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BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 

LANDSHÖFDINGE-EMBETETS 

UTI 

E L F S B O R G S L Ä N 
UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 

FÖR ÅREN 

1856-1860. 

1. Länet s indelning o c h naturbeskaffenhet i a l lmänhet . 

-Elfsborgs län, beläget emellan 57° 8' 48" och 59° 15'45" nordlig bredd samt 4° 47'40" och 6° 2 '12" vestlig 

längd från Stockholm, består af landskapet Dal och sydliga delen af Westergötland. Länets egentliga land

a d (andelen i Wenern således oberäknad) är 112,501 qvadratmil, hvaraf fast land och holmar 103,968 samt 

sjöar 8,593 qvadratmil. Dal innehåller 36,813 qvadratmil, deraf fast land och holmar 33,105 och sjöar 3,708. 

Länet delas naturligen i Dalsland eller den norra delen samt Westgötadelen. I afseende å begge inne

håller den berättelse, som är bifogad de af Topografiska Korpsen uppgjorde kartor öfver länet, så fullständiga 
topogrqftska uppgifter, att icke särdeles mycket dervid vore att tillägga; och då, i afseende å den geologiska 

beskaffenheten, på ansökning och med bidrag af Länets Hushållnings-sällskap, till följd af Kongl. Maj:ts nå

diga befallning, undersökningar äro påbörjade efter den tiderymd denna berättelse omfattar, hvilka undersök

ningar ännu föga framskridit, anser Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, vid sådant förhållande, ej lämpligt att 

°iver länets allmänna beskaffenhet meddela den utförligare beskrifning, som eljest kunde vara ändamålsenlig. 

Beträffande den administrativa indelningen består Dalsland af fem härader, delade i två fögderier, af 

"Vilka det norra, till arealen 21,919 qvadratmil, omfattande Wedbo och Tössbo härader, hvilka tillika bilda en 

domsaga med ett tingslag för hvarje härad, utgöres af tre länsmansdistrikter, två i det förra och ett i det 

^nare häradet, samt sex pastorater, nemligen: Ed bestående af socknen af samma namn med annexsocknarne 
u'tedal, Nössémark och Håbol, JRölanda med Gesäter såsom annex, Steneby, hvartill hörer Billingsfors bruks-
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församling samt Ertmark, ödsköld, Backe och Tisselskog, alla i Wedbo härad; samt i Tössbo, inom hvars 
o o 

område jemväl Åmåls stad-är belägen: Åmål, innefattande staden samt en landsförsamling af samma namn 
Tössö med Tydie och Animskog samt Edsleslog med Mo och Fröskog, hvarjemte till detta pastorat hörer 
Laxarby socken af Wedbo härad. Det södra fögderiet af Dalsland åter, i areal 14,894 qvadratmil, består af 
tre härader, Sundal, Nordal och Walbo, likaledes utgörande en domsaga, med ett tingslag för hvarje härad 
fem länsmansdistrikter, två i Sundal, två i Walbo och ett i Nordal, och sex pastorater, nemligen: i Sundal 
Bolstad med Grinstad, Gestad och Erikstad såsom annexer, och Frendefors med Brålanda och Ryr; i Nordal, 
öv med Gunnarsnäs, Dalskog, Skållerud, Holm och Jern; samt i Walbo, Torp med Ryr såsom annex, Ferge-
landa med ödeborg såsom annex, och Högsäter, med Rennelanda, Råggerd, Lerdal och Jerbo såsom annexer. 

I kyrkligt hänseende lyder Dal under Carlstads stift. 
Vid femårsperiodens slut qvarstående högst besvärande oregelbundenheter i den administrativa indelningen inom 

denna del af länet äro: att Dalboredden 91 mantal af Tössbo härad hörer i kyrkligt hänseende till Svanskogs 
socken, Kila pastorat, i Wermland; att Wårviks och Torrskogs socknar, den förra 13^ , den senare 12| man
tal, af Wedbo härad, höra i kyrkligt hänseende till Blomskogs pastorat i Wermland; att hemmanen Bräckan 
\, Brene $, Ulfpassbo £ och Gundbjörbyn 1 mantal, mantals och skattskrifvas inom Rölanda socken, men höra 
i kyrkligt hänseende till Råggerds socken, Högsäters pastorat, af Walbo härad; att hemmanen Ammeliden 1, 
östra Fjella 1, Furuved Lilla i , Hålebacka 1, Kjexbo i, Liden 1, Lommelanda 1, Taroldsrud 1, Lund |, 

o 

Förängen J, samt Hugeryr 1, Rud i och Akerud 1 mantal, skattskrifvas inom Gesäters socken, men höra i 
kyrkligt hänseende, de förstnämnde till Lerdals och de tre sistnämnde till ofvanberörde Råggerds socken; att 
hemmanet Tveten £ mantal, hörande till ödskölds socken, ligger i Jerbo socken; att hemmanen Famnehed {, 
Källsviken i, Kläppenäs i, Halängen 1, Liane i , Tiåker 1, Sjöliane 1 och Kronoberg l mantal, mantals- och 
skattskrifvas inom Backe socken, Wedbo härad, men höra i kyrkligt hänseende till Dalskogs socken, örs pa
storat, Nordals härad; att hemmanen Södra Rån i och Wrene 1 mantal skattskrifvas inom Fergelanda socken, 
men höra i kyrkligt hänseende till ödeborgs socken; att af Norra Traneberg 1 mantal, 4r mantal i kyrkligt 
hänseende höra till Gestads socken; samt att hemmanet Lågan eller Busken i mantal skrifves inom Erikstads 
socken, Sundals härad, men hör i kyrkligt hänseende till örs socken, Nordals härad. 

Länets Westgötadel åter består af 13 härader, indelade i 4 fögderier, af hvilka Wäne fögderi, inom 
hvilket Wenersborgs stad är belägen, omfattar Wäne härad med 3 länsmansdistrikter, Bjerke 1, Flundre h 
Ale 1 och Wedtle 1 sådant distrikt; Kuttings fögderi, inneslutande Alingsås stad, utgöres af Kullings härad 1, 
As 1 och Gäseneds 1 länsmansdistrikt; Marks fögderi, omfattande Wedens härad, inom hvilket Borås stad 
är belägen, 1 länsmansdistrikt, Marks härad med 3, och Bollebygds härad 1 sådant distrikt; samt Kinds 
fögderi, bestående af Kinds härad, fördeladt i 3, och Redvägs härad, omslutande Ulricehamns stad, jemväl för-
deladt i 2 länsmansdistrikt. 

I judicielt hänseende utgör hvarje af berörde härad ett tingslag, af hvilka Wäne, Flundre och Bjerke 
äro sammanförde till en domsaga; Kullings, Ale och Wedtle till en, Kinds och Redvägs till en, samt för när
varande As och Gäseneds till en, Marks, Bollebygds och Wedens härad åter till en domsaga; skolande 1IK-
väl, enligt Kongl. Maj:ts nådiga beslut, vid innehafvarens af sistnämnde domsaga afgång Wedens härad der-

o 

ifrån afskiljas samt med As och Gäseneds härader förenas till en domsaga. 
I kyrkligt hänseende består Wäne fögderi af 31 socknar, indelade, sedan Trollhättan med derintiH t>e~ 

lägne 3i hemman år 1855 blifvit skiljdt från Gärdhems socken af Tuhhems pastorat, i 9 pastorater, nemligen 

i Wäne härad: Wassända, Naglums och Ryrs socknar förenade med Wenersborgs stad till ett pastorat; o 
derjemte: Tunhems pastorat med socknen af samma namn jemte Bjerke, Asaka och Gärdhems socknar; s 
Trollhättans pastorat, bestående af platsen af samma namn jemte ofvanberörde 3i hemman; i Bjerke a 
Mellby med socknen af samma namn samt Geneved, Erska, Magra och Lagmansered; i Flundre härad: 
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meled med socknen af samma namn samt Fors, Uphärad, Fuxerna och Asbräcka såsom annexer; i Wedtle 
härad: Lundby af socknen med samma namn, samt Skallsjö, Lerum, Angered och Bergjum; samt i Ale hä
rad: Starrkärr med Kilanda och Nödinge såsom annexer; östad bestående af blott denna socken; samt iSkepp-
landa, bestående för närvarande af socknen med samma namn samt Hålanda, Sköfde, S:t Peders och Tunge 
socknar såsom annexer. Sistnämnde pastorats fördelning är likväl af Kongl. Maj:t beslutad, utan att sättet 
för densamma ännu blifvit bestämdt. 

Kullings fögderi består af 62 socknar, af hvilka 58 äro indelade i följande 13 pastorater, uemligen: i 
Kullings härad: Herrljunga med annexsocknarne Tarsled, Remmene, Fölene och Eggvena; Allgustorp med an-
nexsocknarne Sköfde, Härene, Tuneberg, Bråttensby och Landa; Hool, med annexsocknarne Siene och Horla; 
Lena med Bergstena, Fullestad och Långared såsom annexer; samt Alingsås med staden och socknen af sam
ma namn samt Rödene, Bälinge, ödenäs och Hemsjö såsom annexer; i Gäseneds härad: Björke med Wesene, 
Grude, Hjellby och Hudene såsom annexer; Skölfvened med annexsocknarne Säm, Hof och Källunga; Eriks
berg med Bråddarp och Mjelldrunga såsom annexer; Odh med öra, Alboga och Molla såsom annexer; och 
Norunga med annexsocknarne Ljur, Ornunga, Qvinnestad, Asklanda och Norska skogsbygds socknar, den sist-
nämnde i Kullings härad; i As härad: Rångedala med annexsocknarne Toarp, Espered, Tärby och Hvarnum; 
Wing med Härna, Fenneslunda och Grofvared såsom annexer; samt Hällstad med annexsocknarne Murum, 
Möne och Wånga; hvaremot Hellestads socken tillhör Floby och Kärråkra socken Börstigs pastorat af Skara
borgs län, samt Brämhults socken Borås, och Gingrids socken Fristads pastorat af Wedens härad. 

Marks fögderi består af 34 socknar, indelade, sedan Fristads och Borgstena socknar blifvit skiljda från 
Boras pastorat och med ofvannämnde Gingrids socken utgöra ett pastorat, i 11 pastorater, nemligen i Wedens 
härad: Bords pastorat, innefattande, jemte staden af samma namn, Torpa och ofvannämnde Brämhults socken; 
Fristads med Borgstena och Gingrid; samt Bredareds med Tämta, Wänga och Sandhult jemte Hedareds ka
pell; i Marks härad: Seglora med annexsocknarne Fritsla, Kinnarumma och Skephult; örby med Kinna socken 
såsom annex; Torestorp med annexsocknarne öxabäck och Ellekulla; Kongsäter med Gunnarsjö, Grimmared 
och Carl Gustaf såsom annexer; Istorp med annexsocknarne öxnevalla och Horred; Sätila med Hyssna; Berg
hem med Hajom; Surteby med Kattunga, Foutskäl och Tostared; samt i Bollebygds härad: Bollebygd med 
Björketorp och Töllesjö såsom annexer. 

Kinds fögderi omfattar 53 socknar, indelade i 13 pastorater: Kalf med Mårdaklef, Håksvik och Fiö-
lunda såsom annexer; Tranemo med Måssebo, Ambjörnarp och Sjötofta; Mjöbäck med Elfsered och Holts-
ljunga; Svenljunga med Ullasjö, örsås, Refvesjö och Redslared; Sexdräga med Ljushult, Roasjö och Hillared; 
Länghem med Dannicke, Asarp och Månstad; GäUstad med Såm, Grönahög, Finnekumla, Tverred och Marbäck; 
Dalstorp med Hulared, ölsremma, Ljungsarp och Nittorp, alla i Kinds härad; samt: Asarp med Kölaby, Sol-
berga och Smula; Böne med Knatte, Liared, Kylingared och Fiflered; Bottnaryd med Bjurbäcks kapell; Blids-
berg med Dalum och Humla; Ulricehamn, innefattande staden af samma namn samt Timmelhed, Brunn och 
Wist; och Hössna med Gullared och Strängsered, i Redvägs härad. 

Af nämnde pastorater höra de, som äro belägne inom Wäne, Bjerke, Kullings, As, Gäseneds, Wedens och 
Redvägs härader till Skara, men de, som ligga inom Flundre, Ale, Wedtle, Marks, Bollebygds och Kinds hä
nder till Göteborgs stift. 

Qvarstående oregelbundenheter i administrativt hänseende äro: att Berget eller Långedalen \ mantal samt 
utJordarne Stora Trohult, Grålagg och Qvarnbacken, alla belägna på Hunneberg, höra i kyrkligt hänseende till 
Tunhems socken och under Wäne tingslag, men skattskrifvas inom Ase härad af Skaraborgs län; att hemma
net Grönaberget \ mantal hörer i kyrkligt hänseende till Mellby, men upptages i jordeboken inom Erska soc-

en; att hemmanet Hulkås \ mantal hörer i kyrkligt hänseende till Erska, men upptages i jordeboken inom 
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Laginansereds socken; att till Nödinge socken höra i kyrkligt hänseende hemmanen Surte 1 och Skårdal 7 man
tal af Kongelfs socken, Göteborgs och Bohus län; att af östads socken 20^ mantal ligga inom Ale härad och 
5J mantal inom Kullings härad; att hemmanen Liden J och Svickareboden J mantal skattskrifvas inom Sköfde 
socken, Kullings härad, men höra i kyrkligt hänseende till Magra socken, Bjerke härad; att hemmanen Bro
backa i, Bråta J, Hjellnäs 2, Hvalebråta 4, Ormenebo eller ödegärde \, Ramnegärde \, Waregärde \, Ålanrla 
1, österäng i och Björkenäs J mantal samt Bratthall 2 mantal med lägenheten Qvarntorpet, skattskrifvas inom 
Långareds socken, men höra i kyrkligt hänseende till östads socken, med undantag af Bratthall och Qvarn
torpet, hvilka höra till Magra socken i Bjerke härad; att hemmanen Fjellåsen £ och Ekåsaryd J mantal skatt
skrifvas inom Alingsås socken, ehuru det förstnämnda är beläget inom Bälinge socken och det senare i kyrk
ligt hänseende hörer till denna socken; att af Ljungby höra I i mantal till Grude och £ mantal till Hofs soc
ken; att af Wimle by höra 3 mantal till Skölfvened och f mantal till Sams socken; att Elgarås 1 mantal 
skattskrifves inom Molla socken, men hörer i kyrkligt hänseende till Borgstena socken, Fristads pastorat, i 
Wedens härad; att Hindared 1 mantal skattskrifves inom Ornunga socken, men hörer i kyrkligt hänseende till 
Tämta socken, Bredareds pastorat, i Wedens härad; att af Hvarnums socken det så kallade »Handbolaget», 
3/2 mantal, i kyrkligt hänseende höra till Tverreds socken, Gällstads pastorat; att af Kärråkra socken 6̂ 1 man
tal, eller Döfve by, i kyrkligt hänseende höra till Börstigs socken, samt återstående delen 1 1 ^ mantal är an
nex till Börstigs pastorat, i Skaraborgs län, hvaremot 2 mantal af Börstigs socken höra till Redvägs härad; 
att Bossnäs, Ii mantal, skattskrifves inom Seglora socken, Marks härad, men hörer i kyrkligt hänseende till 
Torpa socken, Wedens härad; att Mellby, 2 mantal, skattskrifyes inom Berghems socken, men hörer i kyrkligt 
hänseende till Hajoms socken; att lägenheten Rörshult, skattskrifven i Borgstena, tillhör Fristads socken; att 

till Asarps socken höra i kyrkligt hänseende 4 mantal Häg och \ mantal Holmestorp samt lägenheten Hjert-
åckra, som skattskrifvas inom Frökinds härad af Skaraborgs län; att Dalbohemmet, \ mantal, skattskrifves 
inom Solberga, men hörer i kyrkligt hänseende till Kölaby socken; att hemmanen Hjelmshögen 1, Kålbrands-
torp 1, Smårör \ och Bredened 5i mantal med Bredeneds qvarn, som skattskrifvas uti Frökinds härad af 
Skaraborgs län, höra i kyrkligt hänseende till Smula socken i Redvägs härad, hvaremot Stockslunda 1, öja i 
och Akerholmen 1 mantal skattskrifvas inom Smula socken, men höra i kyrkligt hänseende till Asaka socken 
af Skaraborgs län; att Rönåsen, J mantal, skattskrifves inom Liareds, men hörer i kyrkligt hänseende till Knatte 
socken; att till Kylingareds socken höra i kyrkligt hänseende 4 mantal, hvilka i jordeboken upptagas inom 
Wartofta härad af Skaraborgs län, hvaremot Källeryd 4 och Stufveryd § mantal skattskrifvas inom Kylinga
reds socken, ehuru de i kyrkligt hänseende höra till Fiflereds socken; att af Bottnaryds socken hörer i kyrk
ligt hänseende Humlered storegården } mantal till Hössna pastorat i Redvägs härad samt återstående 5f man
tal till Bottnaryds pastorat i Jönköpings län; att af Bjurbäcks kapellförsamling inom Elfsborgs län belägne 21 
mantal tillhöra Bottnaryds pastorat såsom annex; att inom Börstigs socken af Elfsborgs län skattskriivas 
Kringlarp, 2 mantal, och Kila eller Kulla, ^ mantal, ehuru de i kyrkligt hänseende tillhör^, det förra Börstig» 
socken i Skaraborgs län och det senare Kölaby socken i Redvägs härad; att Lursten i och Nyckelgårde t 
mantal skattskrifvas inom Timmelheds socken, men höra i kyrkligt hänseende, det förra till Hällstads och de 
senare till Möne socken, Ås härad; att Ekängen § och Hult \ mantal skattskrifvas inom Mårdaklefs socken, 
men höra i kyrkligt hänseende till Gunnarps socken i Hallands län; att Bönabo \ mantal skattskrifves in°m 

Mossebo socken, men hörer i kyrkligt hänseende till Hestra socken, Stengårdshults pastorat, af Jönköpings ' > 
att den så kallade Skänklingen, 5§ mantal, skattskrifves inom Holtsljunga socken, men hörer i kyrkligt n<n 
seende till Oxabäcks socken af Marks häfad; att Passarp med Påryd, J mantal, skattskrifves inom Orsås soc 
ken, men hörer i kyrkligt hänseende till Håksviks socken; att Spättholmen, i mantal, skattskrifves inom rli 
reds socken, men hörer i kyrkligt hänseende till Dannicke socken; att Sjörred, t£ mantal, tillhörande Mans 
socken, ligger uti angränsande Asarps socken; samt att hemmanen Brunabo £, Lilla Bråten J, Fållegar 
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och Kärr i mantal skattskrifvas inom ölsremma socken, men höra i kyrkligt hänseende till Unnaryds socken, 
Stengårdshults pastorat, af Jönköpings län. 

