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BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

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

LANDSHÖFDINGE-EMBETETS 
OTI 

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN 
UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 

FÖR ÅREN 

1. Länets allmänna beskaffenhet och indelning. 

Göteborgs och Bohus län, beläget emellan 57°33'30" och 59°6'40" lat. samt 28"46'19" och 30°5'59" long., 

gränsar i norr till Norge, i öster till Elfsborgs län, i söder till Hallands län och i vester till Kattegat. 

Länets hela vidd beräknas till 43,87 qvadratmil, deraf landet 43,29, utgörande 2,04 öppen åkerjord, 4,08 
ang och beteshagar, 34,86 utmark, skog och berg, samt 2,31 insjöar och kärr. 

Länet har fem städer, nemligen Göteborg, Kongelf, Marstrand, Uddevalla och Strömstad, alla med sta

pelstadsrätt, samt en köping, Lysekil, och är indeladt i fem fögderier, nemligen Göteborgs, Inlands, Oroust 

°ch Tjörns, Sunnervikens samt Norrvikens, innefattande tillsammans 20 härader, af hvilka Göteborgs fögderi 
utSör 4: Säfvedals, Askims samt vestra och östra Hisings; Inlands 4: Inlands Södre, Nordre, Torpe och 

"äkne; Oroust och Tjörns 3 : Orousts östra, Orousts vestra och Tjörns; Sunnervikens 5: Lane, Tunge, Stånge-
Däs, Sotenäs och Sörbygdens; samt Norwikens 4: Qville, Tanums, Wette och Bullarens. Hisingöns begge hä

nder äro sammanslajme till ett Länsmansdistrikt, hvaremot Lane och Säfvedals härader äro fördelade i tvenne. 
tv 

a a ^ a öfriga härader utgöra hvartdera ett, är länet alltså indeladt i 21 Länsmansdistrikter. 

I ecklesiastikt hänseende tillhör länet Göteborgs stift och indelas, oberäknadt garnisons-församlingarne i 

"teborg samt å Ny-Elfsborgs och Carlstens fästningar, uti 35 pastor äter, hvilka med Skärgårdskapellens 

göra 89 församlingar, fördelade på 5 kontrakter eller prosterier. 
l-andsh-Emb. uti Gölhcborgs o. Bohus län und. ber. för åren 1856—1860. 1 

1856-1860. 



2 Göteborgs och Bohus län. Indelning och naturbeskaffenhet. 

Den ecklesiastika indelningen, jemförd med den civila, företer ej annan oregelbundenhet, än att 8 oför

medlade hemman (Skårdalen och N. Surte), som efter jordeboken tillhöra Rödbo socken i Göteborgs fögderi 

i kyrkoärenden tillhöra Nödinge socken i Elfsborgs län. 

I afseende å lagskipningen är länets indelning numera så bestämd, att hvartdera fögderiet utgör en dom

saga. Antalet af länets domsagor är sålunda fem, hvilka tillsammans utgöra 13 tingdag. Säfvedals härad i 

Göteborgs fögderi kommer dock ej att förenas med den öfriga delen af domsagan förr, än vid nuvarande Hä-

radshöfdingens (Justitie-Borgmästarens i Göteborg) afgång. Städerne hafva hvar sin jurisdiktion, men könin

gen Lysekil lyder under landsrätt *). 

Föga upphöjdt öfver hafsytan, består länet dock till större delen af bergsträckhingar, som mångfaldigt 

utgrena sig och bilda talrika dälder. 

De högsta bergkullarne, Dragonkullen vid Svinesund, Björnepiken i Wette härad och Ejdebratten vid Bul

larens gräns, hafva ej mer än omkring 600 fots höjd. 

Den förnämsta af länets dalar är den, som upptager Götaelf och som, från Kongelf till Göteborg, vid

gar sig ifrån 2,000 till omkring 8,000 fot. Dernäst märkas dalsträckningen från Saltkälleviken inåt Gesäters 

socken af Dalsland, Bl mil lång, och dalen från Bullaren förbi Svarteborg till Gullmarsfjorden. 

Utom de talrika hafsvikar, som till någon del eller helt och hållet omgifva betydligare landsträckor, 

förekomma inom länet åtskilliga större eller mindre vattendrag och sjöar, af hvilka särskildt må nämnas: 

Göta elf, som genomskär en del af Inlands och Göteborgs fögderier och som två mil ofvanför utloppet 

bildar tvenne, ön Hisingen omgifvande, grenar, hvaraf den ena utlöper vid Ny-Elfsborg i Riföfjorden, ocli den 

andra, kallad Nordre elf, i Elfvefjorden; 

Mölndals ström och Säfve-än, som, med upprinnelse från Elfsborgs län, leda sig, den förra öfver Möln

dal, der den bildar ett större fall, genom Göteborgs stad, och den senare genom Partilleds socken, samt begge 

utfalla i Göta elf; 

Uddevalla-än eller, såsom den vid länegränsen kallas, Ris-än, som har sin upprinnelse inom Forshälla 

socken, afleder Örsjöns vatten och utfaller vid Uddevalla; 

örekils-elfven, som, kommande från Dalsland, genomlöper Sunnervikens fögderi och nedanom Qvistrum 

utfaller i Gullmarsfjorden; 

Wettelanda- eller Kollekinds-ån, som upprinner ur en mängd små sjöar och mossar på Löfverås- och 

Tormåseröds-fjellen samt har sitt utlopp genom Strömstadsvattnet vid Strömstad; 

Kynne-elf, som gifver utlopp åt de på Dalslandsgränsen belägne Kornsjöarne och, efter en sänkning ." 

omkring 140 fot på en mil, utfaller i Bullaresjön; 

Idefloden, som till en del genomskär Norrvikens fögderi och utlöper i hafvet norr om Strömstad; 

äfvensom följande insjöar, nemligen: 

Landvetterssjön, Eddasjön, Stensjön och Dillsjön, belägne i Göteborgs fögderi; 

Stora Hällimgen om 1,270 tunnland och örsjön om 2,800 tunnland, i Inlands fögderi; 

Grindbys, Kollungeröds och Bods sjöar, af omkring { mils längd hvardera, i Oroust och Tjörns fögder r 

Kärnsjön, med en vidd af 1,400 tunnland i Sunnervikens fögderi; samt 

Norra och Södra Bullaresjöame, den förra vid pass 1,386 och den senare 2,310 tunnland, i NorrviKe 

fögderi. 

Kärr och mossar finnas inom länet temligen talrikt, men sådane af större vidd, som genom uttappn c 

kunna göras odlingsbara, mindre allmänt. 

I afseende å jordmånen förekomma väsendtliga skiljaktigheter, äfven inom hvarje fögderi. " a s a 

länets föregående femårsberättelser angifvits, kan man dock anse lera och lermylla utgöra de rådande j 
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arterna. Undantag göra förnämligast, i Göteborgs fögderi, Landvetters samt en del af Harry da och Råda sock

nar, der jordmånen består mest af sand och klapper, samt hvad man kallar ör; i Inlands fögderi, en del af 

Solberga, Rommelanda, Westerlanda, Ucklums och Hjertums socknar, samt Fräkne härad, der de intill bergs-

sträckorna belägna hemmanen i allmänhet hafva en svag, sandblandad jord; i Oroust och Tjärns fögderi, spridda 

ställen, hvarest förekomma sandblandad fimjord och bränntorf; i Swinervikens fögderi, mindre delar af Lane 

och Tunge härader, der sand och fimjord förekomma, samt Sörbygdens härad, som till en del har 200 fots 

höjd öfver hafvet och i allmänhet ett hårdare klimat, än de närmare saltsjön belägne delar af länet, och 

hvarest jordmånen mera allmänt är svagare, af sandig och fjellaktig beskaffenhet; samt i Norrvikens fögderi, 

Biillarens härad och den del af Wette och Tanums härader, som gränsar derintill, hvarest jordmånen allmän-

ligast består af sand-, fjell- och myrjord. 

I allmänhet har det visat sig, att jorden närmast intill hafskusterna hav starkare alstringskraft, och att 

den åkerjord, som från äldre tider varit upptagen, innehåller god lera, med svartmylla till matjord och grund

lager af mergel. I flere delar af länet, ända till en mil från hafskusten och deröfver, förekomma större och 

mindre bäddar af fossila snack- och musselskal, tillhörande ännu i hafvet förekommande blötdjursarter, och 

som, i geologiskt afseende märkvärdiga, äro det icke mindre i ekonomiskt, genom de rika mergellager, som 

de bilda, hvilkas nytta och användbarhet såsom gödningsämne ortens jordbrukare mer och mer lärt sig att 

uppskatta. 

För att grunda ett noggrannare omdöme om länets fruktbarhet och de derpå verkande klimatiska 

förhållanden, i jemförelse med rikets öfriga delar, må härvid anmärkas, att, enligt Statistiska Central-byråns 

offentliggjorda Berättelse för åren 1851 med 1855 (Befolkn. Stat. ny följd I. 2. sid. 21), sädesskörden i Gö

teborgs och Bohus län under åren 1816 med 1855 endast 1 år varit svag och 8 år under medelmåttan, då 

medeltalet af de öfriga 23 länens sädesskördar under medelmåttan, missväxter inberäknade, varit 13 af be

rörde 40 år. Härtill har väl icke allenast en bördigare jordmån verkat, men äfven ett mildare klimat. En

ligt gjorda noggranna iakttagelser har luftens medeltemperatur i Göteborg under åren 1851—1860 (efter den 

100-gradiga thermometern, 3 gånger om dagen observerad), förhållit sig som nedanstående tab. Litt. A. utvisar. 

För de första fem åren har alltså luft-temperaturens medeltal varit + 7,61, och för de fem sista + 7,69, 

eller för alla tio åren + 7.65, som visar 1"99' högre än hvad Stockholms medeltemperatur enligt offentliggjorda 

uppgifter utgör, och 0,40 högre än Lunds, ehuru denna ort är belägen två grader sydligare *). 

2. Innevånare. 

Bilagde tabell N:o 1 redogör för länets folkmängd åren 1856—1860 i öfverensstämmelse med det 
a< Statistiska Central-byrån meddelade formulär. 

Tab. Litt. A. Medeltemperaturen i Göteborg. 

Tab. Litt. A. 

Tab. N:o 1. 
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Jemlikt den vid slutet af år 1860 verkställda mantals- och skattskrifningen utgjorde länets folkmängd: 

Efter föregående femårsberättelser för länet utgjorde folkmängden enligt samma längder: 

Räknadt från den i sista femårsberättelsen meddelade uppgift vann folkmängden alltså en ytterligare 

tillväxt af 19,703. 

Under tidrymden från år 1822 till och med år 1855 motsvarade folkökningen, enligt förra femårsbe-

rättelserne, i det närmaste 45 procent, eller för år räknadt 1,35 %. Städernes andel i denna tillökning var dock 

procentvis något ringare än landets. För år 1822 uppgafs nemligen städernes folkmängd tillsammans till 

22,251, hvadan den under åren till och med 1855 ökats med endast 9,518, eller i medeltal för året föga 

öfver 1} procent å förstnämnde års folknummer, hvaremot landets folkmängd, som år 1822 uppgafs till 108,376, 

men 1855 uppgick till 157,381, visar i medeltal för året en tillväxt af i det närmaste lf procent. Under 
o 

perioden 1856—1860 var förhållandet deremot omvändt. A landsbygden hade nemligen under denna tid 

folkmängden ökats med 12,116 utöfver det i förra femårsberättelsen för år 1855 upptagne antal af 157,381, 

hvilken tillökning, enär föregående femårsberättelsers folkmängds-uppgifter, såsom afseende uppbördsåren, grun

dade sig på nästförutgående årens mantals- och skattskrifning, följaktligen bör på 6 år fördelas, hvaraf för 

året uppkommer föga mer än I i procent. I städerna åter var tillökningen under berörda period 7,577, som 

för året motsvarar 3,07 procent. En öfvervägande andel i denna sistnämnda procent-tillökning belöper sig på 

Göteborg, hvarest innevånarnes antal ökat sig med 6,530, som på den för år 1855 uppgifna folknummern 

motsvarar i medeltal för året en tillökning af 4,4 %. Närmast derintill kommer Uddevalla, ögonskenligen 5r 

denna stadsbefolkningens starkare tillväxt i främsta rummet att tillskrifva en mer än vanligt vidgad industriel 

verksamhet. Att folkökningen å landsbygden under ifrågavarande period varit något ringare än tillförene, 

dertill förekommer ej annan förklaringsgrund, än att under berörda tidskifte en elakartad rödsot förnyade 

gånger varit i särskilda landsorter gängse. 

Då för landet och städerna samfäldt 1860 års folkmängd sammanställes med den för år 1822 uppgift'8» 

visar sig en tillökning af omkring 59 % eller för år räknadt omkring 1,5 %. Enligt Statistiska Central-byrans 

år 1860 offentliggjorda embetsberättelse (Befolknings-Statistik, ny följd I. 3. sid. 36) var folkmängdstillöknin

gen i detta län från 1821 till 1855 inalles 38,70 procent, eller i medeltal för år l,ii, under det att för hela 

riket denna tillökning uppgick till endast 33,1 i, eller för år räknadt till 0,05. Att klimatisk inflytelse haft 

någon del i detta för länet gynnsamma förhållande torde kunna slutas deraf, att, enligt nyssnämnda officiela 

statistik (sid. 19), procenten af detta läns befolkning öfver 50 års ålder var 16,40, då för hela riket den en

dast var 15,94, och (sid. 24) att antalet af dem, som uppnått en ålder öfver 90 år, motsvarade 5,99 på 20,U r 

hälften man- och qvinkön, då deremot för hela riket denna åldersklass motsvarade endast 4,55. 

I medeltal på qvadratmil lemnar länets folkmängd år 1860 en qvot af 4,734, eller mer än 5 gånger sa 

mycket som medeltalet för hela riket. Fördelad på de särskilda fögderierna visar sig denna folkmängd, i 

hållande till arealen, belöpa sig till de å motstående sida i tab. Litt. B. angifne tal. 

Hvad folkets bildning angår, förklarar jag utan tvekan, att den inom detta län är i framskridande, 

lider ej heller något tvifvel, att ju detta framskridande i ännu märkligare mån skall uppenbara sig, se 

Tab. Litt. B. 



Göteborgs och Bohus län. Bildning och sedlighet 5 

verkningarne af den förbättrade folkundervisningen hunnit mogna och det uppväxande slagtet efterhand ingått 

i det borgerliga lifvet. Utom residensstaden, hvarest någon gång spår uppenbarat sig till mormonska och 

baptistiska villomeningar, men för hvilka här icke varit någon fruktbar jordmån, har inom länet under ifråga

varande period någon egentlig schismatisk rörelse icke förekommit. 

Frågan om halten af ett folks sedlighet är under alla förhållanden, synnerligast vid jemförelsen emellan 

tvenne icke aflägsna tidskiften, af den mest grannlaga art, och låter sig svårligen afgöra efter någon fullt 

tillförlitlig måttstock. Den enda arithmetiska grund, som i detta afseende kan hafva någon giltighet, är att 

hemta från brottmålsstatistiken, men äfven denna måste man med varsamhet använda, för att icke löpa fara 

att vilseledas, ty enstaka företeelser, som uppenbara sig endast eller nästan uteslutande inom antalet af den 

lösa befolkningen, innebära icke något bevis om skaplynnet hos den egentliga kärnan af folket. 

Anledning erbjuder sig emellertid icke att mildra det omdöme, som härom i föregående femårs

berättelser uttalats, så vidt omdömet endast grundas på brottmålsstatistiken. Vid jemförelse af förhållandena 

under år 1858, det sista för hvilket Herr Justitie-Statsministerns underdåniga berättelser angående civila rät

tegångsärenden och brottmål äro i tryck tillgänglige, med förhållandena under den tidrymd, för hvilken se

naste femårsberättelser i detta hänseende redogöra, ådagalägges, att antalet af lagbrott, för hvilka personer 

blifvit sakfällde i detta län, förhållit sig på sätt nedanstående tab. Litt. C. utvisar. 

Då för hela riket i medeltal antalet af för brott sakfällde åren 1841—46 förhöll sig till folkmängden 

såsom 1 till 102, 1850 såsom 1 till 115, 1853 såsom 1 till 89 och 1858 såsom 1 till 91, så ådagalägger det 

uppgifna förhållandet, att länets tillstånd i omförmälda afseende varit vida ofördelaktigare, än rikets i allmän

het, efter medeltal räknadt. Härvid är dock att anmärka, att det för de sistberörda åren uppgifna stora an

talet öfverträdelser af politi- och ekonomi-författningar väl mindre torde böra tillskrifvas en ökad brottslig

het, än en skärpt tillsyn emot öfverträdelser. Sedan vid den nya organisation, som Polisförvaltningen i Gö

teborg år 1850 .erhållit, polispersonalen derstädes blifvit betydligt förstärkt, hafva nemligen åtalen emot lag

brott, synnerligast mot fylleri, der blifvit talrikare. Förhållandet härmed visar sig af följande, på Herr Ju 

stitie-Statsministerns åberopade embetsberättelser grundade jemförelse: 

I Göteborgs och Bohus län utgjorde antalet af öfverträdelser af förordningen emot fylleri och drycken

skap, for hvilka personer blifvit sakfällde, år 1849: 853, år 1853: 2,587, år 1858: 3,321. 

Tab. Litt. B. Folkmängdstätheten ä landsbygden enligt mantalslängderne. 

Tab. Litt. C. För lagbrott sakfällde personer. 

Tab. Litt. C. 
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Då nu hela antalet af brott mot politi-, ekonomi- och särskilda disciplinär-stadganden inom länet år 
1849 utgjorde 2,483, och år 1858, såsom ofvan är anfördt, 4,777, visar det sig, att andra så beskaffade öf-
verträdelser än fylleribrott år 1849 uppgingo till ett antal af 1,380 och 1858 till 1,456, eller endast 76 mera 
än förstnämnda år. Ovedersägligt är ock, att, hvad dryckenskapslasten angår, som så länge tärt på befolk
ningens både moraliska och ekonomiska krafter, sedlighetstillståndet utom städerna väsendtligen förbättrats, 
sedan en ändamålsenligare lagstiftning angående bränvinstillverkning och försäljning år 1855 trädt i verkstäl
lighet. I icke ringa mån har på senaste åren förbrukningen af bränvin lemnat rum för maltdrycker och kaffe. 

Hvad klädedrägt och folknöjen angår, har länets befolkning ej några egendomliga sedvänjor. 
Till boningshus begagnas inom detta län i allmänhet timrade byggnader, täckte med tegel. Ladugår

darne äro dels timrade, dels uppförde af korsvirke och bräder, sällan af sten, med tak ömsom af tegel, bun
den halm samt halm och torf. Allmogen har vmder senare åren betydligen förbättrat sitt byggnadssätt, så 
att det i vissa orter numera icke är sällsynt att finna bondgårdar med beqvämt och prydligt inrättade 
åbyggnader. 

3 . Näringar. 

Jordbruket är fortfarande länets hufvudnäring och sädesodlingen lemnar numera, äfven vid medelmåttiga 
skördar, icke obetydligt öfverskott utöfver länets egen förbrukning. Otvifvelaktigt kan dock afkastningen 
blifva vida större, och all utsigt är förhanden, att den småningom blifver det i den mån allmogens håg för 
jordbrukets bättre skötsel, som af föredömen och en gynnsam konjunktur märkbart lifvats, fortfarande un-
derhålles. 

Bönor och andra skidfrukter odlas temligen allmänt, särdeles i södra delen af länet, hvarigenom ock un
der den härjande potatessjukdomen nöden bland de fattigare jordbrukarne väsendtligen mildrats. Hampa och 
humle odlas inom detta län föga. Linsäde är deremot icke sällsynt, och odlingen af klöfver har på de senaste 
åren betydligen tilltagit. Till sistnämnde förhållande har länets Hushållnings-Sällskap synnerligen medverkat 
genom införskrifhing af större partier klöfverfrö och tillhandahållande deraf åt länets jordbrukare. 

I södra delen af länet är korn att anse som hufvudsäde. I den norra deremot odlas mera hafre; dock 
är biandkorn der ock nog allmänt. I Inlands fögderi intager åkerjorden vanligen § och ängen \ af in-ägoryin-
den. Då vexelbruket inom orten gemenligen afser sjuårig omloppstid med tvåårig gräsvall, så besås \ s« 
åkerjorden med höstsäde och $ med vårsäde. Af detta senare anses korn, blandsäd, trindsäd och potates, till 
ungefär lika andel hvardera, sammanlagdt upptaga hälften och hafre andra hälften af den till vårsäd beräk
nade jordvidd. Hemmanens inskränkta ägorymd och den nog långt sträckta hemmansklyfningen medgifVer ej 
i någon större mån begagnandet af trädesjord eller odling af vintersäd, hvilken fordrar starkare gödning; 
hvaremot odlingen af ärter och bönor, som sker dels åtskiljdt, dels sammanblandadt, funnits för allmogens 
hushållning mest förmånlig, emedan detta sade icke allenast bibringar jorden en större fruktbarhet, utan äfven 
lemnar en kärnfull frukt, användbar jemväl till brödföda, hvarförutom bönhalmen, såsom af värde för hästars 
utfodring, länder till besparing af den eljest knappa hötillgången. 

