiftet härwarande 
Gymnasium och Trivial>Schola samt en särstilo Pedagogisk Inrättning 
ftm af Staden underhälles; Allmän sjukwärd, ingen Mnan än pä Länets 
kazarett och KurhuS; och betenas Staden af lillräckligt antal Lakare; 
Fatti^fdrsöljningen uppehälles lillbörlia^n af Staden, utan att stä i sam, 
nianhana. med nägon Inrättning af särstildt Arbetshus, likwäl lcmnas af 
Fatligsörsörjnings-Förwaltningen tillfällen till förljcnst af Spånad för den 
delen af de Fattigare Stadens Qwinfolk, hwars krafter och förmäga icke 
medgifwa annan svtzelsältning; Genom Stadens inyewänareS bidrag, fom 
märkeliqen understödjes af Ven stiftning, som en afliden Borgare och Hand-
lande här i Staden, Bruks.Patronen Schenstrim pä 1700:talet blifivit. 
lljord/ underhälleS och uppfostta< omkring 70 minderärige Fattige Barn, 

hos 
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hos walkände personer, särdeles på Landet» lill den älder, att de kunna 
genom sysselsätning af nyttiga Slöjder sig sjelfiva försörja. 

T i l l Skjutnings, ombesörjande är Staden försedd med Gästgifweri som 
uppehälles med ett wisst antal Häftar från Landet omfrinq till hå l lsu ts , 
«H hwad derutöfwer erfordras, eller fst kallad Rescnvc.ffjuts ombesörjts 
af Stadens Vorgerssap. Police-Vcfaltning anfwaras af Magistraten »ned 
d«tz Vetjening samt tillsatte Ordningsmän bland Vorg,rlkapet med biträde 
<»f en wäl organiserad Brand>vakis'inrättnlng soin allt är tillräckligt, att be» 
fordra tillständig ordning bland Stadens Innewänare, häldst, som wid de-
ras lynne till sedlighet icke stäligen kan wara nägot alt anmärka. 

Arboga Stad: Är belägen wid den sä kallade Arboga Än,' 
som Fyter igenom Staden, och ntqör en säker hamn; frän Staden ar den, 
na A segelbar till detz utlopp i Mälaren wid Kmigsör, en sträcka, af nära 
i 3/4 mihl. Genom Wattuminffningen i Mälaren och de ftere torra som. 
rar, som följdt pä hwarandra, har Wattnet i An sä aftagit, att frän Ju» 
nii Mänads stut, det sällan är mera än 5 1/2 fot och derunder, hwilket gör 
siörsta hinder för segelfarten. 

Mudvringar hafiva ssere gängsr. blifwit af Stadens Fartygsägare an< 
stäldte, pH de grundaste ställen, men äro nu for kostsamme pä en sä läng 
sträckning, där Rederiet dessutom ärligen mäste widkännas stora kostnader med 
Ans utprickning Wärtiden, underhällande nf Dictalcr och Ankaren, sä i Än 
som wid Kungsör och Qwicksund att forlkomma under Wärfloderne »n. m. 
Staden har ett wackett och sundl läge. Husen äro i allmänhet af T r ä d , 
utom Rädllufwan samt ett större och 2:ni mindre Stenhus. Trähusen 
sro i allmänhet gamle» men hafwa dt senare Tjugu äien blifwit wäl un» 
dechällne, reparerade och förbättrade bäde till utseende och inredning. Sta¬ 
dens Folkmängd war efter sista Mantalsskrifningen 964 Personer Mantals» 
ssrifne, deraf 404 Männer, samt detzutom 12a personer befriade för ålder 
och fattigdom och Z8l Minderärige, sä att hela Folkmängden nu är 1465 
personer. Folkmängden har, de senare 2a Hren warit omkring 1500. I n -
newänarnes sinnesstämning och sedlighet är och har want god. På Dags-
werkare stall detze twänne senare sren, dä Säden warit i lägt pnS. »varit 
hrist vch för Dagswtlken snarare högre Dagslömr än förut. — Stadens 
HufwuhnHringsfäng är Sjöfart/ Handel, Handlwerkerier och Factorier 

2 
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samt ti l l nsgon del Jordbruk. Sjöfarten bestrides med 18 så kallade Ruir-
mer.Fartyg, af ett Rederi, som dermed utsteppar till Stockholm, någon del 
af Ortens producter, Spannemål och H ö , men hufwudsakligast har sin in-
komst medelst transport af Bergslagens Effecter af omkring 30000 Skip-
pund Ie rn samt 5 a 6202 Skeppund Tackjer,» jemte någrahlinv^äde Tun-
nor Rödfärg, och att frän Stockholm befrakta sä wäl, de Wchror de Ha¬ 
lande häMdes till försäljning hemtaga som älwm den ofwanföre tztadm 
liggande Kopparbergs samt en del af Lindes och Nora Bergslagers behofwer. 
D«nna Näring ehuru i aftagcmde sedan i anseende till de mänga ncdlagde 
Smiden/ Ierntransporten till l/4:del blifwit minskad är dock nästan dm 
belydcligaste och drager mera än i/4:del af hela den borgerliga t imM i 
Staden, Handeln har allt sedan Bergslagsstäderne Nora och Linde nn« 
lades warit i ständigt aftaaande och i samma mohn som de§e Städers 
BorZerskap tilltagit i wälmäga, har Arboga Stads förmigenhit aftG!; 
Enahanda sörhällande har äfwen warit med Handtwerkerierne dcck hafwa 
de som warit trefne och arbetssamme haft en jämn utkomst, men ganska fä 
kunnat samla nägon förmögenhet, hwilken merendels warit obelydlig. Nu 
mera finnes ingen i Staden, som handlar med I e r n , utan bestar HMeln 
hufwudsakligast af Wictualier, S i l l , Sal t och Bodkram, samt nägot Spän. 
nemäl; Twänne Malthus finnas, men ä hwilka lill större delen mältas st 
Staden och Landsbyggden för betalning, sä att blott ett enda kan s«W 
drifwas för Köpmanna räkning. Sedan Torgdagarne hwarje Lördag m. 
rättades, har, ä Stadens Torg, detza dagar blifwit icke obelydlig tillflistl 
af Landtmannaproducter, säsom Kött, färff Fiss och Spannemäl faint Ierd» 
fruktsr utöfwer Stadens behof; och har denna tillförsel, till Staden lockat 
en mängd Landtboer, som dä inkomma för att handla sine behofwer cch 
d«liaenom beredes ett tillopp af Folk. som i sin mohn Ve6e senare slen 
tyckes hafwa bidragit alt öka Handeln; Tillförseln af Fist och Wictualile 
kommer förnämligast frän Hjelmarcn och de deromkring belägne Sockwr: 
Götlunda, Lillkyrka och Weslermo. — Spannemälen frän angränsande 
Socknar bäde i detta och äfwen en del af Södermanland, sHfom Tumba 
och Gillberga, men tillförseln häraf Hr icke betydelig. Sedan förmögenhet 
hoS Slädens Vorgerffap i samma mohn aftagit, som den lillwsxt i BclZs' 
lagsstäoerne, och Stadens Vorgerstap sfwen till antalet aflagit, men tet 
oaktadt Stadens Onera warit enahanda och drygare sn förut, emedan 
Staden ännu är bibehällen uti s^dje Clatzen och mäste utgöra 16 Bätsman, 
sä hafwa utlagorne pH det minskade Borgerstapel blifwit allt mera tryckan¬ 
de och hwilket »vallat mängas obeständ. Factori.Rör«Isen för Bergslagen 
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och Btrgsstäderne Hr fördelad pä 5 a 6 Personer och drager Z/^.del af 
Borgerliga tungan. Jordbruket ä Stadens Jord bcstridcS i allmänhet 
mld drift och betydelig päkostnad, sä, alt mitziräzt warit högst sällsynt. 
Flere färsök hafwa blifwit gjoide alt anwända Jorden» till odlande af L in , 
Hampa och Tobak m. m. mcn ej funnits lönande; Iordmohnen är i all» 
mänhet stark Lera, som bäst patzar för Sädes productionen och gifwer nä» 
stan alltio god störd. Försik att begagna Trädesjorden till Foderwäxtec 
bafwa äfwen blifwit gjorde och fortsältes af nägra ännu , men i allmänhet 
Trädesjorven och pä en dcl af trädtSjorden begagnas lwesäde af Währsäd. 
— Allmänna ulsädet är Höst Räg, som bäst ttifweS. Af Åkerjorden äro 
15 7/l6:dels Tunneland Embetsjord för Borgmästaren och Capellanerne 
45 1/4 Tunncland mnehafwes af den sä kallade Näfwsta Testamentsfonden 
till understöd för Blctzerade Soldater wid Wcstmanlands Regemente, 29 
3/4 K>'ppl>wd äges af Hospitalsfonden famt 1 Tunne och l i/g Kavpe-
land af Slädens Faltlgwäid. Dessutom äro 170 5/16 Tunneland Hkee 
samt 259 . 'g/)2 Tunneland Ang dol̂ erade stadens Voraerffap och begag< 
nas pä det sält, att denna Åker och Ang är indelt uli 75 Lotter, som pä lifstid 
limehlifwes af de Äldste Borgare och deras eflerlemnade Enkor, samt wid 
mnehafwarens död tillfaller den äldste Borgaren som förut ej har lo t t ; desie 
lotter innclmfwes nu af 25 Vorgax^Enkor och 50 Borgare. Den ofrias 
Nkern är Egendomsjord, som sMS och bytes och besie senare ären till stor» 
te, beten blifwlt utbytt, ss att den nu till det mästa bestar af instängde ser-
ssildlo Wretar. Ängen är. utom hwad som pä sält ofwanberördt Hr, af 
den donerade jorden innehafweS, endast odlade Lägenheter ä Stadens ut¬ 
mark och mycket deraf Kärr , och Skogbewä^t, samt Verg och Backar sär» 
dcles de ,10 3/4 Tunnlanden decaf, som mnehaswes af Näfwsse Dona» 
lions Folwl>>i, sä att af denna Ang nägon belpdeliMe ähring icks kan på¬ 
räknas. D.'vna Nnsssmark gär i Sa lu och kan köpas af hwem som helost. 
Btteshagarne äro äfwen Egendomsford, som Köpes och SäljeS / mycket 
bergige och sakna tillgäng pä Watten; I öfrigt begagnas Stadens Skog 
till Vete, fdm är ganffa däligt. Volkapsffblseln sr ringa, dä det mästa 
blfodret mäste köpas- Stadens ssog eller sä kallade utmark Hr wäl til l 
Arealen stor och indelt, säsom oafhä^gig pä Stadens tomter, men bestar 
mäst af Kahta Berg och odugliga Mostor; — Sedan delning ssjedt, haf. 
wa niäl stere odlingar blifwit försökte och begpnte, men med föga framgsng 
°ch bätnad. Wärdet H denna Skog är upptagit bland huS och tomter, 
Uom verlill hörande. GladenS allminna Wägar, som utabra bfwer 
» Wih l , mwerhätlas enMdt bäde Winler cch Sommar af Jorden och 
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Skogsmarken; äfwen är jorden indelad uti Vätsmanshället, samt hela 
Tionde,, anslagen och in N^tura utgäende, säsom Lön till Stadens M o r 
sä alt I o rdm belastad detzutom med en mängd Gärdesgärdar och deltagan/ 
de uti andra Stadsonera härstädes, Hr betydligt omrerad. Fabriker fin« 
nes för det närwarande inga i Staden, allenast ett pä Stadens m^k 
a n l ^ t St^mp» och Walk^Werk för Wat lcn, som begagnas sä wäl af tzta« 
dens Handtwerkare, som af Handlwerkare i Köping, Eskilstuna och Hfwt,, 
dä Watttibrist är, af nägra frän Stockholm. Binär ingar: deribland 
har warit/ och sr ännu bakninq af de sä kallade sudna Kcinglor, genom 
Qwinfolken af den arbetande Clasien. Denna Näring har förr warit hl.. 
tydligare, och afsändmngen af dc§a Kringlor sscdt till Stcckholm och flcre 
Orter, men har nu för dyrhet ä Hwetet, samt Weden mycket astagit. Prohibi» 
tiwa Författningar till firmohn för Staden, äro ännu gällande. Dm 
Stl ldtn genonl Kongl. Priwillegicrne den 8 Aligusti 1319 och den 16 De, 
cember 1723 Nädigst fölunnade rätt alt med det här inrättade SkuteMe 
ensamma frän Staden till Stockholm assära Bergslagens Effecter, och hwali< 
genom denna näring nägorlm,da bibehållit sig, ss, att den kunnat draga de 
betydliga Stadsutffplder, som dera blifwij lagde. Underwisningswerkct i 
Staden: bcstrides dels genom en sä kallad'StadSschola / som bcljinas åsen 
Ncctor och en Collega, dels genom en pH Stadens enssildta bekostnad w 
rättad Faltigschole där farligare B a r n , fä lära innanläsning, Cathechesm 
och nKgot ssrifwa, samt äfwen genom m Arbetsspinnfthola för Flickor sM 
där fä lära Ullspänad och tillhällas till arbete och att söka egen förljmst,' 
Äfwm finnes en särstild stiftnma «nder namn af Ahllösjka Barnhuset, ptt 
7 a 8 Barn intagas, samt till Tolf l̂ rs slder njuta kläder, föda och undw 
»visning i Christendomen. D^nna Inrättning styres enstildt af TestMj 
stägtinqar utan nHgon redolvisning inom Staden. Sjukwärden bestrldes 
af en Stads<Läkare som njuter Lön af Staden och Hfwen mycket beljom 
den kringliggande Landsorten. Fattigförsörjning»!! wtlkställes med de deli 
donerade, dels af Staden ärligen taxerade medel och tillfälligt inkomster och 
handhafweS af en Direclion af Pastor och nägre af Församlingen sä att 
Mänadtlige understöd lemnas de bchöfwande och ingen inom Staden be< 
höfwer, bettla; äfwen finnes detzutom ett Fattighus, med särskild Fond där 
Att., Äldre Fattiga njuta fri Mat och Wärd/ samt flere fä frie Husrum 
ochMärme. 

K ö p i n g s S t a d : Hger 784 Manlalsssrifne Innewän<ire, 
hwaribland 331 Män och 453 Qwinnor, dctzutom 17 personer hörande Ull 
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Unttliskapen wid Indells Mmeön, 16 M a n s , samt 92 Qwinsoersontt 
Vlantalsfrie fisom öfwerärige, fattige och saknande Arbetsförmåga, och 347 
MerHliga, af hwilka i?c> höra till Mankönet och i?? till Qwimckönet. 
folkmängden utgör säledes »256 personer och har gemenllgen warierat 
mella» l20Q och lZ«o samt 1400, hwilken ökning eller minskning härwrdt 
jelaf att wid de i Staden anlagde Fabriker och T,baksltllwerklnng S l rump, 
ch Mtzwäfnader m. m. Arbetarns ibland waiit stere, ibland färre, allt 
it«^ som Fabriksägarne förmatt och funnit uträkning i arbetets dr i f t ; At t 
Arbetame warit g i f ta ; Att i Handtw«rksklatzem« witza profetzioner larftp/U 
m« cker mindre arbetshjclp af Gesäller eller Lärlingar och att mer eller 
mindre tillgäng flinnitS pä Fdvswarsfolk. 

Innewänarne hafwa l Allmänhet warit och sro kände för sedlighet; 
bock 'stall hos cn del af Arbetsfolket de sedMre är<n böjelse för Vrämvins. 
förtäring förmärkts tilltaga, som efter M sannolikhet grundlagdls af upp. 
stegrande Arbetslöner, Arblls-penningens af Arbetarns päräknade runoare 
belopp och otrplliga tillgäng samt ^annemäls och Bränwinsprisets fall. 

