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MONSIEUR LE BARON

CONSEILLER du COLLEGE de COMMERCE
et CHEVALIER de L'ORDRE de WASA.

l^a voix reconnoisfante du Public rn infpire la hardiesfe
a les plus grandes obligations; a l un, qui en achevant
fondemens de Pétat florisfant de cette ville; a Tautre,
bienfaifant et Jage des infiitutions les plus utiles ä
fouhaiter de jouir avec une fatisfaclion permanente des
que Vous meritez fi bien par Vos vertus patrio-

Permettez mot, Mbssisurs , de me recommender
fhotweur d'etre avec un profond refpett

MESSIEURS

Votre tres humbli et
ANDR k



MONSIEUR le BARON

M1COJLAS
SILFWEMSKléIM9

MAJOR.

de Vovs offrir la defcriptioti d'une ville, q ti i Vous
les desfeins de Jon illuflre Pere a jetté les vrois
qtii lux a ccvfervé c et état, par un gouvcrncment
la Patrie. jfe me joigne i) mes concitoyens, potir Vous
fruits de Vos bienfaits; c*eft ä dire9 d'utt bonheur
tiques.
ä votre protefiion, et de Vous asfurery que j'äi

tris obeisfant ferviteur
KNÖS.



KONUNGENS TROTJENARE,
majoren och riddaren
af kongl. svärds.orden,

VJlborne HERR

LARSWAHLFELT,
samt

capitainen och riddaren
VÄLBORNE HERR

SVEN WAHLFELT,
MINE VÖRDADE VÄLGÖRARE!

Det år en fruckt af Eder godhet, at jag åt Allmän¬
hetens omdöme , har kunnat låmna detta arbete. Del
(kal åga någon fortjenft, och jag fkal vinna mitt foi fta
ändamål, då det vitnar om den varmafte årkåufla <öi
verkeliga vålgerningar. Dygdens glada lugn , menniiko-
vånnens följeflagare och belöning, gifves redan åt alls
Edra dagar. Måtte Himlen beftåndigt (kånka Edeh
denna fållhet, få visft: fom jag med tackfainhetens if
ver nedkallar öfver Eder Defs båfta vålfignelfer!

Med vördnad och högagtning framhärdar jag
MINE VÖRDADE VÄLGÖRARE! EDER

odmjukafte tjenare
ANDERS A. KNöS.



VETUS et NOVA.
/

PROOBMIUM.

e* finium amplitudine, incolarum numero re*

rurnque geßarum celebritate locum aJiquem dignum,
qui defcribatur, judicare Jolent; ficco quidem , ut
ajunt, pede prceterire posfunt Alingsäfiam noßram at-

fapervacuam juddcare , quam in illa illußranda
collocavimus, operam. Aß cui contra volupe fuerit,
qua; ad Patrice florcm contulerint9 ccgnofcere ot-
que, quam a tenui fcepe initio atque unius civis in-
defesfa opera profeélce in ujum reipublicce res maxi-
mce fuerinty contemplariy ille non defpicabitur ur¬
hem , quam rerum manuariarum atque artium fabri-
lium in Svecia matrem atque officinam merito dixe-
ris. AlingsSßam igitur veterem et novam cum Tuo
ß, L. confpcflui fubjicimus, veniam mereri fperamus
innocuum conatum} quem ex amore patria y juvetti-

A lium



lium animorum non culpando affeétii, profetfiim unice
profitemur. Poßulat vero grati officium animi, ut
publice celebremus infignem favorem Perill. et Ge-
nerofisf. Dom. Lib. Baronis Patr. AlstrSmer, Reg.
Coli. Commerc. Confiliarii et Reg. Ordinis Wafiaci
Equitis Aurati, cui binas ceri incifas Tabulas Geo-
graphicas Alingsåfice veteris et novce in ornamentuvt
noflrce Disfertationis nobis concedcre placuit. Nobis
etiant hoc loco laudanda efi eximia benevolentia de-

funfli Conjulis Jon/e Fröman et hodierni Senatoris
Urb• meritisfirni Johannis Christiani Pentz> quo-
rum indefesfce induftrice pluruna, quce tam de privi-
Jegiis et fatis, quam hodierno fiatu urbis a nobis ad•
ferri poterunt, deberi agnojcimus. Neque reticendo
efi hurnanitas Plur. Rev. Comminifiri Mariafiadien-
fis Olavi Sundholm , qui fuis ex colleäionibus varia
nofirum in ufum amice fuppeditavit.

cap. l



Caput I.
DE ALINGSÅSIA VETERI.

§. I. Situs urbis.
Sita eft urbs Alingsålia in Veftro Gorhia, praefe£tura

Elfsburgenfi feu Wennersburgenfi et Territorio Kuling.Stockholmia quadraginta tribus cum quadrante, Gothoburgo
quatuor cum dimidio, Borålia tribus cum dimidio dillat mil-
liaribus. O&ante milharls abeft lacus Miårn, qui per duodein milliaria regionem pervagatur pifciumque copia et lic-
torum infularumque amccnitate incolis et ufum praeftat et de-licias. Ei prope urbem illabitur arnnis Stora Såfve-an di&us,
qui a lacu Safven in territorio Weden örtum habet,
et dein in veteri urbe, Gothoburgi {Gammel • Staden}Albi Gothico (Götba Alf) undas fuas permifcet. Cum
illo in ipfa urbe conjungitur fluvius alter, qui GårfkaStr5m vel Lill-ån appellatur veteremque urbem praeter-labens hodiernam pertransit. Urbem cingit ampla , fed
arenola planities, quam bina haec flumina irrigant clau-
duntque undique montium colliumque filvis veftita ca-
cumina.