Trädgårdsväxter odlas icke obetydligt å Hisingön, men annorstädes föga, undantagandes ståndspersoners 
egendomar och till städerne gränsande hemman. 

De uppgifter, som enligt Statistiska Central-byråns formulär till tabell för jordbmket blifvit äskade, haft'3 

af Kronobetjeningen endast till ganska ringa del kunnat åstadkommas. På annan väg hafva frågorna ej heller 
kunnat blifva besvarade tillförlitligare, än' som skett i det för trenne år sedan af Länets Hushållnings-sällskap 
till Finans-Komitén afgifne betänkande i ämnet. På grund af dertill hörande sammandrag har bifogade tabe 
N:o 2 blifvit utarbetad, med förvandling af qvantitets-beräkningarne efter nu gällande mått och vigter. -11 

Tab. N:o 2. 
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närmare utredande af förhållandena i afseende å sädesproduktionen m. ro. anser jag emellertid följande ut-

draff af betänkandet påkalladt. 

— — — — »Hvad den för kännedom om landets materiela tillgångar utan tvifvel vigtigaste frå

gan, eller den om årliga utsädet och årliga skörden, angår, så beror dess tillförlitliga besvarande visserligen 

endast af jordbrukarne sjelfve; men då inom detta län icke få socknar äro, med undantag af kyrkans och 

skolans tjenstepersonal, befolkade uteslutande af allmoge, och det icke är vanligt, att denna uppmäter och 

bokför sina utsäden och skördar, är det ej heller påräkneligt, att uppgifterna härom allestädes kunna blifva 

så noggranna, som önskligt vore. Sammandraget af socknarnes uppgifter utvisar, att i medeltal för åren 

1855—57 utsädet af spanmål utgjort 97,735 tunnor och skörden deraf 528,970 tunnor. Uti senaste femårs

berättelse för länet beräknades spanmålsutsädet åren 1851—55 i medeltal till 1Q1,061 och afkastningen, efter 

afdrag af utsädet, till 462,439 tunnor eller, utan sådant afdrag, 573,500 tunnor, städernas jordbruk oberäknadt.» 

»Uti sistberörde spanmålsutsäde ingick hafre till mer än hälften eller 52,524 tunnor, deraf skörden utan 

afdrag af utsädet beräknades till 252,609 tunnor.» 

»Beträffande länets produktion af säd i allmänhet och förnämligast af sistnämnde sädesslag, som före

trädesvis här odlas och för hvilket under senare åren en fördelaktig marknad i England öppnat sig, erbjuder 

kännedomen om skeppningar till utrikes orter från länets hamnar, jemförd med transporterne till dessa ham

nar från andra landsorter, utväg till någon ungefärlig kontroll. Under åren 1855—57 utskeppades från länets 

samtliga hamnar 1,242,000 tunnor, eller i medeltal för året 414,000 tunnor säd, af hvilken årliga skeppning 

hafre ensamt utgjorde 317,570 tunnor. Under berörde trenne år fördes genom Trollhätte Kanal 741,506 tun

nor spanmål eller i medeltal för året 247,169 tunnor, deraf, enligt hvad vederbörande räkenskapsförare upp

lyst, två tredjedelar, eller omkring 165,000 tunnor, kunna antagas hafva utgjort hafre, som till länets hamnar 

från det inre af landet nedförts. Ytterligare kan den årliga landväga tillförseln af hafre från andra län an

tagas till högst 40,000 tunnor.» 

»Beräknas nu å ena sidan den af länets socknar uppgifne hafreskörd 285,890 tunnor, och dertill lägges 

«) Städernas produktion af hafre högst 

b) tillförseln från det inre af länet kanalleden 

c) dito landväg 

så blifver räkningens Debet 

Om så i Kredit upptages: 
a) Tillgång till hafreutsädet 

o) Konsumtionsbehofvet af hafre inom länet, oberäknadt utfodringen, minst 

c) Kreaturs utfodring å landet, omkring två tredjedelar af den uppgifna spanmålsåtgången dertill 

«0 dito i städerna 
e) ofvan uppgifne hafre-utskeppning 

tillsammans 

Sa> utan att beräkna de jemförelsevis mindre partier, som landvägen forslas åt Norge, eller andra 
0rter utom länet, och oaktadt de i kredit upptagne konsumtions-qvantiteter visserligen äro mycket 
aot beräknade, uppkommer en brist af 

»Tages härvid tillika i betraktande, att vid 1857 års utgång högst betydliga hafreförråder inom länet 
voro i behåll, som lemnade rum för en ganska liflig skeppning under nästföljande år (endast till Maj månads 
8lut skeppades år 1858 från länets hamnar 161,876 tunnor hafre), så och då produktionen af öfriga sädesslag 
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torde kunna antagas vara uppskattad i motsvarigt förhållande till hafren, synes utan fara för öfverdrift den 

uj)pgifna afkastningen af länets åkerjord, sammanlagd, kunna beräknas minst 30 procent högre.» 

»Frågan hvad årliga utsädet per tunnland utgör har, såsom det kunnat förutses, blifvit för olika sädes-

slagen mer och mindre skiljaktigt besvarad, alldenstund förhållandet härvid bestämmes icke blott af olika 

sedvänjor, men framför allt af jordens beskaffenhet. Så visa sig i uppgifterna följande minimi- och maximi-

utsäden, nemligen för Hvete &$—1 tunna, Bag | — 1 ^ t:a, Korn f—1^ t:a, Hafre J&—2 t:r, Blandsäd $—2 t:r, 

Ärter, i förening hvarmed här i länet åkerbönor temligen allmänt odlas, i — 1 ^ t:a, Potates \—10 t:r. Andra 

rotfrukter, som här ganska obetydligt odlas, 2 - 5 t:r, och Lin {—1J tunna. Hvarken Raps eller Hampa är i 

detta län föremål för någon nämnvärd odling. Allmännast kan utsädet per tunnland antagas vara för Hvete 

och Råg | t:a, Korn 1 t:a, Hafre I i t:a, Blandsäd 1\ t:a, Arter och Bönor 1 t:a, Potates 6 t:r och Lin en half 

tunna.» — — — 

»Beträffande frågan om jordens alstringsförmåga eller afkastning i korntal, så hafva många socknar upp-

gifvit förhållandet härmed icke hafva undergått någon förändring under de 25 sista åren. Tre socknar hafva 

antagit, att afkastningen snarare minskats, och en och annan har inskränkt sig till förklarandet, att tillöknin

gen är obetydlig. En socken uppgifver afkastningen af stråsäden hafva ökats, men af potates minskats. De 

öfriga socknarnas uppskattning af tillökningen har utfallit nästan i lika mångfaldiga gradationer, som beräk

ningen af utsädets tillökning, eller från 1 procent ända till 25 procent och från 1 korn ända till 4 korn. 

Ett ungefärligt öfverslag af samtlige uppgifterna härom synes emellertid lemna någon grund för det anta

gande, att afkastningen öfverhufvud ökats med omkring 10 % eller en half tunna på hvarje tunnas utsäde. 1 

förening med utsädets tillökning skulle då i sjelfva verket jordbrukets förkofran under de sista 25 åren, obe-

räknadt binäringarne, motsvara nära 35 procent. Då härvid i betraktande tages, att länets folkmängd under 

berörde 25 år ökats med 30 procent, och att utskeppningen af länets förnämsta jordprodukt, Hafre, som un

der åren 1830—32 icke öfversteg 69,000 tunnor från hela riket, eller i medeltal för året 23,000 tunnor, un

der åren 1855—57 deremot endast från detta län uppgick, i medeltal för året, till 317,570 tunnor, — ett 

förhållande desto anmärkningsvärdare, som länets skörd 1831 utföll öfver medelmåttan och år 1832 ganska 

ginnig, men 1856 och 1857 under medelmåttan — så kunde väl nämnde beräkning skäligen synas nog ringa, 

men då derjemte erinras, att åtgången af jordprodukter till bränvinsbränning under förstnämnde period var 

icke obetydligt större, vågar Hushållnings-Sällskapet icke gifva anledning dertill, att berörde förkofran högre 

uppskattas.» 

»Frågan, till huru många geometriska tunnland den odlade jorden och den naturliga ängen kunna beräknas, 

har af flere socknar icke kunnat besvaras, i anseende till bristande kännedom om jordens areal. Uppsumme-

ring af de från öfrige socknar uppgifne siffertalen kan således icke medföra någon fullständig kunskap om 

förhållandet härmed i hela länet. För att emellertid gifva någon ledning för frågans bedömande, har i har

varande provins-landtmäterikontor ett sammandrag upprättats af de från landtmätarne i länet inkomna redo

görelsehandlingar för verkställda laga skiften i länets särskilda härader, hvaraf skälig grund är att hemta der

till, att öfverhufvud, eller i medeltal för hela länet, på helt mantal må kunna beräknas 45 tunnland åker, 

tunnland äng och 220 tunnland afrösningsjord.» — — — 

»Brukningssättet är här i länet, såsom sammandraget utvisar, allmännast, eller med få undantag, "PP" 

gifvet vara vexelbruk, men icke regelmässigt lika vexelbruk, utan jemkadt på flerahanda sätt efter olika ?e< 

vanor, eller på grund af den enskilde jordbrukarens omdöme om jordens förmånligaste användande.» 

»Af sammandraget inhemtas likaledes, att under senaste 25 åren 3,836 tunnland jord blifvit förbättra 

genom grunddikning, 2,617 tunnland genom vattenaftappning och 46 tunnland genom öfversilning. Hufvuds» 

ligen på länets få större egendomar har grunddikning i vidsträcktare mån hittills blifvit verkställd. 
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glädjande företeelse är, att detta vigtiga förbättringsmedel nu äfven bland allmogen å flere ställen börjat 
blifva användt.» — — — — — — 

Plog och jernharf utgöra ortens förnämsta åkerbruksredskap. Till dragare begagnas förnämligast hästar, 
men äfven oxar allmännare än förr. Tröskmachiner, som tillförene endast funnos på några betydligare egen
domar, äro numera flerestädes anlagda äfven vid smärre gårdsbruk. 

Göteborgs och Bohus län, som vanligen blott sällan hemsökts af någon kännbarare missväxt, har, oak-
tadt sin fruktbara jordmån, rönt det missöde, att sädesskördarne under hela det femårsskifte, som är föremål 
för denna berättelse, hafva mer eller mindre felslagit, i följd af ogynnsamma väderleksförhållanden. Aren 1856 
och 1858 var väl rågskörden temligen fördelaktig, äfvensom potatesskörden 1857 och 1859 samt höskörden 
1856, 1858 och 1860, men förstnämnde år var äringen af hvete, korn och hafre under medelmåttan, 1857 af 
hvete och råg likaledes jemte missväxt å hö, 1858 vårsädet i Sörbygdens och Bullarens härader samt i all
mänhet potatesskörden under medelmåttan, 1859 mer eller mindre missväxt å så väl höst- som vårsäd i flere 
delar af Inlands, Oroust och Tjörns, Sunnervikens och Norrvikens fögderier och skörden deraf äfven i länets 
öfriga delar under medelmåttan, samt allmän missväxt å hö, och 1860 mer eller mindre missväxt å all vår
säd i Oroust och Tjörns fögderi samt i vissa delar af Inlands och Sunnervikens fögderier, och skörden äfven 
i öfrigt under medelmåttan, äfvensom allmän missväxt å potates. 

I följd af dessa bekymmersamma förhållanden hafva många socknar föranlåtits att anlita staten om 
undsättning. Kongl. Maj:t har ock behjertat den förlägenhet, som berörda förhållanden medfört, och medelst 
särskilda resolutioner åren 1859 och 1860 anvisat understöd, dels såsom räntefria lån med återbetalningsskyl
dighet på 3:ne år, dels såsom gåfvor. Sålunda hafva i Inlands fögderi socknarne Thorsby, Ucklum, Solberga, 
Jörlanda, Holta, Ytterby, Karreby och Romelanda undfått tillsammans 29,000 R:dr såsom lån och 3,100 R:dr 
såsom gåfvor; i Oroust och Tjörns fögderi Walla socken 3,000 R:dr såsom lån och Stenkyrka pastorat 750 
ifcdr såsom gåfva; i Sunnervikens fögderi socknarne Bro, Brastad, Lyse, Krokstad, Sanne och Hede tillsam
mans 33,000 R:dr såsom lån och 2,050 R:dr såsom gåfvor; samt i Norrvikens fögderi socknarne Tanum, Qville, 
Svenneby och Bottna tillsammans 58,000 R:dr såsom lån och 2,000 R:dr såsom gåfvor. Under berörda 2:ne 
fr har alltså länet, i följd af flerårige missväxter, åsamkat sig en skuld till staten af ej mindre än 123,000 
Riksdaler. 

Prisen å de förnämsta jordbrukets alster hafva, enligt markegångssättningarne i länet, varit de i föl
jande tab. Litt. D. uppgifne. 

Priset å potates har varit underkastadt betydliga vexlingar. Allmännast kan antagas 4—6 R:dr för 
tunnan å landsbygden, med någon förhöjning i städerna. 

Arbetslönerna, som i denna landsort redan under en föregående tid, då tillfällen till arbetsförtjenst och 
tillgången på arbetsfolk stodo i ett sinsemellan mera afpassadt förhållande, visade någon benägenhet att stiga, 

Tab. Litt D. Priser å jordbruksalster. 

Tab. Litt. D. 
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hafva under de sista åren ytterligare stegrats, hvartill orsakerna äro att söka dels i de högre arbetslönerna i 
Norge och Danmark, som lockat ett betydligt antal arbetsfolk härifrån till dessa länder, dels i jernvägsar-
betena, som likaledes upptagit en icke ringa del af ortens arbetare-personal, men hufvudsakligast i den steg
rade lefnadskostnaden. 

De för länet fastställda markegångspriser å årliga mansdagsverken hafva varit de i nedanstående tab. 
Litt. E. utförde. 

En af de närmaste följderna af husbehofsbränneriernas upphörande blef inskränkning i potatesodlingen, 
hvartill växtens periodiska sjuklighet äfven varit en bidragande orsak. I stället har odlingen af hafre så till
tagit, att den nu utgör vida öfver hälften af allt spanmålssäde i länet. Hafrens fördelaktiga afsättning till 
utrikes orter, som stegrat priset dera utöfver det naturliga prisförhållandet till andra sädesslag, har dertill 
uppmuntrat, utan att alltid hänsigt tagits till den menliga verkan på jordens alstringsförmåga, som fortsatt 
användande af hafre till jordens besåning och brist på erforderlig gödning utöfva. Samtidigt med hafrens 
stigande odling har emellertid äfven odlingen af klöfver så ökats inom detta län, icke blott å herregårdarne, 
men äfven å allmogens hemman, att denna foderväxt numera utgör ett vigtigt vilkor så väl för ladugårds
skötseln, som för besparing i arealen af ängsmark. 

I föregående femårsberättelser är redan anmärkt, hurusom hemmansdelarnes inskränkta ägovidd utgör 
ett nog allmänt hinder ej mindre för ladugårdens utvidgande, än för åkerjordens vexelbruk. Då nemligen 
gästgifveri- och kronoskjutsningen medför nödvändigheten för de flesta af allmogen att underhålla en eller 
flere hästar, och derjemte för hushållet kor företrädesvis äro behöfliga, medgifver fodertillgången gemenligen 
icke att tillika underhålla oxar. Halmen har hittills utgjort det hufvudsakligaste foderämnet, och stallfodring 
användes endast å några få större egendomar. Den förkofran, som Bohuslänske landtmannens ladugårdssköt
sel tidtals kunnat vinna, har derföre vanligen icke kunnat bringas högre, än att ett missväxtår varit nog att 
nedtrycka den till dess förra låga ståndpunkt. Det bör dock vara att förmoda, att, sedan klöfverodlingen nu 
blifvit mera allmän, samt då foder- och betestillgången derigenom torde komma att närma sig ett rättare 
förhållande till åkervidden, en fördelaktig verkan deraf på boskapsskötseln snart skall blifva synbar. 

Enligt det af Statistiska Central-Byrån meddelade formulär bifogas härjemte en tabell (N:o 3) öfver 
boskapsskötseln, hvartill Kronobetjeningen och Magistraterne lemnat uppgifter, icke anmärkningsvärdt afvikande 
från dem som år 1859 ingått ifrån Hushållnings-sällskapet till Finanskomitén. 

Ar 1856 inköptes af länets Hushållnings-sällskap fyra Norska hingstar till arbetshästracens förbättran
de, hvilka såsom beskällare blefvo, under vissa i kontrakt med hingsthållarne bestämda vilkor, stationerade en 
i hvartdera af Norrvikens, Sunnervikens, Inlands och Göteborgs fögderier. Inköpskostnaden utgjorde tillhopa 
3,434 R:dr 84 öre. Vid samma tid inköpte nämnde sällskap sex afvelstjurar af Ayreshire-race, deraf fem han 
Ultuna stamholländeri och en från Jordberga, hvilka tjurar stationerades i Norrvikens, Sunnervikens och In
lands fögderier samt å öarne Oroust, Tjörn och Hisingön. Kort derefter inköptes för samma ändamål ytter
ligare tvenne racetjurar, uppfödda inom orten, hvilka utstationerades i norra delen af länet. Men dessa åt
gärder hade icke åsyftad framgång. Af hingstarne blefvo 2:ne behäftade med obotliga sjukdomar och sedan, 
i följd af inträffade allmänna missväxter å foder, de flesta afvelsdjuren blifvit uppsagde, dervid af samma 
orsak hinder mötte för deras förnyade utstationerande, har sällskapet, som alltså föranlåtits att föryttra de 

Tab. Litt. E. Markegångspriser å mansdagsverken. 

Tab. Litt. E. 

Tab. N:o 3. 
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återstående djuren, år 1860 beslutit, att, i stället för att hålla egna afvelsdjur, söka förmå enskilda jordegare 
att tillhandahålla allmänheten sådane mot låga språngafgifter, och för sådant ändamål anslagit medel till 12 
hinffstpremier, hvartdera å 150 R:dr, och 20 tjurpremier, hvartdera å 75 R:dr årligen. 

Sedan det ena af de 3:ne scliäferier, hvilka Hushållnings-sällskapet, med understöd af statsmedel, år 
1847 anlade, redan 1853 blifvit så angripet af epidemisk lefversjukdom, att det, sedan de flesta fåren dött, 
måst upplösas, samt de 2:ne öfriga schäferierna jemväl blifvit behäftade med svårare sjukdomar, bleksot och 
iirelsjuka, hvilkas spridande, oaktadt tillitad läkarevård, icke kunnat förhindras och i följd hvaraf de fleste 
djuren dogo, beslöt Sällskapet år 1858 att upplösa äfven dessa schäferier och försälja återstoden deraf. 
Efter den dyrköpta erfarenhet, som sålunda vunnits, ansåg Sällskapet betänkligt att å nyo bilda schäferier, 
men har i stället sökt vinna ändamålet på annan väg, medelst införskrifvande af springbaggar af ädlare race 
till croisering med de inhemska fåren, för hvilket ändamål Sällskapet år 1860 anslog en inköpssumma af 
1,500 R:dr. 

Till afhjelpande af den öfverklagade bristen å djurläkare inom länet, hvaraf behofvet icke ensamt af 
den å stat anställde länsdjurläkare kunnat fyllas, hafva fem sådane läkare blifvit af Hushållnings-sällskapet 
förordnade, en för hvartdera fögderiet, med en fast lön af 375 R:dr årligen. 

Priserne å de hufvudsakligare ladugårdsp-odukterna hafva under åren 1856—1860, enligt markegångs-
sättningarne, hvilka närmast må anses uttrycka medeltalen af de inom länet gångbara, efter foderskördarnes 
beskaffenhet omvexlande handelsvärden, varit de i följande tab. Litt. F. uppgifna. 