För undanrödjande af dessa oregelbundenheter har, i följd af nådigt Cirkulär den 26 Juli 1856, Läns
styrelsen afgifvit det underdåniga förslag att på en gång efter den nuvarande ecklesiastika indelningen verk
ställa regleringen; men Kongl. Maj:t har, enligt Chefens för Civil-Departementet Cirkulär den 26 Mars 1859, 
funnit frågan om en allmän och samtidig omreglering af berörde förhållanden böra förfalla; varande i af-
seende på densammas tillvägabringande efter hand, de i sistnämnde cirkulär föreskrifne förberedande åtgärder 
vidtagne; men någon frivillig, af menighet i sådant hänseende beroende, öfverenskommelse har icke blifvit 
träffad eller anmäld. 

2. Innevånare. 

Enligt bifogade tabell N:o 1, har folkmängden, som vid slutet af år 1855 enligt mantalslängden ut
gjorde 253,973, numera stigit till 268,982. Enligt husförhörslängderna utgör antalet 269,322. Denna olikhet 
förklaras derigenom, att några barn och minderåriga, hvarå uppgifterna ej fordra närmare granskning, kunnat 
blifva af uraktlåtenhet eller glömska utelemnade ur förteckningarne öfver folkantalet inom byar, qvarter eller 
hushåll, till en del också genom flyttningar eller tvekan hos mantalsskrifnings-förrättaren om rätta mantals-
skrifningsorten. 

Folkökningen har varit störst inom de begge fögderierne å Dalsland, hvartill den otvetydiga orsaken är 
att finna i den ökade välmåga, som blef en följd af de under första hälften af perioden inträffade för landt-
mannen gynnsamma konjunkturer, hvaraf innevånarne i dessa fögderier, bland hvilka det södra är spanmåls-
[•roducerande och det norra skogbärande, drogo synnerlig fördel. Väl hafva under åren 1857 och 1859 fel
slagna skördar i södra fögderiet något nedsatt denna välmåga, men den lyftning, som den goda tiden gaf, 
den vana vid ett bättre lefhadssätt, som deraf blef en följd, och den omsorgsfullare vård, som gifvits åt det 
uppväxande slägtet, har verkat fördelaktigt på befolkningen, som visserligen af de goda konjunkturerna lät 
hänföra sig till djerfva spekulationer, hvilka under missväxtåren tryckt hårdt, men några goda skördar skola 
utan tvifvel återställa välståndet. Detta visade sig redan 1860, som för Dalsland var ett särdeles gynnsamt år. 

Inom Wäne fögderi, der välstånd i allmänhet råder hos allmogen, hafva de gynnsamma konjunkturerna 
CJ haft en så omedelbar inverkan, och folkökningen här är också jemförelsevis mindre än på Dalsland. 

I Kullings fögderi, der, särdeles inom Kullings och Gäseneds härader, potatesodling och husbehofsbrän-
ni"g bedrifvits i större -skala, har genom den förändrade bränvinslagstiftningen en del af befolkningen försatts 
i stort trångmål. En mängd öfverträdelser af denna författning hafva också här måst beifras, men i öfrigt 
har inom befolkningen, som visat en jemn tillväxt, ej förmårkts synnerlig osedlighet. En mager och sten-
bunden jordmån lemnar åt denna befolkning, som i mindre mån än i återstående härader af länet sysselsätter 
S1g med binäringar, en knapp bergning; men sedan laga skiften numera öfvergått nästan hela distriktet, ar
betas med ifver på stenbrytning och jordens uppodling, hvilket i förening med de här, dels redan verkställda, 

e's under anläggning varande jernvägar, samt den af Kongl. Maj:t i nåder beslutade skogsplantering å de 
m ° m dessa härader belägna Svältorna, genom det föredöme som sålunda lemnas enskilde, utan tvifvel skall 
^erka till upphjelpande af denna för närvarande minst väl lottade del af länet. 

Inom As härad, der gårdfarihandeln och väfnadsindustrien utgör en väsentlig binäring, är tillståndet 
bättre. 

I Marks och Kinds fögderier, der, särdeles inom häraderne af samma namn, dessa binäringar hafva sitt 
lutvudsäte, har folkökningen jemt fortgått, med undantag, hvad sistnämnde fögderi angår, för året 1857, så-

so,n orsak hvartill uppgifves, dels en stor mängd familjers utflyttning till Amerika, dels 1856 års helt och 
e t felslagna skörd af potates, den fattigare allmogens hufvudsakliga födoämne. Bland de härader, hvaraf 
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dessa fögderier utgöras, är Marks, särdeles med afseende å arealen af den bärande jorden, starkt bebodt af 
en befolkning, som lefver till största delen af väfnadsindustrien, idkad dels vid de flera i orten anlagda fa
briker, dels i hemmen med förlag af vissa så kallade förläggare, hvilka till bearbetning utlemna garn och 
emottaga väfnaderne tillverkade, för att sedermera vidare appretera dem, som erfordra sådant, samt afsätta dem 
till de gårdfarihandlande, hvilka åter hufvudsakligen äro boende i Kinds, Redvägs och Ås härader, hvarest 
jemväl tillverkas betydligt väfnader, samt städerne Borås och Ulricehamn. Den sydvestra intill Halland grän
sande delen af Mark är likväl till följd af en jemförelsevis bättre jordmån mera egnad åt åkerbruk, som 
också der, likasom öfverhufvud inom hela denna ort, och särdeles af förläggarne, börjar idkas med mycken 
ifver och alldeles oerhörda kostnader, till följd af markens ytterst stenbundna beskaffenhet. Oaktadt denna 
täta, hufvudsakligen industriidkande befolkning, hvilken i allmänhet, åtminstone i jemförelse med hvad från 
andra länder om en sådan erfares, utmärker sig för en efter tillgångarne lämpad snygghet, ordning och sed
lighet, hafva under den tid denna berättelse omfattar, och inom hvilken faller den kris och tryckning, som 
menligt känts inom hela händelsverlden, förhållandena i denna ort varit bättre, än man kunnat vänta, hvar-
till orsaken torde vara att söka deri, att tillverkningen hufvudsakligen afser de arbetande klassemes behof, 
hvilka måste fyllas; samt att förläggarne, inånga till antalet, berömvärdt sökt att jemväl under den onda 
tiden uppehålla arbetet. Det är först efter periodens slut som de stegrade priserne och den minskade till
gången å bomull nödgat förläggarne att nedsätta tillverkningen, hvilket förorsakat trångmål och nöd bland 
de arbetande. 

I Bollebygds härad, der skogsafverkning och forslande utgöra de hufvudsakliga näringarne jemte det 
inskränkta jordbruket, är folkkarakteren, i följd deraf, något rå, men större osedlighet finnes likväl ej. 

Af befolkningen utgöres icke allenast den allra största delen, men äfven en jemförelsevis större del 
6n sannolikt inom Rikets flesta län, af allmoge, bland hvilken många genom företrädesvis industriel företag
samhet bringat sig upp till välstånd och en del jemväl till betydlig förmögenhet. Alla de så kallade förläg
garne inom de väfnadsidkande distrikterne och jemväl flera bland fabriksidkare tillhöra denna klass och hafva 
nästan utan undantag sjelfve förvärfvat sin förmögenhet. Af större jordpossessioner finnas inom länet ytterst 
få. En allmän bildning är temligen allmänt spridd, jemförelsevis likväl mindre i länets sydligaste och nord
ligare delar såsom mera aflägsna från alla kommunikationer. Företagsamhet och en liflig spekulationsanda 
äro, särdeles i de industriidkande distrikterne, allmänt rådande. 

Byggnadssättet utvisar en tilltagande smak för ordning och ett prydligare skick, och ehuru timmer i 
allmänhet dertill användes, har på ett och annat ställe stenbyggnader, särdeles till uthus, blifvit uppförda. 

I fråga om lefnadssättet klagas från länets olika delar öfver en, särdeles under de senare åren, hastigt 
spridd benägenhet för lyx och ett öfverflöd, som icke står i förhållande till de genom betydligt förhöjda ar
betslöner ökade, men likväl otillräckliga tillgångarne. Man anser inom orten den samtidigt härmed förändrade 
tull-lagstiftningen vara orsaken till denna, i jemförelse med fordna enklare vanor märkbara benägenhet 
öfverflöd, hvartill likväl torde hafva bidragit de under åren 1854—1856 inträffade, för landet gynnsamma kon
junkturer, hvarigenom penningetillgången hastigt ökades. 

Fyllerilasten är, om man afser allmogen i deras hem, synbarligen i aftagande. Utskänknings- och u 
minuteringsställen finnas, efter hvad i det följande skall anföras, på landet ytterst få. Den tillåtna bränvms-
handeln har också minskats, ehuru bland idkarne af landthandel de finnas, som fortfarande på otillåtligt sä» 
sprida rusgifvande drycker och, trotsande polismaktens alla bemödanden, till kringgående af lagstiftningen 
utvägar, som domaremakten anser af lagen oåtkomliga. En del af dessa landthandlande, ibland hvilka 
och hållet saknas den korps-anda, som i viss mån tillbakahåller en obehörig vinningslystnad hos köpmans
klassen, anses i allmänhet icke fördelaktigt inverka på allmogen. Vid dess besök i städerne finner man . 
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fortfarande flere bland allmogen öfverlastade, och i de orter, som närmast omgifva städerne, är tillståndet 
således mindre tillfredsställande. 

Beträffande sedligheten i öfrigt är tillståndet inom länet fortfarande godt, och den förändring i förhål
landet till vissa andra län, som visar sig af Justitie-Statsministerns underdåniga berättelse öfver brottmåls
statistiken för åren 1857—1858, torde härleda sig af åtalen för öfverträdelser af den nya bränvinslagstift-

o 

ningen. Åtskilliga gröfre förbrytelser äro begångna af personer från angränsande läns kustbefolkning, hvilka 
öfver Göta Elf ingå i länets sydligare del. 

I afseende å religionen hafva otillräckliga kunskaper samt en bristfällig eller felaktig och kärlekslös un
dervisning i dess grundsanningar på åtskilliga ställen föranledt en brist, ett otillfredsställdt andligt behof hos 
folket, som lemnar spelrum för de kringvandrare, hvilka söka sprida sina meningar, vanligen villomeningar. 
Bland dessa må nämnas, utom de af den s. k. Fosterlands-stiftelsen utsända kolportörer, hvilka stundom röja 
en särdeles ringa bildning, mormonismen, som, ehuru antalet af dess anhängare inom länet är ringa, dock 
stundom lyckas att skörda några offer. Detta gäller dels Redvägs härad, hvarest ett samfund af dessa olycks-
offer till ett antal af omkring 30 lärer finnas, dels trakten kring Wenersborg och Sundals härad, hvarest åt
skilliga predikanter från Göteborg eller Hallands län lyckats bedraga ett lika antal, af hvilka några redan 
begifvit sig till Amerika. Presterskapet har med nit, men med olika framgång bemödat sig att återföra de 
vilseledde, och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande har, der bedrägeri synbarligen varit driffjäder till uppträ
dandet, deremot begagnat lagliga medel. Antalet af anhängarne torde nu icke uppgå till mera än 15 ä 20 
personer, bland hvilka några ännu kunna räddas. 

o 

Inom Blidsbergs socken af Redvägs härad samt angränsande As härad äfvensom Frökinds, Wartofta 
och Mo härader af Skaraborgs och Jönköpings län, har uppstått en sekt, som synes närma sig Qväkare, be
stående af omkring 150 personer och hvilka beredt sig en egen lokal för sina andaktsöfningar, men i af
seende å hvilka, enär de ej gjort sig kända för oordning eller osedlighet, Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 
ej hittills velat vidtaga någon åtgärd. I öfrigt visar sig flerestädes en benägenhet för andaktsöfningar, som, 
om de ledas af ett nitiskt och framförallt upplyst och insigtsfullt presterskap, lofvar allt godt; men ansprå
ken på dessa egenskaper hos presterskapet stegras i samma mån, som de alltmera utbredda olika lärosatserne 
och en mindre grundlig bildning ger näring åt tviflet. Forskningens utsträckning jemväl till religösa frigör 
kan ej mera hämmas. Hvarje bemödande af den offentliga magten att utestänga pröfningens ljus eller villo
meningars irrbloss från dessa hittills för dem gömda schakter är fruktlöst, förökar lågan eller bidrager till 
explosion. Den pligt, som dervid åligger religionsläraren, stödd på en verklig upplysning och bildning, är 
att åt det andliga behofvet gifva en god rigtning och utrota eller vederlägga vidskepelsen. Den hos allmo
gen ännu bibehållna aktningen för religionslärarens kall, der den förhöjes af en allmän aktning för hans 
Parson, ger stöd åt hans lärdomar, hans råd och hans varningar, och i denna ort, mera än måhända^i många 
andra, der ett större antal bildade så kallade ståndspersoner inverka på allmogen, är dess moraliska och re-
"giösa begrepp i väsentlig mån beroende af presterskapets upplysta nit och verksamhet för det goda. Här-
"1 förutsattes likväl hos Presterskapet en bildning och en menniskokännedom, som hos en del deraf, med 
"änsigt till den vanlottade belägenhet, hvari denna del i ekonomiskt afseende befinner sig, knappt kan för
entas. Kongl. Maj:ts Befallningshafvande kan ej underlåta att i underdånighet fästa uppmärksamhet på vig-

n deraf, att, jemte befordrandet af den presterliga bildningen, Presterskapet dels öfvervakas, dels uppmun-
^ i sitt mödosamma och ansvarsfulla kall. 

Ett skyttegille bildades 1860 inom Kinds härad. Sedermera, men efter den tid denna berättelse omfat-
ar. äro skarpskytteföreningar bildade inom flera af länets städer och jemväl i vissa härader. 
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3 . Näringar. 

I få bland rikets län torde näringarne vara så mångfaldiga som inom Elfsborgs. Bland dessa böra i 
första rummet nämnas: 

o 

A) Åkerbruk och B) Boskapsskötsel. I Sundals, Nordals, Wäne, Bjerke, Flundre, den vestra delen af 
Kullings samt Ale och Wedtle härader, der, i allmänhet taladt, en bördigare jordmån gynnar jordbruket. ar 
detta hufvudnäringen, nästan med uteslutande af öfriga, och likväl är i fråga om dess utveckling, åtminstone 
hvad angår allmogen på Dalsland, ganska mycket att önska. I Tössbo härad af nämnde landskap, der jord
bruket jemväl är hufvudnäring, bedrifves det jemförelsevis bättre. I den öfriga delen af Kullings och Gase-
neds härader, der marken är synnerligt stenbunden och jordmånen mindre god, hafva sedan laga skiften nä
stan öfverallt framgått, odlingar i senare tider raskt bedrifvits, och jordbruket betydligt framskridit. Likaså 
i Marks, Kinds och Redvägs härader, der särdeles i de båda förstnämnda de så kallade förläggarne och de 
gårdfarihandlande i detta afseende lemnat berömvärda föredömen, och hvad särskildt Mark angår, med til!-
hjelp af de mergellager, som finnas vid Wiska-åns stränder, fört jordbruket och, i sammanhang dermed, bo
skapsskötseln betydligt framåt. I den dalgång, som omgifver denna å och utgöres af Fritsla, Örby, Kinna, 
Berghems, Kattunga och Surteby socknar samt Istorps pastorat, är jordmånen också bördigare, och jordbruket 
har dels redan vunnit, dels lofvar en vacker utveckling, hvartill i väsentlig mån bidragit sänkningen af sjön 
Weselången, hvarigenom 2,000 tunnland blifvit sädesbärande. Den öfriga delen af Marks äfvensom Bolie-

o 

bygds, Kinds, Redvägs, Wedens och As härader äro bergbundna, och innevånarne måste således jemte jord
bruket söka sin utkomst i binäringar. Till följd af de betydliga och med alldeles oerhörda kostnader för den 
oundgängliga stenbrytningen förenade odlingar, som i senare tider här skett, och de landvinningar, som gjorts 
genom sänkning af sjöar och mader, bland hvilka må nämnas Asunden i Kinds och Redvägs härad, hvarige
nom vunnits 1,800 tunnland, Lenghems mader i Kinds härad, hvarigenom vunnits 264 tunnland, samt Asarps 
mader i Redvägs härad, hvarigenom vunnits 2,000 tunnland jord, har spannmålsproduktionen äfven här stigit 
betydligt och i större proportion än folkmängden; så att behofvet af spanmål från andra orter, hvilket i se
naste fem årsberättelsen upptogs till omkring 90,000 tunnor, betydligt minskats. Detta behof uppskattas nu
mera till omkring 40,000 tunnor, hvilket tillföres orten dels från Skaraborgs län, dels från Halland eller 
Göteborg. 