Hufwudsakeliga Näungarne äro Handel och Handtwerkerier, men i 
synnerhet befraktnlug till Stockholm af Bergslagens Bruksessecter, säsom 
Vtäng» och Tackjern, Koppar, Släl> Plätsmide vch bet mera. Handeln 
ir emot fslr betydligt inskränkt. D t Handlandes Wahrlisörlag förskrift 
wes och hcmtas nu mera endast frH" Stockholm, och afpttrns i minut till 
Staden och omkringliggando Landsort, samt nägon del till Bergslagen, 
dels för Contant betalning vch dels svnnerligast genom Utborgnmgar. Sta» 
dcnS Handelsrörelse war i fordna tider af widsträcktare omfäng, och af ej 
linga »rigt pä BergSlaaen, innan serffildle Marknadsplatser privillegierades 
i Godkärra Skinnffalleberas Socken och i Wik, hwarigenom den minskades 
ech sedermera än widare aflog, genom tillätelstn för hwilkcn som hälbst alt 
handla med Victualie.Wahror. och har wäl Marknadsinrätlningen i Wik 
ej längesedan upphört, men dä detta sä nyligen händt är bedömandet hivad 
flrmohnlig ätergsngswerkan för Staden det kan medföra/ än olvitzt. 

En egentligen sä kallad Bergslagshandlande eller som lenmat Förlag 
ät Bergsmän finnes wäl i Staden, men han saknar nu mera förmåga till 
Förlags-Medels anffassande sä att hans Handelsrörelse afstadnat; Handt» 
werkerierne äro ej eller i synnerligt flor. 

F 
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TM Vefra?<ningen af Bergslagens. Bruks.CNcler sro ,3 Fanyz ^,, 
willegurade; WarandeS de sieste af de§a bland de större, med hwilka Sj5. 
fart ä Mälaren idkas. Fabuker: Af detza äro TobHks.Fabnk samt ̂ abn? 
för sä Bomulls, som Bomulls och Silk^s jemts Bomulls, och Allewämads 
tillwerkningar. Ar »820 nedlagde sfwensom BomuUGrump» ych Mötz. 
Fabrik, m<n d«n sistnämnde sedelmera slcr upptagen, utan att H den, kom, 
men i en ny AgareS hand; tillwerkmngen warit af nägvn betydenhet. Yr, 
ft»ken till de nedlagde Fabrikens tillffrifwes dels andras medtHstan samt 
deras följd fwHrme" affätlning och dels uppstegrad dyrhet H Mterialjn. 
3'afse^,Ve pä Konstfiit kan Konungens Befallmngshafwande ej obmänwl 
lenlim, att under de ftdnare 2a Hren Schatullmakarno ulmclrkt sig för stick» 
lighet uli wackra arbeten, hwilka blifwit föryttrade dels i Orlerne och dcls 
i. Stockholm hwanfrän en del till Utrikes Orte« afsändts. Tillförsel af 
Landets Qfwerstotts.Producter har föga wayt att päräkna undantliga,zides 
under Marknaderne; Dock bör anmärkas, att Wabl^lillförfcl wisat stg 
»Zgot ynmigars under de sista ären ; en werkan utan twifwel af den i Ol, 
ten rädande PenniWebrift sä bos Jordbrukaren som andre. och har tillför» 
seln ffedt frän nästgiälffande Socknar samt nägre Socknar i Södermanland, 
utgörande Stadens hufwudsMM behof af Landtmanna Producter: Spm-
nemäl, Kött, Ost, Smör. Agg/ Fisk, Talg, Timmer, Plank, Bräder, 5 ^ 
Tjära, Näswer, Kalk, Bark m. w> ^wars anskaffande oftast »läste sse ge. 
nom särstildte beting i Socknarne. Den Prohibitiwa Författning hwar. 
af Släden ännu är i ätnjutande och som äger sä wäsendtligt instytande pH 
Stadens beständ är den Stadens Nedeli sörunde uteflutande rättighet alt 
med sine Fartyg till Stockholm fs transportera Bergslagens Brukseffecter, 
och hwarigenom sä länge denna rättighet fortfar, fraktmldel inflyta, ffere 
personer winna sill bcrgning, samt Innewänarnes Numttair och Allmänna 
Ull?plds-bidragen ärhällit en icke ringa tillökning. 

Stadens Jord: Ä äkem hafwa mänga försök tid efter 
annan gjordts med Hamp» och Linsäde samt Tobaksplantering, men Jord-
mohnenS dertill otjenliga bestaffenhet icke genom de resultater som erhällitS 
lemnat nägon uppmuntran, hwarföre manliga Sädesslag begagnats. A» 
kerjorden har i Allmänhet stjötts och wärdats samt odlats med mycken sorg< 
fällighet; en följd af den mindre äkerwidd, hwaraf innewänarne hwar för 
sig Hro Haare, och den mot hwad H Landet kan erhsllas, lättare tillgäng 
pa Gödningsämnen, 
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Ängsjorden ärMab m<d Thimolhej, K löWr och wauligt grässsag 
<<Z!Nt i likhet med Akcrn, mer eller mindre aMande de är frost eller läng. 
warig torrka ej tillintetgör en »räntad afkastlnng. Voffapsstölscln: Fo. 
^rtillgängen är i allmänhet emot Akerwidden olillräcklig, hwarföre, ehuru 
Ungarne odlas, älstilligs nödgas genom köp fylla bristen. Betesmarken 
sr bergig, ganssa stenbunden och nästan oduglig samt af ringa omfäng, 
hwadan ärligen för Krcaluren bete mast legas hos närgiänlftnde till ett 
dyrt pris, och har frän uräldrige lider, detta ulajordt ett beswärsämne, 
hwilkct dock under den tid Krono.Lägenheterne Mpingsön och Vyflätten icke 
woro utarrenderade i sä mätto ädrog sig mildring som alt Stadens I n -
newänare for Kongl. Maj:ts och Kronans räkning hwarje är afbergade 
Wnämde Ang emot Vetets begagnande ä bäda Lägenhtterne efter Slottern. 
Kreaturen äro af SlrimsholmS Gamla VostapSrace, medelmättigt stora 
och af jemngod beffaffenhet. Skog: Staden Hger en i Odenswi Socken 
belägen, emot Norrssyta, Lärsätter, Noggsta och Tennsta Vyar gränsande 
Gkogs.Allmänning om i»? Tunne 17 Kappelands widd, hwilken för om-
kljna 6c> Hr sedan lemnade tillgäng pä Tall- och Gwnffog, ehuru ej »jenlig 
llll Timmer/ och som nu mera, dels genom det hyggster Staben dcrä lätit 
anställa samt den äwerkan s den ffjedt, är medtagen, sä, att den för när« 
wnrande endast erbjuder Verg, Backar och Motzbelupne Kärr. 

Allmän Inrättning för Underwisning: denna be. 
sirides af en Reclor och en Collega i Vcholan, samt enffildt för nybörjare, 
i synnerhet bland AlbetSklatzen och de Fattigare af en Pedagog/ som Sta» 
yen Lönar. Sjukwärd: Staden har nybyggt ett Hus as 2:ne Wäningar, 
hwaraf den nedra för Fattigas herberg«rande och den öfra för Sjukwär» 
den, som af Stads-Läkaren ombesörjts, och ätnjula de Fattiga ftia Me-
dicamenter pä Stadens bekostnad. 

Fattigförsörjning: D« Fattiga unbsH utdelning ärligen sä i 
Spannemäl, som Penningar genom Räntorne af Tesiaments-och Donations-
Fonder; hwarförutan de hwarje är, försedde med polletter, erhälla »:ne gän-
ger i weckan understöd i husen, och jemwäl serffildt bidrag och försörjning 
af Staden i händelse de af Kropps- och Ålderdoms bräckliMter äro be-
swärade. 

Sala Stads beständ grundar sig förnämligast pä de N<l-
lingsfäflg den har af Jord» och Bergsbruk. Anlagd för del derintill be-
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lägne Silfwerwerkets ffull, har Staden fätt sin )ord för att enligt 'z<< 5 
af Stadens Priwille^ier af den 15 Aprill 1624 till Werkets drift och fo^ 
.q<sng städse hälla folk, hästar och aimat som dcrtill behöfwes. Iordbru. 
ket wac sältdes den näring som ssulle sätta Stadens Innewänare i lillstimh 
att uppfylla detta wilkor. Ester flcre kortare och längre tidskiften, so,,, 
Staden, under Namn af Sahla Bergslag arrenderat Silfwcrwerket af 
Kongl. Maj.t och Kronan blcf det ssutcligen i?4l upplälit lill SaW 
Bergslag under ewärdlligt Arrende, dä Vergsbruksnäringen tillkom Jord. 
bruksnäringen. 

Såsom belägen F 7/8:dels Mihl ifrän Westeräs och 4 ^:dcls Mihl 
frän Enköping, äger Sala Stad fä Mwägar att nära sig af handel och 
för Sala äterstär ej annan rörelse l Handeln, än att till de mindre bemed» 
lade och arbetande Clatzen, som sakna tillgänaar eller tillfälle att först si, 
mcd Behofs.Articlar frän Stockholm» Westeräs eller Enköping, där de till 
följe af den lättare communicalion som detze Städer äga medelst Sjötrans¬ 
porter fäs till bättre pris utminutera hivad deraf af Stadens Handlande 
derifrän förffrifwes. 

Dä de till Sala aränlsande Socknar kunna i Allmänhet anses ftr 
wälmäende och utan bchof att pä Stadens Torg assätta sin Qfwerssotts, 
Spanncmäl, hwilken Artikel i anseende dertck alt Staden genom fnt Jord» 
bruk sjclf har till det mästa sitt behof af Spannemal fyldt, är i lägre pris 
där än i öfrige Länets Städer, Forslar Allmogen sjclf sin SpamienM tjll 
förmänligare Afsättningsorter uti Iernbergslagen Awesta och Fahlun; 
Men för Sahla Stad äterstär icke desto imndre en betydlig rörelse i Spän-
ncmälshandel, son» af Köpmännerne men förnämligast nägra Mälthuf» 
Sgare drifwcs, hwilka dels uppköpa af Posiesiionater i Upland, Spannft 
mäl, dels i Commiyion för Fahln Bergslag och andre Bruk emoltaga här 
till upplag den Epanncmäl som för deras rakning ditföres och widare ae< 
no!N dem fortssaffas med Forbönder till de egcntelige Afsättnings-Vrterne-
Torghandeln n»l!d denna Wahra är af ofwannämnde orsal? högst obelyde!^, 
undantagande pä den ärliga Wmtermarknaden, dä Köpare frän Bergslags» 
Orterne <z«r mera säkerhet för afsättningen. Wintertiden dä Spanncmäls< 
rörelsen är som listigast meddelar den nägot mera lif ät Stadens öfrige 
Handelsnäring, hwilken ock af Marknaden som ärligen Mes uti Februam 
Mänad dä sär nägot bäNre fatt än pä de öfrige tioerne af äret̂  Till 

denna 
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Anna Marknad komma Köpare och Säljare nästan frän alla Orter i Rikst. 
Frän Ångermanland, Iemtland, Helsinglanb, Medelpad och W.stergöthland 
införes till Staden de betydligaste awantiter af alla flags inhcmffe finare 
och gröfre Wäfnader, Lin, Wilda Djurstinn, Renshudar, Fogel, Smör, 
Lax, Fläst och andra WictualieWahror. Denna Handel kan wäl ej egent. 
ligen anses hörande till Stadin, men den lemnar ät Stadens Handlande 
tn fördel, som de kunna med besparing af Marknads resekostnader dela med 
främmande Uppköpare, i den mohn be äga Capitaler och deri deltaga. 

Afsättningen för kringliggande Landsortens Skogsprodukter 3r mera 
koncentrerad inom S îhla Bergslag, för hwars behof till Silfwerwerket ifrän 
Sahla, Enäker, Löfsta och Nora, men förnämligast Möklinta och Kihla 
Socknar lefwereras, utom Timmer Dch SägstoHar, Bjälkar, Spiror, Plank 
l>ch Bräder m. m., omkring 8oc>o stigar K«hl och 2 a 3020 stafrum Wed, 
Tjära, Näftver och Spän famt Bark Hro deHutom Arliclar, som frän en 
och annan af berörde Socknar afsätteS i Siade». 

Genom BeraFlaget för Silfwerrversets drlft sättes sä wäl genom upp» 
?ip af Säd och SkogseA-cter som utbetalning af Dagswerks.Löner ett Ca» 
pital af omkring loy.oao R:dr i rörelsen,, deraf Allmogen för hwad den 
till Bergslaget afyttrar drager eu icke obeipdlig Penninge»Inkomst, hwar» 
förutan Allmogen af de betyoeliga Spannemäls-TranSportcme frän Sta» 
den till Vergslagsorterne och Fahlun tillssyndas en rcke ringa Penningeför. 
ljenst i Forlöner, sä att ehuru obetydlig Sabla, som Stad, i och för sin 
Handel och öfrige egentlige Stadsmanna Näringar kan betraktas, sprider 
dock dermed förenad, Silfwerw^ket omkring sig trefnad och listighet, som 
töjer sig bland den omkring Sahla närmast boende Allmogens odlingshag, 
wälmäga och oberoende framför Deras Grannars. I samma mohn som 
Landsorten bäras rönt deöe werknmgar/ har 1>eraf följt en större svtzelsätt» 
ning sör witza Handtwerkerier i Staden/ l synnerhet Garfware och Fär« 
gare. 

M a r a egenteligen ^rohibiiiwa fsr Sahla Vtad gAande Förfatlmn. 
gar finnas icke. PH sätt här ofwan ilr nilmndt, har Sahla Stao fält 
sin Jord för M till Silfwerwerkets drift hälla Folk och Hästar m. m. 
Denna Jord, som lnnehafwes under M Hgande rätt, är fördelad emellan 

4 



14 

,6o Bergsmans-Tomter i Staden, hwilka l i l l en del äro äter fiysabe i 
mindre ända l i l l 1/4 och l/h:delar. Grufjorden, foin ock lyder unoer tz<<,« 
den, fastän till en del spridd i Sahla, I i h la och Kumla Socknar pH M 
sch med > 1/2 mihls afständ frän Staden och Kges efter Kongl. ^l^wille. 
gium under BergSfrälse natur och. egenffap. är styckad uti ännu smärre 
Potzetzioner ända lill Kappeland i serskildte ägares händer och innehafwee 
l i l l en stor del af BergelagetS Arbetare, som dera uppsbtt Bostäder. Vz 
Vtadens mark hafwa andre Bergslagsarbetare fätt sig anwist» tjennge 
plattser till Bostäders anläggande och planleringelandS uppbrytande, som 
under namn af tilldelningar af Grufwerätten tilldelas arbetare wid Wnket, 
att sä länge de äio i Bergslagets arbete innehafwas, hwarwid ock, ni? 
Arbetare, som innehaft lilldelmngsjold, dör, de§ Enka for sin lifslid filt 
besitta tilldelningen, som efter hennes död blifwit gifwen ät nsgen Arbelan, 
utan sädan. Fläste Innehafwa« af den sälunda uti smärre >oWonu 
styckade Bergsmans, och Grufwe Jorden, hafwa bchofwet twingat, att pi 
sine inskränkta omräden begagna alla tillfällen lU odling, hwarigenom 
OngSaflastningen i synnerhet blifwit «lt föremäl för odlingsfliten och str» 
delaktigt »erkat pä Åkerjordens bättre stötsel. Lätt tillgäng lill Arbelare 
för Daglön och Timmlön bland BergSlagS.Arbetarne / gör alt GtsndSpll» 
söner kunna sjelfwe bruka mindre BergsmanSjords och GrufwejordSdtlar 
utan att för h«la aret belastas med Tjenstefolk. Deras bättre beräkning 
«ch omdöme för möjliga högsta afkomsts winnande af Jordbruket pH deras 
inssränkta rymd, har wlsat för andra Fördelen af odlingar pH Ängs- och 
Hagmark, hwilka äler följt exemplet, sa att pä Grsfwc, och Bergsmans» 
Jorden ftdes wida större antal Folk och Kreatur Hn motswarande 
Hemmansjord pH Landet ymkring Vsaden; men ssyldigbeten att hälla Folk 
och Hästar för Grufwudriften, g5r att StadSjvlben icke anwändes f l r an, 
»at än Säd» och GräSbärinH med undantag af KählgilrdSjordm som an« 
»ändes l i l l betydlige PotatoeS,Planteringar, hrvaraf Grufwe.arbeta«n i 
synnerhet har. sitt förnämligaste födoämne. 