Hvad angår anstalterna till odjurs utrotande, så har i detta län, såsom allmännast är fallet, icke kunnat 
tillvägabringas någon för hela länet gemensam förening. Synnerligast hafva skärgårds-innevånarne i allmänhet 
undandragit sig deltagandet i kostnaderna för ändamålet, enär öarne svårligen äro åtkomliga för de mest för
ödande rofdjuren, och, då något sådant der förmärkes, det är lätt att genom skallgång derifrån befria sig. 
Genom öfverenskommelse, träffad inför Kongl. Majrts Befallningshafvande den 15 April 1842 och af Kongl. 
Maj:t den 13 Oktober samma år i nåder fastställd, hafva 5 härader och 13 socknar af de öfriga häraderna 
tillförbundit sig att årligen erlägga 25 öre för helt mantal och i förhållande derefter för mindre hemmansde
lar, hvilken afgift häradsvis, der hela häradet deri deltager, men eljest socknevis, uppbäres och samlas till 
fond för gemensam jagtkassa, hvarifrån såsom premier betalas för nedannämnde rofdjur, då de dödats utom 
stallgång: fullväxt björn 12 R:dr, björnunge 6 R:dr, fullväxt varg 9 R:dr, vargunge 6 R:dr, fullväxt lo 6 R:dr, 
•wnge 3 R:dr, räf 1 R:dr. 

För öfrige orter i länet, med undantag af öarne Oroust och Tjörn, gäller till efterrättelse den af Kongl. 
Maj:t den 14 December 1758 fastställda förening, enligt hvilken af hvarje matlag, som i hemmantal står, bör 
1 det pastorat, der rofdjur fångas, för hvarje björn eller björnunge erläggas 1 öre silfvermynt, för varg eller 
vargunge, lo och mård f öre silfvermynt, för räf eller räfunge J öre silfvermynt, och för hvarje örn, hök, 
glada, korp och kråka eller unge deraf & öre silfvermynt. 

Tab. Litt. F. Priser å ladugärdsprodukter. 

Tab. Litt. F. 
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Bifogade tabeller Nås 5 och 6, öfver dödade rofdjur och af rofdjur dödade husdjur, äro grundade på af 
vederbörande årligen meddelade uppgifter och upprättade enligt de formulär, som af Statistiska Central-Byråu 
delgifvits. 

Länet har gemensam öfverjägmästare med Elfsborgs län och för öfrigt endast en till jägeristaten hörande 
tjensteman nemligen en Öfverjägare med lön af 1,000 R:dr. 

Enär, med undantag af några få boställens skogsmarker, hvilka likväl icke äro till arealen uppmätta, 
sådana skogar, allmänningar eller planteringar, som äro föremål för den tabell, hvartill formulär under N:o 4 
blifvit af Statistiska Central-Byrån meddeladt, icke inom detta län finnas, kan en dylik tabell för länet icke 
upprättas. 

De enskilda skogarne äro i detta län, såsom i de flesta öfriga, ytterst vanvårdade. Det är redan i före
gående femårsberättelser antyd t, att denna del af riket tillförene varit skogrik; men, för att icke tala om de 
härjningar af fiendehand, som skäligen antagas i forntiden hafva blottat detta läns kuster och skär från skog, 
har tillgången dera synbarligen medtagits under sistförflutne och innevarande århundraden, dels till byggnad 
af salteriverk i skärgården och till trankokning under sillfisketiden, dels i följd af de tidtals gynnande kon
junkturerna för trädvaru-utskeppningen och deraf härledda prisstegring, dels ock till fyllande af det alltjemt 
ökade behofvet af bränsle. Af skogsbygd kunna för närvarande icke andra delar af länet få namn, än en del 
af Wette och Tanums härader, Bullaren och Sörbygden samt det inre af Inland. I allmänhet svarar tillgån
gen å byggnadstimmer och bränsle numera icke mot länets behof. Furu- och granskogar äro de vanligaste. 
Löfskog förekommer nästan endast å inegorna och består mest af björk och al, sällsyntare af ek, ask, lind 
och bok. Vissa delar af länet äro alldeles skoglösa, och äfven i trakter, der skog finnes, äro många hemman 
blottade derpå. Det är under sådana förhållanden en lycklig omständighet, att bränntorf ännu temligen all
mänt finnes att tillgå. 

Under ifrågavarande femårsperiod har Hushållnings-sällskapet för skogshushållningens befrämjande i all
mänhet samt särskildt till premier för skogsplanteringar och för uppköp af trädfrön att tillhandahållas länets 
jordegare, anvisat vissa årliga anslag, utgörande tillsammans 5,870 R:dr. Derjemte har en f. d. delegare i 
James Dickson & C:is handelsbolag, Herr P. Dickson, år 1857 förärat Hushållnings-sällskapet 3,600 R:dr att 
användas till skogsplantering på det å Hisingön invid Göteborgs redd belägna Ramberget, hvilken plantering 
ock blifvit bragt till verkställighet, sedan besittning af erforderlig andel i berget erhållits och nödig stängsel 
deromkring blifvit uppförd. 

Men icke endast till de redan nämnda föremålen har Hushållnings-sällskapets verksamhet varit inskränkt. 
För odlingsflit och berömlig landtmannaverksamhet har Sällskapet under ifrågavarande fem år tilldelat belönin
gar åt 43 innehafvare af mindre jordbruk med tillsammans 4 silfverbägare, 3 dukater, 16 R:dr Specie och 
850 R:dr Rmt. För långvarig och trogen tjenst, egnad åt jordbruket, har Sällskapet likaledes under åren 1858 
—1860 gifvit belöningar åt 82 personer med tillsammans 1,695 R:dr. Till understöd åt 4 pigor från detta 
län, som antaga tjenst vid något af de större mejerierna i riket för inlärande af alla till ladugårdsskötsel hö
rande göromål, har Sällskapet årligen 1859 och 1860 anvisat 4 premier å 150 R:dr. Dock hafva endast 2:ne 
blifvit i tillfälle att begagna detta understöd. 

För beredande af noggrann kännedom om jordarterna och tillgängliga mineralier i länets särskilda de
lar, beslöt Hushållnings-sällskapet år 1857 att låta genom sakkunnig man verkställa geologiska undersök
ningar härstädes efter enahanda plan, som under Professor Erdmans ledning egt rum i andra delar af m e , 
hvarefter af tal träffades med en känd vetenskapsman, Herr Elam Olbers, om åtagandet af denna förrättnm0, 
och har arbetet så fortskyndats, att år .1860 geologiska kartor öfver samtlige häraderne af Inlands fög c 
blifvit fullbordade och nu åro, jemte tillhörande beskrifningar, i bokhandeln tillgängliga. För detta ändan t 
blefvo af Hushållnings-sällskapet medel under ifrågavarande tiderymd anslagne, tillsammans 5,970 R:«r. 

Tab. N:o5o.6. 
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Landtbruksmöten hafva regelmässigt hållits hvarje år, omskiftande å olika ställen i länet, dervid prof-
plftjningar samt utställningar af kreatur, äfvensom af jordbruks- ock slöjdalster, egt rum, premier tilldelats 
dem, som deraf funnits förtjente, och öfverläggningar hållits i landtbruket rörande ämnen. Till bestridande 
af kostnaderna dervid har Hushållnings-sällskapet årligen anslagit 1,000 R:dr. Är 1860 inställdes dock läns-
landtbruksmötet i anseende dertill, att allmänt Svenskt landtbruksmöte då blef hållet inom länet; men på det 
att länets jordbrukare skulle sättas i tillfälle att deltaga i det allmänna mötets täflingsutställningar med så 
stort antal kreatur, redskaper, jordbruks- och slöjdalster, som möjligt, blef det för landtbruksmötet vanliga 
ärsanslaget 1,000 R:dr anvisadt till bestridande af kostnaderne för utställningsföremålens transporterande till 
och från mötesorten. 

o 

Ar 1858 anlades å Partilleds egendom, med vanligt understöd af Staten, en landtbruksskola, hvarest tolf 
frilärlingar åtnjuta undervisning i öfverensstämmelse med Kongl. Reglementet den 14 Jan. 1851. Hushåll
nings-sällskapet har med denna undervisningsanstalt förenat uppdrag för en lärare att, emot särskildt arfvode 
af 1,500 R:dr, under resor i länet vid lämplig tid af sommaren, lernna råd och upplysningar åt jordbrukare, 
som sådant begära, i till landtbruk och ladugårdsskötsel hörande ämnen, synnerligen grunddikning och ängs
vattning. 

Beträffande Hushållnings-sällskapets åtgärder för folkundervisningens befrämjande hänvisas till hvad der-
om nedanföre förmäles. 

Gagnet af Hushållnings-sällskapets omförmälda, i flerfaldiga riktningar ådagalagda verksamhet kan väl 
kfvudsakligen icke förr än i en kommande tid uppenbara sig, men redan den lifvade nitälskan för landt-
bruksnäringens höjande, som bevittnas af allmänhetens talrika deltagande i landtbruksmötena och af det år
ligen växande antalet af dem, som anlita Läns-agronomens biträde, är ett säkert förebud, att detta gagn icke 
skall uteblifva. 

Jordegors hägnande medelst grindar öfver allmänna vägarne har här, såsom i åtskillige andra län, blif-
vit sträckt till ett för rörelsen särdeles besvärande missbruk. I följd af de åtgärder, som från länsstyrelsens 
gida i detta afseende vidtagits, har likväl under de senaste åren å de allmännaste farvägarne grindarnes an
tal betydligt minskats. 

Länets allmoge vidhänger för öfrigt den gamla åsigten om stängsels oumbärlighet, hvadan grundsatserna 
i den nya stängselförordningen hittills vunnit föga eller ingen tillämpning i denna ort. 

I skogstrakterna uppföres stängseln mest af träd, på skoglösa orter deremot allmännast af sten. 
I sammanhang med redogörandet för landtbrukets hufvudgrenar och åtgärderna för deras befrämjande, 

påkalla några mindre hufvudsakliga föremål för landtmannayrket uppmärksamhet, och deribland afveln af fjä
derfän, som inom länet i allmänhet ej företer något anmärkningsvärdt. Endast i Oroust och Tjörns fögderi 
^as åt hönsafveln synnerlig omsorg. Vintertiden hysas hönsen i allmogens egna boningsrum, och näppligen 
»Mies der någon backstuga, som ej jemte innehafvaren herbergerar några sådana djur. Aggförsäljningen från 
denna ort är ock derföre betydlig. 

Jagten är icke att anse såsom någon allmännare binäring i detta län, änskönt den rika tillgången på 
^ogsfogel i fjellbygden och sjöfogel i skärgården kunde bereda en väl behöflig inkomst åt dessa orters be
folkning, om jagten ändamålsenligt sköttes. 

Biskötseln har i vissa orter af lånet under senare åren blifvit med mera nitälskan omfattad, men är i 
all«iänhet af föga betydenhet. 

Färglafvars insamling, som fordom utgjort en icke oväsentlig näringsutväg för den fattigare befolknin-
cen> är nu, i anseende till den minskade tillgången dera, föga lönande. 

Åtskilliga handaslöjder öfvas med skicklighet, men knappast i någon gren utöfver länets eget behof. 
• åkerbruks- och fiskredskap förfärdigas af allmogen sjelf. Båtbyggeriet i Bohus län öfverträffar de flesta 
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andra orters. Synnerligast eftersökas de båtar, som byggas å Koster och Oroust. Inom Landvetters och 
Härryda socknar bereder sig allmogen någon biförtjenst genom förfärdigande af laggkäril, skeppsvirke, åror 
stegar, trädgårdsstolar in. m., som afsättas i Göteborg. Af qvinnornas handaslöjder är föga annat att nämna 
än ylle- och linneväfnader till husbehof. 

Inom Göteborgs och Bohus län finnas följande till Bergsrörelse hänförliga inrättningar, nemligen: 
l:o ett stångjernsverk, privilegieradt för 500 Sk& smide, anlagdt å hemmanet Munkedal i Sunnervikens 

fögderi och hvarvid smidesbeloppet år 1856 utgjorde 459 Sk&, men 1857—60 ingen tillverkning egde rum; 
2:o ett puddlingsverk, år 1846 anlagdt i Göteborg med oinskränkt tillverkningsrätt, men som under 

ifrågavarande tiderymd varit hvilande; 
3:o ett stålberedningsverk kalladt Ramberg, anlagdt år 1857 i Lundby socken å Hisingön invid Göte

borgs redd; 
4:o ett manufakturverk bestående af en räck- och 6 spikhamrar, privilegieradt för 150 Skffi smide, an

lagdt å hemmanet Munkedal i Sunnervikens fögderi; och 
5:o trenne spik-, en knipp- och en planerhammare å hemmanet Thorskog i Westerlanda socken. 

Tillverkningen vid samtlige Jern-, Manufaktur- och Stålbereduingsverken uppgick: 

Vid Keillers mekaniska verkstad i Göteborg samt vid mekaniska verkstaden å Jonsered tillverkades 
gjutgods: 

Ä Malmön i Sotenäs härad bearbetas fortfarande ett stenbrott, som lemnar en utmärkt vacker granit, 
hvaraf afsättning vunnits, icke blott å inrikes, men äfven å utrikes orter. 

Malmgångar, förande jern och möjligen äfven andra metaller, förekomma visserligen inom länet här och 
der, men så vidt hittills erfarits ej af den mäktighet, att bearbetandet deraf ansetts kunna löna sig. 

Fabriksrörelsen har inom Göteborgs och Bohus län under ifrågavarande tiderymd vunnit icke obetydlig 

förkofran. 

Enligt ingångna uppgifter utgjorde antalet af samtlige fabriker inom länet det i nedanstående tab. Lm-

G. meddelade. 

Tab. Litt. G. Fabriker. 

Tab. N:o 7. 

Tab. N:o 7. 

Tab. Litt. G. 
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Af berörde fabriksinrättningar voro ittom städerne anlagde, de fleste i Göteborgs fögderi, följande 
i tab. Litt. H upptagne. 

Städernas fabriker komma nedanför närmare att omförmälas. 
Utom de egentliga fabrikerne voro å landet såsom näringsutvägar begagnade följande i tab. Litt. I. 

anförde. 
Näst jordbruket; utgör Fiskeriyrket länets betydligaste näringsgren. Det sysselsätter omkring sjettedelen 

af länets befolkning och är att betrakta såsom dels ett sjelfständigt yrke, dels en binäring åt jordbruket. 
Utom det så kallade småfisket vid saltsjöstränderna (småtorsk, koljor, hvitling, skäddor m. m.), som jemförelse-
vis är mindre hufvudsakligt och föga vinstgifvande, sillfisket, hvilket numera icke är af någon betydenhet, 
laxfisket och insjöfisket, som likaledes här äro obetydliga, kunna Bohuslänska fiskerierna indelas i 3:ne hufvud-
grenar, nemligen storfiske (torsk, långor, helleflundror och gråsej), makrillfångst samt hummer- och ostrontägt. 
Uti föregående femårsberättelser är anmärkt, att storfisket, ehuru för hela landets hushållning af stor bety
denhet, icke utvecklat sig till hvad det kunde och borde vara, och att detta vållats af yrkesmännens envisa 
sorglöshet, i det de icke vårdat sig om att, medelst fiskens slagtande och saltande om bord efter fångsten, 
bereda en god handelsvara. I ändamål att uppmuntra till ett förbättradt fiskesätt och en sorgfälligare be
handling af den fångade fisken, anslogos af Staten icke obetydliga premiebelopp för byggande af däckade 
fiskefartyg, så inrättade, att den fångade fisken kunde å dem skötas och saltas; och det är ovedersägligt, att 
denna åtgärd i så måtto verkat gagneligt, som derigenom framkallats ett icke obetydligt antal fiskefartyg af 
dun drågtighet och den fastare byggnadsart, att de kunna befara Nordsjön till de aflägsnare fiskebankarne; 
men afsigten att tillvägabringa ett bättre fiskesätt förfelades dock, utan tvifvel mera i följd af fiskhandlarnes 
än af fiskeriidkarnes likgiltighet. Det blef derföre nödvändigt att förändra grunden för åtgärderna från det 
allmännas sida till näringens befrämjande, och i stället att uppmuntra fiskefartygs byggande, utfästades alltså 

Tab. Litt. H. Fabriker å landsbygden. 

Tab. Litt. I. 

Tab. Litt. H. 

Tab. Litt. I. 
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belöningar omedelbart för sjelfva varan, då den intygades vara ändamålsenligt behandlad. Samtidigt härmed 
blef ock omsider frågan om denna näringsgrens förbättrande inom orten omfattad med den allmännare nit
älskan, att tvenne bolag för storfiskes bedrifvande här stiftades, hufvudsakligen för att genom föresyn vägleda 
fiskare-allmogen till en sådan utöfning af yrket, att varan kunde för förbrukarne blifva ett sundt och födande 
lifsmedel.. Det ena bolaget, kalladt »Göteborgs aktiebolag för Storsjöfiske», stiftadt i November 1858 med ett 
aktiekapital af något öfver 70,000 R:dr, beredde sig tjenlig plats för sin rörelse vid hemmanet Brömsegården 
å Klöfverön i närheten af Marstrand, och uppförde der byggnader för fiskens beredning. För fisket användes 
dels ett eget fartyg, dels åtskilliga förhyrda, enskilda fiskarelag tillhöriga, fartyg, äfvensom med fiskarela" 
kontraherats om storfisks leverering under erforderliga vilkor i afseende å fiskens behandling. Bolaget an
ställde vid sitt fiskberedningsverk Danska undersåten C. Lintrup, hvilken samlat mångårig erfarenhet i Is
ländska fiskberedningen. Genom torrsaltnings-methodens införande, i stället för den förut brukliga laksaltnin-
gen, har han åstadkommit en förbättring, med afseende å hållbarheten af den saltade fisken, som måste hafva 
ett väsentligt inflytande på näringens framtida utveckling. 

Samtidigt med det förra stiftades det andra bolaget, kalladt »Göteborgs och Bohus läns aktiebolag för 
storfiske» med ett aktiekapital af 20,750 R:dr, och har detta bolag bedrifvit fisket med tvenne egna fartyg. 

Under de 2:ne år, som återstodo af ifrågavarande femårsskifte, lyckades det väl icke någotdera bolaget 
att bereda sig någon egen ekonomisk fördel af sin verksamhet, men för det hufvudsakliga ändamålet att bi
bringa fiskare-allmogen kännedom om handteringens bättre skötsel har denna verksamhet ingalunda varit 
gagnlös, och det lider ej något tvifvel, att ju genom ihärdiga bemödanden, och i den mån som den förbru
kande allmänheten lärt sig uppskatta företrädet af den fullgoda varan, en löftesrik framtid för yrket kan vara 
att emotse. 

Oberäknadt det så kallade Småfisket kan värdet af länets fiskerinärings produkter uppskattas till om
kring 500,000 R:dr årligen, deraf på Storfiskets andel 354,000, Sillfiskets 56,000, Hummerfiskets 47,000 och 
Ostronfiskets 13,000. 

Af de medel, som Kongl. Maj:t under åren 1856—60 behagat anslå till befrämjande af lånets fiskerier, 
hafva till belöningar för förbättradt fiske utanordnats tillsammans 3,213 R:dr och till understöd åt välfrejdade 
fiskare, som intygats hafva genom förlust af båtar och fiskeredskap urståndsatts att fortsätta sitt näringsfång, 
tillsammans 7,500 R:dr*). 

I en föregående femårsberättelse är omförmäldt, hurusom den fattiga skårgårdsallmogens inrotade vana 
att lefva för dagen och dess lika inrotade begär efter starka drycker nog allmänt försatt den i ett tryckande 
beroende af några förlagsmän, hvilket gjorde den liknöjd för all förbättring. Det är särdeles glädjande, at 
detta tillstånd väsentligen förändrats. Efter det den nya bränvinsförsåljnings-lagen trädt i verksamhet, nar 
i de flesta landsorter af länet, och synnerligast i de från städerna mera aflägsna skårgårdsorterna, tillfälle ti 
dryckenskap försvunnit, och derigenom hafva ordning och sedlighet märkbart främjats. 

En näring, hvilken fordom i detta län, likasom mångenstädes, var i blomstrande tillstånd, bränvinsbrai 
ningen, har under de sista 25 åren här småningom förtvinat. Ännu år 1831 uppgick antalet af till beska 
ning uppgifne brännerier till 1,480. År 1850 hade det nedgått till 215 och 1855 till 21, af hvilka 15 större 
och 6 mindre. 

Hvad utsträckning näringen hade under ifrågavarande period och hvilka belopp tillverkningsafg»iten 

gjort, utvisar följande tabell Litt. K. å motstående sida. 
Ar 1860 drefvos 11 destilleringsverk, alla i Göteborgs stad. 

Tab. Litt. K. 
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4. Kommunikations-anstalter, sjöfart och handel. 

Bifogade tabeller N:o 8 a. och b. redogöra för de delar af landväga kommunikationerna, som afse 
de allmänna farvägarne, gästgifverierna och skjutsningen. 

De mest befarna vägarna äro i allmänhet lättkörda, utom vid tjällossning eller hösttiden efter långva
rigare nederbörd. Undantag göra ock vägstyckena invid städerna, synnerligast Göteborg, der den starka rö
relsen så mycket mer försvårar vägunderhållet, som vägbanorna äro lågländt belägna, och tillgång å tjenliga 
grusningsämnen der, såsom nästan öfverallt i länet, saknas. 