I de orter, der åkerbruket är hufvudnäring, är ett sjuårigt vexelbruk det allmänna och börjar smånin
gom uttränga ensädet, äfven der detsamma hittills varit allrådande. Med afseende å jordens, i jemförelse med 
andra orter, mindre starka beskaffenhet måste gödning flitigt användas, och till förökande af den efter krea
turen fallande spillning blandas densamma med dyjord, i skogstrakterne jemväl med sönderhackadt grann?-
Afven kalk har i senare tider blifvit använd till jordens förbättrande. 

Jordens behöriga afdikning, på Dal särdeles försummad, är bättre iakttagen inom de bördigare bära-
derne af Westgötadelen, hvarest å åtskilliga egendomar, liksom i Marks härad, af de så kallade förläggarn^ 
underdikning jemväl är verkställd. Mera än genom odlingen har sädesproduktionen blifvit, och säkrare kan 
den äfven framgent blifva ökad medelst ett, så vidt lokala förhållanden medgifva, förbättradt bruk af den 
gamla jorden. Odlingar böra icke befrämjas annorlunda, än i samband med det redan stadgade jordbruKe • 
De böra organiskt förstärka detta, men icke såsom skadliga utväxter förtära dess kraft. 

Trädgårdsskötsel och fruktodling bedrifvas blott å större egendomar, äfvensom i granskapet af städern i 
dock vill det synas, som om allmogen började inse vigten af fruktträdsplantering. 

Odling af humla till afsalu idkas egentligen blott inom Dalskogs socken af Nordals härad, samt so 
delen af Kinds härad. 

Föremål för odling äro, af sädesslag, förnämligast råg och hafre, i mindre mån korn, hvete och ar 
Odlingen af råg och vid större jordbruk äfven hvete har likväl i väsentlig mån tilltagit, men hafre är b a 
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allmogen fortfarande hufvudsädet. Jemte den allmännast förekommande så kallade Larsmässerågen, odlas 

efter potatessäde ett slags senråg, som likväl anses mindre gifvande. Äfven vårråg och vårhvete användas, 

ehuru i mindre skala. I de delar af länet, som angränsa Göta elf, odlas mera ärter samt bönor, mindre hafre. 

Lin trifves öfver allt inom länet, men odlingen deraf har, till följd af den stigande förbrukningen af bomull, 

betydligen aftagit. Inom Wäne och Marks fögderier, i södra delen af hvilket senare drällsväfnader tillverkas 

till afsalu, förekommer likväl odlingen af denna växt till icke obetydlig myckenhet. 

Spanmålspriserne hafva, ehuru, med afseende å länets vidd, betydligt omvexlande inom de särskilda or-

terne, i medeltal utgjort: uti Wenersborgs, Alingsås och Åmåls städer med angränsande och närbelägne hä

rader: för Hvete 20 K:dr, Råg 15 R:dr, Korn 11 R:dr, Blandsäd, i Råg och 5 Hafre, 9 R:dr 67 öre, Hafre 7 

R:dr, Ärter 16 R:dr, samt för Borås och Ulricehamns städer med grannskap: för Hvete 22 R:dr, Råg 16 R:dr, 

Korn 12 ä 13 R:dr, Blandsäd 10 R:dr, Hafre 7 R:dr, Ärter 16 R:dr. 

Af rotfrukter hafva af dem, som beflita sig om ett mera utveckladt jordbruk, jemte potatis, som före

kommer allmänt och i den södra delen af länet till stor mängd, jemväl odlats rofvor och hvita morötter; 

men detta har ej ännu mera allmänt spridt sig bland allmogen, som fortfarande åsidosätter kreaturens ända-

niålsenligare utfodring. JJötillgången är också i allmänhet otillräcklig. 

Till följd häraf har Boskapsskötseln bland allmogen ej ännu upjjnått någon högre utveckling, och 

oaktadt de föredömen, som lemnats af åtskilliga större jordägare, samt ehuru ett ganska betydligt antal meje

rier efter förbättrade methoder äro inom länet anlagde, till exempel vid Qvantensburg, Hede, Gräfsnäs, Hane

ström, Alfhem, Kilanda, öjared, Flöda, Almekärr, Aspenäs, Hulan, Lerjeholm, Steken, Bosered, Gunnaryd, To-

lered, Nolhaga, Wårgårda, Torpa, Finneby med flere, så återstår i fråga om tillgodogörande af ladugårdens 

alster mycket att önska. 

Någon af sättning i större skala af kreatur på Göteborg, provinsens förnämsta konsumtionsort, har icke 

uppstått, om man undantager från vissa större egendomar. Ladugårdsprodukter åter afyttras dit, icke alle

nast från berörde mejerier, utan inom dit angränsande delarne af länet äfven af allmogen, ehuru icke till 

den grad, som man kunde förvänta. För den del af länet, som omgifver Borås, utgör åter denna stad en god 

afsättningsort för ladugårdsprodukter, hvilka till en del äfven ditföras från Skaraborgs län. Enahanda är för

hållandet med Wenersborg. Jemväl å Svenljunga kreatursmarknad afyttras en del slagtkreatur till andra or

ter; men en stor del af de kreatur, som der försäljas, ditföres från andra håll. Från Dalsland åter afyttras 

kreatur till Norge, likväl ej i större skala. 

Ehuru således ladugården och boskapsskötseln lemna något öfverskott utöfver ortens egen förbrukning, 

motsvarar detta icke ph långt när livad länets utsträckning och för boskapsskötseln g}rnnande förhållanden 

lofva. Åtgärder- äro ock vidtagne till förbättrande af kreatursraceme, af hvilka, livad först angår hornboska

p s förut endast funnits en förbättrad, införskrifven genom Alströmer, och hvilken ännu finnes på Kobergs 

säteri. Jemte det Staten tillhöriga, å Gräfsnäs förlagda StamMländeri, äro nemligen, dels genom Länets Norra 

Hushållnings-Sällskaps försorg, i denna del af länet inrättade tre Stamholländerier af Ayrshirerace, dels i södra 

delen af länet, af ett i sådant ändamål bildadt bolag, ordnadt ett Holländeri af samma race och ännu ett 

under anordning; hvarförutom genom flera inköpta och utsatta tjurar af denna race spridandet deraf befor

drats. Redan före förläggandet af Statens holländeri till Gräfsnäs, var den der varande betydliga boskapshjord 

genom korsning med Ayrshiredjur förbättrad, och på Baldersnäs å Dalsland är genom korsning med inför-

sknfna djur af korthornsrace boskapen derstädes förädlad. 

Till förbättrande af den i orten varande hästrace, hvilken, med undantag måhända för norra delen af 

Island, icke är särdeles utmärkt, användas dels de från Kronans stuterier utgångne, för norx-a delen af länet 

tAndsh.-Emb. utt Elfsborg$ län \md. ber. för åren 185G—18G0. 2 

Tab. N:o 3. 



10 Elfsborgs län. Handelspriser å kreatur m. m. Landtbruksskolor. Jordbruksarbetare. Arbetslöner m. m. 

i Wenersborgs stad och å Nolhaga, samt för södra delen i Borås stad och å Silarp, af Redvägs härad ttt-
ställda hingstar, samt dels sådane som af Norra Hushållnings-Sällskapet blifvit inköpta. 

Jemväl för svin- och fårafvelns förbättrande hafva afvelsdjur genom Hushållnings-Sällskapets försor 
o Ö 

blifvit införskrifne. A Nolhaga finnes ett schäferi af ädlare får. 
Handelspriserne å kreatur, som i början af perioden stegrades, hafva åter nedgått och utgöra: för «oda 

hästar 150 å 250 R:dr; för tjurar och oxar om 12 qvarter, 100 å 150; för kor 60 å 100 R:dr R:mt; fijt 

ladugårdsprodukter: smör från 36 till 60 öre per skålpund med afseende å olika årstider; för skunnnjölksost 
16 ä 30 öre per skålpund; och för ägg 50 å 70 öre per tjog. 

Jemte de af länets två Hushållnings-Sällskap vidtagne åtgärder för förbättrande af kreatursraceme 
hafva Hushållnings-Sällskapen nitiskt verkat för bibringandet af insigt i och uppmuntrande af ett bättre och 
ändamålsenligare åkerbruk och boskapsskötsel äfvensom skogshushållning och binäringar, genom föranstaltande 
af allmänna expositioner, och utdelande af premier för jordbruksalster, åkerbruksredskap och alster af fabriker 
eller husflit. Inom begge Sällskapen äro filialajdelningar stiftade, hvilka i väsentlig mån underlätta Sällska
pens bemödanden. 

En lägre landtbruksshola med understöd af statsmedel är inrättad å egendomen Dagsholm å Dalsland, 
stående under tillsyn af Norra Hushållnings-Sällskapets Förvaltnings-Utskott och flitigt besökt af ynglingar 
från länet. Af enskild person är jemväl inom Liareds socken af Redvägs härad inrättad en mindre landtbmk-
skola, der dock endast ett mindre antal af sökande lärlingar kunnat antagas. Behofvet af en sådan anstalt 
för denna del af länet, der jordbruket med dess binäringar har helt annan karakter än i öfriga delar, och 
hvarom Kongl. Maj:ts Befallningshafvande gjort underdånig hemställan, vitsordas häraf. 

Bränvinsbränning idkas på Dalsland numera endast i ett större bränneri, men i länets Westgötadel i 
flera sådane. Den är genom den afsättning af potatis, som den bereder, af icke ringa vigt för orten. Span-
mål åter förbrukas dertill icke i stor mängd. 

Tillgången på arbetare för jordbruket torde i allmänhet motsvara behofvet. Från Dalsland utvandra 
årligen arbetare till stort antal till Norge, hvarifrån de stundom först efter flera års förlopp återvända, 

o 

utan att likväl derifrån hemföra någon betydligare behållning. A de större egendomarne bedrifves arbetet 
genom jordtorpare, i öfrigt genom tjenare i husbondens bröd, mindre genom statfolk och med biträde af 
backstugusittare. 

Arbetslönerna hafva i allmänhet utgjort: för mansdagsverken 67 å 75 öre under vintermånaderne samt 
1 R:dr å 1 R:dr 25 öre under sommaren, och för qvinsdagsverken 42 öre vintertiden och 67 öre sommarti
den. Arbetslönerne äro i allmänhet högre på Dalsland, uppgående der ända till 1 R:dr 50 öre för mansdags
verken och 75 öre för qvinsdagsverken, sommartiden. 

Understöd af allmänna medel har, med anledning af på hvarandra följande hagelskada och missväxt un
der åren 1857 och 1859, beviljats åtskilliga socknar af Dalsland, till ett sammanräknadt belopp af 186,101' 
R:dr R:mt. 

Jordens inhägnande genom stängsel har på slättbygden af länet något förminskats. Härtill har i va-
sendtlig mån bidragit, jemte dyrheten på stängselvirke, Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes åtgärd, att anbe
falla borttagande af grindar öfver allmänna vägar å alla ställen, der särskilda orsaker ej kunnat anföras 1" 
deras bibehållande, hvilken åtgärd, på vissa ställen öfverklagad, likväl flerstädes vunnit bifall, sedan erfarennc 
vunnits, att mindre ofred af kreatur åstadkommes än då grindarne, som ofta af vägfarande lemnades öppna, 
qvarstodo. I skogsbygden bibehålles mera allmänt stängsel, hvartill ganska allmänt användas stenmurar. 

C) Skogshushållning. De inom länet belägna för Kongl. Maj:ts och Kronans räkning förvaltade skogar a 
1) Kronoparken Halle och Hunneberg 12,729 tunnland, hvarutaf likväl en del år belägen inom Skara

borgs län. Skogshushållningen har bedrifvits efter fastställd trakthugjmiiiÄS-indelning sedan år 1831. ö: l 

Tab. N:o 4. 
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ningen af sjön Eldmörjan å Hunneberg är under den tid berättelsen omfattar år 1857 fullbordad. Resulta-
terne af denna sjösänkning hafva ännu icke kunnat visa sig, men förslag till skogskultur å den genom sänk
ningen torrlagda marken är uppgjordt och till Skogsstyrelsen insändt. Afverkningsbeloppet inhemtas af vid-
fogade tabell N:o 4; 

2) Kronoparken Weden, utgörande den Kronan behållna delen af kronoallmänningen med samma namn, 
uppmätt och taxerad åren 1855 och 1856 och utgörande 800 tunnland. Ordinarie afverkningen, beroende på 
stadfästelse af det uppgjorda förslaget till indelning för trakthuggning, har efter år 1858, då detta förslag 
stadfästades, fortgått; 

3) Kronoparken Edsmären, i Gäseneds härad, utgörande 2,953 tunnland, skoglös sedan längre tid till
baka, är afsedd att genom frösådd och plantering bringas till skogsbördighet, hvarmed början blifvit gjord år 
1840 och fröbesåningen derefter fortgått till år 1860, då den ordinarie skogskulturen dera fullbordades. Då 
någon afverkning dera icke ännu ägt rum, har denna kronopark icke gifvit annan inkomst än genom årligen 
försålde höslotter, hvilka lemnat den behållning tabellen utvisar. 

Under tillsyn af länets kronobetjening står jemväl allmänningen Kuleskog med Bisveden om 1,273 tunn
land. Dessa skogar, ehuru egentligen tillhörande Bjerke härad, hafva, enär häradsboerne förnekat utgifva 
kostnaden för deras uppmätning och indelning till trakthuggning, blifvit på Kongl. Maj:ts och Kronans be
kostnad uppmätte och taxerade år 1856—1857, samt indelningsförslaget stadfästadt år 1859, hvarefter af
verkningen derstädes fortgått på saft tabellen utvisar, och effekterne på auktion blifvit försålde samt medlen 
i Ränteriet inlevererade. 

Allmänningen Brevikshult, om 3,670 tunnland, tillhörig Kullings härad, förvaltad genom en af häradet 
utsedd Direktion, är jemväl indelad till trakthuggning; afverkningsbeloppet inhemtas af vidfogade tabell. 

Jemte det här ofvan antydda inkomstbelopp, som de Kongl. Maj:t och Kronan tillhöriga skogar inbringa, 
hafva jemväl influtit afgifter för begagnadt mulbete å kronoparkerne Halle- och Hunneberg till belopp i me
deltal af 501 R:dr 48 öre årligen. 

Inom länet finnas visserligen skogar, tillhöriga boställen och fromma stiftelser, till ett icke obetydligt be
lopp, men arealen af dessa skogar kan ej bestämdt uppgifvas, vid hvilket förhållande Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande icke vågar att genom en approximativ beräkning möjligen missleda omdömet, Dessa skogar 
användas i öfverensstämmelse med de efter samråd med Jägeribetjeningen vid laga af- och tillträdessyner 
meddelade föreskrifter, och torde i allmänhet lemna föga tillgång till afverkning utöfver husbehofvet, der de 
ens dertill äro tillräckliga. Härifrån utgör tillfälligtvis Sergeantbostället Strömsäter å Dalsland ett undantag. 
Dess skog, som år 1857—1858 indelades till trakthuggning med beräkning att af årliga afverkningens öfver-
skott af byggnadseffekter skulle bispringas närbelägna behöfvande militieboställen, har genom derstädes upp
kommen skogseld blifvit skadad; och efter verkställd huggning och försäljning af brandskadad trindved, har 
härigenom beredts Militieboställskassan en kontant behållning af cirka 2,000 R:dr R:mt. 

Jägeribetjeningen utgöres af 1 öfveijägmästare, 2 öfverjägare och 15 Skogvaktare samt bevakare, deraf 
"o anställde 9 å Halle och Hunneberg, 1 å Weden, 3 på Edsmären, 1 å Kuleskog och Risveden samt 1 a. 
Brevikshult. 

Hvad angår de enskildes hushållning med sina skogar, så borde inom As, Gäseneds, Kullings och en 
del af Redvägs härader, till största delen bestående af bergiga eller stenbundna marker, i fordna tider be
vuxna med herrliga skogar, dels af ek och bok, dels af tall och gran, skogshushållningen kunnat intaga ett 
lramstående rum, men beklagligen är största delen af dessa skogar redan förstörd, så att i norra hälften af 
kullings samt Gäseneds härad i allmänhet, med undantag afNorunga ochLjurs socknar, saknas ved till husbehof. 