De Allmänna Inrättningar för Underwisning, Sjukwärd och Faltig-
försörjning, som i Släden finnes bestH: ut i en Schole der mindre bemedla-
de Bergsmäns ,ch ArbelS.Clatzens Barn sör ringa pris och fattige Bam 
fritt unoerwisas uli innanläsning, ChristendomSkunffap, och ssrifning. Uli 
Stadens större Schola underwisa en Rector och Co5ega Ungdomen ust 
hwar sin Clas efter Ochol>Ordnina«n. Det för detta behof af Staden 
uppbyggde Scholehus är tillika Boställe fsr R«toren. T n StadSMVcus 
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som lönas as Staden och fäsom Vergslags-Medicus tillika njuter Lött as 
Vergslaget, handhafwer Sjukwärden, hwarförutan Bergslag,! lönar est 
Chirurg som stall wärda, af olyckshändelse i Grufwan, städade Arbetare, 
för hwilka Bergslaget har uti Staden imättadt Sjukhus. M i S t a d e n 
sinl«s en Hälsobrunn, som begagnas af Stadens Innewänare. 

Stads.F5rsamlingenS Kvrko.NHd handhafwer Faltigförjningen inom 
Staden och detz omräix, med undantlig af de Fattige som höra ull Bergs» 
lagets Arbets»Clatz och förföljes af Grufw.Rätlen» pH en för sädane Fat¬ 
tige af Kongl. Maj:t och Kronan anstagen fond. Uti Stadens Hospital 
äro uti 2.ne rum intagne sju Fattighjon, som njuta witzt i penningar för 
Weckan och wärdas af en stötersta, son, har Wecto.underhäll,' Uci en sär¬ 
skild Fattigstuga äro ocksä sju Fattighjon och lika ,n«d de i Hospitalet fH 
«tt bestämt underhäll i weckan. De bfrige Faltighjonen, äswensom Medel« 
löse Föräldrar med Mindersrige Barn fä hwarje wecka witzt i Penningar, 
en del endast en gäng i Monaden. 

U t i Westerås Norra Fögderi finnesejnsgr» 
eaentliga BergsstrHckor/ icke eller nsgra större Sjöar sn Hällsjön och Fläck-
sjön i Fleckebo Socken, samt de ännu mindre Gusjön, Wrenningesjön, Rsr» 
M , Bängbosjön och Toftsjön i Fltckebo jemte Mungasjön i Romfartuna 
och Fröwisjön i Skultuna Socken. Den betydligaste öppna stätt ulgöreS 
af Tillberga, samt en del as Hubbo och Romfartuna Socknar, hwaremot 
öfre delen af Romfartuna, nästan hela Fläckebo samt en del af Harakersl 
«h Skultuna Socknar bestä af Skogsmark. B e största Kärr finnas « 
Skultuna Sockens Allmänning. Fogderiets Iordmohn utaöres i Hubb» 
och Tillberga Sockuar mäst af sämre och bättre Lera, samt a nsgre ställtt» 
ssogsjord. SttI l ianS och Skerikes Socknar af lösare och härdare Ler» 
och swartmrFa. Romfarluna socken, en del god Lerjord, Norrut stogs och 
gjäsjord, söderut sandblandad. Skulluna sockens norra del af ssogs- och 
lättjvrd, medlersta delen af lera och nedersta delen af moblandab lera Ha-
rakers socken »näst af stark och härd lera. Fläckebo socken mäss ssogs- och 
wäsjord, pä näara ställen lera. Fogderiets hufwudnäring är jordbruk, 
hwarjtmte i Flackebo Socken sssom binäring lillwerkas en betpdelig mängd 
Nöthärs mattwäf, äswenlom grofwa Linnewafnader till afsalu» hwarförulan, 
sä M i denna som de bfrige Socknarne. Forslande nästan utgör den 
mda Wrtjenst pH ffogstrakterne bkad genom nsg,n Wedfbrsäljning t i l l 
W t M i k Vlad, M förbittrande af Fögderitls naturliga beffassenhet, 
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hafwa någre sådane företag eller anstallter som Formulmret oMrmHer 
icke <lg< rum,- Folkmängden utgjorde < Fögderiet efter 1821 Ars Mantals. 
Längd 7,215, deraf NantalsFrifne »772 ManttnHoch^ilz Qcuiynkön. ^ 
Mantalswisine 16i6 Mankön och a? 14 Qwinnkön ; Bildningen är olika, «̂  
ter olika lillgkngar pä uppfostran och undrrwlsmng. I allmänhet bibli^. 
gaS den uppwäxande Ungdomen, ntom Christendomskunffapen, förmsaan 
»̂U näMlunda läsa och ffritwa; äfwensom gansta mänga af Allmogen HA. 

Ha sina Söner wio Triwial.Scholan. Sedligheten kan Mas hwarken wa. 
ra i af» Mer tilltagande dock har VrHmvinszconfumtion ökats med Lufj 
Hläder. Utom de wanliga hushällcstöjdcrne., är i detta Fögderi »ng«n an» 
«an Konst, och Näringsflit att anmäcka än den i Fläckebo redan omfil. 
Ml te . Wäftonsten Har likwäl de senare aren mycket Maglt. Mltet 
att.leswa och kläda sig, Brllnwin-consumtionm, i» i« och »819 ars mig. 
HväM.och de senare Hrens läga Spannmcllspriser, med flere orsaker haf. 
wa betydligt undergräft Allmänna wälmägan; Ehuru gäldbundlt^ bitlPn 
^Folket sig <lndä lämmeligen fzam och äkrhämta sig troligen, om Landt» 
mannaproduclpristrne stiga i föl hällande lill de bestattningar, som nödwin, 
bigt erfordras. De «:ne sista ärenS ulonwrdentligt laga Spannemälspriser 
Hafwa sött en mängd Arbetare i lillständ, att som man säger sätta sig lör 
I g (jelfwa/ och ulom behof af den Arbetsförtjenst, som de förut warit aw 
d̂e alt erhälla/hwariaenom brist pH Legyarbetare uppkommit,, äswenM 
Lwärighet att fä Lagstadde Tjenstehjon. Priserne hafwa i allmänhet Mtit 
Or «tt Karle.DaHSwerke 24 tz. och för ett Qwinno'DaHSwerke 16 tz. 

Jordens Brukningssält i Allmänhet Hr: alt Åkerjorden Hwatt «lMt 
Hr sädes och hwart annat hwilar. Nålgra undantag äga iväl rum, der 
<tt ssags wexelbruk amvändeS ehuru M ej efter hwarken GeneM tller 
Grefnxsmuhlffe melhoderne; Halfwa Åkerjorden är sHl des allmänt Dab 
med obetydeligt Hwete, mäss Råg, samt Korn, Blandsäd och Hafra. D«n 
stnare likwäl' mätt pH Npplöhiingar af Äna eller andra odlingar och aan» 
sta obtlydlig< pä den öppna AkelMde,,. Nästan all Artsädd sser ps 3 « ' 
des-Åkern, odling af Lin, Hampa och Humbla högst obetydlia'. men ak V." 
latoes allmän och tillräckelig för FögderietS behof litason, SädeS«productu» 
nen, hwaraf i manliga år mycket öfw«rffott'till salu aflåtes. 

'"" Stora Odlingar hafwa ej ssedt ehuru msnga Jordbrukare mindre 
ftala söka ärligen förbättra sine Egendemar. A f gjorde Orsöker med «par« 

tiders 
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fibers förbättringar i, skerbruks,mechoden hafwa HögderietS ffcsie Iordbeus 
W funnit sig föranlätne att äter̂ H till de Gamla. De ettda Mccha, 
W a Iorättningay till besparande af arbetskraft, som, pH mänga Herren 
gärdar i Fögderiet begagnas, äro' Tröstmachiner, dels med matten och dels 
med dragaretraft. Bplkapsssbtfeln: Foderlillgängen, ehuru pä mänga stäl¬ 
len ä/wen bland Allmogen ökao med ststilliga AngsförbHtlringar genom up-
Plöjning, motswarar ända ej den i bruk warande Åkerjordens widd. I aik 
mänhei äro Nngarne tufwige och motzlupne. Stallfordring brukas ej.' 
sssed ätffilliga undantag <lro Vetesmarterne ä de flesta ställen hjelpeligs h 
ffog och afstängde hagar. Krealuren mevelmättiZe; HHstracerne förbittras 
ssrligen genom tillit frän SlrömsholmS Kongl. Siuteri, hwarfHrutan HHr < 
Oclen finnas mv«eet Norrffa racer, genom kip och byten med H lsingar 
och Dahlfolk. LadugsrdS alkastning i Smir och ost Hr pH längt nHe 
ej tillrHckttg för FögderielS behof. Ladugärosstötseln anses i allmänhet för¬ 
sämrad genom förra ärens starka foverbrist, som nödgade jordbrukare öfwee 
alll, att betydligt minssa sine Ladugärdar. Swär afsättmng pä LadugärdH» 
effeeter, Boffapssjuka eller BlHnwmS.Förbud hafwa ej hindrat detz mörkas-
ran. i82o och 182 l srs rika Spannemäls tillgHngar hafwa ocksH <at< 
landtmannen i ständ att äter nsgot öka Ladugsrdarne, men hwilka tro¬ 
ligen nu torde komma att ansenligt minssas i anseende till swag.höwHft, 
samt saknad af tillräcklig WärftdShalm, Skoaarne hafwa iallmHnhet lillgHnK 
pH gärosel och Weddrand/ men mera sällan pa timmer. Under Recognition 
finnes ingen upptäten. All enffild ffog är Glorffiftad samt pä de flesta 
Men äfwen Enlkiftad. HushHllningcn dermed tämmeligen owHrdsam M 
stängselsället ffogeödande. För stoaarnes wsrd eller äterwäxt Hro weterl». 
jl«.n inga anstalter fogade, andra än genom Iägeri,Beljenjngen och de 
för Allmogen föroronade tillsoningimän. Af bräno tors aöreS ej behotz 
Förbättringar i Byggnads, och Ttängselsält ej kände. Likiväl finnas p« 
mänga MIen stenmurar och joidwallar anwände. Bergsrörelsen: Grufwör 
finnas ej, icke heller-Masugnar. Ett Iernbruk, Gwana, finnes i Hackers 
Socken, hestäende af 2 Hannnare med 4 härdar och 17421/2 Skpp:d. Gros» 
stnide, samt 4 Räck» och 5 Svikhamrar med ,20 Skpp:ds Manusaclur.smide) 
Fabriker, Bruk och öfriae Näringar, hwilka icke höra till Bergsrörelsen H« 
« Skultuna Mäsinqs.Bruk m<d nu wid pas 333 Skpp:ds ärlig lillwerr-
ning: har betydligt aftagit mot förr genom bristande Manufactur-arfssttning. 
W»d detta H3ruk fimes Hswen ett betydligt Tegelstageii-anlagdt; manligm 
Awer«a« b«r »mellan 50 och 75,000 Takpannor samt frän och med l^ooa 
H och «ev 100,000 MuNegel om äret. Vinilringch: Iagt, Flffe, TjH«, 
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trHnmng, såsom yv?<n, idkas ej. Aläckebo och H.irake/S Oocknar koUy5< 
got till HwanH Bruk uun obelvbligt till afsalli. Poiassa tillwerkas cj, ^ 
»id patz i » 200 Lpd otuttrad Sallpcter ärlrgrn i >? st. Saltr«t.r-lad^ 
mest i Fläcklbo Sockan, där ock enligt hwad förut är anmälkt, g>ofwo Lln< 
ue« och N) härswäfnsder lU myckoch l̂ lillwnk^s cch.a yttras. Forss.̂ de ul. 
gör Alloioacns förnämsta pkNninMnkomst. häldst i de Sccknar, dl t. i n ^ 
eller fbjia Spam,«ll,äls assiuu äaer rum, säsoin ?̂ lHH.bo i sonnerh't'nH^g 
sndra wlutcrflöjder än hus hälla res enWdle fiimas ej. Icke eller Sjöfall 

H a n d e l : Fögdtriels assättnilig pä landtMnnawaroc, stoqKeff^ttt 
, l . m. 5r pä Wästeräs stlfd. Kärdfanhandel id^s ej. För haM'l>5»öreK 
ft<ns upvHjclpanoe äro Lördagsmarknader inrättade, ech afsättning Mas 
»Dan aldrig. 

P o l i t i s k F ö r f a t t n i n g : Hammar-Werk: B nya GkW 
Vägde, af »de upptagne eller i Ovesmäl förfalltte henuuau inga, NpdyZM 
ej eller. HrmmaosklyfmiMn ej starkare ckn förr. 

Vlorffilts» och Enstiftsdclmngars nytta/ uisedv och erfaren. För lan« 
bels odling äNadkomma Bruks, och Wallenwerts rättighet alt upptHnwa 
»ätten ingen öflvevklagad skada. 

Hemman, LHgtnl>«t<p, Gruk/ Qwarn»r m. m., som tillhörn:, 

Statsbidrag: Kyrko. och Prestegävdsbyggnader hajtva »M 
fbrefallit, och säledes »HMdts hemmanen olika i olika Socknar. 

I Gklrik^, Haraker och Htlbbo har unoer be sista 5 ären ingen säba» 
flrewmit. I Nllberga dereniot en kostsam Tornbyggnad fo,n frän H»<" 
je tzrmman fordrat 9 karl. och z ökcdagswerkrn, samt detzutom Cowlsnl <««. 
stolt ^br anora Kyrko. samt PrestegärdSbpggnader af z 3/5 R:dr. Vann 
per h»mman om aret. 
^ I RMfa rWa har hwarje hknuna» »viMnW <n ke-styab sf y N A 
Van» per hemman till np Faltig, och Socknestulwu bpggnad/ lon,/ K v -
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Kil M z 5^ utgör i Okwr 28 5 9 3/? rfk Bauee slr ftet. I Gkltltunlll 
Oo Ulchti sist., isåren ä Prrstcgärden amvHMze »vo^R:dr Bawo, som pH 
sret gör 40 R:dt eller 45 tz per hemma». I Nt. I l imls Sockn, der in< 
gen Ky'kobyggnad utgdres, efter som Wcsteräs Domkyrka af eqne medet 
bMjer underhällanoel, har hwarje hrmman till rsparationcr i P M e » och 
Klock^regä.darne undcr de sista 5 ären, widkä^dts ungefär , R:0'' Nanco 
om aret, jämt L R:dr Banco hwavje är säsom tillstött till den nya Begraf-
ningMatsen, sÄebes salninaiil.^dt ? R-dr Baxo . I Fläckbo Sock,,,, der 
ingen Kulkobl>qgnad förefallit, har kkwäl Fmsamllngen af fn willja och-
efter gainioal ööverenskommelse, byqgt ä Comminl,1er,BostHl!,t for Tio 
R:dr Ba,,co af h mm.m t i Contant och matlagcn geiliensainl tWHppt 
1.200 dciq.wcvken, samt i Poostgtkdcn nud 402 dagsme^kin, stunt Contanl 
6 R:dr B>n,co per hemman^ som pä 5 är utqör 32 «/s R'dr af hemmanet 
ech 320 pa^swerken. eller z per »nallag ärligen. TingshusbyMnad hae 
Mder sista .5 Hr»>n ej förefallit. InquanerlngcN/ som hufwudsakligast drab, 
bar de wid allmänna l>indsw<lliarl>e bclä<»n< hemman anks nu godlgjord mc^ 
den' betalinna, MarkegHnas»Ta.ran Ulsälter. Iagli,dssaprr undelhällas ^ 
IagtCasi^m d en 2 tz pH Warje hemman. Klono-Brrfbämi^ anses mot' 
swang Kunas-/ Kwno> och HaMjmsssyldigbeler, hwanml» Vrefbära 
hemman i stället äro befriade. S3allgH«Helr är anstdd till 3 dagsweckn 
pH hemmall» t om Kret. 