Ett antal af 29 större och mindre broar har uppgifvits vara under åren 1856—60 dels nybyggda, dels 
väsentligen förbättrade, uteslutande på kommunernas bekostnad. Brotull äger ingenstädes rum, ej heller väg-
pengar, undantagandes vid Stigbergsbacken å gränsen af Göteborgs område, för hvars omläggning Kongl. Maj:t 
beviljat vägafgifts uppbärande under vissa år. 

Antalet af färjor uppgår till 14, hvarjemte i skärgårdsorterna 21 båtskjutsstationer äro inrättade, alla 
med behörigen fastställda taxor å färjeafgifter och skjutslegor. 

Hållskjutsningen är här i länet längesedan afskaffad, och i allmänhet har landväga trafiken af resande 
betydligt minskats, i följd dels af den nyligen öppnade jernvägstrafiken från Göteborg, dels af den lifligare 
ängbåtsfarten emellan hamnarne å kusten och å Göta elf, dels utan tvifvel ock af den förhöjda skjutslegan. 
Sedan äfven allmogen vant sig att begagna de transportmedel, som jernbanan och ångbåtarne erbjuda, har det 
på dubbelt sätt verkat till båtnad för jordbruket, genom besparing af tid och dragare. 

Länets allmoge synes i allmänhet icke vara böjd för någon förändring i skjutsningsanstalterna. För
nyade gånger hafva åtgärder vidtagits för skjutsningens ställande på entreprenad, med de största möjliga lätt
nader i vilkoren; men såsom tabellen utvisar, har en sådan endast på ganska få ställen kunnat tillvägabringas. 

I postbej'ordringen har under ifrågavarande period ingen förändring ägt rum. Den verkställes dels af 
dertill anslagne hemman, dels med gästgifveriskjuts eller efter beting. 

Kronobrefbäringen verkställes, till den del som de ordinarie posterna ej kunna begagnas, dels af dertill 
särskildt anslagne hemman, dels genom entreprenörer, emot fastställd ersättning af de brefbäringsskyldige 
hemmanen. 

För kommunikationernas lättande hafva följande arbeten under ifrågavarande femårsskifte blifvit inom 
linet verkställde: 

l:o vägomläggning till undvikande af Kalle- och Carlstorpsbackarne i Tunge härad å allmänna landsvä
gen emellan Uddevalla och Strömstad, hvartill år 1858 anslag af statsmedel anvisats med 9,000 R:dr; 

2:o vägomläggning förbi Grorödsbacken i Lane härad å allmänna landsvägen emellan Uddevalla och 
Wenersborg, dertill år 1859 bidrag af statsmedel anvisats med 6,000 E:dr; 

Tab. Litt. K. Bränvinsbränning. 

Tab. N:o 8. 
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3:o vägomläggning förbi Asebyklefs- och Rårödsbackarne å häradsvägen emellan Tunge och Sotenäs 
härader, hvartill såsom bidrag af statsmedel erhållits 2,325 R:dr. 

Utan statsbidrag hafva blifvit verkställde: 
l:o Chaussée-anläggning genom Carl Johans församling från Stigbergsliden till Klippans tullstation, om

kring l mil, medelst vattenailedning och fullständig makadamisering för en af kommunen bestridd kostnad 
af 37,500 R:dr, fullbordad år 1859; 

2:o Sänkning af en å förstnämnde landsväg i Tunge härad befintlig backe, kallad Galtryggen, hvarför 
kommunen vidkänts kostnaden med 400 R:dr. 

Till bestridande af kostnader för förberedande undersökningar och utarbetande af förslag till ifråga-
komna allmänna arbeten har under åren 1856—1860 af statsmedel utbetalts ett belopp af tillsammans 858 
R:dr 29 öre. 

För ortens kommunikationer med inlandet har under ifrågavarande femårsperiod en ny farled blifvit 
öppnad, som mäktigare än något annat förlifligat ortens rörelse, nemligen den gren af Statens Jernvägar, som 
under namn af Vestra Stambanan fått sin utgång från Göteborg. Byggnadsarbetet å nämnde bana har så 
fortskyndats, att denna för trafiken kunnat öppnas i December 1856 till Jonsered 1,4 mil, i December 1857 
till Wårgårda 6,2 mil, i Oktober 1858 till Falköping 10,7 mil och i September 1859 till Töreboda 17,1 mil. 

Följande tabellariska sammandrag Litt. L. utvisar hvad tillväxt rörelsen å denna farled vunnit under 
åren 1856—1860. 

Ängfartygsrörelsen inom länet har idkats hufvudsakligen å tvenne linier, nemligen emellan Göteborg och 
Strömstad, med anlöpande af Marstrand, Lysekil, Fjellbacka och Grebbestad, samt emellan Göteborg och Ud
devalla, med anlöpande af Marstrand, Stenungssund, Svanesund och Gustafsberg. Under de månader, som 
hafsbaden besökas, är denna ångfartygsrörelse synnerligen liflig. För farten å Göta elf emellan Göteborg och 
Ströms Kanal begagnas de ångfartyg, som dagligen trafikera häremellan och Wenern eller de inre kanalle
derna. Smärre ångbåtar underhålla jemväl kommunikationen emellan Göteborg och 'landningsställena vid sta
dens yttre redd hvarje halftimme. Emellan Göteborg och Strömstad gjorde år 1860 ångfartyget Strömstad 
tvenne reseturer i veckan, och emellan Göteborg och Uddevalla underhölls dylik kommunikation skiftesvis at 
ångfartygen Uddevalla, Vikingen och Elfkungen. 

På Göteborg trafikerande ångfartyg från andra orter hafva ock ofta, då de varit här någon dag öfver-
liggande, gjort lustturer till närmaste badorter, Särö och Marstrand. 

Beträffande kusthamnarne och farlederne sjöledes gifver den af Topografiska Korpsen år 1859 utguna 
karta öfver länet och Klints sjökort erforderlig upplysning. Inom länet finnas endast tvenne kanaler, nemli
gen Ströms Kanal med slussverk, anlagd af Trollhätte Kanalbolag, vid Göta elf gent emot Lilla Edet, ocn 

Tab. Litt. L. Vestra Stambanans trafik. 

Tab. Litt. L. 
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Albrektsunds Kanal, som hufvudsakligen blott är en på Statens bekostnad verkställd upprensning af en min
dre farled i närheten af Marstrand, för beredande af en säkrare fart med mindre farkoster inomskärs. 

Länet har fyrinrättningar för den allmänna sjöfarten å fyra särskilda ställen, nemligen å Winga 2:ne 
fyrar, en stillastående och en blinkfyr; å Carlstens fästning en omgående spegelfyr; å Hållö en omgående spe-
eelfyr och å Nordkoster 2:ne fyrar, en stillastående och en blinkfyr. Dessutom underhållas af Göteborgs stad 
3:ne ledfyrar, för segling i farvattnen till nämnde stad, nemligen på Buskär, Böttö och Elfsborgs fästning. 

Nitton sjömärken äro derjemte på särskilda ställen vid kusten anbragte, och 250 bergringar till fartygs 
förtöjande. 

Lotspersonalen utgör ett antal af 182, stationerade å 23 ställen. Däckade seglande lotsbåtar underhållas 
af lotsverket vid 14 lotsplatser, hvarförutom lotsarne sjelfva underhålla egna båtar, så väl däckade som öppna. 

Utom Postkontoren i städerna funnos år 1860-inom länet 3:ne postexpeditioner, nemligen å Oroust, Lyse
kil och Fjellbacka, af hvilka den å sistnämnda ställe inrättats år 1859. 

Elektriska Telegrafverket hade år 1860 inom länet endast 2:ne stationer, Göteborg och Uddevalla. Vid 
den förra expedierades nämnda år 15,363 telegrammer, hvaraf 4,286 till utrikes ort, och vid den senare 1,274, 
hvaraf 232 till utrikes ort. Beloppet af portoafgifterna var vid den förra stationen 66,937 R:dr 97 öre och 
vid den senare 3,916 R:dr 97 öre. En optisk telegrafledning är dessutom inrättad emellan Göteborg och 
Marstrand. 

Sjöfart utgör en vigtig näringsgren för länets kustboer, hvilka för detta yrke äga den utmärktaste skick
lighet. Den sysselsätter en icke obetydlig folkmängd den tid af året, som yrket kan bedrifvas. Inom riket 
idkas den mest emellan närmaste kustorter och å Wenern; utom riket ske befraktningarne vanligast på Norge 
och Danmark, men äfven på Tyskland, England, Holland, Frankrike, Ryssland och Medelhafsorter. Till största 
delen begagnas härvid inom orten byggda fartyg och båtar. 

Inom länet voro å landet till beskattning uppgifne fartyg och båtar om 5 lästers drägtighet och deröfver 

fiskefartyg häruti icke inberäknade. 

Om sjöfartens utsträckning, så väl i städerna som å landet, lemnar för öfrigt bifogade tabell N:o 
9 a. närmare upplysning. 

Beträffande särskildt ångfartygsflottan, hänvisas till hvad derom, under städerna Göteborg och Uddevalla, 
Mr nedan redogöres. 

Hvad angår sjöskador, inhemtas förhållandet af å följande sida stående tabell Litt. M. 
Handeln å landet med landtmannavaror, såsom spanmål, lin, linfrö, fisk, åtskilliga slags ladugårdspro

dukter, ved, timmer, tegel m. m. underlättas genom beqväma kommunikationer sjöledes, och afsättningen deraf 
' städerna, synnerligast i Göteborg, är under alla årstider liflig. De norra häraderna hafva derjemte, sedan 
genom Kongl. Förordningen den 24 Maj 1825 friare handelsförhållanden med Norge inträdt, förmånlig afsätt-
"^g af landtmannavaror å detta rikes gränsorter. 

Endast i nordligare delen af länet kan äfven någon förtjenst genom landväga-forsling påräknas, och be-
står denna uteslutande af plankors och bräders forslande från närbelägna sågverk till stapel- eller aflastnings-
°rterne vid kusten, mest på vinterföre. 

Antalet af dem, som enligt § 6 i Handelsordningen berättigats att i öppna bodar å landet försälja in
diska och vissa utländska varor, hade under sista femårsperioden ytterligare ökats med 8, så att det 1860 

Tab. N:o 9. 

Tab. Litt. M. 
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uppgick till 95, hvarförutom 29 idkade köpenskap med endast landtmannavaror, 19 afyttrade egna tillverknin
gar och 17 qvinnor idkade den i § 4 i Handelsordningen medgifna inskränktare handel. 

Såsom tabellen N:o 7 utvisar, hade jemväl antalet af dem, som å landet sysselsätta sig med handtverh, 

under sista femårsperioden betydligt tillväxt. 

Aret 1860 höllos inom länet inalles 12 marknader, hvaraf 2 å landet. 

Tab. Litt. M. Förteckning å sjöskador vid kusten af Göteborgs och Bohus län under åren 1856—1860. 
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Antalet af bränvinsutskänknings- och utminuteringsställen jemte taxerade försäljningsbeloppet utvisas 
af nedanstående tab. Litt. N. 

A landsbygden hade år 1860 till minuteringsrätt, utom i Carl Johans församling, och en på kortare tid 
i Inlands fögderi, ingen sig anmält. 

I hela Inlands fögderi ägde ej heller någon utskänkning rum. 
Försäljningsskatten utgjorde år 1860 för länet inalles 165,858 R:dr 35 öre, hvaraf, efter afdrag af upp

börds- och redovisningsprovision, en femtedel författningsenligt tillfallit Hushållnings-sällskapet. Af de hvar-
dera kommunen tillkommande $ har staden Göteborg användt för amortering af ett lån till nybyggnad af All
männa försörjnings- och arbetshuset 18,000 R:dr, för Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset 17,250 R:dr, till 
folkskoleanstalterna 30,000 R:dr och till vattenledningen 18,397 R:dr 66 öre; Uddevalla hela inkomsten till 
gasverksanläggning, bidrag åt fattigvården och polisens aflöning; Strömstad d:o till fattigvården; Carl Johans 
församling till polisens aflöning samt, likasom öfriga orter, till åtskilliga kommunala behof. 

5. Kameralförhållanden. 

Under den tid, som förevarande underdåniga berättelse omfattar, har inom detta län hvarken tillökning 
i hemmantalet inträffat eller något hemman kommit i ödesmål. Ett ödeshemman Stora Skogen | mantal i 
Nödinge socken af Vestra Hisings härad är deremot genom Kammar-Kollega utslag den 24 December 1860 
åt ny innehafvare med 50 frihetsår upplåtet. Genom skatteköp hafva kronohemman minskats med 6H§-dels 
mantal, hvarmed följaktligen skattehemmanen ökats. Sedan genom Kongl. Brefvet den 14 November 1854 
innehafvare af de från Elfsborgs Kungsladugård i Örgryte socken af Säfvedals härad afsöndrade lägenheter, 
hvilka utgöra Carl Johans församling, berättigats att samma lägenheter till skatte lösa, hafva intill 1860 års 
slut för 235 af dessa den sålunda tillerkända rättigheten begagnats, hvaremot återstående 254 lägenheter då 
ännu voro af krononatur. På dessa funnos vid nämnde tid uppförda 733 med särskilda rotenummer för
sedda åbyggnader. 

Under åren 1856—60 har Konungens Befallningshafvande meddelat fastställelse å afgäld för 15 afsön
drade lägenheter, afsedde till tomter för fabriks- och qvarnanläggningar, af hvilka lägenheter 14 upplåtits för 
alltid och en på 49 år. 

För närmare upplysning om hemmantalet och jordlägenheterna efter deras särskilda kamerala för
delning äfvensom deras uppskattningsvärden hänvisas till tabellen N:o 10 a). 

Tab. Litt. N. Bränvinsutskänknings och utminuteringsställen och taxerad försäljning vid slutet af 1860. 

Tab. Litt. N. 
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Af de i länet befintlige 133^ mantal gymnasii- och skolhemman äger Gustafsbergs barnhus 9fc mantal 
och de öfriga 1242V mantal tillhöra Hvitfeldtska Gymnasii-stipendii-inrättningen. 

Hemmansklyfning en fortgår i ungefärligt förhållande till folkökningen; men med undantag af vissa orter 
synnerligast i skärgården, synas olägenheterna deraf, med afseende å besutenheten i allmänhet, här i länet 
vara mindre än flerstädes. 

Vid jemförelse af hemmantalet med det i tabellen uppgifna samfällda antalet af brukningsdelar visar 
det sig, att i medeltal fem ä sex åboer äro att beräkna på hemmanet. Härutinnan förete sig dock betydliga 
skiljaktigheter. Så exempelvis i vissa skärgårdsorter förekomma ända till 100:delar af hemman; men dessa 
äro gemenligen att anse föga annorlunda, än som bostadslägenheter för fiskare, hvilka sysselsätta sig med 
jordbruk såsom binäring. 

Skiftesverket (se bifogade tab. N:o 11) har inom detta län haft synnerlig framgång. Sedan utfärdandet 
af Kongl. Maj:ts nådiga Stadga derom den 4 Maj 1827 har intill 1855 års slut laga skifte härstädes öfver-
gått 1,923{?|J förmedlade mantal. 

Sedermera hafva intill 1860 års slut ytterligare skiftats 231^ mantal, så att vid denna tid tillsammans 
2,155T

3^g mantal undergått laga skifte, eller omkring tre fjerdedelar af länets hela ägoområde. 
För de utflyttningar som berörde skiften föranledt, hafva understöd af allmänna medel under åren 1856 

—1860 utanordnats med 21,465 R:dr 65 öre, varande härigenom beloppet af de statsanslag, som länet för 
detta ändamål tillgodokommit, sammanlagdt ökadt till 181,051 R:dr 33 öre. 

Enligt de vid nästföregående femårsberättelser fogade sammandrag utgjorde Statsbidragen i detta lan, 
med undantag af bränvinsbrännings-afgiften, år 1850 tillsammans 385,226 R:dr 40 öre Rmt, och år 1855 (ef
ter bevillningsafgifternas nedsättning) 333,540 R:dr. För år 1860 äro i Landsboksräkenskapen till uppbörd 
debiterade egentliga så kallade Statsmedel 175,028 R:dr 67 öre och Bevillning eller Riksgäldsmedel 266,350 
R:dr 40 öre, tillsammans 441,379 R:dr 7 öre. Folkskoleajgiften, som år 1855 utgjorde 27,423 R:dr 33 öre, 
uppgick år 1860 till 30,431 R:dr 4 öre. Deremot hade Staten från detta län sistnämnda år icke någon intägt 
af bränvinstillverkning, emedan det året ingen i hela länet befattade sig med denna industri. 

Den tillökning, som statsinkomsten från detta län vunnit, härleder sig hufvudsakligen från Göteborgs 
stad, hvars bevillning år 1860 utgjorde 51,757 R:dr mera än år. 1855. 

Beskaffenheten af skattebidragen inom detta län i allmänhet och sättet för deras utgörande synas icke 
påkalla någon ändring särskildt för detta län. Grundskatterna, hvaruti numera ej andra räntepersedlar inga, 
än spanmål (£ råg, \ korn, \ hafre) och smör, utgöras i Askims och östra Hisings härader, såsom i Westgöta 
länen för öfrigt, med förvandling efter markegång eller in natura, men i hela den öfriga delen af länet, utom 
Säfvedals härad, hvarest, med undantag af vissa indelta boställen, utskylderna beräknas efter en gång för alla 

bestämda markegångsvärden, hafva jordbrukarne den väsentliga lindring, att sagde skatter, med undantag a 
kronotionden, utgå efter jordeboksvärde, utan förvandling. Vissa onera, såsom kronoskjuts, inqvartering, bre -
bäring, snöskottning, leverering af kronoräntorna med mera, äro visserligen här, såsom i andra orter, icke 
alla hemman lika tryckande, men oberäknadt hemmanens olika natur, äro dessa skiljaktigheter föga beroen 
af annat, än hemmanens större eller mindre afstånd från allmänna farvägarne och räntelevereringsställena-

Bland de onera, som hvila på jordbruket, intager rustnings- och roteringsbesväret första rummet. l , n 

har följande indelningar, för försvarsverket, nemligen: 
1. till det från kavalleri afsutna Bohusläns miantevi-regemente 904 nummer, hvaraf 802 effektive; 
2. till Elfsborgs regemente, a) 9 soldatrotar; b) en vid ny ordinarie rotering tillkommen soldatrote, jem 

rote i spridda rotedelar; c) 2 vid extra rotering tillkomna rotar; 
3. till Westgöta regemente ett rusthållsnummer; 
4. till Göteborgs stad anslagne 44 rotar i Säfvedals härad, för utgörande af effektive stadsvakts-soldater; 

Tab. N:o 11. 
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5. för Sjöförsvaret, a) 2 kompanier roterade båtsmän om tillsammans 477 nummer, utom 90, under fredstid 
vakante, nummer för städeme; b) vid tillökt ordinarie rotering tillkomna 33 nummer, jemte Q\\U i spridda 
rotedelar; c) vid extra rotering tillkomna 69 rotar jemte 1 1 ^ i spridda rotedelar för landet och en rote 
jemte \\ i spridda rotedelar för städerna. 

Af Bohus läns regementes 904 nummer utgöra 400 rusthålls- och 504 rothålls-nummer, fördelade i 2:ne 
bataljoner. Redan år 1776 fick norra sqvadronen af regementet afsitta och förvandlades till lätt infanteri, i 
afseende hvarå vissa vilkor bestämdes genom Kongl. Brefvet den 15 Augusti 1777, och kontrakt med rote-

o 

hållarne stadfästades den 20 September 1783. Ar 1791 fick äfven södra sqvadronen afsitta, men endast för 
en tid af 50 år, och, enligt det med rusthållarne afslutade kontrakt, emot erläggande under tiden af vakans-
afgift för häst och sadelmundering. Sedan berörde tid tilländagått, blef genom Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 
14 November 1842 förordnadt, att södra bataljonen utan att förändra sin ägande rusthållsnatur, skulle för en 
tid af ytterligare 10 år, räknadt från den 1 Januari 1843, fortfara att förblifva infanteri, emot vissa bestämda 
vilkor, deribland det hufvudsakligaste förmådde, att rusthållarne vid denna bataljon skulle under sagde tid 
försättas i åtnjutande af enahanda lindring uti rusttjenstskyldigheterne, som genom Kongl. Resolutionen den 
15 Augusti 1777 blifvit f. d. rusthållarne vid norra bataljonen af Bohus läns regemente i nåder förunnad; 
och blef tiden för detta förordnandes gällande kraft genom Kongl. Brefvet den 3 Mars 1852 ytterligare för
längd på 10 år. 