De flera i dessa trakter belägna, emellan jordägare fördelade, håradsallmänningar äro med ofvannämnde 
undantag samtligen nedhuggna, och de nakna stenbundna fälten, af hvilka en del gifvits den karakteristiska 
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benämningen Svältor, äfvensom de kala bergsryggarne, ytterligare förhErjade genom svedjande, lernna ett be-
dröfligt bevis emot den förväntan på den enskildes omvårdnad om sin egendom, som låg till grund för Stats
makternas beslut om denna fördelning. 

Inom Kinds, Wedens, Bollebygds och den återstående delen af Redvägs härader, har förstöringen af 
skogen visserligen också tendigen ohejdadt fortgått, men här finnes likväl ännu skog, såväl till husbehof som 
till afsalu, och hvarigenom, särdeles hvad sistnämnde härad angår, hvarifrån trädvaror med någon lätthet trans
porteras till Göteborg, en väsentlig inkomstkälla åt allmogen beredes. Beträffande åter Kinds och Wedens 
härader, har bristen på kommunikationsmedel föranledt så låga priser, att afverknings- och transportkostnad 
icke kunnat betäckas, hvilket också i sin mån verkat likgiltighet för skogshushållningen. 

De jernvägsanläggningar, som dels skett, dels äro under fullbordan, äfvensom en ifrågasatt kanalisering 
af ån Ätran, komma utan tvifvel att förändra förhållandet härutinnan. Inom Redvägs härad är också redan 
vid Säby ett större sågverk anlagdt, med en betydlig afverkning. I södra delen af Kinds härad äger till
verkning rum af tjära, beck och pottaska, hvilket afyttras dels till Hallands län, dels till Göteborg, pottaskan 
vid glasbruk i orten. Jemväl ved försäljes från denna ort till icke obetydliga belopp till Göteborg. 

I Marks härad är, med undantag af Seglora, Sätila, samt en del af Torestorps och Kongsäters pastora-
ter, föga skog i behåll, och flerestädes saknas deraf till husbehof. 

Från Flundre och Bjerke härader, der skogen åtminstone jemförelsevis något bättre vårdats, äfvensom 
från den ringa del af Wäne härad, der skog finnes, samt från skogbärande hemman i Lundby, Skallsjö och 
Lerums socknar af Wedtle härad, föras utför Göta elf eller på jernvägen ved och byggnadsmaterialier till 
Göteborg. Inom Ale härad äro skogarne hårdt medtagna, samt Skepplanda, Starrkärr och Nödinge socknar 
äfvensom Magra socken af Bjerke härad skoglösa. 

I Wedbo, till en del jemväl i Tössbo och Walbo härader af Dalsland, hvilka varit och till en del ännu 
äro skogbeväxta, har skogsafverkningen, till följd af de stegrade priserne å skogsprodukter under den tid 
berättelsen omfattar, bedrifvits med mycken ifver och lemnat en betydlig inkomst. Timret försågas till nå
gon del vid de i orten befintlige sågverk, men föres i öfrigt, till följd af bristande kommunikationer, genom 
flottleder dels till Fredrikshall i Norge, dels till de flera i Göta elf belägna sågverk. Denna brist på kom
munikationer utgör det väsentligaste hinder för denna landsorts framåtskridande, enär icke allenast de der 
belägna jernbruk deraf hämmas i sin utveckling, men äfven skogens alster så nedtryckas i pris, att något 
intresse för skogens vård ej kan uppstå. Också har svedjande och deraf föranledda skogseldar orsakat betyd
liga härjningar, hvilka likväl i senare tider minskats, sedan Kronobetjeningen anbefallts att hålla hand öfver 
iakttagande af lagens stadgande om otillåtet svedjande. 

Inom Sundals och till en del äfven Nordals härad är jemväl brist på skog. 
Priserne å skogseffekter år 1860 utgjorde ungefärligen för en tolft timmer 15 ä 18 R:dr, en tolft fin

skurna halfbottenbräder 8 å 10 R:dr, en tolft dito grofskurne af furu 4 å 5 R:dr, af gran 3 ä 4 R:dr, en 
famn björkved 11 ä 14 R:dr, en dito furuved 7 ä 9 R:dr och en dito granved 6 a 8 R-.dr, allt R:mt. 

Till följd af minskad tillgång på ved, har, der torftägt finnes, torf börjat användas såsom surrogat för 
ved. Förtjenstfulla och lyckade bemödanden äro vid Rådanefors bruk gjorda att genom en enkel maskin be
reda torf till användande jemväl vid jerntillverkningen, och man hoppas att jemväl lyckas göra den använd
bar för ångmaskiner. 

För åstadkommande af en återgång från den gräsliga missvård om skogen, som Kongl. Maj:ts Befau-
ningshafvande nödgas omförmäla, äro åtskillige åtgärder i senaste tider vidtagne, hvaraf resultaterne likväl 
ännu icke kunnat visa sig. Jemte den till underdånig följd af Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 20 Januari 1860 
för Statens räkning inrättade skogsskola å Hunneberg, hvilken redan samma år trädde i verksamhet, ar lör 
södra delen af länet, genom dervarande Hushållnings-Sällskaps försorg, med bidrag af statsmedel till belopp 
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af 1,500 R:dr årligen, å öfverjägare-bostället Starrholmen på kronoparken Edsmören inrättad en skogsskola, 
hvars verksamhet begynte den 1 Oktober 1859, och hvarifrån, under år 1860, sex elever utgingo. Länets. 
Xorra Hushållnings-Sällskap åter aflönar tvenne skogsplantörer, för att tillhandagå allmänheten med råd och 
upplysningar om skoglösa markers tillgodogörande genom skogskultur, för hvilket andamål skogsfrö kostnads
fritt tillhandahålles af Sällskapet. De skoglösa marker, som sålunda blifvit försatta i skogsbördigt skick, 
uppgå likväl ännu endast till 170 tunnland. 

Den af Kongl. Maj:t efter den tid berättelsen omfattar beslutade skogsplantering å de delar af »Sval-
törne», som för Kongl. Maj:ts och Kronans räkning komma att inköpas, äfvensom planteringen å den till följd 
af Kongl. Maj:ts nådiga beslut inlösta häradsallmänningen Trenningshult, skall också utan tvifvel genom de 
föredömen som sålunda lemnas, hos allmänheten väcka håg för skogsodling, äfvensom förbättrade kommuni
kationsanstalter och derigenom beredt tillfälle till afsättning af skogsprodukter skola uppväcka intresse för en 
ändamålsenligare vård af denna för en stor del af länet vigtiga näringsgren. 

D) Antalet af dödade rofdjur och af dessa dödade husdjur inhemtas af vidfogade tabeller N:is 5 
ocli 6. Inom Sundals och Marks fögderier samt Wäne, Flundre, Bjerke och Ale härader äro föreningar 
om sammanskott till premier för rofdjurs utödande träffade; och utgå dessa premier till något olika belopp. 

E) Bergs- och brnkshandtering. Brnkshandtering bedrifves hufvudsakligen i Wedbo härad; numera 
vid sju jernbruk: Loviseholm, Billingsfors, Bäckefors, Gustafsfors, Lennartsfors, Christinedal och Lilljefors, 
sedan det vid Katrineholm blifvit nedlagdt; i Tössbo härad vid fyra: Forssbacka, Pers by, Hanefors och Hvit-
Ianda; i Walbo härad vid tre: öxnäs, Rådanefors och Wågsäter; i Nordals härad vid ett: Upperud; i Wäne 
härad vid två: Kållerö och Jädersfors, sedan Turefors och Flöda bruk blifvit nedlagda samt vid önafors 
jerntillverkningen för längre tid tillbaka blifvit nedlagd; i Marks härad vid två och inom Kinds fögderi vid 
fem smärre manufakturverk samt ett tillkommet jernbruk vid Strömsfors. 

Antalet af ständige arbetare vid berörde jernbruk har i Wedbo och Tössbo härader utgjort 116 och vid 
de öfriga tillsammans 147 personer. 

Tillverkningen, hvars belopp 1860 uppgick till 29,892 skeppund, utgöres dels af stångjern, bland hvilket 
företrädesvis det vid Bäckefors tillverkade, uppgående jemväl till det ojemförligt största beloppet, som likväl 
i senaste tider till en del öfverflyttats till Billingsfors, är af utmärkt beskaffenhet, dels af stålbränning och 
manufaktursmide, som vid Rådanefors med nit bedrifvits, dels af god och eftersökt åkerbruksredskap, samt 
derstädes äfvensom vid Bäckefors och Billingsfors jemväl af gjutgods. Tackjern för tillverkningen vid berörde 
verk i Wedbo, Tössbo, Walbo samt Wäne härader tillföres nästan utan undantag från Wermland, sedan tack-
jernsblåsningen vid Billingsfors masugn upphört, och afsättningen sker förnämligast på Göteborg, från Gustafs
fors äfven till Norge samt från Kållerö, Jädersfors och Rådanefors jemväl på Uddevalla. För de i Kinds 
fögderi belägne verk hemtas materialier från Småland, företrädesvis från Unnaryds masugn. Flera försök till 
upptagande af grufvor hafva blifvit gjorda, särdeles på Dalsland, men icke lyckats. Då tillverkningen således 
måste grundas på köpt tackjern, har detta i senare tider betydligt hämmat tillverkningen, som också särdeles 
v'd de mindre verken blifvit nedsatt. På Dalsland, der jerntill verkningen är betydligast, och der ej mindre 
g°d vattentillgång än betydliga skogar synas erbjuda tillfälle till utveckling för denna näring, ehuru de se-
nare, särdeles i brukens närmaste granskap, äro starkt anlitade, och kolpriserne derigenom äfven betydligt 
Segrade, så att i senare tider stenkol blifvit använde, — hämmas utvecklingen jemväl af brist på kommuni
kationer. Då nemligen de flera ända till 12 mil in i landet gående sjöar och vattendrag, som genomgk pro-
yinsen, icke äro genom kanaler sins emellan förenade, så måste såväl tackjern som äfven till en del stenkol 
genom flera omlastningar, dels land-, dels sjövägen uppföras till bruken, samt tillverkningen åter utföras till 
Wenern, ehuru, på sätt i det följande skall anföras, detta behof med en jemförelsevis ringa kostnad kunde 
afyjelpas, och hvilket för jernhandteringens och för den i allmänhet fattiga ortens bestånd är oeftergifligt, 

Tabb. N:is 

5 och 6. 

Tab. N:o 7. 
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lifven med afseende på transporten af trädkol från aflägsnarc trakter till bruken. Kongl. Maj:ts Befallnin"shaf-
vande kan för den skull icke underlåta att på detta för ortens framtid så högst vigtiga ämne påkalla Kon<l. 
Maj:ts nådiga uppmärksamhet. 

Vid foten af Hunneberg finnas flera kalkstensbrott, som brännas vid 11 stycken kalkugnar, hvarjemtc vid 
Vargön finnes ett i senare tider anlagdt cemenibruk med icke obetydlig tillverkning jemväl för utrikes orter. 

Skifferbrott finnas flera på Dalsland, bland hvilka de vid Kjellsviken och Halängen i Dalskogs socken 
lemna den största tillverkning; denna föres landvägen till Sunnanå hamn och afsättes till stor del utom Linet. 

Ett mindre qvarnstensbrott finnes likaledes i Dalskogs socken, och tälgstensberg flerestädes å Norra 
Dalsland. 

F) Fabriker. Bland fabriker intaga bomullsspinnerierna första rummet. Enligt hvad tabellen N:o 7 utvisar, 
sysselsättas vid fyra af de inom länet befintlige fem mekaniska spinnerier (ett mindre vid Trollhättan är ej i 
gång) 1,018 arbetare. Tillverkningsvärdet utgör vid Tollereds fabrik i Wedtle härad 698,169 R:dr; vid Sjiin-
torps fabrik i Flundre härad 352,100 R:dr; vid Alefors i Ale härad 332,681 R:dr; och vid Rydal i Marks 
härad 950,100 R:dr. 

Af denna tillverkning användes en ganska stor del inom orten, dels till husväfnader, hvarom nedan, 
dels vid de så kallade Rydboholms Väfnads- och Tryckerifabriker, Rydboholm, Svaneholm och Wiskafors, med 
ett tillverkningsvärde af 1,039,714 ll:dr och 555 arbetare, dels vid Wiskaholms väfnadsfabrik i Borås stad 
med 50 arbetare, samt dels vid Källängs och Lydde Jaquard-fabriker, den förra med ett tillverkningsvärde af 
139,494 R:dr och den senare af 4,554 R:dr samt tillsammans 154 arbetare. Flera Färgerier, bland hvilka 
Bosterås med 63,962, Haga med 30,000, Johannesdal med 16,000, Rosendal med 15,000 och Ryd med 3,579 
R:dr tillverkningsvärde, sysselsättas hufvudsakligen med färgande af garn för husslöjden. 

Alla dessa i Marks härad belägna fabriker gifva, i förening med den här synnerligen utbildade husvöf-
nadsslöjden, åt denna ort karakteren af ett fabriksdistrikt, likväl af en egendomlig art. Med undantag af den 
mindre del af befolkningen, som är boende vid fabrikerne, äro de arbetande samtlige boende ute på lands
bygden, en stor del i förvärfvadé små stugor, med en tillhörande potatestäppa och bete för en ko, de öfriga 
i hyrda bostäder. Äfven den jordägande befolkningen, som i allmänhet har små jordlotter, sysselsätter sig 
med husväfnad. De emottaga af vissa förläggare garn, och återlemna det tillverkadt till väfnader. Denna 
husväfnad idkas ock, ehuru i något mindre skala, i Kinds och As härader och delas, med afseende å dess 
olika beskaffenhet, emellan de olika orterne, så, att i en trakt tillverkas de vanligast förekommande klädnings-
tyger, i en annan andra bomullstyger, dukar eller byxtyger, i en tredje uteslutande gardintyger, i en fjcrdc 
gröfre ylleväfnader blandade med hår, såsom hästtäcken, i en femte drällsväfnader m. m., hvarigenom arbets
skickligheten ökas; och torde värdet af ortens tillverkningar af detta slag kunna uppskattas till öfver sex 
millioner R:dr. 

För att bestämma en närings allmänna gagnelighet, är det likväl ej nog att känna beloppet af dess 
produktion, utan äfven dennas inverkan å organismen af hela landets eller ortens idoghet. Om man upp
märksamt betraktar näringslifvets alla yttringar, finner man, att emellan dess särskilda organer fordras en 
ömsesidig rörelse, en vexelverkan, hvarförutan allmän välmåga ej kan uppkomma. De så kallade sju hara-
derne utgöra i detta afseende ett sammanhängande helt. Sedan genom forslande af allmogen, synnerligen 
inom Bollebygds härad, rudimaterierna blifvit förda till de ofvannämnde spinnerierna och der tillverkade, 
emottages garnet, dels vid väfverifabrikerna, dels af de så kallade förläggarne, hvilka utlemna detsamma, hvar-
dera till flera hundrade väfverskor, förnämligast i Marks, Kinds, till en del äfven i Wedens härader. De så
lunda å fabrikerna eller genom husslöjd tillverkade väfnaderne utlemnas af förläggarne till de gårdfarihand-
lande, hufvudsakligen boende inom Kinds, Redvägs och Ås härader samt städerna Borås och Ulricehamn, 
hvilka sprida dem öfver hela riket äfvensom till Norge. Den häraf alstrade idoghet har hos befolkningen 
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framkallat en företagsamhet och spekulationsanda, som icke allenast bidragit att i denna i allmänhet magra 
bygd underhålla en stark befolkning, utan äfven beredt tillgång på kapitaler, hvilka särdeles i senare tider 
med förkärlek nedläggas på jordbruket och väsentligen uppdrifvit detsamma, så att spanmålsproduktionen 
växt i ännu större proportion än befolkningen. Den i statsekonomien uttalade grundsatsen om förmånen af 
konsumentens grannskap med eller närmande till producenten, samt af olika näringsgrenars bedrifvande inom 
ett land, har således här visat sig sann och detta till den grad, att, under det dessa näringar med en förvå
nande hastighet tillväxt, jordbruket samtidigt förbättrats, så att om det fortfarande utvecklar sig såsom under 
dessa fem år, orten snart torde komma att producera spanmål tillräcklig att nära den talrika befolkningen. 
Konungens Befallningshafvande bör likväl ej underlåta att anmärka, dels att den förändring i tull-lagstiftnin
gen, som vidtogs under det förflutna årtiondet, i förening med den inträffade handelskrisen, hämmande inver
kat på husslöjden, så att densamma, som dessförinnan ökades särdeles hastigt och 1856 uppgick till 27,072,736 
fot, 1858 nedgick till 18,156,784 fot och, ehuru den sedermera något stigit, likväl 1860 endast uppgick till 
22,147,290 fot; dels att den till följd af det Amerikanska kriget inträffade bomullsbristen hotar att i högsta 
grad menligt inverka på denna ort. 