P o l i t i : AllmHima anstalte-r M oldningms Vch sidlighetens wid< 
wagthällande Hro KyrkoRäden, Uppsyllingsmännen och Vysoq?ar,,« saW 
Byordnma,<une och älffilli^e af Tocfnarne btsslttm, äftoe"som af Konun¬ 
gens Befallnilrysh»'fwande faMäUdte,.SocknestHmmo,bfwevenÄommetse>-, inne. 
hällande hunruosateligast föreffrl't<r för Fania,vHri«n,Uli8t!vmensundei,wis<. 
ning, brandwsrdcn. tillslM ä osörpafade och okände pkrsomr,§aml ckwfiytlmnyar 
i Försa,nlM)iame med mera. Echclor finnas inom Fb«deriet inglnstHtes mei-a äH 
wld Sw<"iä rch S k M l n n Bruk/ der fHfalladr SehownMre af Brukstrgarne 
ilro anMllvi-. nägon annan unde?wi«mng än i Chnstendomsktmikaprn samt 
ffMva och litrt »Mia meddelas der ej. 

M g m Undlr»iMnNSwer5 fkr »iplliga Slbgder fmnas icsse. För häl, 
f»wäeden erfoidms >ch ttsAon annan snst^lt, Hn d«u inom Förk»Mugauu 
»ldtanne om nll(aHnI pä de aUMnnGe medieamrntcx, » ansencke M Fög, 
h««et« «ärbe^zcln,l)et lill Mst r räs Vch Sal>la Städec. I , H» Hry Svnt^ 
H««-Tomnmteee l Svck^me orMWiscrBdy. Kal t isMs^Mig<l , är gälld pH 
M s»-oH beMdess l»l< qt Hocs l̂siaH<,MRr'if ZH M»'gc"horne, dM 
genom, Uha lillssolt i matwaror, som uldclaS. I Romsartuna Socken li^ 



20 

Ulgges ärligen 1/4 Tumu, spannemäl hälften R ^ och Korn af hwâ  
helt hemman, till Fattigsörsörjningen, hwilken säd samwanlagd med di s Tun, 
nor, som utgöra Fattig>M.igazim'l«afta,?l«in(l»upg^'ill 24Tu,mor. Dery«h 
underhällas 6 hjon i Fattighuset, och oel öftiqa utdelas ät dr mest nödlidande till 
Ju l och Midsommar, dä äfwcn omkring 5QR:>)r Bancv i Cyntant srligtn ullen,, 
nas, I Hackers socken utgör ärliga sammanstott^M hemman» och soche. 
»uagazinet säkert «c> Tunnor M utdelning. M Iulh^lgea göres ytl b<ly. 
dande sammanffott af nutttv^ror och saltfisk. Till omkring ;o faltiga Me. 
,as der emcllan 160 och. iyc> R:dr BancH ärligen. 

I Fläckebo.Socken sammanstjutes en kappksäd sller mjöl ärligen af kwarje 
Kresland, samt nuitwaror efter hwars och ens bchag. Z Skuttuna Socken 
likasä i kappcsHo pä Arcslandet utqbrande «6 Tunnvt 7 kappar samt U 
ärlig utdeloilig 4». R-.or Banco Ränta af till Fattigfonden gjorde Dokck 
tioner, huf>rudsakligast af Adlerwaldssa Testamentet. I Vkcriks»Sockm 
srhMes medel lill de faltigas försörjande dels af I>trch«n ur 3attla»Cas<m 
dels genom sammanffolt af 4 mark. rägnM 1/2 qwarter gryn och >/2 qwar, 
ter Hrter af Vreslandct m. m. 4. a 5. fatligo herbergera« och underhsllas 
i fattigstugan. I S:t Ilians Socken sammanffjutes ärligen l L:pd r«lg. 
mjöl, '/a L:pd kornmjöl 1 kappe ärter ech ».stop gryn af hwarje h l̂t hem» 
man, som i 2 ne Terminer höst och wahr utdelas jcmte »6 tz. a 24 H B.«o 
Contant tillskott till hwarje underhälls»tagare, af Failig.Catzan. I Hubbo-
Vocken 4. kappar ren säd af Hemmanet, hwilken jemte i R:dr ärligt lill. 
ssott af Faltig-CaKan till hwa^e underhälls tagare utdelas till 16 Fallia» 
djon. I TiUoerga»Socken sammanstjules af hemmanen wid patz 14 l/« 
Tunnor säd ärligen, som »ill 12 fattighjon utdelas, j?mte 24 tz. ät hwarle 
<ill Iub l . Päff och Michaeli.tiden. hwacforutan d< af Druswisse.Falligstif. 
telsen till Midsommar undfH hwardera 16 tz. Banco om aret. Alla dttza 
12 personer bo i Fattigstugan. Z:ne Faltiga Fader och Moderlös Bam 
»nderhällaS detzutom af Tillberaa.Socken genom ärligt tillstött i Contant, 
som kan beräknas till » R.dr pa hwart hemman om aret, för hwarje barn. 

Gästgifware Ordningar: Innom Fögderiet fmnes 3.n̂  
GHstgifwener Hallsta och Wibo , 3/4 mil frän W steräs, samt Hemmlngs» 
bo Z is» mil frän dito pä Stora»Bergss5g«wäa.en/ äfwensom Ekebp 11/2 «ul 
frsn WesteräS pH den sä kallade Ränmäsovägen. Wid det första <lw 
5. 6. 7. a 8- Hästar om dygnet indelade lill Hallffiuts och 2». hästar till 
Vles«rwe< Wid Hemmingsbo 3, a 4. hällhästar pH dpgnet och i« b<lsta< 
M Rtstrwe. Wid Ekebp finnes imtt Hsll, endast några reserwV HHM, 

West. 
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Westerås Södra Fögderi sträcker sig i öster och Wester H 
bäda sidor om W^steräs Stad och har inga större B.'rssträckor e»oast e» 
Vandas b«ryktad frän forntiden, Badclunosäs kallad, sol» förser nästan 
Hela Siende-Ha>ad med wägfollmng; I nga större watludrag finnas, man 
endast mindre BHtt.ir, sum t?enäm»as efier de ä^or hwarigenom de löpa. 
Figdcrlct är ssackl och har fo>i Skog. Mhärob, Socken är den enda som 
till afsalu kan astäta Skogs cActer; dcksa b.̂ r under mitzwärt aren, denna 
tltwäg warit en llllstykt för denna Socken, liklväl har Skogarne derstäd«D 
NNder ,817, ,8 och ,y Hrcns migw^ifter lilifwit sä lillitade alt de en längre 
t id behönva sparas fbr alt kunna lillwära- Bclyoelige kärr samt mäffal 
finnes cj och jl>rd,Nl1n är i allmänhet st.nlt lera utom i Vadelunda-Socken 
der dtn bejiär af Swarlmylla blandad med sand^ Inga större odlingar 
°sro i senare lider werkstälde utom plöjningar H Ang» och H.^mark, son» 
efter bchofw>t blikwit äter iaenlaade. En enda mindre Insjö finnes neln» 
Angtzjöll i Icesta Socken som tyckes ss«"vm uttolknina ärligen förminffasl 
hwärigendm Mgräntzande licmmans hötillgHnciar ök^S; Tillfälle lill odlingas, 
zenom kärrs och mätzarg samt siöars uttappning saknas i Fögoeriet. 

I n n e w ä n a r e : Deras antal l«taisrde enliat 1821 ärs Manta ls 
Hängd 6720; däraf Mankön 3125 och Qwinkön 3595; hwaraf äter wora 
Man'alsslie af Mankön ,457. och Qnnkön 1520. — Folket: afdetzbild. 
nina flän Unzzro,»en säsom mindre oolat kan <j iväntas m^ra llickligi)tl H» 
det har och äc med s dliqhtt i samma föchällande som föregående Fögderi. 
Konst och Näringsflit synes , j äga rum dä hufwudnäring Hc jordbruket 
unde>stödt l,f forslandet och ffjutsningar; brist pä arbetare har ej orten, 
«hmu pH sednare tider mänga widtagit den utwHg all pH witza är inköp<» 
platser pH hemmansägor och där bygaa och bo, samt wara oberoende af 
sgarenS behof om arbelsbiträd,; viset pH MansbagSwerke har »varit 
26 l/z:delS tz. a 24 b. s<m»t pä i^wins rito i o 2/z a F2 tz. M.,i,ei; oH 
den allmänt rädande wälmägan härefter mitzwäLt.ären belpdeligen aftagch 

N ä r i n g a r : J o r d b r u k e t : Idkas och drlfwes pH enahanda sHG 
M mi W>steräs>Norra Fögderi. Potaloes.planltrinsen har i orten myckel 
WaHlt;dlr«motöfwa<rlNHa ^ i n ^ . Hampa «»och Humle»»olingen/ Gvef l , 
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som lika litet Trädgärds w^rtproduc'ion härledande sig mer af wano« och 
Zruk och dertill tj.nlig jordmohn och utrymme; Fögderiet som gränsar U 
Städer och hwars Innebyggare hafwa tilliäNe till förtjenst pä mängfMga 
fält g> nom ssjulsningar och förstånden innom och utom Städerne, saknar 
»nercndcls dcn »stiga, husliga och astägsna boende Bergs» och Landwan» 
»ens egna Industri. Sädesvrcduclionen innom fögderiet »nolswarar bi. 
bofwct; Uiom de ärliga ulssylder, hemmannen ffola utgöra Hr wäl inge» 
tom icke om ej misiwärt inträffar, och om jorden sörswarligen brukas och 
M e s kan till afsalu, för sine nödwändiqastc behof aftäta Spannemäl, dH i 
beräkoing ock förekommer atl de,stesto hemmansdrukare. genom Forols ftz, 
rande pä Bergslagen, hivamll snart sagt alla Ärstidcr lcmnc» tillfälle, min 
som här endast Wintermänaderne begagnas, kan utwäga sig till Krono och 
ärliga Pri.ninaarnes gäldande och har i sednare ären industrien, päkallatz 
«s bristande assäitl.ing af spannemäl i närmaste Stäoer, stigit derhH>i att 
Allmogen duccle i Bergslag» afsälja densamma, hwarmed winnes en högre 
betalning, och utwäg all för hemwägen fä ätcrforor som bibringa dem erM 
»ing lör deras möda och ulwäg till Contanla behofwer. 

N^gra Mechaniffa Inrättningar till lättnad för Jordens bruk, äro< 
detta FdOln tj eller införde utom Tröffwetk, hwilka i anseende M dem 
tylhet endast pä herregärdar finnas. 

Boskapsskjötsel: Fodertlllgsngen i allmänhet molswarnr ej d<, 
i bruk waraode äkerwidden; Utom de Hemman och Lägenheter, som metz 
Ane ägor stöta in i Mälaren och bwilka kunna äga om ej öfwerftöd ätlyin» 
Hone tillräcklig tillgälig pä höfoder, sakna alla andra innom Fögderiet stt 
Kna Ladugärdar ersorderlige stillningsbehofwer af hö; följwn häraf är den, 
<ltt Laougärdarne i allmänhet äro mindre än de borde wara för att motslva-
la behofwet af Gödingsämntn, hwavföwtan Bostaps-racen är swag; htM 
mannens inskränkta beskaffenhet, nckar innehafwarena att tillöka sina Angår, 
hlparfölulan i allmänhet brist pä bete förefinnes j Om ej orten kan sägal 
bihofwa frän andre ställen inköpa Kreatur/ sä kl,nna be älminstone ^j till 
äffalu asyttra sädane, sä framt behofwit och nöden det t j päkallar. M 
CMeri af Vpcfnssa Fär finnes pä Iohann^bergs Ktmg^gärd hlvars lln< 
damal wäl är att förädla Fär-afwelen. men ej af Allmogen begagnas, ai 
det M^att ju bättre Färrace desto bättre födoämnen och stolset fordras, och 
som i förra afsecndet saknad hö<lillgäng nekar. 



23 

Med Mssölfsln sr samma förhällande som med Ladugärdarnes firkoft 
«N, bristande hölillgängar och betesmalker neka Amebyggame att i denna 
del uwidga sig. StrömSholms Kongl. Stuteri gifwer eock lillfälle atl HHft» 
«een blifwer god och ej urartas. 

Skogar: större, sädane finnas ej eller i detta Fögderi utom ^ Lill, 
Härad Socken, som omförmält Hr; Nägra hi mman finnas wäl försedde n»tz 
mindre Parker, knappast till ärligt stäng sel be hof, än n.indre lill afsalu; 
Till Allmänna Broars Nybyggande m. m. äfwrnsom till Gärdsisog lrmnar 
bock a:ne Härads-Allmänoinqar bidrag fast i senare fallet mrd uppmärksaln» 
het H deras bcständ rj lillfyllest ärligen hwad kan betalfwas, och ä' Stäna-
selsättet i likhet med hwad i Norra F ö M w l begagnas endast af Gärdsel. 
Man af Sien. Vrännlorp finnes ej eller här. 

B e r g s r ö r e l s e n : sr i. detta Fögderi ingen. Fabriker, Bmk och 
Näringar mom Tegelbruk ära inga dylika inrättningar. 

B i n ä r i n g a r : Finnas inga endast förtjenst med forslande; O F 
HlFe öfwaS ringa. 

H a n d e l : Fögdenets belägenhet inwid en större Handels Vtad, gör 
att det i dcima Nä>in.asg>en ej kan göra nägot insteg, det enda som afytt, 
ras är Spannemäl, som efter hwad omömiält är lissäles mllst i BerMa» 
z«n. Det öftiga som frän Ladugärden säljes afvtttaS msst här i Staden. 

P o l i t i s k F ö r f a t t n i n g . 

K a m m a r w e r k : Innom delta Fbaderi finnas inaa Nyffattlagde «f 
Lde upptagne cll̂ r i ödeSmäl fbrfullne Hrmman ej eller Nybyggen i senare 
ören tillkomne; Och thmu gagnelige Storskiften äro, finnas fä Hemman 
derlill lagde. 

Gom Fögderi?! ej af nsgon enda Slrsm är gmomskmit, finnes ej tl« 
ler nägra betydliga Wattenwerk, endast g!N« Husbehofs«Q,warnar äro i 
mindre Bäckar anlagde, nyltljas endast Wär och Höst och äro af sä r̂ nga 
btffaffcnhet att de knappast fktjena nämnas, hwmaf iölj«r att Fögderiet af 
Uppdämningar ej lider mehn. Allmänna Lärowerk eller fromma Stiftelser 
finnäs innvm Fögdtriet ej. Falligförsörjningen utgär wanligm af Socl. 
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Oävnes Mägasiner, jemle mindre tillstött as Söannemäl sr5n hwnrje ^ G 
man, äfw^nsom matwah^or och Vrändsse, och kan belöpa pä hwaije he^, 
n,an Ullg.fäligm till 2 R:dr 42 si. Skjutsnin^s-ViswHiet och WHglM, 
»inacn utgöres sä i delta, som öfrige Fögoerjer ulan ftrdcles betungande» 

P o l i t i : Ordning och Sedlighet bewakas af VrH!ierssavet> soin un, 
derstödj^s af näiinast boende K ono Ve/j^iilia ; I hwaijeSdckcn finnas z« 
som underwlsa V.nn uti Läsa och Chnstendomcn; l^ch som Föqdcriet Hr 
M ä g i t saknas ej twäNe för uörigt biträd!'. I l inom Fögdl-rict finnes en 
enda GHstgifwarcgärd, suM milldre begagnas »,e,nliqen W^ndl? i DiliOtuns, 
ledande lill' sörra oilcrn!». Ilinewänarne äro fällagde till Nsteräs G G 
Mvaregard med sin hällstjuts. 