§. II. Nomen.
Nomen, quod urbs hodiernum gerit, antiquitus fuit

adjacentis parceciae, quod unde originem rraxerit, haud
faule dixeris. Minima le probabilitare commendat Rud-
beckii Patris fententia a Praepof. Laur. Forsselio a) com»
memorara, quod olim di&um fuerit Hallingsås, ab Hall,
au a et ås, montium jugo, liquidem quam aulam heic
o im habuerint majores, nifi, quae circumferuntur de
Rege Rolfone , vulgi traditionibus b) fidem tribuere vo-

A a lueris,

a) In litteris a Fratre meo, Phil. Adj. Ol. A. Knos in Hifto*
riola Poetarum Veftro Gothiae Latinorum P. VII. p. 157. fq. aJIatis.

b) Lämningar efter Pallar och Grafvar finnas ånnu i denna



4 Alingsafia vetus.

lueris, haud proclive eric di£tu. Alii ab alnis, circumja-
centia prata veftientibu3, ir.ajori veri fpecie nomen deri-
vant, quod ad priorem partem cum antiquo territorii
commune fuisfe videtur. Cum enim in Legibus Veftro-
Gothicis7bingvi&la B. Fl. XIX. enumerantur o&o praefe-
£turae feu terriroria hujus provincite, territorium Kuling
fruftra quaeritur; Ted ejus loco memoratur territorium
Ably quod noftrum forte dixeris, cum aliud Allir ibi
occurrcns hodierno Ablc Flårad refpondeat c).

§. III. Fundatio et Privilegiet.
Antiquisfima loci fub hoc nomine menrio a rempo-

ribus R. Erici XIV repetitur. Tum enim an. 1566 d. 9
Augufti Dani duce Ranzovio Veftrogothiain irrumpen-
tes atque per anguftias lilvarum prope Alingsås reditum
quaerentes, a Carolo Mork^o Svecorum imperatore full
fugatique funr arque MD milites gregarios cum DC prac-
da onuftis vehiculis vt&ori exercitui relinquere coafti,
tefte Celsio d) Eodem fere in loco caftra Dani habuis-
fe videntur in bello Svecico poft mortem R. Caroli IX
an. 1612, in qiue felicem irruptionem fe fecisfe narrat
Asfesfor Coniilii Militaris Henricus Fleming in pro¬
prio vitoe curfu <?). Sic extra dubium ef: urbem nomen
fuum debere annexae parceciae, quae cum luo Tempfo

adhuc

dag et ßycke up i Sä/ve ä och de/s Södra brodd å Skatte Rußho tle t
Äggåras ägor vid pafs en Fjärdingsväg ößer ut ifrån Alingsås,
och kallas allmänt Rolfs Högar, m d en ifrån Forn- åldern till va¬
ra dagar fortfatt berättelfe, at Konung Rolfßcill därflåde s haft fitt
Refidence. Fröman in Colleft. M:fc,

c) Cfr. Wäflergöthl. Hißoria och BtßAfning P. I:or, Stockh.
*787 > 8:0, p. ir. 12.

d) Hill. R. Erici XIV. p. 204.
0 Ed» a Sam. Lönbom, Uplysu. i Sv, Hift, P. L p. 66.



Alingsafitt vetut.

adhuc Alingsås, Alingsås Landt-Fbrfamling, nnncuparur.
Causfam autem et occafionem fundandae urbis ita expo-
nnnt. Novam Ludofitm (Ny Lödefe) poftquam an. 1619
incendio vaftaverant Dani, cives ab illa profugi villas,
in quibus dein fundara urbs, occuparunt. Fotte fortuna
accidir, ut Rex Gustavus Adolphus viam hane transirer ,
quem fupplices orarunt cives Ludofienfes , ut novas iibi
led es fub ejus aufpieiis alicubi figere beeret. Rex illis
annuens, tum furgens Gothoburgum illis adlignare vo-
luit ; fed illi, locum infeftis Danis adeo vicinum depre-
carjtes, alio penates transmigrandi facultatem expetebant.
Tum Rex la-tum, qui adjacebat, campum circumfpi-
ciens, illum conderda: urbis locum eis obtulit, quem
tedifkiis mox incolere cccperunt /). Sequebanrur mox
Regiae lirtene d. 21 Sept. 1619, quibus jura municipalia
novrc urbecuhe concedebantur, quas quia prima ejus cu-
nabula tangunt, inferere haud e re noüra ducimus g\

A 3 §. IV.