Närmast i ordning efter bomulls- eller väfveri-industrien följa med afseende å dess betydenhet Sdgver-
hn, dels vid Trollhättan och Lilla Edet, hvilka sysselsätta 360 arbetare och lemna ett tillverkningsvärde af 
870,000 R:dr, hvartill virket ankommer öfver Wenern och till största delen köpes från Wermland och Dals
land, samt dels vid Upperud och Skåpafors, grundade till en del på egen stockfångst, men jemväl på köpt 
timmer. Tillverkningsvärdet vid dessa senare är i jemförelse med de förra betydligt mindre. Tillgång på tim
mer för de större sågverken har ännu ej alldeles saknats, men med afseende dera, dels att det måst hemtas 
från aflägsnare trakter och dels att priserne betydligt stegrats, är behållningen å dessa verk otvifvelaktigt 
något minskad. Den tid är också utan tvifvel att snart motse då denna tillgång kommer att ytterligare minskas. 

En vid Trollhättan anlagd Mekanisk verkstad med jerngjuteri sysselsatte, under året 1860, 80 arbetare 
och hade ett tillverkningsvärde af 106,156 R:dr, hvilket årligen högst betydligt ökas. Denna verkstad, hvar
till förtroendet alltmera växer, och hvarest flera ångmaskiner af utmärkt beskaffenhet tillverkas, lofvar att för 
denna och angränsande orter blifva af högsta vigt. 

Vid Trollhättan finnes jemväl ett Oljeslageri med ett tillverkningsvärde af 54,000 R:dr, en Fabrik för 
hredning af träd till pappersmassa med ett tillverkningsvärde af 60,000 R:dr, samt ett Pappersbruk med ett 
tillverkningsvärde af 6,600 R:dr. 

Alla dessa å Trollhättan anlagda fabriker lida af den olägenhet, att äganderätten till den grund, hvarå 
de äro uppförda, tillhör Trollhätte bolag, som enligt dess privilegier ej äger afyttra densamma. Detta föran
leder icke allenast en viss osäkerhet för fabriksidkarne, hvilka i saknad af grundäganderätten tveka att ned
lägga erforderliga kapitaler, utan äfven omöjlighet att emot inteckningssäkerhet upplåna dessa, och hämmar 
saltides deras vidare utveckling. 

Vid Limmareds Glasbruk i Tranemo socken af Kinds härad och det i sammanhang dermed anlagda 
Bollsjö Glasbruk, har tillverkningen under perioden bedrifvits med synnerlig omsorg, och värdet deraf stigit 
ll11 78,000 R:dr. Dessa bruk, ehuru belägna i en ort, som saknar alla kommunikationsanstalter, och hvars 
Produkter således måste föras på axel dels till Jönköping och dels till Statens vestra Stambana, afyttra lik-
väl dessa till alla orter af Riket. Råämnen finnas till större delen inom orten likasom tillgång på ved, hvil-

et; i förening med omsorg vid tillverkningen förklarar dess tillväxt. 

En Tapetfabrik i Ulricehamn, som sysselsätter 32 arbetare, bedrifves också särdeles förtjenstfullt, och 
afsuttas dess tillverkningar, kända för prydlighet och goda egenskaper, i åtskilliga orter af Riket. Äfven i 
'föga om denna gäller enahanda förhållande, eller att brist på kommunikationer försvårar utvecklingen; trans-
P°rten sker på axel till Statens stambana eller öfver Jönköping. 
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Tändstiksfabriker finnas: en i Wenersborg med ett tillverkningsvärde af 85,000 R:dr samt två under 
perioden anlagde, den ena å Lilla Edet med ett tillverkningsvärde af 3,600 R:dr, den andra i Åmål, hvars 
verksamhet började först mot slutet af denna period. 

Af Skeppsvarf finnes ett betydligare vid Trollhättan med dockbyggnad, ett vid Wenersborg samt åtskil-
lige mindre vid stränderne af Göta elf, hufvudsakligen för reparationer. 

Bland öfriga fabriker intaga dels Färgerierna med afseende å väfnadsindustrien och dels Garfveriema, 
bland hvilka vid ett i Wenersborgs stad tillverkningsvärdet uppgår till 35,000 R:dr, ett framstående rum. De 
fabriker, som äro belägna i Alingsås, gynnade till följd af den genom staden gående vestra Stambanan, hafva 
arbetet under förmånligare förhållanden än de öfriga, som lida af brist på kommunikationer, hvilken brist, 

o 

äfven der den under någon tid af året ej finnes, såsom i Wenersborg och Åmål, under den öfriga tiden ver
kar hämmande. 

Tegelbruk finnas flera, bland hvilka ett, under perioden nyanlagdt, vid Surte i Wedtle härad, intager 
förnämsta rummet, enär tillverkningen derstädes år 1860 utgjorde 3,500,000 murtegel samt 500,000 dikesrör. 
Från detta likasom från fyra andra i närheten af Göta elf belägna tegelbruk afyttras tillverkningen i Göte
borg, men för öfrigt endast inom orten. 

Mjöl- och sägqvamar för tulltägt finnas inom länet 938 stycken, deraf under perioden äro anlagda 47 
stycken. 

Bränvinsbränning har under sista året af perioden idkats vid 6 större och 220 mindre brännerier, hvilka 
senare dock numera, till följd af lagstiftningens förändring, upphört. 

Handtverkeriema, rörande antalet af hvilkas idkare bifogade tabell N:o 7 lemnar upplysning och hvilka 
i allmänhet visa ett förtjänstfullt sträfvande efter utbildning, gifva i öfrigt föga anledning till vidare yttrande. 
De anstalter, som, efter hvad i det följande kommer att anföras, blifvit gjorda för att bibringa lärlingarne 
bildning, skola, derest lättade kommunikationer derjemte bereda dem tillfälle att genom beseendet af fullän
dade arbeten öka sina insigter och utbilda smaken, bidraga till handtverkeriernes höjande till den punkt de 
böra intaga, för att i möjligaste måtto närma sig de sköna konsterna. 

Binäringar idkas af befolkningen allestädes, med undantag för de bördigare landsorterne, Sundals och 
Nordals samt Wäne och till en del Bjerke och Flundre härader. Dessa binäringar äro i allmänhet nödvän
diga äfven för jordbrukets tillväxt i ett nordiskt land, der endast under hälften af året menniskokraften kan 
användas omedelbart på jordens skötsel. Om denna drifvande kraft till en mångfaldig idoghet saknades, sa 
skulle länet omöjligen kunna underhålla sin folkmängd; och den vida mindre, som en föga fruktbar jord allena 
kunde föda, skulle hvarken äga förlag till dess skötsel eller den omtanka och arbetsdrift, som detta jordbruk 
fordrar. Man kan, säger en utmärkt författare, räkna en folkstock, men icke bestämdt i siffror uttrycka desä 
fysiska kraft, ännu mindre dess moraliska. En ovedersäglig erfarenhet bevisar ock, att denna i nordiska län
der är störst, der den minst under vintermånaderne ligger i dvala, och der den då genom flerfaldiga olikar
tade förrättningar och mödor mångsidigt öfvas. Skulle af en eller annan orsak dessa näringar tillbakahallas» 
så komme följderna deraf att snart utsträcka sig till jordbruket och öfriga näringsgrenar, att hindra deras 
framsteg och att hämma den vidare utvecklingen af den allmänna idoghet, hvaraf folkmängdens tillväxt ökat 
behofvet. Jemte väfnadsindustrien, som på sätt redan blifvit anfördt, företrädesvis sysselsätter de sju hära-
derne, men äfven i de öfriga bedrifves till husbehof, idkas af den företagsamma befolkningen mångfaldiga 
olika näringsgrenar. Så tillverkas i norra delen af Kinds härad kardor i större mängd jemväl till afsflttnfflg 
å andra orter. Trädarbeten af fat, tallrickar och askar tillverkas inom Kångedala pastorat af As härad; sim 
desarbeten inom Toarps socken af samma härad. I Wedens och Bollebygds härader, såsom skogbeväxta, sys
selsätta sig många med läggning och korgflätning. Med ett ord: olika lokalförhållanden framkalla olika nä
ringsgrenar till följd af allmogens idoghet och näringsflit, som uppmuntras genom lätt afsättning, medelst den 
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böjelse för handel och spekulationsanda, som utmärker befolkningen och framkallar ett lif och en rörelse, 

som mångenstädes saknas, och hvarförutan tillfälle till utkomst skulle försvåras. Inom en del af Ale och 

Bjerke härader åter idkas timmermansyrke af en icke obetydlig del utaf befolkningen, som för bedrifvande 

Jeraf utvandrar till andra orter. Jemväl i den norra delen af Dalsland, der en mindre god jordmån nödgar 

befolkningen att sysselsätta sig med binäringar, intaga dessa ett vigtigare rum. Sålunda tillverkas äfven här 

linne- och ylleväfnåder, merändels af gröfre beskaffenhet, som afsättas på Norge och Wermland. Äfven till

verkas laggkärl och andra trädarbeten. I Mo och Åmåls socknar äro timmer arbete, jemväl å aflägsnare orter, 

och utvandringar att söka arbetsförtjenst, företrädesvis i Norge, allmänna. I öfrigt sysselsattes befolkningen 

här med kolning och körslor för bergverken, timmerutdrifning och Jiottning för sågverkens behof m. m. 

Äfven fiske har, icke allenast i de orter, som angränsa Wenern och Göta elf, utan äfven i de öfriga 

delarne af detta med sjöar och vattendrag uppfyllda län, bidragit till folkets närande, men till följd af den 

ovårdsamhet, hvarmed det bedrifvits, väsentligen aftagit, då fisken på en del ställen helt och hållet utrotas. 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande har till följd häraf med stöd af 27 § Fiskeristadgan, efter att hafva sam

mankallat strandägare i orterne, åstadkommit öfverenskommelser till fiskens fredande under lektiden äfvensom 

till ynglets bevarande, och härom för de särskilde delarne af länet utfärdat stadganden. 

4. Kommunikations-anstalter och varubyten. 

A) Landskommunikationer. De inom länet befintliga allmänna lands- och häradsvägar, hvilka varit i 

ett mindre godt skick, till följd af dels markens lösa beskaffenhet och dels svårigheten att erhålla godt väg-

fyllnadsämne, äro i senare tider väsentligen förbättrade och befinnas nu, med få undantag, i temligen godt 

skick. Dessa undantag af se endast vissa kortare sträckor, till exempel en del af vägen mellan Borås och 

Alingsås, hvarest, till följd af jordmånens lösa beskaffenhet på vissa ställen, och den starka trafik, som efter 

vestra stambanans öppnande hastigt uppstått mellan dessa städer, det icke varit möjligt att alla årstider hålla 

vägen i fullgodt skick. I öfrigt bör Kongl. Maj:ts Befallningshafvande vitsorda de väghållningsskyldiges be

mödanden att förbättra vägarne. 

Till följd af landets i allmänhet mycket kuperade beskaffenhet, hafva landsvägarne varit besvärade af 

en stor mängd backar, af hvilka likväl åtskilliga blifvit borttagna, hvarjemte nya vägar blifvit anlagda. Bland 

dessa sistnämnde förtjenar i första rummet nämnas den, som, med understöd af statsmedel till belopp af 

36,000 R:dr, blifvit anlagd från hemmanet Hakerud i Torrskogs socken af Wedbo härad till gränsen emot 

Norge vid Allingemon, ledande till Fredrikshall. Inom Nössemarks socken af samma härad äro jemväl be

tydande väganläggningar gjorde. En större brobyggnad är inom samma härad med en kostnad af 12,000 

R:dr verkställd öfver strömdraget vid Billingsfors bruk. I södra delen af Walbo härad är en ny väg om I i 

mils längd af ett bolag med en kostnad af 13,000 R:dr anlagd, för att ernå en genare utfart till Uddevalla; 

och uppbäras af de vägfarande för dess begagnande vägpenningar. Vägen från Wenersborg till Dalsland är 

omlagd på bekostnad af staden med bidrag af Sundals härad samt anslagne 1,200 R:dr af statsmedel, hvar-

'genom svåra backar undvikits. Inom Ale härad hafva på en sträcka af lf mil landsvägar blifvit omlagda 

1̂1 undvikande af backar, hvartill erhållits understöd af statsmedel till belopp af 29,460 R:dr, hvarjemte tre 

större broar af sten blifvit uppförde, nemligen vid Lerum och vid Bryggum i Wäne härad samt å häradsvä

gen mellan Lerums och Agnesbergs gästgifvaregårdar i Wedtle härad. I Kullings härad har vid Hjelmared 
ett vägstycke, på bekostnad af några bland häradets innevånare, blifvit omlagdt till undvikande af backar, 

och en ny bro af sten på häradets bekostnad uppförd. I Marks härad äro två nya häradsvägar anlagda, 

nemligen: från öxnevalla sockens gräns till Kongsäter, och från Carl Gustafs kyrka till Hallands länsgräns, 

Warjemte en större bro öfver Wiska-ån samt en väg från hemmanet Wiskebacka till vägen vid öxnevalla 

lanith.-Emb. uti Elfdwrgi lan ttnd. ber. för åren 1856—1860. 3 

Tab. N:o 8. 
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kyrka blifvit anlagd. Dessutom har af enskild man blifvit omlagd en betydlig sträcka af landsvägen emellan 
Borås och Ramslätts gästgifvaregård, hvilken väg, sedan Kongl. Maj:t numera i nåder beviljat anslå» till om
läggning af ytterligare ett stycke af denna väg, kommer att upplåtas till begagnande af allmänheten och 
hvarigenom denna hittills särdeles backiga vag betydligt förbättrats. Inom Wedens härad är ett stycke af 
häradsvägen från Borås till As häradsgräns omlagd. I Redvägs härad omlägges en väg emellan Hyssna och 
Ulricehamn, hvilken, vid periodens slut nära fullbordad, numera är afsynad och upplåten till begagnande. I 
Kinds härad är öfver Fästereds sund en större bro i stället för den hittills begagnade färja uppförd af enskilde, 
som derföre uppbära bropenningar, och sedan Kongl. Maj:t täckts för omläggning af vägen mellan nämnde 
sund och Borås stad, hvilken väg redan till en del är färdig, anvisa understöd af statsmedel, samt i sam
manhang härmed vägen emellan nämnde stad och Svenljunga utan tvifvel blifver omlagd, äro en stor del af 
de för trafiken mest hinderliga backar undanröjda. Inom Walbo på Dalsland återstå likväl ännu några svåra 
backar, rörande hvilkas omläggning, efter fulländad undersökning, underhandlingar pågå. 

Häraf torde inhemtas med hvilken ifver förbättrande af landskommunikationer, detta vilkor för rörel
sens utveckling i denna bygd, bedrifvits och hvarigenom, i förening med den under perioden beslutade järn
vägsanläggningen mellan Borås och vestra stambanan, de svåraste hindren för denna idoga orts framåtskri
dande skola undanrödjas. Nämnde jernväg utgör likväl endast början af den led, som ofelbart måste ut
sträckas till Wenerns stränder vid Wenersborg och Lidköping; och hvarigenom öppnas en väg, icke allenast 
för den företagsamma befolkningen i de sju häraderne till de inre delarne af Skaraborgs län, hvilka för 
närvarande af stambanan hafva ringa gagn, äfvensom till hamnar vid Sveriges största insjö, utan ock för 
Wenersborg, denna, genom sitt läge vid nämnde sjös utlopp i Göta elf och ändan af det sädesrika Wester-
götland, till en icke obetydlig handelsstad bestämda ort., — för Trollhättan, denna genom den omätliga vatten
kraften till fabriksort framför hvarje annan lämpliga plats, — för Westergötlands och Södra Dalslands efter kal
ken från Hunneberg längtande jordbrukare, och för det Norra Dalslands och Wermlands sädesbehöfvande 
bergsbruksidkare; hvarigenom, med ett ord, åt hela denna trakt af riket skall gifvas en knappt anad ut
veckling. 

Oberäknadt de bro- och färjpenningar, som vid ofvannämnde ställen äga rum, uppbäras sådana endast 
vid Nyebro öfver Göta elf nära Wenersborg, samt vid Köpmannebro öfver utloppet i Wenern af de å Dals
land belägna vattendrag, äfvensom vid en omlagd del af landsvägen mellan Borås och Fläskjmns gästgif-
varegård. 

Såsom följd af de flera inom länet verkställda broanläggningar finnas numera icke andra färjor, än några 
öfver Göta elf, hvaribland en vid indelad allmän väg och de öfriga tillhörige enskilde personer. 

Sedan Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, på sätt redan blifvit anfördt, förbjudit de allmänna vagarnes 
afstängande genom grindar', der ej sårskilde omständigheter föranleda undantag, hafva af 2,585 sådane, som 
tillföréne funnits i länet, de allraflesta blifvit borttagna, så att vid periodens slut återstodo: i Sundals härad 
ing», i Nordals 4, i Walbo 72, i Wedbo 96, i Tössbo 30, i Wäne, Flundre, Bjerke, Ale och Wedtle härader 
24, i Kullings, Ås och Gåseneds 21, i Marks, Wedens och Bollebygds 20, samt i Kinds och Redvägs härader 
200, således endast 467, af hvilka likväl en del redan jemväl försvunnit. 