Näqra egentcliga Bergssträckor finnas wäl ej innom Strömsholms 
Fögderi n,en wäl flere mindre Sjöar ,ch ett Wattudrag, Koblbäcks'?!n, 
hwarilied nästan alla Bluk, Qwarnar och Ssgar innom Fögde^t d l isM. 

Flere öppne större och mindre Slätter eMera , äfwen Okogar och 
Kärr , egentligen iimvm Ramnäs och Sura, Norra delen af MunkwrV nil» 
aol bckraf i B r g s . och Swedcwi Socker och innom Knhldäcks SocktN »t» 
stor Motze kallad Brrdmägin af cirea 800 Tunnelands Widd , m o affall 
för u!0,k»tng< Hwars följd troligen skulle antingen blifwa gräs» eller stogs» 
tväz't, och leda lill climatelS förmlldring i knnZliggande tlact. 

Under Strömsholms Canal.Vyggnad blcf «n Insjö uttapvad, tillhtrlz 
Wlrcdo och SeglmM'eraS Hlukshemman, hivarefter ärligeil fälts bctpoligl 
hö. Nådande Ivldmohne» innom Fögderiet är härd och stjärt Lera. Och 
hdnare liders mindre belyUiaa odlingar bcstä mäst i fast AngS och Hag^ 
marks upplösning och igcl^läggning. 

I n n e w å n a r n e : 1821 års Manials.LHnzb upplager ,0152 Petl, 
ftmr, deraf 5376 MantalSlk>ifne och Mantalssrie 477-;. I f r ä n och med 
58 '7 t. 0. m. «82l är Folknununern mi,'stad med 205 personer hlvartl» 
»rsaken är här lika swär al l utreda, dä »killnadm Hr sä vbelpdelig, d«« 
t^de den böra finnas i 1813 och 1319 ärens mihwHzi, 
Folket; 
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F o l k e t : Des bildning och sedlighet enahanda med hwad om ftrel 
gäenve Fögderier förmält är. »_ Konst» och Näringsflit, äga icke detta Fta» 
deriets Innewänare ulan bero nära helt och hällit af Hkerbruk; och wäl-
mäga eller obeständ delivera sig frän grödornes förmänliqhet samt Gildes» 
pliserne, hwadan werkcligt »rälständ, efter twänne nytzföiflulne mitzwäxt.He 
och derpä hastigt falsas SädeSpriftrne/ icke är till förwäma, serdeles <om 
Fogderiets statlläggning efter Upplands methoden, ssledes till hög Spänne» 
msls.Ränta, gör Jordbrukarens beständ sä nära beroende af arswäxtens 
bestaffenhot. Tillgängen pä arbetare är medclmätlig, lättare i mitzwäxt.Hr 
än goda är och dagl2n«r,,e under andeliden omkring 21 ,/z a 24 tz. BanZ 
eo samt hälften deremot för QwinS.dagswerken. 

N ä r i n g a r . 

J o r d b r u k : Äkern besädaS hwart annat är och hwilar säledes det 
»na, wanliqen säs Odelat Hist.säde, bestäenve i Räg och obetydligt Hwe» 
te samt i/4:del Kom, äfwen litet Blandsäd i stället för Korn. om jorden 
anses lätt. för sw«g eller mager att bära Korn. Odlingen af Potatoes Hr 
sfwen här i tilltagande, men icke TrädgärdSwäller; Lin, Hampa och Hum« 
le säsom icke tjenlige till Iordmohnen drifwes ej. SäveSproduetionS föt» 
Mande till Föaderiels behof blifwer sivär att bestämma; men att i bäde" 
goda och medelmättiga är Dfnmprodu.clion ätminsto»« af Hafra pä odlin» 
gar, är att päräkna tager jag för afgjordt och anser den per medium as 
bättre och sämre Hemman till 5 Tunnor af Mantalet/ i senare s«n förökad' 
genom de förra arens H5ga Vätzespriser och goda afsättning. Men nu.se» 
dan Säden nedfallit/ Hr anledning förmoda säbeeproduclionens förminssning, 
odlingars inställande. Nägr« förbättrade Aklrbruks-redssap Hro mig wel-
terligm icke päfunne ej eller a«man mechaniff inrättning till dagswerks be!, 
sparing än tröffwerk/ af hwilka inga andra här wunnit bifall,, sn de f H , 
som drifwas med walten. 

Boskapsskötseln: Foberlillgilngen swarar pH intet sätt emot H« 
kerwidden, och i anseende till inskränkte Hag» och Utmarkerne mHste Angår, 
ne strängt bela< som än mera minssar de senareS bördighet. Np,upvtqgop 
sga ej rum inn»m de.allmänneligen knappa och inssräukta H«mmans«omrck-
d,n, utan endast pH Ängs» och Betesmarkers Hafre»plogar, och nsir desch 
W m t ulhrukadt/ igenlHggas de wanligen utan gödning samt giswa deref-
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jer ingen afkasinmg. Mcd sä beskaffad Ang och bete kan ej stallforhrina 
Väräknas icke, <llor större och w^iligare K^atlirsracer, ej eller Ladugsrds 
«fkast>'l"Z",s lillräckli.chct föl' ,vld,iräckt afsalu, och med sädant hindcr af 
f^r i»M,,kt omräde är Vol?apsDlselns utwidgandc och förbättring iHe 
möjlig. 

S k o g a r : De nedra sju Socknarne i Fögderiet sakna till silistH 
^elen Skogstillgångar/ och mäste drrföie lillila Allmäiniingdrne, bwilka icke 
eNec medglfiva lilloelliinq af fulla behofwet. Enffildta Skogarne, till det 
iliästa jemk̂ de wid stlZrffiftcl, hafiva undcr mitzwclLt-ären dlifwit sträugi ^. 
litade och finnes nu deipä föga behållning åtminstone af mogen skog. Prgn>l« 
torf finnes här icke, och förbättringar i Byggnads, samt Stängselsättcn är» 
<j päfunne. 

B e r g s r ö r e l s e n : Gunvor ell̂ r Masugnar gifw^s ej innom Fög» 
deriet men wäl älstilli^e Ierndruk och en Manufactur-Ilirättning för SiHl 
«ch Bandjerns tillwerkning, bwilken senare i anstenvs till Manufacturerade 
<ffccters tröga och ojemna afsäctninq, föga drifwes; hMrenlot StängjernS, 
lbruken sä widt tillgäng pä erforderligt rudimaterier dct ej hindrar hafm 
Sn oafbruwa gäng. Det som här i orten msst tyckes hota Bergsrörelsen 
^lr Kohlbchi. 

Fabriker, Bruk och öfrige Näringar: häraf inga innm 
Sögderict utom nägra mindre Tegelbruk med trög afsättning. 

B i n ä r i n g a r : Ibland de under dcnna Titul benämnde/ förekom¬ 
ma endast säsom anm5rknlngswärde Köblning till Bruken som niäst wttk« 
IHlles af Ramnäs ech Sura, äfwen nägot af Bergs och norra delen af 
Munktorps Socknar; Saltpetter-tillwärknjilgen till största delen utöfwad stf 
Potzetzionater och förmögnare eller sädane Bönder som innehafwa större 
Hemmantal; Förtjmst ml>d forslande, hwilken dock betydligt aftagit eftee 
StrömsholnlS Canals tillkomst. En för si,ie idkare mindre lönands Sjö¬ 
fart gagnas nägon tid af sommaren pä berörde Canal. 

H a n d e l : mästa af sin Säd i 
»Hrmaste Bergslager och nägon dol i Stäverne innom Länet, där ock Skogs, 
EKtter säsom Timmer, Bräder och Plank cle föryltms och saknas icke hsr 
i Orten tillfälle till bäde Sjö- och Landt-tranSporter <j eller Stäoer ch 
Marknadsplatser. 
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Politisk Författning: Nyskatil.igde eller i Hdesmäl kom-
»e hemman finnes här icke ej eller 3?ybyggen lillkomne i senare ären. Hem-
mansklpfmngar och ätersammanssagning tima so in oftast, men klpfningar un» 
der hälfts af de inffränkte stogslöst Slätlbolandshemmanen bära si», M a » 
»ch lill Äbvarnes obeständ bidraga widare de fördelar och undantag som 
lemnas Föräldrar och säljare. Slörffiflade äro filste B i ar här i orten , 
fä ensiiflade, och werkan af storMen stall nödwändigt wara »välgörande sä. 
som sammanförande ägorymden lill lätlnad för stoiscln och derjcmle försäk-
rande om ftamgent bibchällaude af de storstlftade ägorne. 

Bruk och Wattemverk Zstadkomma icke här i orttn nsgra uppdämnin-
«ar till tredje mans förfäna, ulan antingen äro Wcrkcn liggande innom 
höga tlbrickar eller och tillhöra Dammarne ofwanli^gande ägor, Wattuwetz 
kens Innehafware. 

S t a t s b i d r a g Lika med Norra Fögderiet. 

P o l i t i : Ordningens och sidliMtens widmac,thäl7ande beror «f 
Prästerst^pct »ch Kronobeljeningen. Skolor pa dct Allmännas bekostnad 
finnes en i Munktorp en wid Strömsholm. I de ölriae Socknarm fin, 
nas smärre underwisningsanstalte'', men inga for nptliqa siöjder, ej eller 
nägra för hälsolvärd. F^lligförsörjningar äro i Ma Socknar nu mcra ej 
fä kännbare/ eller härdt anlitade, som under de nMörflulne mi§wäzt>ären 

Gästgifwerierne: Ordning!'» härwid iaklla.)cs med noggrann» 
het sä i detta som öfrige Fögderier och Stäocr, sä att resandes billiga kraf 
blifwa uppfyllde. 

Uti Kungsörs Fögderi sinnes en enda Berc,ssträck« 
ning Malmäs kallad, a<nom K- Carls Sockan och Sjön Mälarens Wästr« 
strand samt Köpings Maliya och Oocnswi Socknar, till Vergslags'Fögde« 
r ie t l z^stra, sidan af Fögderiet'gränsar till Mälaren och i Söder'stöter en 
M af Llrhoga.och Ztttecho Socknar till Hj<lmaren; Smäsjöar finnas en» 
dast i Schcdwi Socken y? st.; i Odcnswi, Bro ech Arboga Socknar nägra 
fä, men,i alla de öfrtge Socknar ingen; Strömmar finnas Z:ne nemlige», 
Arboga-On, Hedströmmen och, Mpings.-än, med de 2:ne första drifwes Fög< 
deriets alla Iernbruk och sicste Qwarnar- Arboga Gra f , eller Hjelmare 
Taml och Slu^wert finnes ock här. Fullt 2°4'.dcdelar af Fögdmels 
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Hemmantal liggtt ssM «ller pä Mllanbet med stga ell«r mgen Gsyg ^ 
den ösriga delen gränsande mot Södermanland och Bergslags.Fögdmet här 
i Länet/ är wäl ffoqbewäxs. PH flättbygden är stark Lera och i stogz, 
<raotern« Skogsmylla eller annan lättjoro, rädande jordmohnerne. M « 
finnas inga, utom pH Allmsnningarne, waraTide större delen af de der bn 
fintelige, ovelbare, äflyensom sjelfwa Allmäaninaarne» hwilka äro mycket ut» 
huagne. Genom Westlanda Sjöns sänkning för nHgra är sedan hafwa 
ms>'ga Tunneland Iard blifwit fruktbare. Detta ortens läge werkar ett 
sundt elimat och bestHmmer Jordbruket M d«n föfsta och Bergshandteringo, 
M den andra af hufwudnHringarne. 

Innewånarne: Folkmängden utgjorde är 132», 12971 deraf 
Mntalslkrlfne Män g 19», Qwinnor 3989. Mantalsfrie Mankön 2870, 
äwinkin 2914. Sedan är i8»6 hal Folkmängden ökatS,med omkring 400 Per» 
söner. Folkets upplysning och sedlighet Hr enahanda med hwad i föregäende 
berättelser sr anmärkt. Honst och slöjd saknas alldeleS/ mm den för huf« 
lvudnäringarne erforderliga werkfamhet är de»emot öfwer allt synbar; Fol. 
tet kan wäl ej sägas här mer än annorstädes oeconomifft wälmaende, menen 
jemn bergning finnes, sä att af Jordbrukare clatzen inga andra äro pä obc» 
fiHnd än sädane som genom öfwerdrifne Köp eller Arrenden, för lsngt sträck» 
le Hemmans-klyfningar, eller lättja och Fylleri dertill sjelfwe warlt msst 
wällande. Tillgängen pH arbetare är pH flältbyggden nsgot knapp och 
priset pil ett ManSdagSwerke vn» Sommaren h«r hällit sig omkring 24 g. 
»aneo. 

N ä r i n g a r . 

J o r d b r u k : As ObMkern äc den ena hälften i säde under det 
hm andra hwilar; omkring z»4:oedelar deraf besHs om hösten med Mg 
och ringa Hwele samt det ofriga om wshren med Korn och nägot Bland» 
säd. Potat««S Produceras nu mera än tillräckligt för ortens behof, ulo» 
i miswäfl.ar. Produktionen af TrädgsrdSwä^er är ringa, af Lin till hälft 
«a behofwtt, men af Hampa och Humla högst otillräcklig. Sädesplo« 
Ationen lemnar nu, äfwen wid medelmättig äring, öfwerstott, hwartill 
Nkellordens utwidgning och annat ökadt bemödande/ under perioden af ds 
höga SädeSprtseme, warit wällande orsaker: m«n komma de nu befinttiHe 

lsza 
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laga Sädespriser att länge fortfara och afsättmngS.tillWen icke bli^wa blads 
förändras sannolikt nsilmde föimonliga förhMandl>. Näqra stora Odlings» 
hafwa ickeffedt, ej eller nägon förbättring i Nk«rbruks methoden eller rcdsta-
pln dcrtill. Nägre Trblfinachiner äro likwäl inrältaoe. 

Boskapsskötseln: Fodertillgänam är i SkogStracterne fullt ti l l-
lilcklig för Akcrrymden och werkar en talrikare och frodigare Boffaps«afwel 
Hn pä ssätllandet, samt gör äkern, som eljc»f pä de föire Hr bäde mindre 
rymlig och af swagare Natur Hn pä det seliare, scl bördig, alt ofta egna 
behofwct af Spannemäl deras erhälles; Pä siällbpggdtn Hr föchällandes 
deremot hclt annorlunda; Angsryindc-n Hr där för »inga emot Nkerns. och 
hela Iordrvmden emot Hemmaulalct HflvenlldtS, som, till efempel, Björk-
»Vog Gocken utwisas,.h!v<,rest pa en half niils qwadral areal, finnes nHra 
78 hela Hcmman; Ängen bestär till del mästa af hHrdwall och liar undel^ 
ntttzwäLt är pä S ä d , lill stor del blifwit upplöjd och med Hafra besHdad, 
för alt aifiva Jo dbrukaren medel att, för lill Hllet framföda sin Ladugärl» 
och betala sina mffylder ; men som gödning saknalS wid igenlHggnmgen haf¬ 
wa följderne blifwit sH me>iliga, att, under förlidet och innewarande är, pH 
mängfalldiga ställen ej erhällits mera Hn 2:ne fommaelas Hö pä ett öreS-
land jord; A l t afhjelpa delta betlageliga förhällande, som förklarar ringhew 
len af de i Tabellen uppförde Kreatur, torde blott ett medel finnas nemli» 
gen tnstiften, hwilka HHr i orten, serdeles i de större Byarne, hitlills aUt« 
föllitet blifwit pälsnkte, bwartill äter SlogSbrMn torde waril wällande; 
Bctesmarkcrne Hro jemwsl bädt instrHnkte och torra; Stallutsordring och 
ftryttring af Ladugärds-producter Hr säledeS icke möjlig; Bossapen är lik» 
wäl af medelmätlig storlek. Beträffande hästar sä äro de frän Helssng-
tand Norrige och Dalarne anffaffade Racerne för Jordbruket msst pHlite« 
lige och warakiige. 