Rustningsbesväret eller soldathället inom detta län är fördeladt på 1,048^ och bätsmanshället på 1,472^ 
hemman. Då nu rusthålls- och soldatnumren utgöra 904, men båtsmansrotarne, oberäknade städernes vakante 
nummer, endast 477, hvadan i medeltal endast 1̂ & hemman belöper sig på ett rusthålls- eller soldatrote-
nummer, men 3 ^ på en båtsmansrote, så enär kostnaden för hvarje nummer af soldat- och båtsmanshållet 
öfverhufvud kan anses ungefär lika, följer deraf, att i medeltal de båtsmansroterade hemmanen varit i mån af 
nämnde skiljaktighet lindrigare betungade, dock särskilda hemman, mer eller mindre, efter deras olika natur. 

Skjutsningsbestyret är jemförelsevis icke särdeles tryckande inom detta län. Orsakerna igenfinnas, såsom 
i fråga om landkommunikationernas beskaffenhet förut är anmärkt, dels i den nyligen öppnade jernvägstrafi-
ken från Göteborg, som haft till följd att antalet af utgångne skjutshästar derstädes, som år 1856 var 10,065, 
år 1860 nedgått till 3,878, dels i de beqvämliga sjökommunikationerna med ångfartyg, som under senare åren 
blifvit allt mera utgrenade och lifliga. 

Af samma skäl, som för skjutsningsbestyret anförts, är äfven väghållningsbesväret, med undantag af Gö
teborgs närmaste omgifning, der rörelsen är utomordentligt liflig och tillgången å tjenliga grusningsämnen 
nnoa> jemförelsevis mindre betungande. I den mån, som de backiga delarne af allmänna landsvägarne kunna 
olifva omlagde, skall ock underhållet än vidare lättas. 

I afseende å presterskapets och kyrkobetjeningens qflöning har, sedan nästföregående femårsberättelse af-
kts, någon förändring icke ägt rum. 

6. Politi. 

Likmätigt Kongl. Maj:ts nådiga Förordning af den 29 Augusti 1843 hafva socknenämnder blifvit i soek-
narne å landet utsedde för handhafvande af de bestyr, som högstberörde Författning stadgar. Derjemte äro 
för befordrande af ordning och sedlighet å ställen, der i följd af en större och mera sammanträngd folkmängd 
behofvet sådant fordrat, särskilde ordningsmän, uppå vederbörandes förslag, af Eders Kongl. Maj:ts Befallnings-
nafvande tillförordnade. 

Utom i Göteborgs stad hafva under ifrågavarande femårsperiod nya kyrkor blifvit uppförda i Ucklums 
socken af Inlands fögderi och Walla socken å Tjörn, den förra för en kostnad af omkring 30,000 och den 
senare 20,600 R:dr. Derjemte har en ny kyrka blifvit af Handelsbolaget W. Gibsons söner uppförd vid bo-
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lagets fabrik Jonsered i Partilleds socken, hvarest söndaglig gudstjenst hålles utaf någon af Landvetters 
pastorats presterskap, samt ett kapell af Fabriksbolaget D. Carnegie & C:o för den talrika arbetarepersonalen 
vid Klippans sockerraffineringsverk och porterbryggeri, hvarest särskildt aflönad prest uppehåller gudstjensten. 

Folkundervisningen inom detta län, såsom öfverallt vid lika förhållanden, förbättras endast långsamt. De 
fleste socknar äro, såsom förut är omförmäldt, nästan uteslutande befolkade af allmoge. Det kan icke väntas 
att deribland skola finnas många, som fatta betydelsen af den stora samhällsfrågan. En klar insigt deraf äca 
endast de lyckligare lottade, som sjelfva förvärfvat någon sann bildning. Det är på deras ihärdighet det an
kommer att drifva fram denna samhällsförbättring. Gifva de efter, blifva icke år efter år nya utsäden verk
ställde och vårdade, år det fara värdt, att odlingsfältet snart åter varder öde. Inom detta län möta ock sär
skilda olägenheter för skolgången. Väl äro, med blott 3:ne undantag, skoldistrikterna af det inskränktare 
omfång, att afståndet från skolbarnens hemvist till närmaste skola är högst f mil, men inånga socknar och 
kapeller vid kusten bestå helt eller delvis af spridda öar och holmar, eller äro de af vikar eller fjellryggar 
genombrutna. De fasta skolorna kunna icke inom sådane församlingar blifva af lika nytta, som å slättbygden 
i det inre af landet i allmänhet, och följden häraf har blifvit, att i detta län många socknar ännu äro i sak
nad af sådane skolor, och att ännu år 1855 föga öfver halfva antalet af i skolåldern varande barn ordentligt 
begagnade skolundervisningen. Med behjertande häraf beslöt länets Hushållnings-sällskap sistnämnde år 
att äfven å sin sida egna nödig omsorg åt denna vigtiga angelägenhet. I en landsort, der nästan all jord
egendom besittes af allmoge, som i allmänhet icke erhåller annan bildning, än den som i hemmet eller inom 
kommunen kan åstadkommas, är det ock för jordbruksnäringens framgång af vigt, att folkskolan så nära som 
möjligt uppnår sitt ändamål. I det syfte, att den för alla nödvändiga undervisningen må blifva åtkomlig för 
alla, har Sällskapet derföre, med vilkor af vissa åtgärder å kommunernas sida, som ådagalägga deras eget nit 
att medverka för saken och betrygga verkställigheten, samt under förbehåll af rättighet att kontrollera denna 
verkställighet, af dess andel i bränvinsförsäljningsskatten anvisat årliga bidrag att användas för inrättande 
och understödjande af nödigt antal ambulatoriska skolor, efter Grefve Rudenskölds anvisning, i alla de lands
församlingar, som ej för ändamålet hafva egna tillräckliga fonder, samt der fasta skolan ej gör tillfyllest för 
undervisningens allmänna meddelande och roteskolor ej kunna åstadkommas. Tillsammans utgjorde dessa bi
drag intill 1860 års utgång ett belopp af 13,027 R:dr 82 öre. Det kan icke betviflas, att sedan den med 
folkskolan afsedda undervisning en gång kommit det uppväxande slägtet allmänt till godo, nitet för denna 
angelägenhet ju ock skall så allmänt lifvas, att dess framtida upprätthållande ej blifver beroende af främ
mande understöd. 

Utom folkskolorna finnas en af Fabriksbolaget D. Carnegie & C:o vid dess sockerraffineringsverk och 
porterbryggeri å Klippan inrättad skola för arbetspersonalens barn, Götiska förbundets fattigfriskola i Mölndal 
och Holtermanska skolan i Aby, Fässbergs socken, Stjerncreutska skolan vid Bärby i Säfve socken och små
skolor vid de flesta större fabriker i Göteborgs fögderi. 

Af tillämpningsskolor för näringarne äro föröfrigt, utom den förut omförmälda landtbruksskolan å la r" 
tilled, att nämna 2:ne mindre navigationsskolor vid fiskelägena Fiskebäckskil och Mollösund å Oroust, begge • 
enskilde anlagde, men af hvilka den förstnämnda upphörde år 1859. 

Offentliga sjukvårdsinrättningar, bestämda för länet i allmänhet, äro: 1 Låns-lasarettet och Kurhuse 

Uddevalla; 2 Göteborgs Hospital. 

Vid förstnämnda inrättning emottagas sjuka från hela länet, med undantag af Göteborgs stad. 
redogörelseåret 1860 hafva vid denna sjukvårdsanstalt blifvit vårdade 620 personer, deraf från föregående an 
qvarliggande 42, samt under året intagne 578, och hafva af dessa under året såsom tillfrisknade eller obo o 
utgått 534, aflidit 24 samt till följande året qvarlegat 62. 
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Inrättningens utgifter under samma år stego inalles till 13,503 R:dr 30 öre. Fördeladt på underhålls-
da°arne visar beloppet en medelkostnad af 66 öre för hvarje sjuk dagligen. Kurhusafgiften för länet var 
åren 1856 och 1857 bestämd till 5 sk. banko, år 1858 till 16 öre samt åren 1859 och 1860 till 17 öre. 

Det nya länssjukhus i Uddevalla, hvarom år 1847 beslut fattades, blef år 1851 fullbordadt och är på 
fullt ändamålsenligt sätt ordnadt. 

Vid Göteborgs hospital, hvars bestämmelse icke är uteslutande för detta län, vårdades år 1860 inalles 
98 sinnessjuka, deraf 66 qvarliggande från nästförflutne år och under året intagne 32. Under samma tid ut-
skrefvos såsom friska 18, förbättrade 2, obotlig 1, och dogo 8. 

Inrättningens utgifter uppgingo under berörde år till 17,942 R:dr 8 öre. I förhållande till underhålls-
dagarnes antal utgjorde medelkostnaden för hvarje sjuk dagligen 62 öre och för året 226 R:dr 92 öre. Ar 
1855 utgjorde denna medelkostnad 60^ öre dagligen och 224 R:dr 34 öre årligen. 

Det inskränkta utrymmet af denna mer och mer .anlitade inrättning har hittills icke medgifvit en än
damålsenlig behandling af de sjuke, men sedan uppå Kongl. Majrts nådiga framställning Rikets Ständer an
slagit erforderliga medel för hospitalets utvidgande, är utsigt för handen, att inrättningen varder försatt i än-
damålsenligare skick, i hvilket hänseende förberedande åtgärder äro på vederbörande öfverstyrelse beroende. 

För Karantänsinrättningen å Känsö är nytt reglemente den 20 Sept. 1859 utfärdadt. 
Helsovärden å landet bestrides af 4 ordinarie och en extra provinsial-läkare. 
Länet har en djurläJcare, stationerad i Göteborg, med lön på stat. Enär någon svårare epidemi bland 

husdjuren icke under ifrågavarande period här varit rådande, har hans biträde icke varit synnerligen anlitadt. 
För hvartdera fögderiet har Hushållnings-sällskapet dessutom, såsom förut är omförmäldt, anställt en djur
läkare med bestämdt arfvode. 

Oaktadt förnyade uppmaningar från Konungens Befallningshafvande hafva landtförsamlingarne röjt föga 
benägenhet att förse sig med examinerade barnmorskor. Deras antal var i hela länet, sex i städerna inberäk
nade, vid slutet af ifrågavarande period endast 41. 

Utom städerna var vid samma tid inom länet endast ett apothek med personel besittningsrätt, nemligen 
å ön Oroust. 

Saltsjöbaden å flere kustorter inom länet hafva hos allmänheten åtnjutit ett stadgadt förtroende, och 
besökas årligen mer och mer. Utom städerna Marstrand och Strömstad, af hvilka den förra vanligen besökes 
af omkring 1,000 badgäster årligen och den senare af omkring 600, är Gustafsbergs badort den mest besökta. 
En helsokälla finnes ock här, men som begagnas af få. För öfrigt äro badanstalter för allmänheten inrättade 
vid Långedrag i Göteborgs fögderi, Stenungssund och Ljungskil i Inlands fögderi, Henån å Oroust, Lysekil i 
ounnervikens och Grebbestad i Norrvikens fögderi, m. fl. ställen. 

En öfversigt af ortens Kreditanstalters verksamhet under åren 1856—60 bekräftar, ty värr, hvad äfven 
derförutom är uppenbart, att landtbefolkningens ekonomiska ställning under denna tidrymd i allmänhet för
sämrats. Efter fem års mer och mindre felslagna skördar har det ej heller kunnat vara annorlunda. Då med 
fö undantag länets jordbrukareklass utgöres af allmoge å mindre hemmansdelar och som saknar all förlags
styrka att hålla sig uppe under ett års, än mera under jlere års missväxter, har ökad skuldsättning deraf blif-
Vlt en oundviklig följd. Den betydliga skuld till Staten, som länet genom erhållna undsåttningslån åren 1859 
och 1860 åsamkat sig, är förut omförmäld, men ortens penningeverk hafva i än större mån anlitats om för
packningar. 

Från Rikets Ständers härvarande Lånekontor (afdelningen Allmänna Diskonten) utgingo till Göteborgs och 
B°hus län (utom Göteborgs stad) år 1855 962 lån å tillsammans 442,665 R:dr, 1856—58 i medeltal 829 lån 
a tillsammans 414,960 R:dr, men 1859 1,210 lån å tillsammans 517,710 R:dr och 1860.1,195 lån å tillsam-
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mans 472,620 R:dr. Dessutom fick länet (utom Göteborg) sistnämnde år från Handels- och Närings-Diskon
ton 148 lån till belopp af 442,500 R:dr och från Statslånefonden 20 lån å tillsammans 45,400 R:dr. 

Den kreditanstalt, som under namn af Hypotheksförening mellan jordegare inom Elfsborgs län med Dals
land samt Göteborgs och Bohus län år 1851 blifvit stiftad, och hvars styrelse har sitt säte i Göteborg, leni-
nade under åren 1856—60 inträde för 1,369 delegare, hvilkas delaktighetsbelopp, uppå ett uppskattningsvärde 
af 9,665,973 R:dr, blifvit bestämdt till inalles 4,483,945 R:dr, och var vid periodens slut af det beviljade låne
beloppet uttaget 3,456,225 R:dr. Enligt från Föreningens kontor meddelad upplysning var Göteborgs och 
Bohus län delaktigt i denna lånerörelse för något mer- än en femtedel, och kan alltså den härigenom ökade 
pantförskrifningen af länets jord antagas till minst 700,000 R:dr. 

Den sålunda ökade penningetillgång, som från flere källor tillströmmat länet, har dock, så vidt af lag
sökningarnes antal får slutas, icke varit nog att reglera den enskilda skuldsättningen. Antalet af de hos 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande förekomne utsökningsmål, som år 1850 var 3,006, med ett till betalning 
ådömdt belopp af 372,165 R:dr, men år 1855 nedgått till 1,387 med ett ådömdt belopp af 182,883 R:dr och 
år 1856 ytterligare till 752 med ett belopp af 83,892, ökades nemligen sedermera år efter år så att det 

Denna dystra tafla lemnar likväl rum för erinringar syftande dertill, att tillståndet icke må antagas 
vara hopplöst. Utlåningarne från Lånekontorets allmänna diskontfond voro till största delen omsättningar af 
äldre lån. Hvad' särskildt Hypotheksföreningens lånerörelse angår, så är det uppenbart, att då den med svAf-
vande skuld belastade fastighetsegaren fått sina skulder omsatta i en låneinrättning der han är betryggad 
emot uppsägning, så länge han fullgör åliggande afbetalningar, han ock derigenom är försatt i tillfälle att 
säkrare bibehålla sin förvärfvade jordbesittning och att vidtaga de åtgärder för jordbrukets förbättrande, som 
han under andra omständigheter måst lemna å sido. 

Uti lagsökningsärendenas mängd har äfven tillförene visat sig ett slags ebb och flod, efter årsväxter
nas beskaffenhet. Sålunda nedgick utsökningsbeloppet under och näst efter det för jordbruket gynnsamma 
tidskiftet 1851—55 till mindre än \, och det lider ej något tvifvel, att ju ett par års goda skördar å nv° 
skola medföra en återgång i härutinnan nu befintlige förhållanden. Framför allt måste för öfrigt i afseende 
å den under senaste årtionden ökade skuldsättningen tagas i betraktande det jemväl, och utan tvifvel i högre 
mån, ökade värde, som jordegendomar i denna del af riket under samma tid vunnit. 

Det bolag, som år 1845 bildat sig för försäkring af åbyggnader och lösegendom å landet, och för hvilkc 
Kongl. Maj:t den 13 Mars nämnde år fastställt nådigt reglemente, har vunnit betydlig utsträckning. Bolage 
är grundadt på en minimi-teckning af 2,000,000 R:dr. Vid brandstodsårets slut 1860 utgjorde försäkringar
nes antal 3,968, och ansvarighetsbeloppet, som år 1855 var 12,235,110 R:dr, uppgick 1860 till 13,854,500 & • 
— Under åren 1856—1860 hade bolaget att ersätta inalles 43 brandskador med ett sammanlagdt belopp » 
92,434 R:dr 50 öre, hvilket, i förhållande till ansvarighetsbeloppet under samma tid, utgör nära 174 öre p> 
hvarje 100 R:dr. 

Jemte läns-brandstodsbolaget bestå flera mindre föreningar för brandförsäkring häradsvis. Det är 
vid att beklaga, att allmogens förtroende till den för länet gemensamma försäkringsanstalten visat sig va 
lande. Efter några års erfarenhet af att man i sin egen ort icke hemsökts af någon brandskada, nar 
gemenligen funnit sig besvärad äfven af en ringa afgift till läns-brandstodskassan och sålunda utträdt ur 
laget. Men då derefter brandskada inom häradet eller det mindre brandstodsdistriktet inträffat, som me 
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en mångdubbelt större afgift, har man åter förenat sig med länsbolaget, dock endast tills det varnande miss
ödet ånyo är glömdt. Att sådane splittringar emellertid å ömse sidor verka menligt, är uppenbart. 

Af anstalter, som afse besparings- och understödsändamål, äro i öfrigt för landet, utom sparbanker, 
hvarom Tab. N:o 12 lemnar upplysning, icke andre att anföra, än sochnemagasiner, för anläggande hvaraf detta 
läns allmoge visar föga benägenhet, så att vid 1860 års slut endast 11 sådane inrättningar funnos, som till
kommit under de sista 19 åren. 

I afseende å fattigvården inom länet hänvisas till den deröfver upprättade, härvid bilagde tabell 
X:o 13. Då någon statistisk öfversigt öfver denna del af kommunalförvaltningen förut icke varit offentlig
gjord, erbjuder sig ej någon grund för jemförelse i detta hänseende, med föregående tidskiften. Den nog all
männa klagan öfver fattigvårdsbesvärets ökade tyngd är väl emellertid icke utan befogenhet, men det öfver-
klagade förhållandet är ostridigt verkan mera af en fullständigare och bättre ordnad fattigvård än af fattig
personalens tillväxt. Ty det är en ovedersäglig erfarenhet, att sedan 1847 års fattigvårdsstadga trädde i 
verkställighet, tillståndet i så måtto förbättrats, att fattigvårdspligten noggrannare fullgöres, och att lättingar 
icke så ohejdadt, som förr, kunna ströfva omkring till last och äfventyr för allmänheten. 

Uppgifterna till den åberopade fattigvårdstabellen äro så nära fullständigt meddelade, att sammandraget 
kan anses innefatta temligen tillförlitliga svar på de i kolumn-rubrikerna framställda frågor. Men det bör 
härvid erinras, att, såsom i de vid tabellen fogade anmärkningar antydes, icke få församlingar låta fattighjon 
kringgå från gård till gård och der turvis njuta kost och vård, hvaraf kostnaden i allmänhet ej är inbegripen 
i uppgifterna å de allmänna fattigvårdsutgifterna, likasom ej heller värdet af vissa natura-persedlar, som utan 
fattigvårdsstyrelsernas mellankomst de fattige tilldelas. För att bilda sig ett riktigt omdöme om tyngden af 
fattigvårdsbesväret, uppskattadt i penningar, bör alltså sammandragets totalbelopp ökas med minst 20 å 25 %• 

Bland välgörande stiftelser, utom städernas, äro att nämna: 
l:o. En donation af landtbrukaren Anders Falk på Tofta till Morlanda sockens fattiga, bestående af 

trenne gårdar om tillsammans 1\\ mantal samt 23,000 R:dr i reda penningar. Stiftelsen, som efter gifvarens 
död år 1854 trädde i verkställighet, förvaltas af Kyrkoherden i Morlanda och fyra af honom valda bönder. 

2:o. En fond af 20,000 R:dr, som i anledning af den nöd, hvaraf skärgårdsallmogen under 1855 års 
stränga vinter hemsöktes, genom försäljning å auktion i Göteborg af der gifna fruntimmersarbeten, bildats 
»töfver det understödsbelopp, som nöden för tillfället kräfde. Denna fond, hvars ändamål är att, i enlighet 
roed faststäldt reglemente, vid påkommande behof bispringa länets fattiga kustallmoge, uppgick vid 1860 års 
slut till 27,238 R:dr 81 öre. 

3:o. En donation af nu mera framlidne Grosshandlaren Robert Dickson af 110,000 R:dr, till uppförande 
af arbetarebostäder i Carl Johans församling. Denna stiftelse, som i sammanhang med en likadan för Göte
borgs stad tillkom år 1857, förvaltas enligt faststäldt reglemente af en Bestyrelse, som Landshöfdingen utser 
°ch kontrolleras genom årlig granskning, hvartill så väl han som Carl Johans församling väljer revisorer. 

Till välgörande stiftelser för länet kan jemväl räknas en donation, som väl afser ett större tillämpnings-
burade, men i verkligheten kommer detta län hufvudsakligast till nytta, emedan bestyreisen, som har sitt 
^k i Göteborg, icke lika lätt kan få kännedom om de föremål för den afsedda välgörenheten, hvilka yppas 
1 andra delar af riket, som i detta närmaste landskap, nemligen 

4:o. Enkefru Volrathine Kalls donationsfond till understöd för »fattig allmoge, hvar helst inom Sveriges 
nk<-', som mistat egendom genom sådana olyckshändelser, hvilka menniskor icke förmå afvärja, såsom orkaner, 
Vattenflöden, hagel, missväxt, vådlig händelse, hvarigenom man och fader omkomma, och dylikt mera». Do
nationen förvaltas af Landshöfdingen i Göteborgs och Bohus län, Biskopen i Göteborgs stift och Magistraten 
1 köteborg, såsom förordnade exekutorer. Kapitalet, som vid donationstiden år 1828 utgjorde 14,000 R:dr, 

Tab. N:o 12. 