f) Cfr. Fobsselit litteras ap. O. A. Knos 1. c. p. 758.
g) Hae litttrse Regiae, ex Originaii in Archivo Urbis defcriptae,feqnentis funt tenoris:
Wij GUSTAFF ADOLPH meak Gudz nådhe, Sveriges, Go-thes och JVendes Konungh! Storfurfie till Finlandh, Bertigh uthiEejl.and och Carelenn , Pierre utöfuer Ingertnanelandh. Gjöre vet¬

ter liget , att efter dett wij fornimme, att en hop aff wäre underfå-ter Jotn til'forene uthi Nylödjjö Uafue wareth boendes och ftgh fedhanfom Staden aff Fienden nßbrändes uthi Alingsålts hafue ned/att, yt-terligere luft och wilje liafue dertill att blifvue boendes, der wij demStadz Retlighet och Pmuilegitr wille gifue. Så hafue wij ofs få-dant deras uppfath och foretagande nådeligen låtkz behaga are ockderfåre upå deres ådhmjuke aufökning nådeligen VöVdne benägne der¬till att famtycke och dim fujom andre vare Slådhcr i Riktth medh
Stadz Lagh och Rettighedh att benådhe. Tillflå dem förden/kull uthidelte vårt öpne brefs kraft, att dhe efter denne o'agh i tillkommandetijder altijdn, lijkafom andre Ståt her t Rikedh Stadz Lagh och ret¬lighet öfua och bruka måghe medh Borgrtneftere få ock andre flertEmoeters wähl Lagh och Rätts adminiftration, få wål Jotn ock i han-
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§. IV. Continuatio.
Novum haud mulro poffc experti funt cives Alings-

åfenfes gratiae Regiae documenrum cum an. 1623 d. 29
Jun. bina Fifci praedia incolis vacua (Öde Kronogardar)
Stuteberg et Heüegärden nec non Skar et Sandvik, cum
bienni ab oneribus publicis immunitate, litteris Regiis il-
lis donabantur. Hisce addebantur 1624 d. 13 Maji 'Nord-
laga integrum et Skafveryd dimidium praediura Fifcale;
nec non duo Cenfitica (Skatte) Hede et börbago cum
eadem immunitate, qua an. 1627 adhuc per annum frui
civibus contigit b). Decimam quoque hereditatis cujus-vis

deA och wandeil, få wijdt Stadz Rettigheth ßgh ßräcker och uthi an-
are wäre Städer wanligitt waredh hafuer, och af ofs ahn yterligere
kan efterläthet wardha. Men hvadh Stadz Mark och Uthrymme wij
dem efterlåthe wele, kunne wij ojs nu för denne gångh icke fä uttryc-
hcligen upä förklara, uthan når wij lågenhett hafue att Ranjake,
hwadh ägor uthan omliggende byers affacknadh derunder kunne lag-
de wardhe, Och ofs eljejt ochfå flere våre Städers Privilegier reui-
dere täckes få wele wij ock dem framdeles nådeligtn dermedh ihug-
komme och betäncke. Förbiude fördenfkull hårmedh alle fom ofs medh
hörjamheth och lydhne förplichtade are, at dhe vedh vår onådhe och
hämbdt tilgörande figh icke fördrifte dem deres aß" ofs gifne Stadz
Rettigheter uthi en eller andra motto till att förkränkta eller förjvag-
ha, der ßgh alle hafue att efterrette, /iß Nylödfjö denn 21 Septem-
bris Ahr 1619.

GVSTAHUS ADOLPHVS.
CL. S.)

h) Den Staden donerade jord beftår i följande :
Kåtlycke ett fjerdedels, Siuttberg ett halft, Skafveryd ett haßt,

Skär Storegärden ett fjerdedels, Sandvik ett halft, Hede ett halft, Sör-
haga i, Hedegärden 1 och ett halft, Råttekullen ett åttondedels, !'rå¬
deryd ett halft, (Vardf)ö Kärr ett halft, tilfammans 6 och ett åtton¬
dedels Hemman, oberäknad en Utjord i Sörhaga, för hvilka lågen¬
heter utom Pråfleryd och IVardfjökärr, fom lades till Mulbete , Sta¬
den fordom årlagt till Kronan årlig (katt 114. Dal. 3 och ett halft
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viis intra urbem portionem, nundinas liberas nec nonmiolendinae in vicino fluvio Gärfka engendae privilegiumilliis tribuebant hse et aliae Regiae litrerae 1625 d. 3 Apr.Mlacrnanimo autem huic Regi, privilegia licet urbi pro-miiüsfet, eadem debere ei non contigit. Illa quippe aTiutoribus R. Christine Junecopiae an. 1639 d. 27 Majicomccdebantur/) et dein an. 1650 d. 31 Oft. atque i6ys
d. 24