S k o g a r : Uti Schedwl och SHlterbo samt större och mindre delen 
as Torpa, K. Carls, Arboga, Medäker, Himmeta, Bro och OoenSwk 
Socknar utgörande Fögderiels yttersta gränse, eller sä kallade ffoMracter, 
samt icke molswarande stort mera Hn en fjerdedel af FögderietS hela Hem¬ 
mantal, finnes ännu ffog icke allenast för detza lracterS egna, ut^n och str 
alla I.rnbrukens behof, samt detzutom nsgot tiil försäljning ät ssättbyggden 
och Städerne; Under de swaga sHdesären blefwo dcsie ffogar nog bärdt lillD 
lnade, men eljest har nägon allmän mitzhushällning dermeo icke förmärkts, 
»se eller nsgon anstalt l i l l befordran af ä t e r w M ; Fögderiels öfrige större 
»ch inre del» Slätlbyggden Hge« deremat antingen alldeles ingen eller högst 
otillräcklig ffog, utan mäste dämts stogskäng d«ls frän ofwannänmde So<» 
nar samt Södermanland och Nerike, dels ock ifrän Häradets Allmänningar. 
V , «nMdle stogarne Hro wäl ti» en del storstiftade, «en ätstillige/ serdelch 
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chf dem som Mhkra Vytag, ännu samhälllge; Reeognitionsssogar finnas hckr 
inga; Om Brannlo^f finnes i orten, eller ej, Hr ä :M ej utrönt. Bygg. 
nåds. och stängclsätten molswam sin bestämmelse ehuru till begge dewne 
stogen anlitas; D m gainla farliga oseden att bygga Man» och Ladugärdz. 
HUsen tält inwid hwarandra har wid senare arens Nybyggnader börjat af» 
läggas. 

B e r g s r ö r e l s e n : G^ufwor, Malmbrylningar eUer Masugnar, 
sinnes här inga; Stängjerns.Bnlkeli och Manufactur.Werkrn äro strffildt 
Upptagne i Tabellen; Conjunc uren för dem har i de sistförflutne ären wa. 
n t gynnande och det beror pä assättningen om samma förhällande kommcr 
att fortfara. 

F a b r i k e r , B r u k och öfrige N ä r i n g a r : Mom Bergs, örclsen, 
finnas inga andra än 4 st. mindre Tegelbruk/ ywilkas afsättning under de 
senare aren wmit trög. 

B i n ä r i n g a r : Kohlnmg werkställcs i ssogstrac'erno till Brukens 
och nägot till StHdernes behof; Forslande, utöfwas af nägra Socknar m<d 
Spannemäl och Saltwahror m. m. till Bngslagcrne och Vruks.Cffecttt 
derifrän; Iemwäl forslas wahror för handölen, säsom Fläff, Norriges Vill, 
Hummer, Ostron m. m. stimdom ända till Stockholm ; Drtza Binäringar i 
förening med Häll» och Nestlv^ffjulftn ättrfö.a till Jordbrukaren en del af 
de penningar som utgä i ulstplder; Salpeter tillwerkas ännu till icke iM. 
ket större belopp än halfiva Gärden deraf, men framdeles torde öfwerssolt 
ii l l export uppkomma. ssiffc idkas i Mälaren, en wik af Hjelmaren, Ar, 
boga.Nn och Westlanda Sjön sä wida alt nägon afsältning kan sse <i!l 
Släderne. 

L i n n e - och Yllewäfnader werkställeS af Allmogen och öfche 
Urbetsklatzer närmast egna bchofwct. 

H a n d e l : I egentclig bemärkelse drifwes bär ingen sädan; men or, 
ten afyltrar sine producter och inköper sina bchof hwilk^t utgör hela Com. 
»ercen. BrukS,Effccterne gä genom Arboga och Köpings Städer, sjölies 
M Stockholm vcb Spannemälen yttras i d>,'t mesta lill Bergslagerne; nö. 
got mera, utom Kohl till Bruken samt litct Weo och Fijf lill Städcm', 
bar orten ej att afyttra, den inköper deremot Saltwahror, Torrfiff. Humble. 
Lin, Hampa, Tobak, Spcc«ri?r m. m.; Marknadsplattser finnas il̂ ga utom 
»ofwannämnde Städer, hwilka i mercanlilt hänseende ock äro tillräckligt, 
kommunicationerne till Lands och Sjös äro förträfflig!'. 

P o l i t i s k F ö r f a t t n i n g , K a m m a r - w e r k . Hemman, Lä. 
Zenhtter eller Nybyggen hafwa under de senare ären, hivarkfn blifwit upp» 
tagne eller s nyo Skattlagde: Icke eller hafwa nägre sädane räkat i j > 
d»«mHl. HemmnnSklyfnmgar tät denna ort icke stort flera <w dem stm «» 
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dan ssedt: I Torpa Socken äro de redan till Folkels wanmagt sträckte för 
löngl. Storffiftes, och ännu mera Enffistrs.delningar, hafwa, der de ägt 
tum, wiftt mpcken nptta. Wattuuppdämningar lill ffada för odlingar äga 
HHr ej rum. 

S t a t s b i d r a g : Denna ort kan ej sägas hafwa nägra större lo, 
tala Beswär än andre i Länet, men under Kr ig , särdeles ät westra grän« 
seine/ hafwa ssjultsningar och Inqwarleringar warit niera tryckande i an-
seende dcrnll alt Norra och Södra LandSwägarne kring Mälaren samt en 
annan äl Bergslagen lill en del gä härigenom. Clereci.Slaten< under< 
häll och Fatlioföisörjliingen utgöreS ester Conwentioner, Författningar och 
bfwerenekoinmllftr; Skjutsar af alla flag till i6 2/3 af hwarje stjutsffyl-
digt Ht inman och Wäghällningen per medium lill 20 R:dr af hwarje Hem» 
»nan i Fögderiet. Bland diverce Onera hafwa Kyrko- och Prästgårds-
byggnader jemte stallgäng kostat hwarje Hemman / som deri bordt deltaga 
omkring 3 1/2 Rivr. 

P o l i t i : Ordning och Sedlighet tillhör här nsgorlunda Folkets 
lynne, hwilket dock stundom »näste lillräitawisas af Prästerskapet, Domstolar 
och Krono>bctjelnngen; 2:ne Scolor pä enssild bekostnad finnas men intet 
Mowerk för stölder. Hälsowärden, Faligförsörjningen och Gästgifware» 
stjutsen äro molswarande sine ändamål. 

U t i B e r g s l a g s - F ö g d e r i e t finnes Sandmylla och Lältjord 
till det »Ma,in!iom Skiniissatlebergs Härad och Norbergs Sclkcn, men 
Lcranär oftlbart i allmänhet dc»l rckdande, i spluiechet omklmg Sjöarne 
bch W>U!udrag5N. Marken är ojemn. Den bestar ä älffillige lractlcr af 
Kullar / ftenbundcn Skogsjord och sammanhängande Bergshöjder. Sko-
gavne som intaga den -största widden äro späckade af större och mindre Kärr, 
Mätzar och Berg. I Skinssatlebergs och Norbergs Härader, utgör 
VerZsbrlik och Grufbrptning den eqenleliga bufnlldnänngen, i Wangsbro 
Härad Jordbruket, Kohlning och Forslande; Sänkning af Sjö eller ultork» 
ning af betydeliaa Motzar är icke bekant. 

I n n e w å n a r n e : Folkmängden bar sedan början af är,317 blif< 
wit betydcligen ökad. Wid 1821 ärs ssut woro Maiitalsstrifne Män ?8'9, 
Qwinnor 40^5. Mantalsftie Män 2730, Qwinnor 30-8 eller lillsam» 
mans ,3,642 personer.' I Bergslags Socknarne, är, (dä nägres böjelse 
for BrKnwin undantages) wid Folkets sedlighet just icke nägol alt anmärka; 
Der<mot är hos Allmogen innom WangSbro Härad, mer än annorstädes, 
Mitzvruk af drycker: Bergsmannen och den Iordbrukande Allmogen ssöte» 
l allmänhet sina näringar med dnft och fiN; hwarföre be bärga sig wäl 
ehuru icke förmögne. P ä arbetare är ingen brist. Dagswerkspriftn 
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§afwa wanliaen warit Z6 a 4a tz. R G S under sommaren och 24 a ^z 
st. samma mynt om Wint.:n. 

N ä r i n g a r : Jordens Brukningssätt är ömsom Träde och wz,ti, 
bruk. !i)Ppna Åkerjorden, som bestar af ungefärligen 282a Tunneland W 
säs till hälften ärligen, med circa 2« :̂djedelar Räg samt l.Zidjrdel Korn, 
Blandsäo och näM Ärter. PotatoeS odlingen är i tilltagande. Lin, Han,, 
pa och Humla brukas äfwen; dock icke till assättning, Sädesproductiontl, 
är/ äfwen i goda är ingalunda tiNräckelig till Innewänarnes behof. Skog«« 
arbele, Tackjernet och Grufwsrne äro de näringsgrenal-, som här egenlli» 
aen föda Folket. Odlingar äro witzerligen gjorde, i synnerhet af Karmans» 
ko, Ferna, Bcckhamma S, SkinffafteberaS och ForZ Bruksägare som ehuru 
betudelige likwäl i«k̂  Hro uppmätta. Allmc>qen bjuder äfwen i sin mohn 
till att följa exempel. I allmänhet äro Skerbruksmethoderne pä samm 
fot soln förr. 

Boskapsskötsel: Utom nägot Rsghalm som i synnerhet af 
Nergslagsboerne köpcs, är fodrets lillräckeligt för Kreaturen och nära swa. 
»a>we mot den i bruk warande Akerwidden. Angarnes bördighet ökas ge» 
nom »växelbruket som i orten, ä dem mycket begagnas. Betesmarken ät i 
allmänhet swaa, hwaraf alltid warit en följd att tnga anstalter för Krea< 
lursracernes förädling kunnat »pidtagas. Här finnes ej annan Voffap Hn 
de man wanligen kallar Bondkor, som äro bättre och sämre. Ladugarde» 
afkastningen är tillräckelig för ortens behof. Skogarne äro wäl nägot med. 
lagne men ännu i hjclpeligt tillstsnd. Ttorffiftesdclningar har i sena« 
ören dem ägätt, hwilket säkert stall bidraga till besparing och beständ i 
framtiden. Under Rccognition äro upplätne Ferna och Riddarhytle Bruk, 
trackter ä Skinffattebergs, Ramshytte och Bise Allmänningar, hwarmed in, 
gen noggrann hushällning kan pä.äknas, innan de bliswa delade, hwarfirin< 
nan AUmHnmngsboerne icke hafwa nägon gräns för deras fällningar lill 
Kohlning. Pä tillgäng af Bränntorf göres i«ke behof. Förbättring i 
Byggnao och stängsel begynner wisa sig; dock ej ännu sä, att nägonjmg 
derom för närwarande kan anföras. 

B e r g s r ö r e l s e n har nu i flere Hr forlgält m<d drift och fbrmobn; 
»nen mehnfäret under sistliden Winter hämmade denna rörelse för sistfilli» 
den Sommar i anseende till swärigheten att framffaffa Kohl och Malm. 
IermlmlmSgrufworne innom Norbergs Gocken 24 st. till antalet, äga till 
fiörre delen rikhaltig Malm, hwaraf icke allenast de innom Bergslags<Fög« 
Jeriet belägne, utan ock andra orters Masugnar förses. Mässingsbruket 
Vjursortz drifwes icke för närwarande i anseende till saknad afsattning; 
»ch.a^samma orsak är Carlbergs och Rosendahls B lp lMls tillwerkninM 

bde-
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Hbelsgbe- Rödfärgs och Gwafwcltjes brptes H Kärrbo ägor i SkinssslteV 
bergs Socken ehuru icke af betyou^et och för närwarande mindre lönands,' 
Tegelbruk för mursten finnes wid elt och annat Stängsjcrnswerr, allenast 
lill eget bchof. 

B i n ä r i n g a r : Utom Salpetcr.LadorS anläggning, En Verline» 
blä«Fabrik, som med näaon ehuru icke beiydelig wi,,st drifweS ; Canalfarle» 
innom WestanforZ Socken emcll.in Norrbcrke och St ömSholm, förmänliA 
för fraktande af Bergslagernes cff cier samt Tjärubräimingar och Bräders! 
sägning som af näg a fä Fernebol̂ oer idkas, äga innom orten inga andm 
binäringar rum. Hkwäl mä HHcwio nämnas all i Fernebo Socken Mwer» 
kas nägot Linn«wä'nad lill afsalu samt att Fcrnebo Allmogen hafwa för», 
ljenst med Kohlning och fv'slande, som i anseende lill Socknens lsge oH 
ffogstillgHna kan anfts utgöra en större del af detz Hufivudnärina. 

Politisk Författning: Kammar-Werk. NHgrs nplis 
gen ftatllagke af Ode upptagne <!ler i Odcsmäl förfailne Hemman finnas 
icke; Icke eller Nybyggen. I Beraslagerne öbos och innchafwes ell Hem¬ 
man af 6, 8 till lo a l2 hushall som naturliatwis lemnar Bruks» och 
Bergsrörelsen till^zng pä arbete och jemte de Slorffiftes och Enstistesdel-
ningar, som innom orten fortgsr ffall bidraga till jordbrukets upphjelpande 

S t a t s - B i d r a g : Indelle Knecktchällct och Rotarne lnnom orten 
ntgbres af 464 dmill stuldige Hemman säledcs fulla 2 ,/» Hemman om 
hwarje Soldat hwilket i jemntörelse till andre orters Hemman witzt icke ks» 
anses tryckande. KnecktenS underhäll är sälunda beräknadt: 

km fbr iaf Rotar g3r 8204 R.dr 28 si. och fördelat pa 264 Hemman HO 
löper lör hwarje sädant g ' R:dr 3 tz. 8, r. 

HH», Reserwe och Krono«stjuttS samt Wägars ech Broars und«M 
Hsllande är i forhsllande lill de öfrige Fögderierne här icke mera betungande. 

Politi: Fattigwård. Ulom obetpdeliga srligs tilldelninM 
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<sf nsgra fä enstildta personer, har Socknarnes Innewänare icke illgäls 
uti näaön annan förbindelse tlll de behöflvandcs uodertM, än Testamcm<n 
n>id Vegrafningar; Friwillige samlingar ä Bröl lop/ Barndop och G:asöhl 
samt ,i'8'.dcls Procent af Voupttckningar. 

Sahlbergs Fögderi ffiljer sig hnfwudsakligen i S^osss-Sock. 
narne Möklinta, Löfssa, Enäker, Nora/ Huddunge, Wäla och Harbo, si,,»t 
Slättlandet eller de pä Areala innchäll>,'t, mera Spanncmäl produc rande 
Sccknarne Terna, Kumla, Kihla, Norrby och Sahla Socknar; de förra iw 
ckefatta Skogwärta Bergstracier, hwilka sammanhängande ifräi, Fögdenelg 
Westliga gräns i Möklinta Socken, lill den östliga i Wahla och Harbo Sock. 
ttar/ endast pä serstildta och spridda ställen äro afbrunie genom Sjön Hal. 
l^rn, samt mindre Byars, Hemmans» och Lägenheters inskränkta Odal ägor 
af Swartmplla, Björklera och S a n d : De smare Sock.iarne, utom Kumla, 
<tto icke tller ffoglösa utan afyttra bäde Wed och Timmer till Sabla, Wc. 
iteräs och Upland; men äga derjcmte widsträckta Äkeraä.den med stark och 
bördig Lerjord/ samt deremot siuarande A » g ; Skogs SocknarNe äga i spn« 
lierhet fördelaktige Mvrwallsängar, cj mindre wid D.chlclfwin och sjoacne 
Hallarn och TNmnarn, än pä deras widsträckta Skosscnv sä alt Bl>'fapsstöt« 
seln därstäoes är i bättre ffick än pH Slättlandet, och ett betpdeligt Kol)t« 
säng M ö r en biförljenst hwarmed Utffylder betalas och bristande Spamie» 
M l s beyöf anssaffas. Förenämnde stora Skogar och de derpä bcfmtckge' 
Kä r r ioch MäHtrackter bidraga utan twifwel mera än ortens nordliga belä. 
genhet till de tätare frostskador bwarmed Fö^deriet, cmot andra tracter af 
Länet är beswärat, och som i synnerhet pä Trägärdswäzternas och olta pä 
sädesflagens fortkomst och mognad medföra den ffaveligaste werkan. 