Tab. N:o 13. 
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uppgick vid 1860 års slut till 28,791 R:dr 22 öre. Beloppet af de åren 1856—60 anordnade understöd ut
gjorde tillsammans 2,288 R:dr. 

Städerne. 

1 . G ö t e b o r g . 

Länets residensstad, sedan dess anläggning en af rikets förnämsta handelsstäder, rättfärdigar numera 
äfven namnet af fabriksstad. Inbyggarnes idoghet, lättad af stadens för deltagande i verldsmarknaden syn
nerligen beqväma läge, har knutit handelsförbindelser med alla folk, för hvilka Svenska flaggan hittills blifvit 
känd, och verkan deraf har varit ett ständigt vidgande af afsättningsfältet för inhemska arbetets alster. Föl
jande statistiska sammandrag öfver Göteborgs folkmängd, varuvexling med främmande länder, sjöfart, fabriks-
rörelse, tullintägt m. m. skola bära ojäfaktigt vittne om den jemt stigande förkofran, som staden vunnit, af-
vensom om den inhemska näringsflitens tillväxt, synnerligast från den tid, då rikets allmänna författningar 
öppnat en friare täflan för handel och näringar. 

Göteborgs folkmängd, som enligt uppgifterne i förra femårsberättelsen 

Dessa uppgifter utvisa dock endast antalet af den folkmängd, som varit inom stadens ägo-område bo
ende, livadan deruti icke inbegripes befolkningen inom Carl Johans församling, som, ehuru å landets grund, 
likväl är att anse såsom bildande en förstad åt Göteborg och derföre ock tillhör denna stads Polisstyrelses 
domvärjo. 

Denna församlings folkmängd utgjorde, enligt uppgifterna i förra femårsberättelserne: 

Stadens öppna jord användes fortfarande till odling af säd, potates och foderväxter. 
Såsom förhållandet är för riket i allmänhet, utgöra stångjern och bräder, de sistnämnde af de dimensio

ner, som få namn af plankor och battens, Göteborgs förnämsta utförselsartiklar. Enligt tillgängliga officiela 
handlingar har utförseln deraf, såväl som af andra artiklar, från nämnde stad under en följd af år tilltagit pa 
sätt tab. Litt. O. å motstående sida utvisar. 

Af ortens betydligare fabrikstillverkningar har raffineradt socker på senaste åren föga varit föremål för 
skeppning till utrikes ort. Deremot har utförseln af åtskilliga slags papper, hufvudsakligen tryck-, konsept-
och omslagspapper, varit af betydenhet. Aren 1851—55 utskeppades nemligen i medeltal årligen 119,409 «? 
och 1856—60 likaledes i medeltal 93,919 « papper, deraf det sista året, eller 1860, 181,469 %. 

Af en annan artikel, som först på senaste tid blifvit föremål för Svensk industri, nemligen tändstickor, 
har skeppningen till utrikes orter varit i oafbruten tillväxt. Värdet af de från Göteborg utförda qvantiteterna 
deraf var år 1856: 95,975, 1857: 99,417, 1858: 195,642, 1859: 275,179, och 1860: 433,606 R:dr. 

Hvad i öfrigt afsättningsortema för de utskeppade varorna angår, så har en väsentlig förändring se 
år 1836 föregått med jern. Ända till nämnde tid var afsättningen af Svenska jernet i Norra Amerikas För
enta stater större än i något annat land, men aftog derefter hastigt, så att beloppet af jern, som härifrån 
Norra Amerika under de nästföljande tio åren efter besagde år skeppats, för året knappt uppgått till tre ] 

Tab. N:o 1. 

Tab. Litt. O. 
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delen af hvad tillförene årligen funnit afsättning i nämnde land, — en följd dels af den förkofran, som detta 
lands egna bergverk under senare åren vunnit, dels af den större svårigheten att täfla med det Engelska jer-

net sedan differentialtullen dera i Norra Amerikas Förenta stater blifvit afskaffad. 
Uti femårsberättelsen för åren 1842—1846 har jag förmält det skäligen kunna antagas, att afsättningen 

af Svenskt jern i Förenta Staterna icke i vidare mån skall komma att inskränkas, enär det framgent måste 
blifva erforderligt för vissa behof, såsom till stål, deraf en större mängd användes till verktyg och redskap, 
och synnerligast till vagnsfjedrar, hvaraf behofvet för rörelsen å jernbanorna är i ständig tillväxt; och har 
erfarenheten under den sedermera förflutna tid gifvit ytterligare styrka åt denna mening. Utförseln från Gö
teborg till Norra Amerikas Förenta stater af jern, stål och manufaktursmiden, som åren 1842—46 i medeltal 
for året utgjorde 102,032 centner, uppgick nemligen under åren 1847—1855 i medeltal till 179,619 och 
1856—1860 i medeltal till 192,889 centner. 

Förhållandet med utförseln af jern och bräder utvisas i öfrigt af nedanstående tab. Litt. P. 
Priset å jern (vanligt så kalladt Tysksmide), som åren 1851—55 omvexlade från R:dr 6,56 till 9,14 per 

centner, var: , 

Tab. Litt. O. Utförsel från Göteborg. 

Tab, Litt. P. Utskeppningsorter för jern- och trävaror. 

Tab. Litt. P. 
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Prisen d trävaror, som 1851—54 voro i jemnt stigande, hafva derefter ej obetydligt nedgått. Pris
stegringen var en följd' deraf, att under kriget emellan Ryssland och Vestmagterna utförseln af trävaror från 
Finska och Kyska hamnar var hämmad, men denna stegring framlockade en hastig utsträckning af sågverks
rörelsen allestädes, der oanlitade skogstillgångar kunde åtkommas. Den härigenom högt uppdrifna produktio
nen i rikets norra landskap synes förnämligast hafva bidragit till den starka återgången i skeppningsprisen, 
som känbart inverkat på Göteborgs trävarurörelse. 

Kontraktsprisen, som under år 1855 ännu höllo sig vid 36 R:dr per tolft 3 + 9 furuplankor, hafva un
der påföljande åren varit underkastade följande vexlingar: 

hvarvid bör anmärkas, att 1858 års låga priser härledde sig från handelskrisens verkningar och att stegrin
gen 1860 förorsakades af den just före Fastingsmarknaden erhållna underrättelsen om differentialtullens af-
skaffande i England. 

I afseende å trävaruskeppningen har Handelsföreningen i öfrigt erinrat, att kubikqvantiteten af Plankor 
och Battens icke ökats i samma förhållande som tolfttalet. 

Hvad Göteborgs importhandel angår, så iitvisar nedanstående på officiela uppgifter grundade samman
drag, tab. Litt. Q, att den under de senaste 34 åren likaledes vunnit en betydlig tillväxt. Synnerligast an-

Tab. Litt. Q. Införsel till Göteborg. 

Tab. Litt. Q. 
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märkningsvärd är denna tillväxt för vissa hufvudsakligare införselsartiklar, som utgöra råämnen för fabrikernas 
och handtverkeriernas behof, och i afseende livarå den tillika innebär en måttstock för omfånget af landets 
inhemska slöjder och konstflit. 

I följd af näringarnes vidgade omfång har införseln äfven af andra för dem erforderliga varuslag be
tydligt ökats. Sålunda har åren 1856—60 till Göteborg i medeltal införts af Färger, alla slag, 1,203,237 £, 
Oljor 930,872 <EE, Svafvelsyra 300,052 % Redskap och machinerier till ett värde af 491,370 R:dr o. s. v. 

öfriga varor, som varit föremål för införsel under den tid som denna berättelse omfattar, änskönt 
sammantagne af icke ringa tyngd i handelsvågen; hafva dock hvar för sig jemförelsevis varit af mindre be
tydenhet. 

Egentlig transitorörelse har härstädes fortfarande varit ganska inskränkt, så att nederlagsinrättningen 
varit att betrakta föga annorlunda än som en kreditupplags-anstalt. Om stadens handel i allmänhet har Han
delsföreningen yttrat, att den, med undantag af år 1858, då de menliga följderna af handelskrisen voro mest 
känbara, under ifrågavarande tiderymd kan sägas hafva gått framåt, samt särskildt om minuthandeln, att den 
lietydligen utvidgats och med fördel bedrifvits. 

Hvad sjöfarten emellan Göteborg och utländska hamnar angår, så har äfven den vunnit betydlig ut
sträckning, — en påtaglig följd af varuvexlingens ökade omfång. 

Följande tabell Litt. R, upptagande inkomna fartygs antal och lästetal under åren 1836, 1855 och 
1860, kan bilda ett omdöme om denna sjöfartens förkofran, som synnerligast måste vara tillfredsställande 
med afseende å den jemförelsevis mera ökade andel deruti, som Svenska handelsflottan vunnit. 

Göteborgs utrikes handels och sjöfarts betydliga tillväxt ådagalägges ytterligare genom tillgängliga upp
gifter om stadens tullintägt och vexelrörelse. 

Enligt Tullkammarens handlingar har tulluppbörden härstädes, inberäknadt lastpenningar, nederlagsrekog-
nition, transitoafgift, fyr- och båkafgift samt afgiffc till handels- och sjöfartsfonden, men utom konfiskations-
medlen, utgjort: 

Tab. Litt. R. Vid Göteborgs tullkammare inklarerades från utrikes orter: 

Tab. Litt. R. 
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Den betydliga tillväxt, som Göteborgs tulluppbörd enligt förestående sammandrag vunnit, är så mycket 
mer bevisande om rörelsens förkofran, som under den tidslängd, hvilken sammandraget omfattar, åtskillig i 
tulluppbörden ingående afgifter upphört, samt tullafgifterna å utgående varor till största delen försvunnit eller 
blifvit betydligen nedsatte, och å en stor del inkommande varor dels alldeles upphört, såsom för bomull och 
stenkol, dels i mer eller mindre mån blifvit förminskade. 

Angående Göteborgs vexelrörelse upplysa meddelade officiela uppgifter, att vexelsluten härstädes utgjort 

hvartill kommer för åren 1854 och 1855 ett belopp i Amerik. Doll. af tillsammans 1,474 och för åren 185G 
och 1857 af 3,103. 

Totalbeloppet af vexelsluten å Göteborgs börs, som år 1853 motsvarade ett värde af, i Svenskt Rmt, 
18| millioner, 1854 af 21i och 1855 af nära 27, uppgick 1856 till 35,334,106, 1857 till 43,182,481, 1858 till 
35,587,457, 1859 till 39,934,260 och 1860 till 42,601,704 R:dr. 

Handelsföreningen har härvid, till förklaring af 1857 års betydligare vexelrörelse, anmärkt, att för högt 
uppdrifna spekulationer det året föranledde stora s. k. ackommodations-affärer i vexlar, tills den inträffade han
delskrisen framkallade en sundare affärsverksamhet, hvarefter vexelrörelsen kommit i närmare öfverensstäm-
melse med verkligt gjorda affärer. 

Frakthandeln var under år 1856 temligen god, men blef derefter ofördelaktig, tills den år 1860 åter 
förbättrades. 

Stadens handelsflotta, som 

Af här år 1860 trafikerande ångfartyg voro följande hemmahörande i Göteborg, nemligen: 
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De fleste staden tillhörige segelfartyg äro af utmärkt byggnadsart, kopparförhydde och snällseglande, 
från 100 till nära 400 lästers drägtighet, och hafva blifvit använda hufvudsakligen i fraktfart på transatlan
tiska orter. 

Någon grund för omdömet om den inrikes rörelsens tillväxt lemna följande från tullförvaltningen med
delade uppgifter om antalet af fartyg, som från andra inrikes orter till Göteborg med förpassning ankommit, 
och af dem, som härifrån till andra inrikes orter med förpassning afgått. Det bör härvid anmärkas, att för-
passningsfriheten under tiden icke obetydligt utvidgats. 

Inrikes gående ångfartyg voro år 1856: 37 och år 1860: 57, hvarmed år 1856 gjordes 796 och år 1860: 
1,049 resor. 

Antalet af handlande i Göteborg har utgjort: 

och voro hos desse, sistnämnda år, anställde 499 betjente. 
Hvad Göteborga Fabriksrörelse angår, så har under den tid, som denna berättelse afser, densamma vun

nit ytterligare förkofran, hvad tillverkningsbeloppet angår, ehuru arbetarnes antal minskats. 
Meddelade officiela uppgifter utvisa antalet af de å Göteborgs område anlagde Fabriker, antalet af 

<le dervid anställde arbetare samt värdet af dervid åstadkomne tillverkningar för åren 1855 och 1860, på sätt 
tab. Litt. S. på följande sida innehåller. 

Men för att få ett fullständigt begrepp om vidden af Göteborgs fabriksrörelse, måste jemväl alla de 
fabriker inbegripas, som, ehuru icke på stadens grund, dock i stadens närhet inom Göteborgs fögderi äro an
lagde, helst de fleste af deras idkare tillhöra Göteborgs samhälle, och fabrikernas anläggande utom staden 
allenast afsett antingen ett beqvämligare läge i afseende å vattenfall eller sjötransport eller, med eller utan 
sadan förmån, lindring i kommunalutskylder och allmänna besvär. Om dessa fabriker äro uppgifter här ofvan 
meddelade vid redogörandet för näringarne å landet. 

Värdet af samtlige under Göteborgs Hallrätt förut lydande, såväl i Göteborgs stad som i Göteborgs 
fögderi anlagde fabrikers tillverkningar, som vid början af detta århundrade, enligt officiela anteckningar, in-
skänkte sig till omkring 225,000 R:dr, utgjorde: 

Tab. Litt. S. 
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De egentliga handtverksyrkena i Göteborg synas, hvad utsträckningen af deras verksamhet angår, icke 
hafva förkofrat sig i samma mån, som handel och fabriker, ehuru en stor del af dessa yrken ovedersä^ligen 
tillegnat sig fullt så mycken konstskicklighet, som man i andra rikets städer finner. 

gnligt af vederbörande meddelade uppgifter, har antalet af stadens handtverkare jemte deras arbetsbi
träden utgjort: 

Sistnämnde år fanns derförutom ett antal af 262 handtverksidkare till sjelfförsörjning. 
Jemlikt upprättade taxerings-sammandrag har beloppet af den kronobevillning, som utgått af handel och 

rörelse i Göteborg, utgjort: 

Tab. Litt. S. Fabriker med antal arbetare och tillverkningsvärde i Göteborgs stad. 
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Beträffande de i Göteborg år 1858 bildade 2:ne bolag för idkande af storfiske, hänvisas till hvad deroifl 
här ofvan sidd. 15 och 16 är anfördt. 

Till ledning för omdömet om den industriela verksamhetens omfång i Göteborg torde jemväl följande 
öfversigt af ortens brefvexling, penningeremisser och telegrafrörelse kunna anses bidragande. 

Ar 1860 utgjorde antalet af till in- och utrikes orter afgångne bref.., 
ankomne från dito, kalkulationsvis 

Afgångne rekommenderade bref, hvarå postkontorets bevis öfver innehållet meddelats, 
hafva innehållit 

Ankomne dito från inrikes orter under öppen rekommendation antagas hafva inneslu
tit lika belopp 

Dylika bref från utrikes orter 
hvadan Postverket stått assurans för 

Derutöfver kan beloppet i rekommenderade bref, med sluten rekommendation, antagas 

hafva utgjort „...' 
Summa 

Post-assurans-afgiften år 1860 utgjorde 
Rekommendations-afgiften d:o . 
Postporto för inrikes afgångne bref d:o , 
Porto och lösen för till och från utrikes orter afgångne och ankomne bref samt på jernväg 

och med ångbåtar befordrade s. k. lådbref d:o 

Från Göteborgs Telegrafstation afsändes år 1860 telegrammer: 

(oberäknade 2,544 transito-telegram-
mer) för hvilka porto utgjorde tillsammans 66,937 R:dr 97 öre. 

Till stationen ankommo telegrammer: 

Den mångsidiga och hastiga utveckling, som, på sätt genom det ofvan anförda är skildradt, den indu
striela verksamheten i Göteborg under senare tid vunnit, har icke allenast befrämjat stadens eget välstånd 
utan äfven på kringliggande landsorters näringar och konstflit haft och måst hafva ett fördelaktigt inflytande. 
uen lifliga afsättning, som landtmannens produkter och slöjdarbeten här funnit, vittnar derom uppenbart. 

Den försäkringsanstalt, som, under namn af Göteborgs SjÖassurans-förening, den 15 Mars 1840 med oktroj 
Wl den 1 April 1843 härstädes bildats för försäkring af fartyg, hvilkas redare äro här i staden, eller i dess 
förstäder boende, eller härstädes hafva burskap, äger, efter förnyade oktrojer, fortfarande bestånd. 

Dess verksamhet under ifrågavarande tiderymd inhemtas af tabellen Litt T. å följande sida. 
Den i nästföregående femårsberättelse omförmälda -»Göteborgs nya brandstodsföreningr>, har år 1856 blif-

^t upplöst 
Sedan oktrojen för den i sista femårsberättelsen omförmälda, här inrättade, privatbank under ifrå

gavarande tidskifte tilländagått, har ny oktroj år 1858 blifvit meddelad för dylik inrättning under benämning 
^Göteborgs enskilda Bank», med ett tecknadt kapital af 5,000,000 R:dr. Denna inrättning har visat sig 

Tab. Litt. T. 

Tab. Litt. U. 



36 Göteborgs och Bohus län. Göteborgs stad. Enskilda banken. Sparbank. Ränteförsäkringsanstalt 

utöfva ett gagneligt inflytande på ortens handels- och fabriksrörelse, hvaråt de genom banken ökade penning
tillgångar och lättade liqvidationssätt bidragit att gifva en större omfattning. Tab. Litt. U. åskådliggör dess 
verksamhet. 

Denna öfversigt ådagalägger, att Göteborgs enskilda bank drifver verklig bankrörelse och icke inskrän
ker sig till endast en låneinrättnings verksamhet. 

Bankens utdelning till aktieägare har varit: 

Göteborgs Sparbank, den äldsta stiftelse af detta slag i Sverige, har, enligt de årliga förvaltningsredo
görelserna, under loppet af de 40 år, som sedan dess stiftande förflutit, vunnit fortfarande förkofran. Del-
ägarnes behållning, som vid 1855 års slut utgjorde 1,366,416 R:dr 68 öre, uppgick vid 1860 års slut till 
1,894,898 R:dr 69 öre, och bankens enskilda kapitalfond, som vid slutet af år 1855 utgjorde 70,681 R:dr 6 
öre, var vid 1860 års slut ökad till 113,090 R:dr. 

Bankstyrelsens redogörelse för år 1860 utvisar i öfrigt följande klassifikation, tab. Litt, V., af bankens 
delägare samt deras innestående kapitalbehållning vid nämnde års slut. 

Ar 1858 stiftades i Göteborg en Ränte- och Kapital-försäkringsanstalt, som, enligt de för densamma den 
3 December samma år af Kongl. Maj:t fastställde stadgar, förvaltas af Sparbanks-Direktionen jemte fyra af 
anstaltens delägare. Anstaltens hufvudändamål är att åt mindre bemedlade bereda lifräntor till någon hjelp 
på ålderdomen. Insatserna hafva år 1860, i 262 särskilda poster, inalles uppgått till 25,068 R:dr, dervid lif-

Tab. Litt. T. Sjöassuransföreningens verksamhet. 

Tab. Litt. V. 

Tab. Litt. U. Enskilda bankens verksamhet. 
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ranta efter uppnådda 55 år åsyftats för 65 insatser med ett sammanlagdt belopp af 5,159 R:dr, och kapital
utbetalning å viss tid för 197 insatser med belopp af 1,909 R:dr. Vid 1860 års slut var delägarnes antal 
334 och beloppet af fonden 57,353 R:dr 17 öre, förutom reservfonden 1,345 R:dr 73 öre. 

Stadens hamnbyggnad har fortgått efter fastställd plan och med all den drift, som tillgångarne med-

gifvit. 

För öfrigt hafva under ifrågavarande period många och betydande byggnader, så väl allmänna som en
skilda, blifvit i staden uppförda. 