öree Silf:mt , oberäknad färjkild afgift for Rättekullen i Lifp. Smör,J'onn betaltes efter Markegang; men når 1696 års Stat upråttadis ,blejf års/katten af Hemmanen an/lagen till Stadens behof, hvartill denåninn användes.
i) 1639 den 2g Maji har Kongl. Regeringen, fom då vißades iofåin! öping, meddelat Staden ordenteti a privilegier, hvarigenomStenden 1:0 lämnas tilßänd, at välja Borgmäßare och Rådman, fäock andre ämbeten efter tarfven tiljåttja; at efter Stadslag ranfaka,donna 0 h exequera, Handel och wandet drifva ni. m. 2:0 Gifvit Sta-deni Stadsmårcke at fora uti deras Signete : En Hjort flåendes un¬der• et Trä uti en fkogsbacke. 3:0 Gifvit defs Borger(kap makt, at,likaifom andre Köpfladsmån, handla och vandia pä andra Städer,doc:k med förhållande efter Handlings ordinantien. 4:0 Beviljat tvåFriimarknader, neml på Si. Brigitta och Lucia dag, och två torgda¬gar• neml. Paulsmäsfo och fjärde dag Pingjl, förulan en Torgdaghvairje Logerdag i veckan 5:0 Beviljat befrielfe for allmänna fkjuts-fänder, omläggning och gäjlning , dock med förpliktelfe at tilfåttjaGåJ/lgifvare och Taverner för at herbtrgera vågfarande , och förpeniningar förförja dem med mat och öl, (kjutshäßar och vagnarfamit all annan forden/kap. 6:0 Förbjudes ämbetsmän på landet, atnärmare än på 4 miler ifrån Staden deras ämbete idka och drifva;och om någon häremot gjorde, lämnas Staden makt, at med Be-fallmingsmännens tillhjelp, lata den fängfla, antaga arbetet fåfomförbirutit och låta den brotßige bota. 7:0 Efter låtit Staden, at thå-damefter fom thitintil till utrymme och mulbete njuta alla de ägoroch lägenheter, fom lyda och ligga til de 2 gårdar Hede och Stute-bergr, hvaruppå Staden är funderad; dertil med lagt under StadenKromohemmanen Sörhagen 1, Hedegården 1, Skafvtry ett halft,Santdvik ett halft, Skar ett fjerdedels. En Utjord i Söderhagen, ochKatl!yeke, fom varit et helt, men blifvit fårmedladt til en fjerdedel'.
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d. 24 Dec. ab ipfa Regina confirmabantur. An.
d. 13 Gib praedia H^ardfjö karr et Prdßeryd urbi pafcuo-
ffum loco funt adjudicata. Confirmaca funr privilegla an.
1676 d. 15 Apr. et an. 1696 d. 20 Sept. reditus utbis
cum expenfis a S:a R:a M te llabiliti k).

§_v-
För hvilka lågenheter Staden förpliktas at til Kronan årligen betala
den efter uträkning belöpande räntan 94 Dal. 5 öre 5 och en femte¬
dels pgr. Silfmt. Utom dejs har Landshöfdingen fått befallning at till
Kongl. Maj:ts ratification byta till Kronan Heede Frålfehemman, och
det med famma vilkohr under Staden lägga, emot belöpande räntas
erläggande till Kronan. Och g:o till den dä ti/tänkta Stadens Kyr-
kjo- byggnad beviljat Staden Lilla Tullen och Accifen derflädes pä
try års tid, utöfver de 60 Daler Sifcmt, fom Kronan deraf det dä
näfiförledne året njutit.

k) 1696 den 20 Sept, har Kongl. Maj:t for Staden utfärdat
följande aflönings Stat: S:mt Dal. öre.

i Borgmäßare — — — — — 100. —
5 Rådmän ä ig Dal. — — — — 9b. —
j "Notarius af Borger(kapets fammarfkott — — 30. —
/ Stadstjenare — — — — — — 12.
Till Papper, Bläck, IVax och Poßpenningar famt Dom¬

boks inbindande och öfverfändande til Kongl. Hof-
Rätten — — — — — — 5. —

Till Stadfens Publique Buggningar, famt Extraordinarie
utgifter, hvarföre årligen görts redo — — 20. —

Summa 257. —

Härtil har blifvit anßagit
Arsfkatten af de Staden underlagde Hemman: Gärningsören af

Stadens Diflrict: Borger/kapets fammanfkott: Källare friheten: Tomt-
och Täpp - ören : Bode och Ståndpenningar: Burfkapspenningar: Lag-
bjudningspenningar : Tionde penningen af arf: Sakören. Skulle nå¬
gon gong hända, at medlen intet årligen indrogo den fumman, fom
till Statens aflöning och publique byggningar requireras, mäße bri-
ßen på hvars och ens aflöning proportionaliter ankomma ; men ont
nägra medel öfver/kjuto, /kulle de hållas oförryckte till Kongl. Maj:ts
vidare difpojition.

Hac ratione Magiftratus urbis Salaria fua accipiebant usque ad
an. 1727, quo munera et officia eorum cesfabant.



Alingsäfia vet Iis.

§. V. Status tirbis veteris.

Atque haec fere funr, quac de antiquo tirbis ftatunobis innotefcunt. Quaiem fe hoc renpore confpicien-dam prarbuerit, Disferrationi noltrie annexa tabula fatis
indicat. Quod per integri Seculi decurfum haud magnafecerit incrementa, mirum nemini videbitur, qui confi-
deraverit, vix aliud in Patria oppidurn tor circumquaqueurbibus cin&um esfe. Situm elt enim fere medium inter
Gothoburgum, Konghellam, Marftrandium, Wenners-
burgum, Lidecopiam , Scaram , Schedviam , Falecopiam,
Ulricaehamniam, Boråfiam atque Kongsbackam. Licer
igitur ei plura concesla fuerint privilegia, videlicet fer-
ramenta, pifces, fal et id genus alia in vicinis urbibus
et regionibus vendendi, tamen non multum lucri ex va-

gabundis his commcrciis reportasfe cenienda ert. Terte
Forsselio, in litteris faepius citatis, vecitarum mercium ,in primis tabaci, divenditio, quamdiu Danicar ditionis
esfet Bahufia, aliquid civibus Alingsåfenfibus attulic com-
modi, quod tamen poftea evanuit, Accesferunt bello-
rum has oras vaftantium furores atque onera, quae indein cives redundabant. Sed ab anno 1724 novus

—- —- — ab integro Seclerum nafcitur ordo,
uniusque c iv i s Alingsåfienfis ingenio et induftria urbs no-ftra prorfus alium induit habitum.