Efter jernvägens öppnande och sedan skjutslegan blifvit höjd till dess nuvarande belopp, hvarigenom 
allmogen i allmänhet anser sig godtgjord för shjutsningen, har antalet af de hästar, som vid gästgifVerierne 
utgå, nedgått till det belopp tabellen N:o 8 utvisar. Då å gästgifVerierne i länet ej finnes indelad håll- utan 
endast reservskjuts, sedan hållskjutsen å Agnesberg till följd af den efter jernvägens öppnande minskade rö
relse å denna väg blifvit indragen, samt, till följd af den ökade skjutslegan, de vägarne närboende bland ai-
mogen villigt skjutsa, så har skjutsens öfverlåtande å entreprenad på högst få (endast 9) ställen kunnat a> 
gabringas, ehuru Kongl. Maj:ts Befallningshafvande sökt bestämma vilkoren till de lindrigast möjliga. 
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Postskjutsen utgöres på Dalsland i allmänhet och på några ställen i Westergötland af dertill anslagne 
hemman, men i öfrigt enligt af Poststyrelsen upprättade kontrakter eller med gästgifveriskjuts. 

Jemte de i länets fem städer befintliga Postkontor, finnas sådane; å Sollebrunn i Bjerke härad; Troll
hättan i Wäne härad; Lilla Edet i Flundre härad, och Svenljunga i Kinds härad, samt en postexpedition i Kol
slätt i Wedbo härad, hvartill under perioden kommit en i Skene af Marks härad. 

Telegrafstationer finnas i länets samtlige städer. 
Kronobrefbäringen, hvaraf tungan minskas genom de i senare tider inrättade poststationer, utgöres i 

Wäne, Flundre, Bjerke och Wedens härader af dertill anslagne hemman, men i öfriga delen af länet efter 
överenskommelse och emot ersättning af de dertill förbundna. 

Varutransporter landvägen hafva till följd af skjutslegans förhöjning och andra sammanträffande om
ständigheter betydligt fördyrats. Efter vestra stambanans öppnande har varuforslingen från Alingsås till Borås 
och från Foglaviks station vid vestra stambanan till Ulricehamn ökats; hvarjemte en mängd varor ännu forslas 
från Göteborg till Borås samt från Kinds och Redvägs härader till Jönköping. Äfven till Wenersborg forslas, 
särdeles vintertiden, en mängd varor från Lagmansholms eller Wårgårda stationer vid vestra stambanan, och 
från Göteborg. 

B) Sjökommunikationer. För den vestliga delen af Dalsland och för Wäne härad af Westergötland er
bjuder Wenern, och för nämnde härad, äfvensom Flundre, Bjerke, Ale och Wedtle härader, Göta elf med 
Trollhatte kanal under omkring hälften af året en förträfflig, af en ofantlig mängd ång- och segelfartyg fli
tigt begagnad farled. Segelleden mellan Wenersborg och Göteborg är 7 mil, deraf jj mil utgöres af Carlsgraf 
med 2 slussar vid Brinkebergskulle, Stallbacka kanal, Trollhätte kanal med 11, Åkerströms kanal med 1, och 
Ströms kanal med 2 slussar. Fem passagerare-ångbåtar och tre lastångare, gående med bestämda turer mel
lan Göteborg och Stockholm, 13 ångbåtar gående jemväl med bestämda turer mellan Göteborg och hamnarne 
vid Wenerns stränder, 4 emellan Göteborg och Jönköping samt 14 emellan Göteborg och hamnar öster om 
Wenern, underhålla jemte hundradetals segelfartyg denna storartade trafik, som passerar Wenersborg och gjort 
det för denna stad öfverflödigt att förskaffa sig egna ångfartyg. Åmåls stad äger deremot ett ångfartyg, som 
jemte ångarne Arvika, Byelfven och Sälboda underhålla trafiken på nämnde stad och anlöpa vanligen hamnen 
vid Köpmannebro, stundom äfven Sunnanå och Dalbergså, för emottagande och aflastning af varor. 

Jemte dessa hamnar, med ett djup: den vid Köpmannebro eller Hattefura af omkring 10 fot, Sunnanå 
10 fot och Dalbergså 13 fot, finnas på Dalsland följande hamnar: vid Bodane med 13 fots djup, Mölnvik med 
13, Kogen 8, Tufven 8, alla i Bolstads socken, vid Sikhall med 12 och vid Timmervik med 13 fot, begge i 
Gestads socken, Wingen eller Wingershamn, Frenningen, Kroksbäcken, Tössöbäcken och Näsviken, alla i Tössbo 
nörad och af 10 fots djup, samt Åmåls, som, efter periodens slut, ombygges, med en kostnad af 24,000 R:dr, 
<kraf 8,000 erhållits af statsmedel såsom understöd och 8,000 R:dr såsom lån. 

Af de 151 fartyg om 4,922 läster, som tillhöra innevånare inom länet, äro 50 om 2,288 lästers 
dttgtighet hemma i Wenersborg, 10 om 337 läster i Åmål, 43 om 1,123 läster i Wäne fögderi, 20 om 244 
lä«ter i Sundals och 28 om 930 läster i Wedbo och Tössbo fögderi. 

Två bland de å Dalsland belägna insjöar, Stora Lee, som till en del utgör gräns mot Norge, och Le-
tätigen, befaras hvar af sin ångbåt, tillhörande den å Stora Lee, som bär sjöns namn, om 25 hästars kraft, 
fctt bolag, och den å Lelången, om 6 hästars kraft, benämnd Lennartsfors, Gustafsfors och Lennartsfors bruks-
^ ag- Å Stora Lee, som är mycket djup, gå derjemte två jakter och tre så kallade storbåtar. På ångfar
tyget Stora Lee transporteras spanmål till och jern från Wermland, samt stenkol till och 6alt samt andra 

öpmannavaror från Fredrikshall. Den senare ångbåten är hufvudsakligen af sedd för transport af tackjern 
tl« och jerntillverkningar från berörde bruk. I Lelången uppgifvas 6 fot djupgående fartyg kunna gå. I 
8Jön Animmen finnas flera farkoster, som med tillhjelp af segel och rodd transportera rudimaterier och till— 

Tab. N:o 9. 
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verkningar från Christinedals och till en del Gustafsfors bruk, från lastageplatsen Snäcked till norra ändan af 

sjön Erran, emellan hvilka sjöar är gräfd en kanal med sluss. För de öfriga jernverken i Wedbo härad är 

transporten särdeles betungande. Oberäknadt den otillräckliga hamnen vid Hattefura, som rymmer högst 10 

fartyg, och hvarifrån inloppet vid lågt vatten är omöjligt till Köpmannebro, der ganska ofta en stark ström 

och lågt vatten i Wenern jemväl hindra genomfarten, hvarföre omlastning der måste företagas, möter ett nytt 

hinder i ett fall vid Upperud, der afiastning måste ske. Efter att sedan hafva genomgått en mindre sjö, 

stöter den trafikerande på ett nytt hinder vid Hofverud, der sjön Äklången utfaller, och efter att hafva pas

serat denna sjö, äfvensom en annan benämnd Rörvarpen, som åter genom ett långt fall skiljes från en annan. 

Laxsjön, måste han från denna, antingen genom en svår passage vid Billingsfors och Bengtsfors söka sig fram 

till Lelången, eller genom en annan förbi Skåpaforsfallen till vestra Silen och från denna vid Gustafsfors till 

Lelången och derifrån vid Lennartsfors till Stora Lee. Plan och kostnadsförslag äro redan uppgjorde att för 

den jemförelsevis ringa kostnaden af 1,200,000 R:dr genom slussar sammanbinda dessa vattendrag, hvilket 

icke allenast för Dalsland och en betydlig del af Wermland utgör vilkoret för framtida utveckling, utan hvar-

igenom äfven en ny kommunikationsled för Norge och Fredrikshall öppnades till 12 mils längd, och med 

insjöar af den betydenhet, som de här nämnda. För det närvarande begagnas dessa vattendrag, oberäknadt den 

nämnda fartygstrafiken, endast till flottled, med hvilken äro sammanbundna: en sådan i Rölanda-ån, efter 

transport ett stycke öfver land; en från sjön Artingen till Lelången; en från sjöarne Gran och Ifväg utför 
o 

Steneby-elfven till Laxsjön; samt en från Edslan, Bräckekärnet, Knarrebysjön och Erran till Animmen. Der-

jemte begagnas flottled i Käppsjön till Hanebols såg och från sjöarne Ömeln samt Stora och Lilla Kalfven till 

Hanefors. Bland dessa har vattendraget i Rölanda-ån under perioden blifvit upprensadt till en sträcka af 3 

mil och försedt med dammar vid fallen. 

Jemväl i Sundals härad finnes flottled i Dalbergs å från örs sjö till Wenern samt i Walbo-ån, som 

genomgår Walbo härad och Bohus län, utfallande i Kattegat. 

I södra delen af länet finnas icke andra vattendrag, än Wiska-ån, af mindre betydenhet; tvenne mindre 

vattendrag i'Bollebygds härad, som användas till flottning af något trädvaror till Göteborg och Hallands län. 

samt Atran, hvilken enligt uppgjord plan och kostnadsförslag kunde för en kostnad af 1,200,000 R:dr göras 

segelbar, och hvarigenom en farled öppnades ända från Ulricehamn till Westerhafvet, en fråga som för denna 

ort är af mycken vigt. 

Sjöfarten på Wenern är förenad med betydliga faror. Icke mindre än 14 Wenersborgs stad tillhöriga 

fartyg hafva under den tid berättelsen omfattar förolyckats, 6 vid kusten af Sundals härad, och enahanda an

tal sjömän tillsatt lifvet. Äfven ett ångfartyg, Chapman, har i stadens grannskap förolyckats genom påseg-

ling af annat fartyg. 

Fyr- och båkinrättningar finnas vid Wenern inom länet följande: Bastungsfyr, vid inloppet till Weners-
o 

borg, Hjortens fyr i Gestads socken samt Fogden vid inloppet till Amåls-viken. 

C) Handel. På sätt redan blifvit anfördt, är handels- och varuomsättningen inom orten särdeles liflig-

Till följd af länets vidsträckthet och olikheten i dess naturbeskaffenhet delas det i flera särskilda handels

territorier, hvilkas gränser skulle kunna sålunda uppdragas: Sundals,; till en liten del Nordals och Wedbo 

samt Wenersborg angränsande delar af Wäne härad äfvensom en del af Skaraborgs län hafva sin handel p« 

Wenersborg, som, efter att hafva erhållit stapelstadsrätt, under den tid perioden omfattar, exporterat, förnäm

ligast på England, icke obetydligt spanmål och något trädvaror samt återfört förnämligast stenkol till afsätt-

ning vid Wenerns hamnar, och hvilken sålunda började handel för denna stad lofvär en vacker framtid. rö r 

den sydvestra delen af Walbo härad är Uddevalla och för den återstående delen af samma härad äfvensom 

för en stor del af Nordals och stundom äfven för Sundals härad Bäckefors bruk i Backe socken af Wedbo 

härad afsättningsplats. Vid de å sistnämnde ort bestämda torgdagar, en i hvarje vecka, uppköpas för nämnde 
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härad äfvensom för Nordmarks härad af Wermlands län och Norge högst betydliga partier spanmål, som un

der sommaren föras på ångfartyget Stora Lee öfver sjön af samma namn till Wermland. Till Fredrikshall 

ufsättes någon del af jern och andra produkter från Wedbo härad. Den sydligaste delen af Wäne härad äf

vensom Bjerke och Flundre härader finna för en del af sina varor afsättning vid Trollhättan, men i öfrigt, 

likasom Ale och Wedtle härader, i Wenersborg eller Göteborg, dit transporten gynnas af Göta elf. För den 

större delen af länets öfriga härader utgör Borås rörelsens centralpunkt, dit varor i stor mängd föras jemväl 

från angränsande Skaraborgs och stundom jemväl från Bohus län. De sydligaste delarne af Marks och Kinds 

biträder åter, såsom aflägsnare från Borås, hafva ännu till en del sin rörelse på Hallands län. 

I öfrigt ombesörjes afsättningen af väfnader till allra största delen dels genom gårdfarihandlande af 

allmogen, hvilka, ehuru deras antal emot slutet af den tid perioden omfattar nedgått, likväl derigenom att de, 

som idka denna handel, bedrifva den i vida större skala än fordom, äro tillräckligt många, dels genom han

delsborgare och gårdfarihandlande i städerna Borås och Ulricehamn. Genom dessa gårdfarihandlande afsättas 

jemväl andra af ortens tillverkningar, till exempel från Limmareds och Bollsjö glasbruk, och tillföras orten 

vissa råämnen för tillverkningen, äfvensom andra varor, till exempel skinn, fjäder, tagel m. m., uppköpas och 

omsättas. Slutligen finnes i orten en mängd så kallade uppköpare, hvilka hopsamla och till afsättningsorterne 

afföra och föryttra landtmannaprodukter, såsom smör, ost, ägg och jemväl spanmål, hvilket, särdeles för all

mogen, betydligt underlättar afsättningen af deras alster. Afven utaf dem som idka landthandel och hvilkas 

antal inhemtas af hosföljande tabell N:o 9, af hvilka den större delen derjemte sysselsätter sig med jordbruk, 

uppköpas allmogens varor, oftast i utbyte mot köpniansgods. 

Förhållandena i afseende å minuterings- ock utzkänkningsstäUen för spirituösa drycker, afgifterne 

derför samt dessas disposition inhemtas af tabellen Litt. A. å följande sida. 

Marknader hållas årligen i länets alla städer, deraf i Wenersborg tre, Borås tre, Alingsås fyra, Ulrice-
o 

hamn fyra, och Åmål tre gånger om året, samt i Wäne fögderi å Genneved två gånger och Lilla Edet en 

gång, vid Vestra Ed i Wedbo härad en gång, å Mörlanda-platsen i Gäseneds härad två gånger, å Svenljunga 

och Trädet i Kinds härad hvardera två gånger, samt å Skene, Kinna och Björketorp i Marks härad hvardera 

en gång om året. Med undantag af kreatursmarknader synas dessa sammankomster blifva alltmera öfverflödiga. 

Under senare delen af den tid berättelsen omfattar har en tryckning i penningeställningen i allmänhet 

hämmande inverkat på rörelsen. De betydliga lånesummor, som erhållits från länets Hypotheksförening, hafva 

icke förmått afhjelpa denna brist, och den lyftning, som under den förflutna tiden erfors i nästan alla närin

gar, har efterträdts af en jemförelsevis svårare ställning. Den goda skörd, som året 1860 gaf Dalsland, be

redde likväl åt denna ort en lättnad, som i mindre mån kom öfriga delar af länet till del. I Borås har under 

perioden uppstått en Filialbank, som i denna ort verkat välgörande. I Wenersborg deremot, hvarest endast 

tinnes en afdelning af Wermlands Enskilda Bank, hvilken icke på långt när tillfredsställer behofvet af den 

uerstädes betydligt tilltagande rörelsen, kännas olägenheterna af bristen på en större kreditanstalt särdeles. 

5. Kameralförhållanden. 

Redogörelse för antalet af hemman och lägenheter inom länet, deras natur och brukningsdelar jemte 

"ppskattningsvärdet inhemtas af bifogade tabell N:o 10. 

Till skatte hafva blifvit köpte 13Ji mantal krono, h varmed antalet af skattehemman, under den tid be

rättelsen omfattar, blifvit ökadt; deremot är hemmantalet i länet minskadt med \ mantal, som blifvit i jorde-

wken uppfördt såsom lägenhet. Intet hemman är från ödesmål upptaget. Nyskattlagde med åsätt ränta äro, 

mom Kullings fögderi: nybygget Orrholmen, 1859 fastställdt till \ mantal, samt ödeshainmaren Stålarp i As 

härad, 2J mantal, genom Kongl. Majrts Befallningshafvandes utslag den 5 November 1860, fastställdt af Kongl. 

Dammar-Kollegium 1861; medgifne rätt till skatteköp utan ny skattläggning, emot gamla räntans utgörande, 

Tab. Litt. A. 

Tab. N:o 10. 
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Marks fögderi: Kaggesbo, skattlagdfc 1861; Kinds fögderi: Wegby, tre kronotomter, skattlagde 1861; och yt
terligare i Kullings fögderi: allmänningarne Gälaveden och Trehörningen, skattlagde år 1861. 

Hemmansklyfningen fortgår inom Södra Dals fögderi, efter hvad som uppgifvits, så, att der finnas lä
genheter som blott innehålla 4 å 5 tunnland. 

Jordqfsöndringar, som blifvit af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande fastställda, äro: 

Anmärkas bör likväl, att en stor mängd jordafsöndringar ske, som icke anmälas till fastställelse. 

Af hosfogade tabell N:o 11 inh-.mtas upplysning om fortgången inom länet af laga skiften under pe
rioden och kostnaderne derför. Från Provins-Landtmäteri-Kontoret har derjemte infordrats motstående upp

gift, tab. Litt. B., angående antalet af de hemman, som undergått laga skifte och de, som återstå oskif
tade, i hvilken uppgift likväl möjligen torde förefinnas något misstag till följd deraf att kontorets handlingar, 
vid den brand som år 1834 öfvevgick Wenersborg, förstördes. 

Rörande det fördelaktiga inflytandet å jordbruket af laga skiften, kunna meningarne ej vara delade. 
Den ifver, hvarmed skiftena fortgå, vittnar också om att jordbrukaren inser att fördelarne, icke blott af tids
besparing vid brukningen utan äfven af friheten att sjelf råda öfver sin jord, öfverväga de olägenheter, som 

Tab. Litt. A. Antalet minuterings- och utskänkningsställen samt afgifterne derför. 