Företrädesvis må deribland nämnas: 
o) Haga-kyrkan, byggd i Engelsk-Götisk kyrkostil med en längd af 156 fot, bredd 55 fot, höjd i midtel-

skeppet 52 fot samt 162 fots högt torn. Byggnaden fullbordades 1858 och har kostnaden till hufvudsaklig 
del blifvit bestridd genom enskildes bidrag. 

b) Engelska kyrkan, belägen vid kaserntorget, uppförd i Götisk så kallad spetsbågstil, med fönster och 
portik af huggen sandsten och glasmålningar i koret. Den håller i längd 80 fot och i bredd 35 fot. Invig
ningen skedde år 1857. 

c) Nya artilleri-tyghuset, å Lilla Otterhålleberget, fullbordadt 1860. 
d) Stationsbyggnademe för Vestra Stambanan, anlagde vid stadens nordöstra gränslinea, färdiga till be

gagnande år 1859. 
e) Nya Theatem, af ett enskildt aktiebolag uppförd å en af staden dertili upplåten tomtplats i den så 

kallade Kungsparken, invigd hösten 1859. 

Tab. Litt. V. Göteborgs sparbanks delägare och deras kapitalbehållning. 
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/ ) Stadens barnhus, bygdt af sten, 2 våningar, i rundbågsstil, å samma tomt i förstaden Stampen, som 
det förut varande föråldrade och otjenliga envåningshuset af träd. Dess längd är 118 fot och bredd 46. 
Det innehåller, jemte nödiga boställsrum och undervisningssalar, erforderliga lägenheter för rymmande af om
kring 50 barn. Byggnaden fullbordades år 1857. 

g) En tillbyggnad till Chalmevska Slöjdskolan för ritsalar, laboratorium m. m., färdig till begagnande 
år 1856. 

h) Nya arbetshuset, beläget i förstaden Stampen, hållande i längd åt bangården 350 fot med en fasad 
åt gatan af 384 fot. Med inberäknande af kök, bageri, tvätt- och brygghus samt magasiner och visthus, men 
utom byggnaden för qvarn och manglar, innehåller det 128 rum, af hvilka 87 äro afsedda att inrymma om-
kring 1,000 fattighjon. Ar 1856 verkställdes inflyttningen från de gamla lägenheterna. 

i) Ett ångkök, anlagdt af ett enskildt aktiebolag, efter grundsatsen af mathållning utan spritdrycker och 
för lägsta möjliga priser. Ett tvåvåningshus af tegel är för ändamålet uppfördt i närheten af fisktorget och 
blef inrättningen till begagnande öppnad år 1858. 

k) Cellfängelset, uppfördt å en förut till fästningsverken hörande tomt nära S:t Eriks torg. Det är ge
mensamt för länet och Göteborgs stad och består af en tre våningars hufvudbyggnad, innehållande 107 celler 
jemte nödiga boställsrum, samt 2:ne flyglar, af hvilka den ene innehåller 2:ne sessionssalar för Häradsrätten i 
orten och Stadens Rådhusrätts 2:dra afdelning, jemte förmak m. m. Byggnaden fullbordades 1858. 

För den storartade anläggningen af arbetarebostäder, som i dubbelt hänseende utgöra en prydnad för 
staden, skall nedanför under rubriken »Välgörenhets-stiftelser» varda redogjordt. 

Den i föregående femårsberättelser ornförmälda, för trädgårdsväxt-odlingens befrämjande, härstädes stif
tade Trädgårdsförening är på ändamålsenligt sätt fullbordad, och kan anläggningen med skäl anses såsom en 
af de till stadens förskönande mest bidragande anstalter. 

Det år 1850 härstädes bildade nya aktiebolag för stadens belysning med gas, har under ifrågavarande 
tiderymd utsträckt sin verksamhet, så att, efter det denna anstalt för sjelfva staden inom vallarne redan förut 
blifvit fullständigt ordnad, förstäderne Masthugget, Hagorna och Stampen samt vissa andra delar af 12:te ro
ten blifvit med gas upplyste. 

Omläggningen af stadens gator och kajer, de förra med tuktad sten och de senare med huggen sand
sten och granitbetäekning, har äfven under nu ifrågavarande tidskifte med drift fortgått, och har vattenled
ningen blifvit utsträckt jemväl till förstäderna. 

Dessa arbeten, jemte flera andra för handen varande, som afse befrämjandet af den allmänna rörelsen, 
stadens förskönande och dess innevånares trefnad, skola för eftertiden utgöra hedrande minnesmärken af den 
allmänna medborgerliga anda, som fortfarande lifvar Göteborgs samhälle. 

Jemlikt anvisning i de fastställde formulär-föreskrifterna, får jag vidare i korthet redogöra för uöte-
borgs Undervisningsanstalters samt Sjukvårds-, Fattigvårds-, Arbets- och andra Välgörenhets-inrättningars til-

stånd, sådant det enligt vederbörandes uppgifter befanns år 1860. 
Beträffande först undervisningsanstalterna, så blifva de lättast öfverskådliga under följande afdelningar. 

A. Offentliga läroverk och andra stiftelser för undervisning i allmänhet. 

a) Göteborgs Elementar-läroverk, hvarvid år 1860 antalet af lärare i vetenskaper och språk var i 

exercitiemästare 3 och lärjungar 360. 

För aflönande af Gymnasii lärarepersonal anslogs år 1652 kronotionde från vissa socknar i Göteborg 
och nästgränsande län till ett belopp af 870 eller, sammanräknadt med anslaget till det lägre allmänna 
verket på stället eller Trivialskolan, 1,090 tunnor spanmål, hvarjemte ett prebendepastorat anvisades 
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dera af de tvenne Theologie-Lektorerna och ett prebendehemman åt hvardera af de öfriga Lektorerna. Dess
utom har lärarepersonalen under senare tid fått sig tillslagne hushyremedel, som till bestämda belopp utgå 
från Göteborgs stads kassa. Till läroverkets nytta äro betydliga fonder att tillgå, hufvudsakligen medelst de 
i Bohus län belägna så kallade Hvitfeldtska stipendiigodsen, tillsammans 141^ förmedlade mantal, som testa
menterats af framlidna Enkefru Margaretha Hvitfeldt den 22 Januari 1663, af hvilka gods likväl 52£| mantal 
sedermera blefvo till kronan indragne, men omedelbart derefter till det genom testamentet afsedda ändamål 
åter donerade. 

b) Real-gymnasium, som 1860 hade 18 lärare och 75 lärjungar. Läroverkets ändamål är dels att åt 
ynglingar, som egna sig åt praktiska yrken, bereda tillfälle till vinnande af allmän humanistisk bildning, dels 
att meddela den för Student-examen nödiga undervisning. 

c) Folkskolelärare-seminarium med 1 föreståndare och 4 lärare, af hvilka en undervisar i sång, en i 
gymnastik och en i trädgårdsskötsel Ar 1860 var lärjungarnes antal 60. Inrättningen hade då ett stats
anslag af 2,025 R:dr, och de i nåder anslagne stipendiemedel till fattige elever utgjorde samma år 1,800 R:dr. 

d) Folkskolornas antal inom staden och dess område var vid 1860 års slut 38 med 41 dervid anställde 
lärare och lärarinnor. Skolbarnens antal utgjorde vid samma tid 1,584. Ingenstädes i riket torde folkunder
visningen vara fullständigare organiserad och med mera omsorg handhafd. Till kostnaderna anvisades berörda 
år 30,000 R;dr. 

e) Småbarnsskolan, med 2 lärarinnor och 170 lärjungar. Denna uppfostringsanstalt, hvars fond från 
början tillkommit genom enskildes frivilliga gåfvobidrag, har från och med år 1842, till anstaltens underhåll 
och utvidgning, af staden erhållit anslag, som de sista fem åren utgjort 1,500 R:dr årligen. 

f) Kjellbergska flickskolan med 3 lärare, 4 lärarinnor och 33 lärjungar. I denna skola, som grundlagts 
genom en af framlidne Grosshandlaren Jonas Kjellberg i lifstiden donerad fond af 50,000 R:dr, och hvilken 
fond 1860 ökats till 72,620 R:dr 84 öre, åtnjuta fattiga flickor af bättre härkomst undervisning i kristendom, 
geografi, arithmetik, historia, språk, musik och finare handarbeten. 

g) Willinska fattigfriskolan. Deruti hafva, år 1860, 159 barn erhållit fri undervisning. Dessutom hafva 
uti den i samma skola inrättade slöjdafdelning 30 gossar åtnjutit full föräldravård, bostad, föda, kläder och 
undervisning, hvilken för hela skolan bestrides af 4 lärare, deraf 2 i handaslöjder, och 3 lärarinnor. Der-
jemte meddela särskildt antagne personer vissa timmar i veckan undervisning i sång, gymnastik och exercis, 
samt förste läraren, som tillika är Inspector schola;, i linearritning, de sistnämnda ämnena dock endast för 
slöjdklassen. Till bestridande af kostnaderna för denna klass hafva stadens innevånare, enär de tillgångar, 
som till denna stiftelse och densammas underhåll från början hemtats af enskildes gåfvor och bidrag, vid 
1841 års början voro till stor del medtagne, vid allmän rådstuga den 17 December samma år för kommande 
fret, eller 1842, anslagit 3,750 R:dr, hvilket belopp jemväl till och med år 1859 årligen utgått såsom af sta
dens innevånare beviljadt anslag till samma inrättning, och 1860 ökats till 5,000 R:dr. 

h) Skolan å stadens barnhus med en lärare och en lärarinna, samt 28 lärjungar, deraf 18 gossar och 10 
ftckor, som på stället njutit underhåll och vård. 

0 Prins Oscars skola for soldatbarn vid Göta Artilleri-Regemente. Uti denna skola meddelades år 1860 
undervisning åt 16 lärjungar af 2 lärare. Skolans årliga bidrag af regementet utgör 672 R:dr och dess ka
pitalfond uppgick samma år till 42,097 R:dr 57 öre, deruti icke inberäknadt värdet af en skolan tillhörig 
fastighet, upptagen till 10,560 R:dr. 

k) Fruntimmersföreningens flickskola, med 1 lärare och 1 lärarinna samt 30 lärjungar, hvilka undervisas 
1 kristendom, historia, geografi, fruntimmers handarbeten m. m. Skolans kapitalfond uppgick år 1860 till 
25-800 fcdr. 

0 Sällskapet »De fattiges vänners» skola, med 2 lärare och 2 lärarinnor samt 24 lärjungar af qvinkönet 
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ni) Göthilda föreningens skola för gossebarn, tillhörande Mosaiska församlingen, med 5 lärare, utom under
visare i skrifning och musik, och 25 lärjungar. Skolans kapitalfond 1860 utgjorde 38,950 R:dr 42 öre, obe-
räknadt skolhuset. Under denna stiftelses förvaltning lyder jemväl den så kallade flickskolefonden, uppgående 
nämnde år till 16,751 R:dr 77 öre, hvarmed blifvit bestridd religionsundervisning åt qvinliga medlemmar af 
Mosaiska församlingen. 

B. Läroanstalter med afseende å särskilda yrken. 

n) Chalmerska Slöjdskolan. Denna för det allmänna och synnerligast för orten gagneliga stiftelse, grund
lagd genom en testamenterad fond af framlidne Kanslirådet Chalmers, understödjes derjemte genom årligt 
statsanslag. Under år 1860 hafva, jemte föreståndaren, 6 lärare och 1 verkmästare varit vid skolan anställ
de. Undervisning har meddelats i mekanisk och kemisk teknologi, fysik, elementar-kemi, mathematik, meka
nik, byggnadskonst, linearritning, frihandsteckning, ornamentsritning, modellering och. verkstadsarbete. Antalet 
af elever, som begagnat undervisningen vid skolan och som år 1855 var 84, uppgick år 1860 till 125. Se
dan skolans stiftelse hafva 986 elever blifvit der intagne. Det årliga statsanslaget, som vid sista riksdag 
ökades med 3,000 R:dr, utgör numera 13,500 R:dr, utom 450 R:dr stipendii-medel från Kommers-Kollegii 
fonder. Afgiften af Chalmerska fonden är likaledes ökad till 7,300 R:dr. 

o) Navigations-skolan, hvartill staden låtit uppföra hus, har af statsmedlen årligt anslag till aflöning af 
1 ordinarie lärare, 1 underlärare och 1 lärare för ångmachins-afdelningen, samt till underhåll af instrumenter, 

o 

kartor, böcker och inventarier. Ar 1860 var elevernas antal 52. 
p) Militärskolan för bildande af Infanteri- och Kavalleri-officerare, med 5 lärare, som utgöras af offi

cerare vid Göta Artilleri-regemente, samt 26 elever, under-officerare vid indelta arméen. 

q) Handels-institutet, stäldt under Handelsföreningens inseende och förvaltadt af en bland dess Fullmäk
tige vald Styrelse, underhålles genom årligt bidrag af stadens tolagsmedel, stort 3,000 R:dr, jemte afkastnin-
gen af inrättningens kapitalfond, som år 1860 uppgick till 38,747 R:dr 84 öre. Institutet fördeladt på 2:ne 
klasser hade nämnde år 5 lärare och 31 elever. Läroämnena äro religion, historia, geografi, geometri, algebra, 
arithmetik, bokhålleri, allmän handelsvetenskap, nationalekonomi, språk och skönskrifning. 

r) Fabriksföreningens skola, som är afsedd för de å fabrikerna inom Göteborgs område arbetande barn 
och år 1860 hade 2:ne lärare och 159 lärjungar. Den har af f. d. Hallkassan ett årligt anslag af 1,500 ftdr-
Kassabehållningen utgjorde vid 1860 års slut 1,652 R:dr 30 öre. 

s) Handtverks-skolan med 4 lärare jemte 2 tidtals biträdande lärare och 130 lärjungar samt en kapital
fond, som 1860 utgjorde 15,764 R:dr 88 öre. Skolan är indelad i tre klasser. I den första undervisas i kri
stendom, skrifning och räkning, i den andra derjemte i historia, geografi och rättstafning, och i den tredje i 
linear- och frihandsteckning. Inkomsterna utgöras, utom räntor å fonden, af andel i marknadsstånds-pennin
gar och uttaxerade medel af stadens handtverksmästare. 

i) Slöjdföreningens skola. Vid denna år 1848 till nytta för ortens näringar inrättade skola voro årlöo 
anställde 7 lärare, som meddelade undervisning i skrifning och räkning, svenska språket, historia, geogra , 
frihandsteckning, linearritning samt i naturlära och kemi. Antalet af elever, som år 1848 utgjorde endas 
har sedermera årligen ökats och uppgick år 1860 till 187. Skolan afser hufvudsakligen att befordra indu^ 
strien inom orten samt underhålles genom räntor å donerade kapital och frivilliga gåfvobidrag. 

I sammanhang med undervisningsanstalterna böra följande stiftelser för vetenskapliga ändamål o 

malas: 
a) Kongl. Vetenskaps och Vitterhetssamhället, hvars stadgar af Konung Gustaf III fastställdes ar 

Samhället utgifver på trycket sina handlingar, utsätter årligen prisfrågor till besvarande, och, enligt en ) 
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arbetsordning, besörjer genom sina ledamöter offentliga föredrag i ämnen, som ligga inom dess verkningsom
råde kostnadsfritt för åhörarne. 

b) Naturhistoriska Museum, stiftadt af Vetenskaps och Vitterhets-samhället, år 1833. Genom en dervid 
bildad särskild förening af korrespondentmedlemmar och enskildes täflande nitälskan för saken, har denna 
stiftelse vunnit synnerlig framgång. Vid slutet af år 1860 väcktes förslag om anläggande härstädes af ett 
permanent industri-museum, i förening med vetenskapliga och konstsamlingar, deraf berörda naturhistoriska 
museum skulle utgöra en integrerande del. Då emellertid detta förslag ej förr än år 1861 kunde bringas till 
verkställighet, faller alltså redogörandet derför inom nästföljande femårsperiod. 

c) Läkare-Sällskapet, utgörande en af ortens Läkare-korps stiftad förening för läkarebildningens främ
jande. 

Stadens Sjukvårdsanstalter utgöras af de här nedan anförde: 
a) Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset. Sedan den sjukvårdsanstalt, under namn af Sahlgrenska sjuk

huset, som genom framlidne Direktören Niclas Sahlgrens donationer af den 8 December 1772 och den 21 
April 1774 här i staden grundats, samt sedermera genom ytterligare gåfvor och testamenten blifvit under
stödd, i senare tider funnits för behofvet otillräcklig, har på stadens innevånares bekostnad ett större allmänt 
sjukhus härstädes blifvit uppfördt. 

Med denna senare inrättning är Sahlgrenska sjukvårdsanstalten nu förenad under gemensam benämning 
uf »Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset». Detta nya sjukhus, för hvilket reglemente under den 26 April 1855 
blifvit af Kongl. Majrt i nåder utfärdadt, öppnades samma år till allmänt begagnande. Sjukvården derstädes 
besörjes på 3 afdelningar, en medicinsk, en kirurgisk och en barnbörds-afdelning. För hvardera af de 2:ne 
förstnämnde äro anställde en öfverläkare och en underläkare, hvaremot barnbörds-afdelningen har endast en 
läkare, hvilken dock biträdes af en examinerad barnmorska såsom förestånderska. Utom 16 sjuksalar, lika 
fördelade på medicinska och kirurgiska afdelningarne, med 10 till 12 sängar i hvarje sal, samt 9 rum på 
barnbörds-afdelningen, äro 12 enskilda sjukrum för betalande patienter af bättre klassen i sjukhuset inrättade. 
Under år 1860 vårdades å de särskilda afdelningarne tillsammans 1,518 sjuka, af hvilka 1,409 blifvit under 
året intagne. Under samma tid utskrefvos 1,309 och afledo 93, så att 116 voro vid årets slut qvarliggande. 
Samma år utgjorde sängantalet 147 och underhållsdagarne 39,375. Underhållskostnaden har för hvarje sjuk i 
medeltal utgjort 1 R:dr 57 öre per dag. Tjenstepersonalen utgöres af en kommissarie, en hushållerska, en 
förestånderska å barnbörds-afdelningen, 9 sköterskor, en baderska, en tvätterska, en machinist, en eldare och 
5 andra tjenstehjon. Sjukhusets inkomster bestå af räntemedel, afgifter af betalande sjuke, kollektmedel inom 
staden beviljade genom Kongl. Brefvet den 22 September 1784, frälseräntor af 33£ hemman i Halland, hyres-
medel af inrättningens fastighet, ersättningar för ångbad, tolagsmedel, andel i afgifter för minutering och ut-
sUnkning af spritdrycker, samt å stadens innevånare uttaxerade medel. Inkomsterna år 1860 utgjorde 70,175 
&dr 83 öre, deraf 29,151 R:dr 12 öre å stadens innevånare uttaxerats, samt utgifterna 61,760 R:dr 58 öre. 
Kapitalfonden bokfördes den 31 December 1860 till 258,871 Rrdr 27 öre, hvari dock inbegripits värdet af förra 
sjukhuset jernte inventarier samt behållning af ved och lysningsämnen. 

I sjukhuset är efter kontrakt emellan Kongl. Maj:t och Kronan samt Göteborgs Magistrat och Borger-
staps äldste, år 1856 inrättad en läroanstalt för barnmorskor, hvartill elever emottagas, efter ansökan hos 
Sundhets-Kollegium, från Rikets vestra och mellersta provinser, och deribland 6 frielever från medellösa för
klingar. 

) Stadens Kurhus, hvarest år 1860 å den syphilitiska afdelningen vårdades 225 personer och å den icke 
syphilitiska 1. Underhållsdagarnes antal uppgick, å den syphilitiska afdelningen till 7,889, och å den icke sy-
Phhtiska till 87. Dagkostnaden i medeltal för person utgjorde omkring 91 öre. Staden har anskaffat och 

landth-Emb. uti Göteborgs o. Sohut län und. ber. för åren 1856-1860. # 
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underhåller ett för ändamålet passande hus, innehållande 14 sjukrum jemte ett rum för läkaren, ett badrum 
och nödige ekonomi-lägenheter, och vidkännes bristen i underhållskostnaden utöfver beloppet af den i staden 
inflytande kurhusafgift. 

c) Garnisons-sjukhuset, hvarest år 1860 antalet af sjuksängar uppgick till 75 och antalet af vårdade 
sjuke till 424. För medikamenter och underhåll af sjukvårdspersedlar uppgick kostnaden, som af statsmedel 
godtgöres, till 3,595 R:dr 66 öre. 

d) Fattigförsörjnings-inrättningens sjukhus. Ehuru, sedan Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset härstädes 
blifvit öppnadt för begagnande, den tillförene uti allmänna Fattigförsörjnings-inrättningens hus befintliga sjuk-
vårdsafdelning blifvit indragen och der förut vårdade sjuke förflyttats till nämnde sjukhus, har .det likväl, då 
inom ett försörjningshus alltid måste finnas en mängd med bräcklighet och obotliga sjukdomar behäftade per
soner och dessutom de, som lida af bensår eller andre såsom obotlige ansedde sjukdomar, icke emottagas till 
vård å Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, utan sändas till fattigvården, befunnits nödigt, att till desse per
soners vårdande afsätta några rum, hvadan, då antalet af sådane patienter under åren 1858 och 1859 tillta
git, en större sal blifvit i början af år 1860 till särskildt sjukrum inredd; å hvilken sjuksal en särskild sjuk
sköterska blifvit antagen. Antalet sängar derstädes utgjorde sistnämnde år 15, och antalet sjuka, som samti
digt vårdats inom hela försörjningshuset, har i medeltal uppgått till 25. Inrättningens sjukvårdsanstalt un-
derhålles genom medel, som till allmänna fattigförsörjningsanstalten inflyta. 

e) Ett Barnsjukhus, grundlagdt genom 3:ne donationer å 50,000 R:dr hvardera, gifna den ena af Gross
handlaren D. Carnegie och hans fru år 1857, den andra af Enkefru Elisabeth Dickson år 1859 och den tredje, 
afsedd till byggnadsfond, af en okänd år 1857. Inrättningen öppnades den 24 November 1859 med 12 sjuk
sängar. Intill 1860 års slut var antalet af underhållsdagar 4,357 och förvaltningskostnaden 12,570 R:dr 94 
öre, inberäknad hushyra 2,250 R:dr. Inrättningens kapitaltillgång vid 1860 års slut var 162,928 R:dr 68 öre. 

f) En Sjukvårdsinrättning för ögonsjuka, grundad och underhållen genom enskildes frikostiga gåfvor, öpp
nades den 6 Juni 1859. Under första året vårdades här 29 ögonpatienter, af hvilka 21 utskrefvos såsom 
botade eller förbättrade. Förvaltningskostnaden uppgick till 2,047 R:dr 68 öre. Kassabehållningen vid redo
görelseårets slut var 2,044 R:dr 32 öre. Läkarevård lemnades af Doktor Ekström och behöflig medicin af 
Apothekaren Holmberg kostnadsfritt. 