Caput II.

DE ALINGSÅSIA NOVA.

§. I. Fundatio ab Alstromer , et privilegia.
Örtum dederar Alingsåfia anno 1685» ex parentibuscivibus, Jon.€ Thoresson, qui dein ex natali folo cogno-

B men



10 Alingsåfui nova.

men Alstrom fusccpit, quod, an. 1751 Nobiliratus, i
Alströmer commutavit} tum Reg. Coli. Commerc. Co
filiarius et Eques Aur. Ord. de Stella Polari /). Hic
poft varia in patria obfcuriora fata, cum Mercator
Stockholmienlis Törne Rationario Albhrg, etiam ex u
be noftra oriundo, Londinum Anglcrum adiit an. 17c
ibique per plures annos mercaturam exercuic. Omniu
tum vi£tum quaerendi artium in hoc regno florem cu
earundem apud nos miferie atque tenuitatc comparam
ftimulari animum fenfit nobili ardore , easdem inter p
pulares fuos ad majora incremcnta provehendi. Hii
patriam vifitans an. 1715 triginta oves ex nobilisfin
Anglorum propagine fecum attulit, cum magno Polk
mio de artium fabrilium in Svecia inftaurarione conlil
iniit atque Regio Collegio Commerciorum fru&um, q
in Angliam redundat ex famofisfimo illo a&u Navigari
nis aperuit, qui dein an. 1724 in Svecia fub titulo: Pt
dutt -Placatet recipiebatur. Tum etiam natale foium ui
cum Polhemio luitravit, atque quam larga manu arti
hoc loco fuppetias obtulerit natura , digito monftravi
lacuum fluminumque vicinicare, nec Gothobtirgi atqi
Oceani longa diftantia, filvarum copia atque rerum v
£lui infervientium abundanria. Heic fcilicet regnum t
tibus esfe .

Si qua fata finant, jam tum tenditque, fovetque.
Impediebant autem, quibus tum patria implicita ersB<

/) Notiora funt fata et merita Viri Uluftris, quem artium marn
riarum in Svecia Sratorera (Sven/ka Slogdernas Fofierfar) multipl
honore celebravit grata Patria, quam ut ulteriori noftro egeant pi
conio. C:fr. von Stiernman Ad. Matr. a Del. p. 1541. J. F. Kr
gers Åminnelfe-Tal i K. Vet. Acad. Stockh. 1761, 8:0. Eloge J
ftorique de J. Alströmer par l'Abbé Du Val-Pyrau, Ber
1784, 4:0 J. F. Martins Svenfka Galerie, 1 Håft. Inftar omnii
vero G. Regncrs Minne af J, Alströmer, Stockh. 1790. 8:0.
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Bellonac turbse, quominus tranquillae hae arque pacem etotium amantes artes fedes in patria figere posfent. Ve¬rum ut illne felicibus fub R. Frtderici aufpiciis cesfarunt ,Lutetiae Parifiorum an. 1723 degens Alströmius fuppli-cibus illum adiir litteris, ut locum et inftiruendas in illolanares fabricas juribus et privilegiis ad earundem floremnecesiariis munirer. Poftquam vero non (ine magno for-tunarum paritcr et ipfius vitae difcrimine, peregrinos opi-fices, raachinas et inflrumenra ex Gallia, Batavia arqueAnglia Alingsåfiam migrasfet, ubi advenerunt d. 1 Nov.
1723; tandem privilegia Regia an. 1724 d. 22 Jun. fecu-ta funt ejus tenoris, quem (ubjun&a notula ir.dicabit tn).B 2 Tri-

m) 1724. d. 22 &Aviii har Konung Frebric meddelt då varan¬de Confulen , federmera Commerce - Rådet och Riddaren IValborne Hr.Jonas Alstromer Privilegium på 20 års tid: 1:0 At i Alingsåsupråtta et Manufaffur - Verk af allehanda /lags ylle ■ Fabriquer.2'o At till detta verk fa utifrån införfkrifva arbetare af den Refor¬merta Läran, dock utan at hålla ojfentelig Gudstjenfi och inråttaScholar. 3:0 Frikallat alla Manufatturifier och Manufaktur - arbetarefrån alla Contributioner, Båtsmanshåll, ut/krifningar, vakt, inqyar¬teringar och flere borgeliga befvår. 4:0 Vidtualie - Perfedlar, Span¬tnål, kal, ljus , ved och dylikt, fom Manufaefu rißerne behöfde, jkullefritt utan tull och accis få införas. 5:0 För Manufa^nr - varor,fom utfkeppades, fkulle betalas allenaß en åttondedels procent; menred/kap och verktyg, gjorde kläder och mäterialier, fom främmandeHandtverkare til deras förnödenhet förßa gången med fig införde,befriades från flora Sjö. och lilla tullen. 6:0 Manufdaur-tilverk-ningarne fkulle i Alingsås få förföljas, och, få länge de voro i för¬ßa handen , fritt för all tull och afgift, få alla tider om året, utomoch innom Marknader, i Riket kringföras och föryttras, dock underfåker Mauuftåuriets ftampel, Beviljas allmän tillåtelfe, at underde/s infeende, fom härvid förer Dft^ffionen , i Alingsås än vidareupråtta allehanda Manufakturer, fom hvarannan kunde befordra;jemte frihet för främmande Handtverkare, fom fig nedfåttja ville,at åter härifrån fig begifva med fin egendom , utan afgift til Kongl.Maj:t och Kronan, dock at de förut fina CotitraRer och Affked full-
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Triennio poft omnibus juribus municipalibus fe nb-dica-
runt priftini cives Alingsåfienfes, quorum cum feminis
et liberis numerum uitra CC. non fuisfe conltar ; atque
novam tum juftitiam et politiam adminiftrandi rationem
ftabilierunt litrerae Regiae d. 27 Junii 1727 ar), quac dein
an. 1732 d. 17 Maji accurarius definita o). Fun-