Tab. N:o 11. 

Tab. Litt. B. 
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förrättningarne medföra, äfven om han icke i lika mån med alla grannarne kan komma i åtnjutande af alla 
skifteslagets förmåner. På skogarne hafva deremot skiftena, åtminstone till en början, ej verkat välgörande 
till följd af skiftesstadgans föreskrift, som medger afverkning af den skog, hvilken vid skifte frångår ett 
hemman. 

Af nedanstående tabell Litt. C. inhemtas beloppet af influtna verkliga Statsbidrag. 
Efter roteringsindelningen underhåller Elfsborgs län: 

För den år 1826 och derefter tillkomne ordinarie rotering för hittills oroterade någre få hemman och lägen
heter erlägges rotefrihetsafgift. 

Tab. Litt. B. Öfversigt öfver skiftesverkets tillstånd. 

Tab. Litt. C. Influtne verkliga Statsbidrag samt restantier derå åren 1856—1860. 

Tab. Litt. C. 
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Enligt Kongl. Brefvet den 21 September 1839 betala städerne vakansafgift för 19 ordinarie båtsmai 

nummer. 

Extra roteringen utgöres: 

samt af städerne för 2,V mantal, motsvarande få roteandel. 

Af ofvannämnde 156 rotar hafva, i händelse af krig, 151 åtagit sig att uppsätta hästar, men åter

stående 5 vilja fortfarande hålla karl. Roteringsprestationen uppgår, enligt 1860 års markegångssättning, till 

104 R:dr 50 öre för hel soldatrote, och för helt hemman, tillhörande båtsmansroteringen, till 22 R:dr 42 

öre R:mt. 

Klereciets aflöning rättar sig merändels efter tiondesättning och gamla eller nyare öfverenskommelser, 

som dels äro af Kongl. Maj:t stadfästade för viss tid, dels och i allmänhet endast gälla för den lönade prest-

mannens tjenstetid. Utgiften härtill, inberäknad kyrkobetjeningens aflöning, är för ena orten så olik den 

andra, att hvarje från det hela dragen slutsats om samma utgiftsbelopp på hemmantal eller annorledes skulle 

blifva förvillande. Detta ouus är dock ganska säkert på landsbygden ett bland de betydligaste, då beloppet 

deraf kanske uppgår till 22, 30, 37 och ända till 45 R:dr R:mt pä helt mantal om året, oberäknadt de sa 

kallade jura stola?. I städerne deremot äro innevånarnes afgifter till Klereciet jemförelsevis mindre och så

ledes vanligen föga betungande. 

För väghållningen på landet erfordras årligen från och med 4 till och med 16 ökedagsverken af hvarje 

helt mantal, i förhållande till lokalen, samt något mera vid tillfälliga större skador å vägarne. Väghållnings-

besväret, ehuru på vissa orter mindre betungande, är det deremot å andra i hög grad, der, till följd af nya 

kommunikationsleders öppnande, transporten erhåller nya rigtningar, och vägarne således i jemförelse med 

hvad förut varit fallet mycket befaras. Svårigheten att i vissa orter erhålla tjenliga väglagningsämnen ökar 

också å dessa ställen tungan af denna jorden åliggande skyldighet, som ovilkorligen fordrar om icke en 

lättnad, åtminstone en reglering och jemnare fördelning. De tillförene mindre väl hållne vägarne hafva i 

senare tider blifvit förbättrade, sedan Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, efter att, å utlysta sammanträden 

med ortens .innevånare, hafva åstadkommit öfverenskommelser derom, påbjudit vågsynernes hållande dels höst-, 

dels vårtiden, i stället för förut under sommaren. 

De afgifter, som utgå på landsbygden, för hjrko-, prestgårds- och tingshusbyggnad, inqvartering, skallgäng 

och andra jagtanstalter, tingsgästning och häradstjenares aflöning, kurhusmedel, barnmorskeqflöning, djeknepennin-

gar, kollekt- och stamboksmedel äfvensom riksdagsmannaarfvode, samt i städerne för kyrko-, skole-, rådhus och 

andra publika byggnader, brandredskaps underhållande, magistraters och stadsbetjentes aflöning, inqvartering, 

kurhusmedel, djeknepenningar, kollekt- och stamboksmedel samt riksdagsmannaarfvode, med flere tillfällig'1 

kommunalutgifter äro alltför olika, orter och städer emellan, att kunna sammanföras och beräknas till något 

visst å hvarje hemman, bruk, inrättning, näring eller person, med den tillförlitlighet i kalkylen, som för än

damålet skulle erfordras. 

Hvad städerne angår hår Kongl. Maj:ts Befallningshafvande infordrat och bifogar vid hvar och en a 

dem uppgift p4 inkomster och utgifter. 

6. Politi. 

För religionens, sedlighetens och bildningens befrämjande och vidmakthålande är, oberäknadt pres e 

skåpets och kyrkorådens inverkan, sörjdt genom en mängd dels offentliga, dels enskilda anstalter. 
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Bland de förra intager Wenersborgs Elementar-läroverk ett framstående rum. Dess utvidgande till full

ständigt läroverk, äfven på den klassiska linien, med en Rektor, tre Lektorer och åtta Adjunkter, är under 

den tid perioden omfattar beslutadt, oeh ett för orten länge kändt behof derigenom afhjelpt. En af de stora 

idéer, som skapat Sveriges ännu bevarade inrättningar, uttrycker sig i systemet af dess offentliga läroverk, i 

dessas gemensamma rigtning att bilda ett folk med grundlighet i begrepp och allvar i lynne, i deras jemna 

stigande, från elementarisk öfning af kunskapsförmågan, till bestämda kunskaper. De klassiska studierna äro, 

oberäknadt den öfning för tankeförmågan och den lättnad för bibringande af den grammatikaliska undervis

ningen, de medföra, bidragande till detta mål; ocli den åsigt, som velat utdöma dem, och funnit tiden, 

hvars vinstberedande värde äfven under barndomsåren man noga beräknat, onyttigt förspilld på dessa studier, 

dem England, detta företrädesvis praktiska land, fortfarande lägger till grund för undervisningen, torde förr 

t-ller senare komma att vika. 

Jemväl i länets öfrijja städer finnas större och mindre Läroverk; i Borås lägre elementarläroverk med 
o 

tfektor och fem Kolleger, i Alingsås med Rektor oeh två Kolleger samt i Åmål med Rektor och två Kolle

ger, och i Ulricehamn pedagogi med en lärare. 

1 Borås är jemväl under den tid, berättelsen omfattar, med understöd af statsmedel, inrättad en teknisk 

skola, som flitigt begagnas, och h vart ill ett prydligt hus blifvit af staden uppfördt. 

I Wenersborg är genom nitiska bemödanden af några bland dess handtverkare och ett frikostigt bi

drag af en medlem inrättad en söndagsskola för lärlingar, hvaraf dessa draga mycken nytta. Äfven i Borås 

samt Ulricehamn äro sådane skolor organiserade. 

Folkskolor, dels fasta, dels ambulatoriska, äro i alla kommuner inrättade, mångenstädes jemväl roteskolor 

för bibringande af de allra första kunskaperne; äfven sockenbibliotheker finnas flerestädes. I Wenersborg, Borås 

och Åmål finnas särskilde flickskolor inrättade för bibringande af kunskaper och insigt i handaslöjder. Jemväl 

ä Trollhättan finnes, jemte en af Trollhätte Kanalbolag bekostad skola, en slöjdskola för fruntimmersarbeten. 

A Lilla Edet finnes en privat skola för gossar, som besökes af 30, dels hel-, dels halfpensionärer. Vid Up-

peruds, Billingsfors och Bäckefors bruk äro friskolor inrättade, och år 1860 på Baldersnäs jemväl en flick

skola, der omkring 40 barn åtnjuta undervisning. Vid Rydboholms och Rydals fabriker likasom vid Fallered 

äro skolor för fabriksfolkets barn inrättade, hvarjemte inom Istorps och Sätila pastorater, likasom vid Kobergs 

säteri, finnas donerade skolor. 

För omsorgen om vanvårdade barn äro inom länet tvenne föreningar bildade, till hvilkas understöd 

Kongl. Maj:t i nåder tillåtit, att räntan af en i fordna tider för uppförande af ett allmänt arbetshus bildad 

fond får användas. Dessa föreningar, af hvilka den ena i Borås under namn af Prins Gustafs förening redan 

i flera år funnits till och den andra under namn af Drottning Lovisas förening nyligen bildats i Wenersborg, 

mottaga, den förra, hvars tillgångar genom donationer af enskilda betydligare tillväxt, 40 och den senare 20 

vanvårdade barn, hvilka emot ersättning utlemnas till fosterföräldrar, om hvars lämplighet föreningens med

lemmar äga kännedom. 

Inom Östads socken af Ale härad finnes jemväl en af framlidne Kommerserådet J. Sahlgren år 1775 

inrättad skola å östads säteri, uppgående med underlydande hemman till 20^ mantal, hvaraf inkomsten jemte 

räntan af ett i Rikets Ständers Bank insatt kapital, uppgående, till följd af inträffad myntförsämring, till 

25,000 R:dr R:mt, användas enligt stiftarens föreskrift till uppfostrande af fattigare samhällsklassers barn till 

jordbrukare. Vid denna välgörande inrättning, benämnd Östads barnhus, underhållas årligen omkring 100 

oarn, af hvilka största delen utlemnas till fosterföräldrar bland godsets underhafvande och njuta undervisning 
vid skolan. Den förvaltas genom en på stället boende Intendent af en af testators arfvingar, som hvar efter 

annan nämner sin efterträdare, under öfverinseende af Wasa Ordens Kommendörs-Kapitel. 

landth.-Emb. uti Elfsborgs lan und. ber. för åren 1856—1860. 4 
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Bland välgörenhetsinrättningar förtjenar äfven omnämnas en af framlidne Krigsrådet D. Fryxell och 
hans fru M. Langenskjöld gjord donation af säteriet Ekholmen med underlydande i Nordals härad, hvaraf in. 
komsten användes, dels till pensioner för medellösa enkor och barn inom Elfsborgs län och Wermland, dels 
till stipendier för studerande vid Mariebergs artilleriläroverk, Upsala akademi och Carlstads skola, äfvensom 
till bildande af en fond för en lancasterskola, gemensam för Gunnarsnäs och Holms socknar. Den förvaltas 
af en Direktion, bestående af Landshöfdingen i länet såsom ordförande, samt Häradshöfdingen och Kronofog
den i Sundal, Pastor i Or och vissa dels valda, dels af testatorerne nämnda medlemmar. 

Särskildt till förmån för Wenersborgs samhälle tillkomna fromma stiftelser äro: 
En af framlidne General-Auditören E. G. Gyllenheim, enligt testamente af den 6 Oktober 1824, stiftad, 

benämnd Gyllenheimska donationen, bestående af kontanta medel och frälseräntor till belopp af omkring 9,500 
R:dr samt å stadens ägoområde belägna bebygda landeriet Fredrikslund, hvaraf inkomsten användes till ett 
eller flera barns försörjning till uppnådda 14 års ålder samt till premier åt 5 gossar och 5 flickor i stadens 
folkskola, då de derifrån af gå och uppnått 14 års ålder; samt 

En, stiftad af framlidne Regements-Läkaren G. Sandmark, enligt, testamente den 20 April 1850, af ak
tier till ett noininelt belopp af 7,000 R:dr, hvartill kommit aktieutdelningen, som, enligt föreskrift, besparats 
till den 1 Juli 1857 och hvilken fond blifvit anslagen: »till uppförande af sunda och tjenliga bostäder för så-
dane åldriga och torftiga till arbetsklassen hörande personer af Wenersborgs stads innevånare, hvilka sjelfva 
sakna förmåga att anskaffa sig dylik bostad». Fonden förvaltas enligt testators föreskrift af Drätselkamma
ren, som å tjenlig plats låtit uppföra ett tvåvåningars stenhus med boningsrum, kök och nödiga uthus för 13 
familjer mot en kostnad af 11,620 R:dr R:mt. Genom aktiernes realisering samt årliga hyror, hvilka dock äro 
ganska billiga, hade fonden vid 1860 års slut en kontant behållning af 5,168 R:dr 20 öre R:mt. 

För helsovården äro Provinsialläkare stationerade i länets 5 städer, hvarjemte, under den tid berättelsen 
omfattar, ett Provinsialläkare-distrikt tillkommit, nemligen för Kinds härad i Svenljunga, hvarest en bostad 
för Läkaren är under byggnad. 

Äfven för Skene och en del af Dalsland äro förslag om stationerande derstädes af Provinsialläkare 
o 

framställde, och för förstnämnde ställe numera jemväl af Kongl. Maj:t i nåder godkändt. A Trollhättan 8r 
jemväl stationerad en af Kanalbolaget aflönad Läkare, hvarjemte Regements-Läkaren vid Westgöta-Dals rege
mente för närvarande är boende å Lilla Edet. I städerne äro jemväl särskilda Stadsläkare anställde. Af de 
vid Westgöta-Dals regemente anställde Bataljons-Läkare är den ene bosatt och praktiserande i Wenersborgs 
stad, den andre i Ale härad. En Bataljons-Läkare vid Elfsborgs regemente är bosatt och praktiserande i Boras. 

Offentliga sjukvårdsanstalter äro Lasaretterne i Wenersborg och Borås. Antalet sängar utgör å det förra 
50 och å det senare likaledes 50, hvilket hittills fullt motsvarat behofvet. Utgifterne för dessa sjukvårdsan
stalter bestridas dels af räntan å kapitaltillgången, som år 1860 utgjorde: för Wenersborgs Lasarett 1)500 
R:dr, oberäknad ej mindre den fond 3,500 R:dr, som af aflidne Stadsfogden C. M. Dafgård blifvit skänkt till 
Lasarettet, för att bereda kostnadsfri vård derstädes åt medellösa personer af de bildade samhällsklasserna, an 
äfven en af aflidne P. Ekman gjord donation å 500 R:dr Specie, avtecknad i säteriet Kilanda, hvaraf räntan 
tillfaller Lasarettet; och för Borås: 3,000 R:dr; samt dels af de från länet utgående Lasaretts- och Kurhus-
afgifter, som under det sista af de år berättelsen omfattar utgått för hvarje mantalsskrifven person med 
öre till det förra och 16 öre till det senare. 

Apothek finnas i samtlige städerna samt derjemte å Trollhättan, Lilla Edet och Svenljunga. 
Helsobrunnar och badinrättningar finnas i Alingsås; vid Rostock och hemmanet Hällan i Nordals bara , 

k pastors i Ed boställes ägor; i Ödskölds socken (föga besökt); å hemmanet Killeruds ägor i Edsleskogs socken, 
kallad Hults brunn (jemväl föga besökt); vid hemmanet Ärbol i Åmåls socken; den så kallade Falskogs källa 
i Rångedala socken af As härad; samt k hemmanet Torshults ägor i Strengsereds socken af Redvägs uä 
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o 

Bland dessa helsobrunnar hafva endast de förstnämnde vid Alingsås och Rostock samt vid Arbol och i Rån-
credala varit besökta af personer utom orten. 

Examinerade barnmorskor finnas i städerna, men ännu blott i några församlingar på landet; omsorgen 
om anskaffande deraf har dock småningom gifvit sig tillkänna, och å flera ställen hafva sådane under perio
den blifvit anställda. 

Vaccinatörer finnas inom alla orter. 
Veterinärinrättningar finnas i Wenersborg och Borås med dervid anställde Läkare. Afven i Åmål finnes 

numera Veterinär-Läkare, till hvars aflönande det Norra Hushållnings-Sällskapet lemnar bidrag. 
Rättsväsendet och polisverksamheten handhafves inom länet med ordning och nit, och antalet af gröfre 

förbrytelser har, såsom följd deraf och af tilltagande bildning, i jemförelse med fordna tider högst märkbart 
aftagit. Fångantalet vid Wenersborgs cellfängelse har, oaktadt den under perioden inträffade förändrade lag
stiftningen angående stöld och bedrägeri, hvarigenom fängelsestraffen ökats, ej stigit, såsom man haft anled
ning vänta. Ett kronohäkte i Borås i stället för det i Alingsås befintliga torde dock, till undvikande af den 
långa transporten, blifva nödvändigt. 

De kreditanstalter, som inom orten anlitas, äro: Hypotheksinrättningen för jordägare i Göteborgs och 
Bohus samt Elfsborgs län, hvilken under senare tiden utsträckt sin verksamhet jemväl till Skaraborgs län, 
och för norra delen af Dalsland: Wermlands Hypotheksförening. Derjemte, för lån på kortare tid och kredi
tivers beviljande samt upp- och afskrifningsräkning: en afdelning af Örebro Privatbank i Borås; en på under
stöd från Rikets Ständers Bank grundad Filialbank derstädes; samt afdelningar af Wermlands Enskilda bank 
i Wenersborg och Åmål, den senare blott för kreditiver samt upp- och afskrifningsrörelse. Till en mindre 
del anlitas äfven Rikets Ständers Banks afdelning i Göteborg. Behofvet af en utvidgad kreditanstalt för We
nersborg är, på sätt redan blifvit anfördt, känbart. 