I sammanhang härmed tillhör det mig alt i undcrdZniqhet inberätta 
det detta Fögdcriets Innewänare dcsie senare aren serdeles i Skogs-Sock. 
narne; allmänt och med oföttrutet bemödande företagit sig utvikning och od< 
ling af deras widsträckta Mcltzar och Kär r , och a t t , ibland detze Odlare, 
Arnebo Byamän i Löfsta Socken, medelst en Tusende Famnar läng och 3 
famnar bred Afllippsgvaf, utdikat en S j ö , hwarigenom ^oo Tuniulaiw 
sank mark blifwit beredd till odling och deraf rcdan öfwer zc> Tunneland ge< 
nom flere ivooide famnar stiljediken/ plöjning eller bränning, förwandll,de 
t i l bärande Nkor och Ang, samt att, detta exempel blifwit eflevföljdt af des» 
sas grannar, hwilka nu aco i begrepp alt genom kostsam bergsprängning 
och gräfnillg utdika en pä deras ägor liggande S jö och enbctpoelig Kärr» 
ttatkt. 

F o l k m ä n g d e n utgör efter ,82c) ärs Mantalslängd 14,528 Perso» 
tter bestäende af Mantalsffrifne Männer 4151, Qivinnor 4727/ Mantals-
r i t Männer 525, Qwinnor 835, Minderärige 4^90. 

F o l k e t s Bildning in^om Fögder«t/ wisar sisneg'olika,^»» 
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5a,i de Fem nedra eller sydligare Socknarnes Innewänare / lill sedw.inor 
och upplysning närmar sig d? öfiige af Läilcts Innewänare p>̂  stättbi gdcn, 
Hfivensom Folkct i Harbo och Löfsta Socklar äga nägon likhet nud Upp» 
ländninq/n, fast de till snygghet i Boningar och Klädedräkt lill äf.vcnlyis 
sga företräde, men kunffapcrne utsträcka sia. sällan här längre än annorstä» 
dcs, till Cbnstendomen samt hos ilägra fä af Mankönet till strifkonsten. 
I Skogs'Sccknarne där Vostädcrne ligga wida stiljde frän hwarandra och 
Hro länczt aflägsne frän Städer och Kyrkor, wa>r Ungdomen upp i stoaar« 
ne m?d m!,idrc tillfälle lill umgänge och underwisninc!,. Deras stora och 
wälwäjtta kroppar bära stäinpcl af det fördclakliga inflytande, som cn här¬ 
dande uppfostran frän Barndomen medfört; Och som längt in i Mannai»!-
dn'!', o.igtadt oftast »illtagande och förstörande bruk af bränwin, behålla dem 
wid hälsa och kiafter. Sedlighet och äterlMsamhet i anseende lill Köndrif. 
len är innom detza Socknar sällsyntare sn pä Slättlandet. Vehofwel sta» 
par Näringsflit hos alla, utom hos den oförbätterlige tiggaren, och dersöie 
hafwa de Jordbrukare i Skogs-Socknarne/ hwilkas ffogar äro för instränk. 
te eller uthuagne för Kohlning wändt sitt bemödande till andra yrken. I 
Sahlbergs Fögderi finnas fä eller inga rika Jordbrukare, m>,'n ^llmäichl'. 
len är ännu tämimligen behällen och kan snart an mera förbättra filt till¬ 
ställd, om under nägo-lunda fördelaktig ärsw^' l , ffälig betalning l>rl)äll,s 
för Spanncmäl och Skogs.cfflcter, och under swärare lider, dem icke lemna 
allt för lält tillfälle att häldre, genom ssulrsättning förstaffa sig uppehälle, 
äu genom ökad omtanka och Arbetsdiift sådant föiwärfwa. Arbclsstyrran 
är lillrsckelig fastän Jordbrukaren, mer än af allt annat, lrpckes af lika l ö' 
ga Tjenstsfotks Löner och Dags»verkspriser, ftm när Spannemälcn gälde 
lubbclt ('mot nu. 

Åkerjorden de n brukas i detta Fögderi i allmänhet nästan bättre än 
pä andra Orter i Länet och sädas pä »vanligt sätt, hwart annat ar sälcdcs, 
att i nybäfd säs i^:dcl till hälften Räg, och ärct dcr^fter samma stifle med 
Korn , och d<r gödning hwartannat sädc" icke kan ästadkommcis, utan mäsie 
mffränk.is till hwart tredje, Blandsäd pä det som föregående äret burit 
Ko rn : Wnandes med undantag af Ärttäppor, lwcsäce icke brukligt. Po. 
wtocs planteringen uiwidqas allt mera och lemnar för Inhyses Folk och 
Backstnguhjon huswudsakliaaste ämnet lill födan. Lin och Hampa sas äf-
wcn- allmänt af allmogen till husbehof, sä att endast af det förra ssaget nä, 
pon mindre qwanlitet uppköpcs af Norlländlliiigar; Humble-planteiingen 
M s i Norra Socknarne till husbehof och lemnar äfwen nägot öswerffolt 
M salu. Fögderiets Norra SkogS.Socknar haswa wid fördelaktig ärs» 
wäxl, sitt Spannemäls behof af egne tillgångar, men nräste efter knappare 
M N a r fölffaffa sig en del deraf i angränsande Sädesbygder, hwaremot d« 
fem spdligare Socknatm, dä ej nHwä,t inträffar, afläta Spannemäl bäde 
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till sina grannar och angränsande Bergslager innom och ulom Länett Iorh , 
brukcl har' glnom de senare Tio Hrens köqa Sädespriscr märkeligm l^ta« 
Zit och »örbättrals, sä att elt stort antal Jordbrukare, som förut köpt Eätz 
till sina b^dof, nu »vanligen söryttra deras betydliga Poster, hwilket egmlc. 
ligen fär tillstiifwas Ängsodlingen som d< senare ären med kraft och ow 
tanka nästan i alla Socknar börjat hmdhafwaS. 

Nya Åkerbruks-methoder och Mechaniska Inrättnin-
g a r hafwa dcrcmot icke blifwit införde, utan anses mindre, ljenlige förde» 
sienblmdiie Iordmohmn. 

Boskapsskötseln har fcrbsttrat sia med ökade Fodertlllgänaar, 
som i synnerhet i Norra Sockoarne, äro lillräckliqen swarande emot Rker« 
wiodrn; Gamla Härowalls'Ängar wanwäc^das «ä l ännu och försämras ge, 
nom öswcrdiifwe» b^tnina, men sä Hro de ock pH mänqa ställm lagde i Cir« 
culatlol,sbvuk och Myrwallssngar Kär r och Mätzar utdikas plöijcs eller brän» 
nas arlig>'n pä alla M e n där lägenheten sädant lnedgifwcr. Krealuren 
bet,'s tjl>llliga ärstider om dagarne, samt upptagas och fordras eftcr till. 
gängm mer och nnndre om nätterne, men jemn stallfordring är ingenstädes 
bruklig. För 2-.ne Decennier tillbaka funnoS i FöOeriet fä eller inga be» 
teoh^gar, utan Krraluren drefwos genom Wallhjon till aflägsna Skogskärr 
Mä§ar, för att e> hälla ctt swaat och mindre kraftigt bete, och ehuru detta 
oljenliga b, uk ännu noq alllnänt idkas, hafwa likwäl brtydeliga beteshagar nästan 
iwid alla Byar och Gärdar de senaie ären blifwit af,öjde och innestängde, hwar. 
igenom Voffapi',is och i synnerhet oe mjölkande kreaturens sommarfordrmg 
i märkelig mohn finnes wara förbättrad fastän sädant ännu icke kunnat med» 
föra nägon we»kan pä siagets förstoring. Ladugardens afkastning är sä» 
ledcs ibland Allmogen, fullt tillräckelia för huSbäMbebofwet, och Kreaturen 
försäljas ä»'w?n bäde »ill Stockholm, Uppsala och Westerss. Ladugärdarne 
ffötas med omtanka af Allmogens egna Hustrur och Döttrar med den fram 
Zäng, atc under Ängsodlingens ärliga nlltaqande och Betesmarkens förbält< 
ring/ allt större förmoner deraf blifwa att päräkna. 

S k o g a r n e äro i hela Fögderut med undanlag af Kumla So«Kn 
och nägra Hrmman i Sahla Socken lillräcklige till husbchof och afsalu sä, 
att ulom <Wed och Timmrr, »8200 stigar Kohl anfeS ärligen utföras till 
Sahla Silf,v<>rwelk, Eöderforff, Gysinge, Skultuna och ftere B r u k , äfwen< 
som »ill Stockholm, Uppsala, Enköping och Westeräs Städer ; och oagtavt 
denna afgäng, synes ffogarne utom Möklinta Socken der den mäst tillilaS, 
icke wara ftldeles försämrade, eller uthuggen. Kohlningen werkställeS mast 
qenom ulqallring och sällan genom hela fa l l , sH att äterwäxten derigenom 
lättas. Viänntorf begagnas icke nägorstädeS i Fögderiet annorlunda, an 
«tt genom Astan beredes wänllghet pä de utdikade Mätzarne. Vpggn«ds< 
«ch StHngselsätten sro de wänliga af Timmer, Gärdsel och Stör. 

Utom 
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M m Sabla Silfwergmswa, som-Hr brlägen pä.Madms Mavk, sin< 
Vts inqa Gniftvor, som driswas, men wsl finnas steie I rmnalms anl.dnin-
M och ett Kopparmalms fäldt,Lowis'bcrg kalladt, i Sahta Socken, soin 
för ungefär 50 är sedan warit. i gäng ych tämmcligen gifwande, ända ti5 
Agarens, död och S<erbhusets obestånd: det kan nu mera icke uv tagas, 
Utan att de med wat.tlN fyllda Grnfworne, genom kostsamma inrä tvingar 
N ârda tömda. — I Fögdenet finnes endast en i gäng warailde Sclna-
jerns hammare wid Mölisdo i, Löfsta Socken, som äger tillräcklig skogslill-
gäng, »nen mäste hämta Tackj rn ifrän Norberg. 

F a b r i k e r : finnas inga, utan af rylika näringar endast ett Nyssoljs 
Brs>'«en i Enäkers Sockel.,/ ysvarwid tillwerkninqen är obelydclif!. 

B i n ä r i n g a r idkas af mä>M siaa och fqstän I 'g tcn alldriq Ht 
särdeles lönande, idkas den likwäl nog allmänt pä de wldsträckta Skogar» 
u.e, hwilla i förra lider dock warit rikare pä Will^bräo cin de nu äro. 
F W t i Sjöarne Hallaren och Tämnaren är i synnerhet fqrdclakligt t i l l 
husblhof och Afsalu, men i Dahlesfiven och de mindre Sjöarne däremot 
sämre och bidrager i mer och mindre mohn till dess idkares utkomst och for« 
sörjande. Tjärubrärming sker allmännast i Nora Socken men. wcrkställs Hf« 
»yen i Möklinta, Enäker, Wähla och Hllddunqo Sockel,/ hwarest s.lminall? 
räknadt emellan 6 a 72a Tunnor ärligen brännas »ill bllsbchof och afsalu, 
mäst innonl Uppsala Län. Kohlning utgör S!!l'a.s»V0lknarnes förnämsta? 
binäring och winterarbete, den anses uppgä till 18220 Sligar och bidrager 
hufWUdsakliaast till Innewänarnes P.'n»ingeför!j^nst. Salpetcrtill>velk,>in-
aön ökas ärligen innom Fögderiet, och har i synnerhet innom Harbo Soc¬ 
ken stigit ti l l dm höjd och förmonlighet alt flere ibland Allmogen genour 
försäljning af öfwerlopps Salpeter, uppgäende redan sammanlagdt lill df< 
iber 422 Lisp. ärligen, förwärfwat, en rj obclydclig förmögenhet. Li>ine« 
och Mewäfiung, idkas tillläckeligen för b<hof,vct, och Meivämadcns bessaf-
senhet är de senare aren märkellgen förbättrad, sä att den tllIHf>ve.ntl)l's ä>: 
widare stulle fullkomnas, om icke Färaswelens sämre blffassenhct och 
det, mindre tjmliga Skogsbclet för detza Kreatur medförde nog all¬ 
män brist bäde pä finare och Zrofre Ull. Forslandet af Span« 
nemäl och Marknad^zwahror frän Sal,la Stad till Bergslagerns 
»ch Iernmalm ftän Damiemora Grufwor till Söderfortz och Gysinae Vruk, 
Utgöra för Fögderiets Allmoge ett säkert och tä»imulig?n lönande NäringS» 
M g . Winterflöjd idkar i synnerhet Wähla och Harbo Socknar med Lägg» 
nmg och Trädarbeten, som försäljas mast lill Stockholm och Uppsala. 

H a n d e l n med Landtmannawahror är mom med Kohl och S?ogS< 
säng, s«m försäljes, till Sahla Silfwerwerl och Brukeu, tiN nog lagt pris^ 
zansta inffränkt; «ch Malknadsplattser finnas inga utym Sahla Stgd. Wäaar« 
n« <lro läinpsd^ cher behofwel och tillräckeligt beqwämliga för communication 
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NHgra nva Hemman och Lägenheter sro i senare tider icke upplaane 
»U<r Tkattlaqde, ej eller finnas nägra bdchemman, men a:ne Qwarnar 
Gillöo och WcstFerna hafwa for fa Hr sedan blifwit byggde och ff^nlaadt 
Gwaraf den senare i anseende <ill lwistig uppdämningsratl, nu liklväl fir, 
fallit i Vdesmsl. Nästan hela Fögderiet Hr storstiftadt, me,, fä eilffiften 
öro <l<mu wcrkstäldle, ehuru fbrmonligheten dnaf för Äkerbrukets uppkomst 
e) tmdfallil Allmoaeos uppmärksamhet. För Sahla Silswelwerks dnft H^ 
wäl ssere Tusende ttmmland joid uppdämd emot ersättning af Kronan <H 
ägarne, genom förmedlmgar, och annorledes/ mm delta har bringat Jord. 
ilgarne till betydligare Odlingar af annan mark, sä alt, med nägra fä un¬ 
dantag i Möklinla SocklN/ de förmedlade Hemmanen säkerligen nu äga 
wida mera öppen jord och bärande Ang, än wid uppdämningarne; hwadan 
förmoh,', ftm genom Arbeten, Körslor, Kohlning och Wedftrsäljning iftHn 
Silfwerwerklt lillssyndas Allmogen i angränsande Skogs«Socknar och «t, 
glr hufwudsakligaste medlet för deras Penningeföktjenst och tillgängen hwar. 
med uissylderne betalas/ ulan jemnfsrelse wida Kfwersiigcr förlusten fom 
detta Werk kan ssaas förorsaka Stilen och dct Allmänna. 