gjort. g:o Låter Kongl. Maj:t på Herr Confulen ankomma , at ined
Mäßare och Arbetare upråtta Contraffier, /0 val huru mänga läro¬
år arbetarne Jkulle undergå, fom ock innom livad tid de vid, verket
ut ärde Mäjtare fingo frihet, at upråtta fådane verk for fig Jjclfva,
och 9:0 Förbjudes at bortlocka och affpånniga gora, eller i tjenfi
och forfvar antaga någon , fom horer under verket, och icke vet
framvifa af/ked; äfven fom ock ingen af arbetarne, i Frids- eller
Krigstider, fingo värfvas.

n) i?2? d. 27 gfunii har Kongl. Maj:t pä Rikfens Ständers
tillfiurkande meddelt de Privilegier: v.o At få väl ipaq. års Privi-
legier , fom de, hvilka tädanefter kunde förlänas, extenderas till alla
interesfenter i Manufaktur ■ verkets Socictet. 2:0 Bar Alingsås Stads
Borgerfkap, Jom afJagt fig Stads - Privilegierne famt all Borgerlig
handtering och näring, blifvit med Manufacturiet incorporeradt, fä-
fom handtlangare; hvarmed ock Stadens Magifirat uphörde , och
Borgerfiapet fiäldes under Manufaffurie - Direfteuremes injeende ,
en Politie-och Ambets -rätt utlofvades , men Juftitice och Civile faker,
fom verket icke angingo, J,kulle afgöras af Häradshöfdingen i orten
med tillkallade Bifittare, på 2:ne tider otn året, hvarföre Härads-
höfdingen hade at undfå årlig belöning af Societeten: Alle publique
hus, lägenheter och utjordar med dertill hörande Documenter, furif-
ter och handlingar upktos Societeten , med famma rättigheter och
inkomfier, fom Staden det innehaft; dock Privatorum hus, gårdar
och jord undantagne; livaremot Societeten Jkulle proefiera 4. Båtsmän
in natura, och emot det Societeten fick äga famma handels - och nä¬
rings rättighet, fom Staden tilforene ägt, utgöra Stadens Contribu-
tions • Contingent po Dal. Silf-.mt, fom under frihets - åren icke fingo
förhöjas. Societeten fick ock Juccedera Staden i fäte och fiämma på
Riksdagar, och till Riksdagsman utfe den , fom Societeten åflundad».
Präfierfkapet ocli Skolemåftaren förbehålles den vanlige inkomflen af
Krono-tionde Spanmålen. 3:0 Förbjudes vid 2000 Dal. Siifcmts vite



Alingsafia nova. *3

Fundamentum nutern novi hujus inftituti jecerat So.cietes, in mille pornones (Lotter vel Attier) dispertita,
B 3 < quft-