Sparbankernes antal och rörelse inhemtas af tabellen N:o 12; utom de deri omförmälde, är en spar
bank i södra delen af Kinds härad under organisation. Den räntefot, efter hvilken delägarne godtgöras, är i 
allmänhet 5 procent. 

Sockenmagasiner finnas uti 56 socknar, således få i förhållande till socknarnes antal inom länet. De 
befintlige magasinernes fonder äro dessutom obetydliga med afseende å socknarnes omfång samt utsäde och 
panmålsbehof efter inträffade missväxtår, så att de svårligen kunna tagas i beräkning vid sådana tillfällen, 
helst grunderne för inrättningen merändels förutsätta spän målslagrets utlånande årligen vid vårtiden, för att 
efter påföljande skörd återlevereras in natura med viss afgäld, men hvilket icke gerna kan ske, då svårare 
missväxt inträffar, och det skulle vara mest af nöden att återbekomma lånen, till understöd för utsäde behöf-
vande delägare. 

En gemensam brandstodsförening för länet finnes, stiftad år 1841, med en ansvarighetssumma, uppgående 
1860 till: 

Till följd af flera, under den tid, berättelsen omfattar, inträffade eldsvådor, hafva de afgifter, som måst 
"ttaxeras, uppgått till \ procent af försäkringsvärdet, hvilket föranledt bildandet af särskilda föreningar för 
V]ssa härader, hvilket med afseende å de större bidrag, som vid inträffade betydligare brandskador komma att 
u&rafvas af delägarne i dessa mindre föreningar, torde befinnas mindre välbetänkt. 

Rörande fattigvärden meddelar hosfogade tabell N:o 13 tillgängliga upplysningar. Detta onus är 
°nekligen det mest betungande, uppgående öfver hufvud taget till 40 a 50 R:dr per mantal. De fattige un-
whållas dels i dertill inrättade fattighus, dels genom deras öfverlemnande till omvårdnad emot ersättning af 
eitill lämplige personer, i några socknar på det sätt, att de turvis underhållas af jordägarne, hvilket i öfver-

Tab. N:o 12. 

Tab. N:o 13. 
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ensstämraelse med stadgandet i fattigvårdsförordningen ej förekommer i fråga om barns underhåll. I nå«ra 
socknar ombesörjes fattigvården af sockennämnden, gemensamt för hela socknen, i andra genom försorg af <k 
rotar, i hvilka socknarne äro fördelade. 

I städerne är fattigvården omsorgsfullt ordnad. I Wenersborg är staden, med. afseende å fattigvården, 
ordnad i särskilda rotar, inom hvilka tillsyn hålles af rotemästare eller ordningsmän. Ett härom upprättadt 
reglemente är af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande fastställdt. För fattigvården i Borås finnes också ett ai 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande fastställdt reglemente. 

En byggnad till bostad för arbetare är uppförd i Wenersborg af den till detta ändamål donerade ofvan 
omförmälde fond, och förslag uppgjordt till uppförande ytterligare af en sådan byggnad. Under den kallare 
årstiden förses de fattige med föda kostnadsfritt genom en af fattigvården besörjd spisinrättning. 

I Wenersborg är en förening af fruntimmer bildad för. beredande af arbetsförtjenst åt medellösa bland 
qvinkönet. I Borås finnes äfven en sådan förening af fruntimmer under namn af Maria-stiftelsen, förnäm
ligast i ändamål att vårda och uppfostra fattiga flickor. Begge dessa inrättningar hafva verkat särdeles väl
görande. 

Städer. 
Wenersborg, hörande till tredje klassen enligt Kongl. Majrts nådiga Resolution den 11 April 1853, er

höll stapelstadsrätt enligt Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse den 16 Mars 1858, är grundlagd under Drottning 
Christinas regering på utmarken af f. d. säteriet Hufvudnäs i Wassända socken, vid södra ändan af sjön 
Wenern, från hvilken segelled blifvit öppnad genom sjön Wassbotten, förbi Göta elfs fall vid Nyebro till 
slussen vid Brinkebergskulle. Genom de af Konungarne Carl IX och Gustaf II Adolf utfärdade privilegier och 
donationsbref för staden Brätte, hvars innevånare 1642 ålades flytta till den nuvarande staden, och genom de 
vidare af Drottning Christina utfärdade privilegier äro 7| mantal af Wäne härad donerade till staden, neinli-
gen Amnered i, Amnered Skattegården \, Guntorp i, Espered stora 1, Wassända i, Korsebergatorp \, Huf
vudnäs säteri 2, Torpa 1, Kjellshagen \, Björkholmen \ och Hufvudnäsön J mantal. Dessutom hafva tva, 
vester om sjön Wenern närbelägne, hemmansdelar i Frendefors socken af Sundals härad, Djupedalen \ och 
Stora och Lilla Grönvik \ mantal, blifvit staden underlagda. Bland dessa hemman äro Hufvudnäs, Hufvud
näsön, Torpa, Kjellshagen, Korsebergatorp och en del af Björkholmen från äldre tider styckade i smärre jord
lotter, hvilka innehafvas af enskilda personer. Återstoden af Björkhohnen, som nu kallas Hohnängen, samt 
åtskilliga jordlotter äfvensom Hufvudnäsöns vattenfall och skogsmark utarrenderas för stadens räkning, hvar-
jemte en del af jorden är upplåten till löningslägenheter åt Borgmästare och Pastor. Redan vid den Landt-
mäteriförrättning, som 1787 verkställdes, voro hemmanen Guntorp och Wassända till, namnen försvunna, in<-'" 
skola blifvit fördelade på de hemman, som nu förekomma under benämning af Knutsbol med Torpet, Gatan. 
Grönelid och Brättehaga. Hemmanen Amnered med Brättehaga i mantal, Grönelid 4, Knutsbol med Torpet J, 
Espered 1, och Gatan \ mantal, äro alla för stadens räkning utarrenderade. 

Staden med dithörande donerade hemman inom Wassända socken lyda under stadens jurisdiktion, men 
ofvanberörde tvenne hemman i Frendefors socken, Djupedalen och Grönvik, lyda i kyrkligt hänseende under 
Frendefors pastorat, i judicielt under Sundals häradsrätt, och i kameralt under Sundals fögderi. 

Rörande handel och sjöfart, fabriker, handtverkerier, äfvensom tomter, jord och lägenheter af alla s a0 

i denna, likasom i länets öfriga städer, inhemtas upplysning af de deröfver upprättade tabeller. 
Här förtjenar således endast att nämnas, att sedan staden erhållit stapelstadsrätt, handel med spanina, 

jemväl på utrikes orter, betydligen tilltagit, hvartill dess gynnsamma läge i väsentlig mån bidragit, och ^ 
ken handel, derest jernvägsförbindelse med de inre delarne af Westergötland kan åstadkommas, skulle i < 
sentlig mån ytterligare tilltaga. I öfrigt omfattar handeln hufvudsakligast iu- och utländska krainvaro, 
specerier och drycker, salt, sill och andra viktualievaror jemte stenkol, samt i kommission från >>crm 
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jern och trädvaror. Köpmännen i Wenersborg förlägga dessutom en stor del af dem, som idka landthandel 

i orten. 

Jemväl fabriker och handtverkerier hafva icke obetydligt tilltagit, men lida under den tid af året, då 

sjöfarten är stängd, genom brist på kommunikationer. 

A stadens skeppsvarf hafva under femårsperioden blifvit nybyggda tio och förbyggda elfva stycken me

delstora fartyg, af hvilka en del blifvit till främmande orter försålda. 

Den inrikes sjöfarten på Wenern har upptagits af jern och andra bergverkseifekter, äfvensom med bloc-

kar till försågning vid Trollhättan och Lilla Edet. Djupet i segelleden förbi staden är beräknadt för 94 a-10 

fot djupgående fartyg. Segelledens bibehållande vid erforderligt djup äfvensom underhållet utaf dragvägar 

utmed och broar öfver kanalen åligger Nya Trollhiltte Kanalbolag, enligt Kongl. Brefvet den 28 Juli 1852. 

.Slussarnes bredd är 24 fot och öppningen i. broarne öfver segelleden i enlighet dermed. 

Beträffande stadens sjukvård är under år 1859. uppfördt ett särskildt sjukhus för staden, att begagnas 

vid inträffande farsoter. Kostnaden derför har uppgått till 8,000 R:dr. Huset lemnar utrymme för 24 sjuk-

.-ängar, och är nödig sjukattiralj äfven att tillgå. 

Wenersborg har en Borgmästare och fyra Rådmän. 

Stadskassans inkomster och utgifter i medeltal åren 1856—1860 inhemtas af nedanstående tabell 

Litt D. 

Tab. Litt. D. Wenersborgs Stadskassas inkomster och utgifter i medeltal åren 1856 med 1860. 

Tab. Litt. D. 
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Bords. Staden är anlagd under Konung Gustaf II Adolfs regeringstid år 1622, i Wedens härad vid 
Wiskaån, som till en längd af | mil från staden är segelbar, förnämligast med afseende å den rese- och 

Tab. Litt. E. Inkomster och utgifter i Borås stads kassor för år 1861. 
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trirdfarihandelsrörelse, som derstädes ännu idkas, och hvaraf stadens bestånd hufvudsakligen beror. För denna 
handel, som med drift sträckes till alla delar af Riket och äfven till Norge, uppköpa stadens handlande högst 
betydliga partier af inhemska linne- och i synnerhet ylleväfnader från Skåne, Halland och Småland äfvensom 
från andra orter, hvilka ylleväfnader till stor del stampas, färgas och beredas inom staden och i dess grann
skap till tjenlig handelsvara, hvarförutom stadens handlande äro förläggare till eller uppköpare af betydliga 
andelar i de bomullsväfnader, som tillverkas dels i staden, dels hufvudsakligen i den landsort deromkring, 
hvarest väfnadsindustrien har sitt säte. Jemväl bod- och minuthandeln med vanliga köpmannavaror är icke 
utan vigt. Särdeles liflig är omsättningen på stadens torg med landtmannaprodukter och spanmål, för hvil-
ken derstädes alltid finnes förmånlig afsättning, dels till stadens innebyggare och handlande, dels till allmoge 
eller uppköpare från de staden omgifvande folkrika trakter, som räknas till gårdfarihandels-distriktet. Till
förseln häraf har, sedan Statens vestra stambana till Göteborg blifvit öppnad, något minskats, men skall, se
dan den under perioden beslutade jernvägsanläggning mellan Borås och nämnde stambana med nästa år blifver 
fullbordad, otvifvelaktigt åter tilltaga och åt Borås stad gifva den lyftning och utveckling i industrielt hän
seende, som den bör äga såsom medelpunkt i denna folkrika och industriela ort. 

Jordbruket är inom stadens område icke af betydenhet, och produceras derigenom hufvudsakligen rot
frukter och foderväxter. 

Bland fabrikerne förtjena färgerierne särskildt att nämnas, såsom varande :if större betydenhet. 

Goda handtverkerier, deribland garfverier med vidsträckt rörelse, saknas icke inom staden. 
Rörande sjukvården, bildningsanstalter m. m., åberopas hvad derom i det föregående blifvit anfördt. 
Staden, som räknas till tredje klassen, har en Borgmästare och fem Rådmän. 
Rörande stadens inkomster och utgifter åberopas den af Magistraten insända tab. Litt. E. å före

gående sida. 

Staden Alingsås, först bebygd af flyktade innevånare från det af fienden uppbrända Nya Lödöse, har 
^ 1619 erhållit sina första privilegier. Staden är belägen i Kullings härad, emellan sjöarne Gärsken och 
Mjörn, och drifver ett icke obetydligt jordbruk. De fabriksanläggningar deremot, som i medlet af adertonde 
århundradet här anlades, hafva till största delen upphört, sedan jemväl de klädesfabriker, som intill senaste 
tider bibehållits, numera blifvit nedlagde. Endast en strumpfabrik återstår. Handtverkerierna i öfrigt, bland 
hvilka garfverierne intaga ett framstående rum, hafva deremot genom den lättare kommunikationen med Gö
teborg, som anläggningen af Statens stambana medfört, vunnit en icke obetydlig förkofran. Ett mekaniskt 
"omullsspinneri är derstädes under anläggning. 

Staden har en Borgmästare och tre Rådmän samt räknas till femte klassen. 
Rörande stadens inkomster och utgifter åberopas följande af Magistraten insända uppgift tab. Litt. 

F- å nästa sida. 

Ulricehamn, belägen vid sjön Asunden. Lika med Borås idkar denna stad rese- och gårdfarihandel, som 
äfven utgör egentliga grunden för stadens bestånd, i öfrigt beroende af vanlig köpmannahandel samt fabriker 
och handtverkerier, jemte något jordbruk. Stadens öfriga handel är likväl mindre betydlig och handtverks-
rörelsen ringa samt jordbruket icke af särdeles betydenhet. 

Tillförseln af spanmål, egentligen från Skaraborgs län och af viktualier från den staden kringliggande 
andsort, är mer än tillräckligt svarande mot stadens behof; dock saknas icke afnämare, emedan en stor del 

at mnevånarne inom de tillgränsande häraderne, som idka gårdfarihandel, årligen köper spanmål. A denna 
andel, likasom å varuutbyten i allmänhet, har öppnandet af jernvägen mellan Göteborg och Falköping i så 

t o verkat menligt, att, då tillförene en mängd af allmoge i Falköpingstrakten hitforslade och afyttrade sin 
panmål samt här upphandlade sina förnödenheter, denna rörelse numera till största delen upphört. 

Tab. Litt. E. 

Tab. Litt. F. 
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Den ringa vexling i antalet af stadens innevånare, som tabellen N:o 1 utvisar, kan anses beroende af 
det större eller mindre antal handelsbetjenter, som härvarande handlande i anledning af de staden förunnade 
privilegier använda, allt efter som handelskonjunktureme äro mer eller mindre gynsamrna. 

Bland fabriks- och manufakturinrättningar förtjenar härvarande tapettryckeri uppmärksamhet. Denna in
rättning har år ifrån år utvidgat sin verksamhet samt i åfseende å tillverkningarnes beskaffenhet sökt mot
svara tidens fordringar. Dessutom finnas två färgerier, ett katturistryckeri och en urfabrik. 

Stadens Magistrat utgöres af en Borgmästare och tre Rådmän. Staden räknas till femte klassens städer. 
Rörande stadens inkomster och utgifter åberopas följande af Magistraten insända tabell Litt. G. 
Åmål, belägen vid nordvestra stranden af Wenern, grundlagd år 1643, har godt läge och grundar sitt 

bestånd hufvudsakligen på handel och sjöfart jemte handtverkerier och jordbruk. Handeln består i minutrö-
relse med vanliga köpmannavaror, deraf förlaget tages från Göteborg, och sjöfarten har till föremål dels detta 
förlags transporterande, dels fraktresor med jern och trädvaror från Dalsland och Wermland. 

Tab. Litt. F. Alingsås stads inkomster och utgifter år 1860. 

Tab. Litt. G. 

Tab. Litt. G. Ulricehamns stads inkomster och utgifter år 1860. 
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Hinder för sjöfarten har hittills mött i den omständighet att staden saknat en god hamn, hvilket hin
der dock kommer att upphöra, sedan genom Rikets Ständers beslut anslag beviljats för hamnbygnad, hvartill 
kostnaden är beräknad till 24,616 R:dr R:mt. 

Staden har en Borgmästare och två Rådmän, samt räknas till femte klassen. 
Rörande stadens inkomster och utgifter åberopas följande af Magistraten insända tabell Litt. H. 

Tab. Litt. H. Åmåls stads icke uttaxerade inkomster och utgifter år 1860. 

Wenersborg i Landskansliet den 31 Juli 1862. 

ERIC SPARRE. 

C. O. Almqvist. J. M. Ryding. 

Tab. Litt. H. 
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Tab. N:o 1. 

FOLKMÄNGD. 
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Tab. N:o 2. 

J O R D B R U K . 

Tab. N:o 3. 

B O S K A P S S K Ö T S E L . 
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Tab. N:O 4. 

S K O G S H U S H Å L L N I N G . 
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Tab. N:o 5. 

DÖDADE ROFDJUR. 

Tab. N:o 6. 

AF ROFDJUR DÖDADE HUSDJUR. 
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Tab. N:o 7. 

BERGVERK, BRUK, FABRIKER OCH MANUFAKTURINRÄTTNINGAR SAMT HANDTVERKERIER. 
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Tab. N:O 8. 

ALLMÄNNA VÄGAR, GÄSTGIFVERIER OCH SKJUTSNING, 1856—1860. 

Tab. N:o 9. 

SJÖFART och HANDEL ÅR 1860. 
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Tab. N:o 10. 

HEMMAN OCH JORDLÄGENHETER Å LANDET, TOMTER OCH JORDAR I STÄDERNE M. M. ÅR 1860. 

Tab. N:o 11. 

LAGA SKIFTEN M. M. ÅREN 1856-1860. 
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Tab. N:o 12. 

S P A R B A N K E R . 

Tab. N:o 13. 

F A T T I G V Å R D . 



S T O C K H O L M , 1862. 
TRYCKT HOS P. A. N O R S T E D T & SÖNER, 

KONGL. BOKTRYCKARE. 
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