S t a t s - B i d r a g e n wore wäl i anseende till B^villningen wlses. 
ligen jmt fördelle om icke jordwäroet under loppet af de senare Fem sren 
ansenligen nedfallit; men icke destomindre, efter Bewillninqsförordningens 
söreffrsst, msst bibchsllas fastön erfarenheten wisat, alt egendomar giltt 
borrt till hälften emot TaxenngswHldet. Ordinarie Räntan är deremot 
utan alt hafwa olika fördelt. enär hcla Hemman med Fem till Tio Eunnors 
Utsäde, betala lika uti den sä kallade Hemmantals.Räntan med andre, hwil, 
ka Hga Tjugu till Femtio Tunnors Utsäde, och deremot swarande Utlagor, 
Nboerne pä de förra måste säledes blifwa alltmera utarmade och uturständ 
att, jemte den öfwerdrifna grundffalten bära sine e^lra Ordinaire Onew^ 
I afseende pä Räntorms utgörande sä är Forfattningarne derom grunda» 
de pH billighet och rättwifa, s<?mt ledande till Allmogens lättnad/ om man 
undantager Forslandet af Kronans besparade Ränte.persedlar/ emedan det 
fbräldrade sattet att till affäasna Orter utföra andra Räntor än Spänne, 
mäkn, nu mer« är alldeles otjenligt, säsom till tf^mpel, att i f r in Sahlbtrgs 
Fögderi pH 10 till 15 mihls afständ lefwerera Hö till KunZsör/ ifrsn Lä¬ 
genheter» som af denna Ränta endast erlägga nägra fs Lispund ; hwilkel 
lefwereringssHtt utan flerdubbel tunga alldeles icke kan »verkställas; och ven 
tis Forfattninaarne anbefallts ätgärden, att genom Panters hastiga fblsalj» 
ning under Währlidtn, alldeles utarma den förut Fattiga Räntegifwaren. 

Andre anstallter till Ordningens och Sedlighetens widmaZthKljaide än 
den eftersyn som Tjenstemännm tillhöra sw icke widtagne, hwilket oagtcldt/ 
glöfte förbrptelfer innvly Orle,» Hr nog sällsynta. 

A l l m ä n n a S c h o l o r sinnaS ännu icke pH Landet/ men en s«wan 
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KMnlNK tager snart fin början « Nora 8°ck«n genom ett asOtzr «am««t««n «,»!w« an<l»»»f 
««pltal af , ; ° ° R:dr Vanco. Icke eller ffnnas n^ra undcrwl<l>in»z«anstallt« för nyttiga S l ö j d s 
Ui l l Hälsowardeni strbättring äro här. som i öfrige Ftgdcricr, pä Kongl. M » M Nödig, Vefallnin». 
Wal l te r l alla Socknar nyligen widtagne. 

Fattigförsörjningen är, ti l l förekommande af syUol^<hlt och lättja l Nora Socken b i« 
a«angerab. och t>llw..«abr,n»»< i dt öfrlge Socknarne genon, F^tlg-Maaazlner ock, sammanstött. 

W ä s b y Fögderi, som sir,,cker fii, < l'än»ocn Söder och Nord«Nord-Ost, bestar af 
,t?«fwa Gocknar, hwaraf den Nordliaast belöna, Hwittinae socken, är i synnerhet sko«ia ined msng« 
s«ä Insiöar och Kärr, hw«l«,nom »änder att Säden ofta är blottställd för K',hla och Frojt, Wär» 
bruket stdnare, snnt astastningen mera opälltelig, Torffuna. Hernewi och en del «f i»ster,unda ä«» 
'störa öppna och kala Slätter med tor/a »fruktbara bbjder och Åsar, samt är° utsatte f i r <l»da af 
längwarig torta. <di<ntuna, M u n a och Frosttzult bestä af flere widsträckt«re frugtbar, Fält. med hiel-
, t l l g Sk°«> V , z M a Tortuna, Gewalla och Enss<i hafwa temligen fertil kocal med undanta, af nä«-
ra tracter i de fiffnämnde Socknarne samt Skog någorlunda t i l l behofwet. l»äd«ndt Iordmotzyn, 
i r sta" Lcr° ; något f i reta, t i l l förbättrande as naturliga bcssaffenhetcn sä!°m aftappnln, eller sHi,<° 
y j n M af Sidar, uttorfning «f Kärr etc» ej widtagit. " > , , < ! < » 

I n n e w å n a r n e : .5°lk»'äng'en enligt Mantals-.Länaden Mantattfftifne Minnet , l ° , . 
Qwlnnor 3001. Mantalsfrie ,619 Manner och i8><» Qwint tn «l!«r tillsammans 894, Persol«r, 
och kan densamma amc< wara i tilltagande. 3ols«»< bildning <!r, i ienfirelse t i l l mänga «ndra Or¬ 
ter!!, god. Fotset wälartads. idogt, och i Allmänhet mer wälmsenbe an fat t igt ; Dock har »älmägan 
pl de sednore iren i anseende t i l l mitzwixter och pennln«e«förlägenhet, mirtbart »ftaglt. — P i arbe¬ 
tare är brist, hwartill egentliga orsaken torde wara ett itadt beh»f deraf. Dagiwertsprlserne i ro «l 
sidan anlld?lli« höga och ei i forMande t i l l Gädens fallna wirde ungefirligen , » «. Banco for ett 
lKommar och ' 6 §. f l r ett MnterdaaOuerle. ^ 

N ä r i n g a r : Jordbruket ä» hufwudnärlngtn, Nruknlngisättet. Vräbe »ch Ensite. Vesibb? 
delen as Vtern fKr äret utgör: Halfparten dcraf, Räg, Hwete. K n n . Hasra och Nlandsib i ,o de 
brukllge Sädeistagen. hwaraf sas nHgot öfwer hälften Waofäd. Odlingen «f Potatoes i» f l» beh»f« 
wet tillr^ckelig. af kin och Hampa obetybelint, af Humble nästan inaen. Af Vädesproduetlon är öre 
ligen ifwerskott. t i l l afsalu. såsom enda utwäaen t i l l penningar. T M en okad SHdei-tult lwati lM 
aenom lltwid.mlnn af Odal-Iorden fluues nästan ei nägot tiNNlle. Akerbrukisättet ock bruket af A l 
lerredstap enahanda med Försårens, som allmänheten hitt i l ls funnlt wara piilltligast och anwändbarafl. 

B o s k a p s s k ö t s e l : Fodertillaanacn i allmänhet i r ganska knapp ock otillrlckelig i förhållan¬ 
de t i l l Äkerwidden, och bcrak>,a< p,i mänga ställen ej uttfnxe ett l<ch pä hwiric Hunnelandi ärligt 
utsäde och tfwerhufwud 2:11c per Tminclant». __ Pä »Ie« stallen har bKrian blifwit »iort» med »fru«t« 
bar «»g»m«rks upploining och iqcnlängning. Prtesmarken är i allm.inhct otillräckelig. Kreaturs^ 
racen af klen wix t och nodhct - » någon anställt t i l l firbättrande deraf ei wit>ta«en. laduosrdiafkalt» 
ningen i fdlft, as dsllg A>>g och swaat Vete blir derflre sä ringa, alt kanfttinllnnen i allminh t nids 
sakas att fbrffaffa sia bristen deraf pa andra häll. Dcn tUlätne husbcbofs Bränwins-brännlngen bl< 
drager likwäl mycket t i l l Ladugärdarnes underhäll och t i l lmät . Skogar: Uti Norra ock en dcl af 
östra samt SydnMra dclarne af Flädertet är den for behoswct tlllräckclig, i medlersta delen , lamt: 
h,<r och d.̂ r annorstädes är brist dervä, ligga ifwer allt i Otorssiste. och pä fä ställen < samfälligt 
bruk. Nägon anställt t l l l stegsplantcring ei »ldt»g«n. PH serotida sätt bygges och ftänges/ fastän t 
ftrra fallet naaot smakfullare och mer» prydligt. 

Bergsrörelse är ingen i Orten. 
Fabriker, Vruk och ifr lze Näringar: äro l«ga, blott ett neblagdt Stänajernssmibc »ld Skatt-

mani! . 
Binäringar äro huf»udsakclia«n Vlte och kinncwäfnader efter Ortens lchofl Allmoaens Qwln., 

no» öro i denn» stojt» kunnige, sä att sillan näcwt t i l l beklädnad bch^fwer kloas, utom finare lure-
perstolar hwilta nu i senare ären mycket aftag,t. Maimeos Wi,'terst>idcr bestä ut i Trist samt Rän< 
r « och Salu-spannemäls borrtforslandc, Skoiifällande och honfiraudt. mässadels kängw^a isrän. 
des stnderhuaqande str ä « t , Gärdselli klyfwa»l»e, Störs tillredande samt K>r» och Åkerredskaps f l r -
tärdlnanhe ock förbättrande Detza handteringar äro med Hferbrufet sä samm«nknipvadc. att de ue»n 
förlust d^riftan icke kunna afik!lia<z t» och dä näaot wldare af Lantmannen näppeligen ej medblnnes 
l ro delamma l si mät>o bidragande t l l l Hdtarens wälmö«« och bestand att hon derigenom bespar be-
talnina derflre st andra. 

H a n d e l : med landtmanna-Wahror är inssrinkt t l l l Opannemäli-Nrsäljnlng pH Stockholm, 
Westeräs. ffahlun och ätsslllige «tee l V«asla«el,. Pä Hästmarknaderne i Uppsal». Enköping »ch 
Wtsteräi alf i t ta^ VoMpikreatur ehuru t i l l gansta ring» »ntal. . . . 

Politisk Författning: Kammarwerk: Under sedncst strblgingne >» har »^nigot 
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OMnan bllfwlt ä n,o skatttagbr. MOt i »desmnl kommit, ehuru det under förslutne ««t «<>^ , 
«tt inträffa med , a , Hemma», hwika för skulder war t l mät tagne, ej elle' något ,ybn»e,, " 
ta«it. . . - Hcinmanskly nln>,ar, uppko nma i syiwcihct wid fördelning cmellau Arfwlngar och /!z<r'p"' 
ft ofta. Nä>1an alla Hemmans inäa°r öro stor,?iftadc mc» nässan intet enfftttc beq^rt oH s^? / ' 

Stats-Bidrag: l ltom stäudl,e R,intor och Bewlllni»!,. som lttqö^a betudlliao Q,«^ » 
<tt Hemman är kanttmannen met» flcrc ai dra beswir betunnad. Knccktt:l!!ldcrh<illct »a hwarit ^ . 
sr ester utr.ttmna upptagit t i l l 80 R:dr. h araf bcloper siss halfparten ,,a clt helt »"cmwan , « , ! 
Poten mässadcls af twänne är sainmansntt ! l ikwi l kan det anses M o t !i,,dri<Mle, d^r Soldaten k 
«lker och Ang M till^eldt, hw^nned dm scrarc ofta finncr sn mera bel^ien, hilss tlllf. llc m c M i U 
Mves t i l l utwid,min<, deraf acrom Odli»!, som af He,»mas,s Innehafwarn, cj ffulle ml^himiai 

Fattigförsörjningen är »»more tnn-kand? och ffer dels neiom ss.i^d! a Sädei c>M». 
t i l l Socknarres Fattl<"?unuhj,n, ur bw«rje Socken Mass,'i<n, samt sammmiffott af matwaror. ^ 

Wägunderhållet är i all», inhct ncinssa kanbart, < anseende ti l l britt pä närbeläget <?!,»«, 
smne. hwatti l l de fläste hafwa en l,a!f a en mils wäa,,ock manna en ech en half a » ,ni l . M i u t r ^ 
«ln»s-be,waret är här mera beturgande ty Alvttare och Dragare mäste ofta längre tid w«« bort, 

P o l i t i : l l t l de M e Socknar äro s^cholor, t i l l »nderwlsnlna < M'k>ia, Kkrifwa och Cbrissen^ 
»mskunssap i,,r,ittadc, under Prasscrffapcts wart' och tillsyn. Ordninq och ea>ilyd,n,d tillies af «r°n«' 
V<t,ente. T i» hälwwardms befrämjande har äfwen här Sundhttö-Committeer nyligen uti bmrie 
Oocken bllfwit inrättade " " 
^ ^ T i l l odjurens »lödande äro w.il ei eoentcligen na>re andre anstalter lnnom, Länet !vldtl!«i!e i« 
ve wm finnaz föiestrlsne ut i Ko»nl, Maius Nädiga Otadssa angående! Iaat och Djurfänass af den , , 
» p r l l , 8 ° 8 ; Dock haswa atstilli«e Socknar, sn uti.Bergslags som Sahlb^as !?^,dcrilr fi s emellan 
lfwerenskommit om Premier för hwar dödad Mara eller Warnu iM . hwilket tillskyndar Iäanrcn ,3 
R:dt Vanco f i r hwanz sädant dödat Odjur ; och som haft den lyckliga följd ehuru T>jur^nqen l an< 
seende M den blida Wintern ej warit ssor, att sedan Währen forledit är. t i l l medlet af detta, utt 
ensamt Tio Socknar af Sahlbergs Fighcrl några och 1° aamla och unga Waraar blifwl^ fHllde. 

WesteräS Slott af Land<5'Kontoret den 19 D.ccmber 1822. 
Efter Nädigste Förordnande. 

X. Nkeiunä. c. ^ . Almgren. 

E x t r a c t ö f l ver F o l k m ä n g d e n . 

Westeräs Slott af LandsKontoret den 19 D.ccmber 1322. 
Efter Nädigste Förordnande. 

F. Ridderstolpe. 
A. Ekelund 



Tabell för Landet i Westmanland. 

Westeräs Lands-Contoir den 19 December 1822. 

A. E K E L U N D . Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1823. 



Tabell för Städerne i Westmanland. 

Westeräs Lands-Contoir den 19 December 1822. 

A. EKELUND. 
Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1823. 


	Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Västmanlands län, till Kungl. Maj:t avgivne femårsberättelse år 1822
	Inledning
	Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Västmanlands län, till Kungl. Maj:t avgivne femårsberättelse år 1822
	Innehåll
	Underdånig berättelse
	Westerås Bergs- och Handels-Stad
	Arboga Stad
	Stadens Jord
	Allmän Inrättning för Underwisning
	Fattigförsörjning

	Sala Stad

	Westerås Norra Fögderi
	Handel
	Politisk Författning
	Hammar-Werk
	Stadsbidrag
	Politi
	Gästgifware Ordningar


	Westerås Södra Fögderi
	Innewånare
	Näringar
	Jordbruk
	Boskapsskjötsel
	Skogar
	Bergsrörelsen
	Handel

	Politisk Författning
	Kammarwerk
	Politi


	Strömsholms Fögderi
	Innewånarne
	Folket

	Näringar
	Jordbruk
	Boskapsskötseln
	Skogar
	Bergsrörelsen
	Fabriker, Bruk och öfrige Näringar
	Binäringar
	Handel

	Politisk Författning
	Statsbidrag
	Politi
	Gästgifwerierne


	Kungsörs Fögderi
	Innewånarne
	Näringar
	Jordbruk
	Boskapsskötseln
	Skogar
	Bergsrörelsen
	Fabriker, Bruk och öfrige Näringar
	Binäringar
	Linne- och Yllewäfnader
	Handel

	Politisk Författning
	Kammar-werk
	Statsbidrag
	Politi


	Bergsslags-Fögderiet
	Innewånarne
	Näringar
	Jordbruk
	Boskapsskötsel
	Bergsrörelsen
	Binäringar

	Politisk Författning
	Kammar-Werk
	Stats-Bidrag
	Politi: Fattigwård


	Sahlbergs Fögderi
	Folkmängden
	Folkets Bildning
	Åkerjorden
	Nya Åkerbruks-methoder och MechaniskaInrättningar
	Boskapsskötseln
	Skogarne
	Fabriker
	Binäringar
	Handel
	Stats-Bidrag
	Allmänna Scholor
	Fattigförsörjning

	Wäsby Fögderi
	Innewånarne
	Näringar
	Jordbruk
	Boskapsskötsel
	Handel

	Politisk Författning
	Kammarwerk
	Stats-Bidrag
	Fattigförsörjning
	Wägunderhåll
	Politi



	Tabellbilaga
	Tabell för Landet i Westmanland
	Tabell för Städerne i Westmanland