och varans férhfl, at, under Manufa&uriets frihets år eftergö¬ra eller betjena fig af fadane Bandväfverie- fiolår , fom ConfulenAlstrom med möda, koßnad och hazard ifrån Utrikes orter in-förjkaffat. 3:0 Förfåkras folket uti Bondebyarne. få en half mil rundtomkring Alingsås , fom fnnas flickelige till fpintiing, at de få i krigs-Jom frids - tider /kola vara befriade från inqvartering och vårfning.5:0 Tillfiådjes, at få utbyta Byarne Holmen och Stockslyckan hvår¬dera af 1 och ett fjerdedels hemman. 6:0 Om folks inflyttning ochlånge viftande i Staden vill Kotigl. Maj:t förordna uti en får/kildPolitie - ordning. 7:0 Utom 2000 Dal. Silf.mt, fom Kongl. May.tnåfledne året fårundt till tobaks- planterings och fpinneries inrättning,,har Kongl. May.t dertill ytterligare förlänt uti 6 års tid 2000Dal. Silfcmt om året. g:o Tillätes, at genom utfkickade få upköpaoch får/krifva allehanda rå materier och ämnen, fom här falla, ochvid ManufaEturiet tillredas och förarbetas kunde, jämväl ock, at förruditnaterier betala- enkla vägare -penningar, och dylike utgifter ickehögre ån Götheborgs Stads handlande. 9:0 Beviljas 400 Dal. S:mtom aret i 5 år till underhållande af in - och utrikes correfpondance.10:0 Förfåkras, at de i ManufaEtur - verket infatte medel och varoricke /kola till Rikets behof angripas eller vara underkaflade arrefm. m. ffämvål ock förunnas verket prceference för andre Credito-rer, fom fig med laglige Cautéler och förvaringar icke förfedt m. m.mö Att Handtverkare eller andre under ManufaEturiet lydande per¬forier icke fingo för fkuld eller gerning arrefleras, innan hufvudman-nen förfrågas, derefl icke gertlingen voro få grof och criminel, atden fkyldigt flraxt arrefteras borde: fifemvål ock, at främmandeHandtverkare, fom utomlands kunde hafva gjordt någon fkuld ellerannan gerning hos fremmande underfåtare, vid ManufaEturiet hafvaenahanda beflydd, fom deras vederlikar i flike fall vid Utrikes Ma-nufaSturitr piåga njuta, få vida det emot paEta icke är flridande,p) l73a_ d. jr Maji har Kongl. Maj:t meddelt den förut lofvadePolitie-Ordningen, hvaruti 1:0 åberopas och fafiflälles Kongl. Maj:tsgenom fl?27 års Privilegier uplatelfe til Societeten af alle Publiquehus, lägenheter och utjordar med tilhörande Skrifter och Handlin¬gar. 2:0 börklaras, at desfe hus, lågenheter och utjordar icke flul-le fårmir,flås, förvärras, ödeläggas, eller abalieneras annor ledes, änemot jämngodt vederlag innom Stadens ffurisdittion. Men livad So-
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• quarum fingulae centum tbalerorum argenteorum pretio
veniebant, earumque XL ipfe Rex emtionis jure Tibivindi-

cieteten icke behöfte, kunde lämnas til andra Stadens Innebyggare
emot Tomt - och Täpp-ören eller andra i Städerna vanliga afgifter,
for att användas til Schaffer ier, Plantationer, Byggnader in. nu
3:0 Om någon hade olagligen tilvällat fig forberörde ägor, få ägde
Societeten dem med förßa til Staden at vindicera: och /kulle derjern¬
te alla tomter och lägenheter, fom godvilligt förjäldes, hetnbjudas So¬
cieteten, fom anfågs för närmafl dem at inlofa, dock bördesiätten
hvarjom och enotn förbehållen. 4:0 Inga andra tillåtas at fig ned-
fåttja, långe vifias eller faß ägendom fig xillhandla ån fådane, fom
Societeten eller Diredteuren i orten pröfvade nödige; och om då eller
framdeles befunnos någre onödige och onyttige perfoner, fä 1 fall }li¬
ke efter under/ökning och varning icke ville bättra fig . borde de flyt¬
ta derifrån med fin löfa egendom och afträda den fafla till Societeten
emot löfen, efter måtismama ordom. 5:0 Emot det Societeten anjva¬
rade för Båtsmän och Contributions Contingentet, afiö ade Jnfiiti.ee-
Politice - och Oeconomie • Betjente, famt förgde för hvad fom tarfva-
des till Stadens Publique Byggningar ; tillårkännes Societeten fri dis-
pofition öfver Stadens inkor,ifier och rättigheter, med frihet derjemte,
at få fördela näringsmedlen Innevanarne emellan, fom till deras och
Societetens nytta bafi pröfvas kunde. 6:0 Efterläts Societeten at för¬
fatta hushålls- reglor, till Mäfiares , Gefällers, Handtlangares. med
fleres efterlefnad. 7:0 Förklaras, at under Stadens ^Jurisdiction be-
gripes icke allenafl alt, hvad innom defs flaquet är belägit, utan ock
all den jord, faflighet och ägor, fom Staden donerade äro, eller tä-
danefter genom donation, köp eller byte tillfalla kunde, intill Stadens
ägor beldgne; och (kulle alle uti Staden och på defs ägor boende,
Jamt främmande flå under Stadens ^Jurisdiktion , dock at Adeliga
Privilegierna härigenom ej förkränktes. g:o Ågde Societeten at til-
fatta en Dire&iur med tillagdt anfeendt och myndighet, at vara Sta¬
dens Förman, hvars göromål Jkulle vara, at föra General Direktion
öfver Stadens Oeconomie och Politie, famt handhafva de derom för¬
fattade ordningar; hafva vakande öga öfver Stadens ämbetsmän ock
Betjente, famt låta förbrytefer påtalas af den Fifcal, fom af Dire-
Bteurerne fkulle antagas. 9:0 Den af Konungen, på Societetens an/ök¬
ning , tilförordnade fjuflitiarius Jkulle föra prcefidium vid Stadsrät¬
ten , och där afdöma Civile och Criminelle mål, famt gå Diretteuren
tillhanda vid alla Politi» - och Oeconomie måls inrättningar, få ock
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vindicabat. Huic Socierati, cujus Regulae «n. 1718 d. 23Sepr. inirac arque Srockholmix typis Schneideri vulgatae,per viginti annos ab an. 1726 numcTandos posCesfionisjure inftitutte fabricce et concesfae imnriunitates forent pro¬prio, hoc autem termino an. 1746 exfpiranre, alter perviginti itidem annos concedebatur, qui an. 1766 fatilisSocierati fuit et ulnmus. Neque publicis fubfidiis defti-ruta esfe debebant confilia, quae publicos in ufus verge-bant. Concesfa (unt a Regni Ordinibus an. 1727 annua,

quae

Ordningars oih angelägne fallers {krifteliga författande, få ofta detaßundaaes. 10:0 Forulan ffufiitiarien borde vara åtminflone fyraRådmän till Stads ■ Raitens beklädande, fom {kulle antagas af fifufli-tiurien och Rätten, efter öfvervägande med Direfteuren, hvilka tillsvi'are {kulle hvatt annat år omväxlas och andre i deras ßällen pälika fätt tillfättjas. På famma fått {kulle jämväl Notarien och nödigeBetjente vid Stads-Rätten antagas. 11:0 Vid Stads • Rätten {kulle{{fnflit.ee - fami förekommande Politie-och Otconomie mål afgöras,hvaremot, uti appellable ffuflitice mål, finge vädjas under Kongl,Gotha Hof-Rätt, då tvi/le - fumman öfverfleg 200 Dal. Silfcmt; mennti Politie - och Oeconomie-mål bcfvär anföras i Kongl. Commerce-Collegio. 12:0 ffußitiarien med 2:ne Rådmän och Notarien ägde up-taga och afdöma ringare brottmål, få ock Civile mål, fom ej flegoöfver 10 Dal. Silf:mt. 13:0 Uti Stads- Rätten fkulle ock afgöras al¬la tvifler i vigtigare mal, angående Direiteurens Contrafler med Fa-briqucurer, Plandtverkare, Mäftare, fietjente och Manufaftur - arbe¬tare ; men flridigheter emellan Handtverkarne fjelfve, deras Gefaller,med fiere, angående fjelfva Manufaftur -arbetet och brott emot före-flrefna Reglementet', {kulle afgöras vid Embets- och Hallrätten, emothvars Refolutinner den mifsnögde finge befvåra fig vid Stads-Rätten,om faktn öfverfleg /5 Dal. Silf:mt, eljefl ginge Hallrättens Domi verkflällighet. 14:0 Executions • verket i Staden {kulle Diretteuren iorten förvalta; men de, fom voro mifsnögde med Diretteurens Refolu-tioner och förrättning, fingo befvära fig hos öfverdotnaren. 15:0Stads - Rättens ffuflitioe Protocoller {kulle infändas till Kongl. GöthaHofrätt; men Politie-och Oeconomie - Protocollerna {kulle förvarasvid Stads - Rätten. 16:0 Diretteuren {kulle undfå nödige Förordnin¬gar , fom utkommo genom trycket, hvilka, jämte andre Stadens docu-tnenter {kulle förvaras i Stadens Archivo»
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quae a fingulis Sveciae incolis pendebantur , rribura fub
titulo Landsbjelp p), quae dein an. 1731 ita mutabantur, ut
pro fingulis in Patriam illatis peregrinis hujuS generis
mercibus quinque pro quibusliber centenis earundem pre-
tii veftigalis loco folverentur partes, fem proCents medlen
di£lae. Quae ernolumenta cum fatigari nefcio Alströmii
ardore cffecere, ut breve inträ tempus ferveret opus.

Tantus decor adfuit arti,
Sive rudem primos lanam glomerabat iu orbes,
Seu digitis Jubigebat opus, repetitaque longo
Vellera mollibut nebulas aquantia traftu:
Sive levi teretem verjabat polltce fujum j
Seu pingebat acu, fares a Pallade doftam q).OviDIUS.

§. II.

p) Landshjelpen gjorde på 3 och ett haft års tid, tre tunnor
Guld, 4206 Daler Silf:mt. Manuf. Cont. Beråttelfe 1766, p. 9.

q) I Alingsås blefvo under Alstrom ers tid uprättade och i
jämn gång hållne g fina och 4 grofre Klådds - 3 Fris, 45 Piletygs
och 40 Redgams och Silkesflrutnp-väfflulär, g Bandmålar och en
konflig machine for fiafonerade band. Dar hafva varit Bomullsväf-
veri, Vaddmakeri, Caflor •firump - tilverkning, Posfements - Band-
väfveri, Flanells- ock Casfians Tryckeri, at förbigå flera inrättnin¬
gar , fom icke hora till Ullförädlingen. Defsutom hafva många tjen-
fieverk der varit inrättade och til fiörfia högd drifne , JaJom Strump¬
fots-Fabrik, ull- fortering, [ull- tvdttuing , ullkammeri, vidlyfltige
fpinnerier får ull, Kamelhår, Silke, Lin och Bomull, flere Tvin-och
Varp - målar, Klädesvalkar, Häfimangel, Ramvindar och Ramgård,
flora Tlle - och Silkes - Färgerier , Öfverfkäreri, Präsfar m. m. —
Årliga tillverkningen har per medium fligit omkring tre tunnor Guld.
Regnörs Minne af Jonas Alströmer, p. 47, not. Af den haf¬
va igoo dermed fysfelfatte perfoner, huftrur, barn och tjenflefolk in¬
beräknade , haft fitt uppehälle. Öfver-Direft. Patrik Alströmers
Svar på Rådman Sokbons Memorial vid 1765 års Riksdag.
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