Beträffande sluteligen stadens Fattigvårds- och andra Välgörenhetsanstalter, så följer här nedan en öfver-
sigt af deras antal och verksamhet. 

a) Allmänna fattigförsörjnings-inrättningen, som med en fond den 31 December 1860 af 83,807 R.'dr 5° 
öre, oberäknadt värdet af inrättningens fastigheter, upptagne till 343,750 R:dr, med inkomster samma år al 
93,426 R:dr 44 öre, bestående af andel i stadens tolagsersättning, debiterade personela fattigvårdsafgifter, er
sättning af statsmedel för fattiga af garnisonen, behållningen af fattighjonens arbeten, sterbhusmedel, bötes-
medel, kollektmedel, pensionsmedel för helförsörjningshjon, hyresuiedel, räntor å kapitalfonder, ersättningar iör 
lemnade understöd åt andra kommuners fattige, å stadens innevånare uttaxerade medel m. in., samt med ut
gifter till belopp af 97,455 R:dr 82 öre, berörde år lemnat helförsörjning åt 191 män, 265 qvinnor och 260 
å landet utpensionerade barn, eller tillsammans 716 personer; försörjningsbidrag åt 13 män, 293 qvinnor oc 
308 barn, vårdade af mödrarne, eller tillhopa 614 personer, samt understöd åt 453 skolbarn, som under den 
tid de bevistat folkskolorna, erhållit middagsmat och kläder, och 176 Lessiske pensionärer eller medellösa a 
derstigna och sjukliga qvinnor, som tertialiter uppburit understöd i form af pensioner, eller tillhopa oW P 
söner; hvadan alltså helförsörjning, försörjningsbidrag och understöd nämnde år tilldelats 1,959 personer, sj 
vården oberäknad. (Se för öfrigt tab. N:o 13.) 

b) Stadens fattighus, der gamle och orkeslöse borgare och deras enkor samt ålderstigne tjenstehjon 
njuta bostad och underhåll, och hvarest 73 personer, 21 af man- och 52 af qvinkön, år 1860 åtnjutit iui 
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försörjning. Infattningen hade den 31 December 1860 en kapitalfond af 215,266 R:dr 66 öre, dertiti inbe-
räknadt Värdet af infattningens fastigheter. Stiftelsen förvaltas af 4 Föreståndare, utsedde af Magistraten och 
Borgerskapets äldste. 

c) Stadens barnhus, hvarest år 1860 28 barn, jemte skolundervisning, njutit helförsörjning. Stiftelsen, 
som förvaltas af en Direktion, hvaruti Landshöfdingen är ordförande, hade år 1860 en inkomst af hyror, rän
tor, anslag af tolagsmedel och kortstämplings-bevillning, med tillsammans 11,090 R:dr 74 Öre. 

d) Christinas församlings fattigkassa, med en fond af 29,329 R:dr 48 öre och särskild fond till understöd 
åt sangliggande sjuke: 1,250 R:dr, deraf år 1860 utdelats från den förra såsom fattigunderstöd 1,625 R:dr, och 
från den senare 128 R:dr 25 öre. 

e) Engelska församlingens fattigkassa, med en kapitalfond af 19,135 R:dr 24 öre, deraf understöd år 
1860 utdelats till 18 personer. 

f) Mosaiska församlingens fonder, nemligen: 
1. Stipendii-fonden, hvars kapital, stående under Göthilda stiftelsens förvaltning, år 1860 utgjorde 13,000 

R:dr, af hvars räntor vid universitetet studerande ynglingar njuta understöd; 
2. Lichtenbergska välgörenhets privat-föreningen, med en kapitalfond vid 1860 års slut af 19,743 R:dr 20 öre, 

deraf räntan användes till pauvres honteux och understöd åt behöfvande handtverkare, antingen såsom 
gåfvor eller räntefria lån; 

3. Fruntimmersföreningen, med en fond af 7,295 R:dr 71 öre, deraf räntan, jemte årliga bidrag af Förenin
gens ledamöter, omkring 330 R:dr, användes till understöd åt behöfvande samt till sjukvårds- och be-
grafningshjelp; 

4. Bvudgåfvofonden, stående under Göthilda-stiftelsens förvaltning, med ett kapital af 7,473 R:dr 50 öre, 
hvaraf räntan är bestämd till hemgift åt välfrejdade döttrar af obemedlade föräldrar, hvilken ränta de år, 
då något bidrag icke ägt rum, bör tilläggas kapitalet; 

5. Sjukvårds- och Begrafnings-sällskapets fond, utgörande 3,500 R:dr, med årliga bidrag af omkring 400 
R:dr; och 

>• Hijreshjelpsfonden, stor 6,000 R:dr, deraf årliga räntan tilldelas sådane som äro i behof af hyresbidrag. 

g) Under Pastorsembetets vid Gustavi domkyrka förvaltning ställde fonder, nemligen: 
!• Enkefru Ingmans donation, utgörande 3,833 R:dr 33 öre, deraf räntan utdelas till enkor och faderlösa 

barn samt äldre ogifta fruntimmer af så kallade pauvres honteux inom nämnda församling; 
2> afl. Bruksegaren F. V. von Åkens donation å 516 R:dr 67 öre, dera äfvenledes räntan utdelas till pauvres 

honteux inom nyss sagde församling; 
3- Enkefru Retzius' donation å 150 R:dr, hvaraf afkomsten användes till nödlidande enkor och faderlösa barn; 
4- afl. Segelsömmaren Sam. Wulfs donation å 3,603 R:dr 33 öre, med räntan hvaraf sängliggande sjuke bi

springas; och 
5- en fond benämnd »Amicus Lazarorum», hvilken utgör 1,400 R:dr, dera räntan för lika ändamål användes. 

Ä) Handelsföreningens så väl egne som under dess förvaltning ställda fonder, hvilka år 1860 voro: 
• Föreningens enskilda fond, som i kapital utgjorde 70,449 R:dr 50 öre, af hvars afkomst 5,275 R:dr i gåf

vor utdelats till 91 personer; 
2• Holtermanska donationen, 6,000 R:dr, hvaraf räntan 342 R:dr utdelats till 3 fattiga köpmansenkorhärstädes; 
3- Sernstiwnska donationsfonden, 25,000 R:dr, deraf räntan 1,425 R:dr tilldelats 10 obemedlade personer; 

Levgrenska donationsfonden, 9,000 R:dr, till understöd för behöfvande köpmän eller deras enkor och döttrar, 
af hvilken räntan 513 R:dr utdelats till 3 personer; 

°- afl. Handlanden Gust. Lindströms donationsfond, 30,000 R:dr, deraf räntan 1,710 R:dr tilldelats 3 personer; 
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6. Sven Zachrissons donationsfond, 3,000 R:dr, deraf räntan 171 R:dr utdelats till 2:ne behöfvande; och 
7. afl. Mamsellerna Janssens donationsfond, 8,910 R:dr 60 öre, deraf räntan 507 R:dr 90 öre tilldelats 3 

personer. 
j) Sjömanshus-direktionens årliga anslag af understöd, till bräckliga och nödlidande sjömän samt deras 

enkor och barn å kustorterna emellan Göteborg och Torekow, har under ifrågavarande femårsskifte utgått 
enligt följande fördelning: 

Genom testamente af numera framlidne Kommerserådet O. Wijk tillföll Sjömanshuset år 1856 en gåfva 
af 30,000 R:dr, för att såsom sjömanshusets öfriga pensionsmedel af dess Direktion förvaltas sålunda att rän
tan, 1,500 R:dr, årligen till lika belopp utdelas emellan tio behöfvande Sjökaptensenkor; och följande året er
höll Sjömanshuset ytterligare, genom testamente af jemväl nu framlidne Grosshandlanden W. Gibson, en summa 
af 20,000 R:dr för samma ändamål och att på enahanda sätt förvaltas. 

h) Pensionsinrättningen för ålderstigne och sjuklige tjenstehjon, stiftad Oscarsdagen 1849, såsom en gärd att 
befästa minnet af den då skedda invigningen af Göteborgs nya börs. Inrättningens fond, som vid 1855 Ars 
slut utgjorde 89,078 R:dr 27 öre, uppgick år 1860 till 126,274 R:dr 92 öre. Den har bildats dels genom 
frivilliga bidrag, dels genom särskilda donationer och testamenten, af hvilka dock Vaktmästaren Fryckmans af 
all sin, till omkring 60,000 R:dr värderade, egendom icke är i det uppgifna kapitalbeloppet inberäknad, enar 
afgälden deraf först år 1861, genom Fryckmans och hans hustrus död blifvit disponibel. Pensionärernas an
tal, som år 1855 var 70, uppgick år 1860 till 88, och samfällda beloppet af pensionerna, som år 1855 var 
4,045 R:dr, var 1860: 6,281 R:dr 25 öre. Dessutom utdelas af berörde fond 300 R:dr årligen såsom premier 
till sådane tjenstehjon, som i minst 10 år tjenat och fortfarande tjena å samma ställe och derunder utmärkt 
sig för trohet, sedlighet och ordning. 

t) Sällskapet »De fattiges vännen, hvars kapitalfond år 1860 utgjorde 35,197 R:dr 13 öre, och hvartill 
årsafgifter influtit till belopp af 1,425 R:dr, har samma år lemnat understöd åt 23 familjer, 116 enkor och 
71 ogifta fruntimmer, 1 f. d. tjensteman och 9 sängliggande sjuke, dels i persedlar och varor in natura och 
dels i kontanta penningebelopp. 

m) Lindgrenska donationen, som tillkommit genom Snickaremästaren Magnus Lindgrens testamentanska 
förordnande af den 2 Maj 1843, hvarigenom han skänkt nästan hela sin qvarlåtenskap till fattiga handtver-
kareenkor och faderlösa handtverkarebarn inom Göteborgs stad och dess område, hvilka gjort sig kända lör 
gudsfruktan, stilla vandel, arbetsamhet och redlighet i handlingssätt. De årliga understöden äro bestämda tor 
enka till 75 R:dr, för gossebarn till minst 25 och högst 37£ R:dr, samt för flickebarn minst 15 och högst 25 
R:dr. Donationsfonden utgjorde den 31 December 1860: 54,000 R:dr, deruti inbegripet fastighetens varde. 
Samma år uppgick understödstagarnes antal till 65, till hvilka utdelades 3,137 R:dr 50 öre. 

ra) Räddningsinstitutet för vilseförde och moraliskt vanvårdade barn, grundlagdt år 1847, bestämdt atM» • 
»hvarken en straffanstalt eller ett fattighus, utan en förbättringsanstalt, motsvarande ett föräldrahus a 
slag, som de unga brottslingarne borde hafva ägt, men saknat, eller ock ägt, men af ondska förlupit ocn v. 
hedrat». Inrättningen är organiserad på hemmanet Lundby Länsmansgården å Hisingön, »för att hvarken v 
för aflägse från Direktionens uppsigt eller för nära der intagne barns fordna bekantskaper». Antalet a 
som år 1860 samtidigt åtnjutit vård vid institutet var 22, alla gossar från 10 till 20 års ålder. Sedan in
stitutets början voro då inalles intagne 53 gossar. Ibland de 31 utgångne hafva endast 2 återfall törsp 
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Utgifterna vid inrättningen uppgingo 1860 till 6,758 R:dr 68 öre. Kapitalbehållningen vid årets slut var 
27,761 R:dr 17 öre. Inrättningen har nu sin hemmansdel väl uppodlad, med nya rymliga hus och lofvande 
planteringar. 

o) Sällskapet för öm och sedlig modersvård, hvars tillgångar bildats hufvudsakligen genom bidrag af sta
dens båttre lottade fruntimmer. Sällskapet, som stiftades år 1849 och 1860 hade utöfver de erforderliga 
medlen för årets utgifter, en förräntad fond af 1,000 R:dr, utdelade nämnde år 312 R:dr kontant och kläder 
till ett värde af 4,916 R:dr åt fattiga familjer och arbetssökande personer. Derjemte har Sällskapet stiftat en 
arbetsinrättning, hvars syftemål är att förskaffa arbetsförtjenst åt sådane behöfvande qvinnor, som genom ål
derdom, bräcklighet och andra sådane orsaker äro urståndsatta att på annat sätt försörja sig och de sina. 
Materialier till arbetena uppköpas af Sällskapet, och tillverkningarne antingen försäljas under hand eller utde
las som understöd åt behöfvande familjer. 

Såsom välgörenhetsstiftelser till förmån för dem, som begagna undervisning vid härvarande allmänna 
läroverk, böra, utom Studiiskatten, som jemlikt Kongl. Brefven af den 4 December 1682 och den 1 Augusti 
1728, utgår af kyrkorna i Halland, och till ett belopp årligen af omkring 66 R:dr af Konsistorium utdelas 
till studerande vid högre elementarläroverket från Hallands län; Socknegängs- eller så kallade djeknepenningarne, 
utgående från den del af Elfsborgs län, som hörer till Göteborgs stift, samt från Säfvedals, Askims och östra 
llisings härader, och till belopp årligen af omkring 444 R:dr af Konsistorium utdelas till studerande vid nämnde 
läroverk från samma orter, samt den så kallade fattig- och premiekassan, deraf årliga utdelningsbeloppet upp
gått till 165 R:dr, särskildt nämnas följande: 

a) Hvitfeldtska Stipendiifonden, om hvars tillkomst i det föregående är nämndt, och hvaraf afkomsten 
ärligen utgör omkring 17,000 R:dr, som användes dels till stipendier åt Studerande från stiftet vid högre 
elementarläroverket och universiteterna, dels till arfvoden åt lärare och exercitiemästare vid läroverket, för
ökandet af dettas bibliothek m. in. Under åren 1856—60 utanordnades från denna fond stipendier med ett 
sammanräknadt belopp af 58,475 R:dr, arfvoden 3,375 R:dr och till läroverkets bibliothek samt bokuppköp af 
obemedlade skolgossar 1,511 R:dr 87 öre; 

b) Eamziska dito, utgörande ett kapital af 1,125 R:dr, hvaraf räntan genom Biskopen och Justitie-
Horgmästaren utdelas till stipendier åt studerande vid högre elementarläroverket; 

c) Faltzburgska dito, utgörande ett kapital af 1,000 R:dr, deraf Konsistorium årligen utdelar räntan till 
sådane vid Göteborgs högre elementarläroverk studerande ynglingar, som utmärka sig för flit och goda seder; 

d) Svahliska dito, hvars belopp utgör 3,200 R:dr, deraf afgälden är anslagen till understöd åt 4 de 
skickligaste och fattigaste ynglingar i Göteborgs trivialskola, som inkommit i 4:de klassen och äro födde i 
Marks eller Kinds härader. Medlen förvaltas af Biskopen samt läroverkets Rektor; 

e) Lemmiska dito, utgörande ett kapital af 400 R:dr, dera räntan årligen utdelas till de mest behöf
vande samt för dygd och flit utmärkte gossar i apologistklassen; 

f) Lundgrenska dito, utgörande ett belopp af 50 R:dr, hvars ränta är anvisad till trivialskolan; 
g) Andersonska dito, deraf räntan till belopp af 163 R:dr utdelas såsom understöd åt 8 studerande; 
h) En af Handlanden A. Borgenström år 1856 testamenterad fond till belopp af 5,000 R:dr, deraf årliga 

^ntan utdelas till studerande ynglingar. 

Till stadens välgörenhetsanstalter må jemväl räknas den år 1856 här stiftade pantlåneinrättning, afsedd 
a(t medelst lån mot billig ränta för de fattigare folkklasserna afvärja de förderfliga verkningarne af enskilde 
'^gifvares hemliga ocker. Enligt inrättningens räkenskaper utlånades under redogörelseåret 1860—61, i 22,124 
P°ster, 152,505 R:dr, och under samma tid inlöstes, i 19,512 poster, ett skuldbelopp af 136,822 R:dr. Den 
^ bokslutet återstående utlåningssumman var 85,518 R:dr i 11,936 poster. 
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I det föregående är antydt, hurusom Göteborgs stad varit mån om att bringa folkskolan i ändamåls
enligt skick; men ett annat, för arbetareklassens lyftning föga mindre verksamt medel, arbetarebostäder, har 
af detta samhälle med icke ringare värma omfattats. 

Sedan, på framställning af f. d. Handlanden E. G. Lindström, stadens innevånare år 1847 iklädt si" 
ansvarighet för kapital och 4 % ränta å en för ändamålet tecknad summa af 75,000 R:dr, samt stadens sty
relse upplåtit passande tomtplatser i förstaden Vestra Haga, uppfördes på dessa tomter 10 större och mindre 
envåningshus af trä, innehållande 5 lagenheter med 2 rum och kök, 28 med ett rum och kök samt 16 enkla 
rum med spislar. Hyrorna bestämdes för 2 rum och kök till 9 a 10 R:dr i månaden, för 1 rum och kök till 
6 h 6% R:dr samt för ett enkelt rum till 4 R:dr. Ar 1849 uppläts för ändamålet en ytterligare tomt i Nya 
Haga, hvarest uppfördes 2:ne större tvåvåningshus af trä, jemte tvätthus, bakstuga och andra erforderliga uthus. 
Dessa boningshus innehålla tillsammans 40 lägenheter, deraf 16 utgöras af 1 rum med kök och skafferi samt 
24 af 1 rum försedt med både spisel och kakelugn jemte skafferi. Till hvarje lägenhet hör utomdess egen 
vedbod och del i vind. Dessa lägenheter uthyrdes för 65 ä 7 R:dr i månaden för rum och kök, samt 4 a 5 
R:dr för spiselrum. Bostädernas hyresgäster vid 1856 års slut voro 20 arbetskarlar, månadstjenare med flera 
dylika, 15 handtverksarbetare, 9 fabriksarbetare, 7 jernbärare m. fl. d., samt 38 enkor och äldre qvinnor, 
Samfällda antalet af hyresgäster uppgick till 308, hvaribland 106 barn under 12 år. 

Den samhäll snyttiga saken har ytterligare i än kraftigare mån främjats genom en enskild mans, numera 
framlidne Grosshandlaren Rob. Dicksons ädla frikostighet. Genom 2:ne gåfvobref af den 28 Januari 1856 och 
15 Juli 1857 anvisade han för ifrågavarande ändamål tillsammans 330,000 R:dr, hvaraf § skulle användas för 
Göteborgs stad och dess förstäder och J för Carl Johans församling. Enligt af Kongl. Maj:t faststäldt Regle
mente afser stiftelsen att med inflytande hyres- och räntemedel fortsätta byggandet af arbetarebostäder inom 
berörda kommuner, så länge behof deraf finnes vara för handen. För hvardera kommunen är en särskild 
Bestyrelse. Stiftelsen är för öfrigt ställd under kontroll af Landshöfdingen, som utser ledamöter i bestyrel-
serna och besörjer årlig revision af förvaltningen. För Göteborgs stad med förstäder började byggnadsföre
taget år 1857, och den 1 Oktober 1858 voro till uthyrning färdige 6 tvåvåningars boningshus af timmer, upp
förda i Vestra Haga, hvarje hus innehållande 8 hushållslägenheter, bestående hvardera af 2 rum och kök med 
nödiga uthus. Ar 1859 företogs ytterligare uppförande å närgränsande tomter af 8 byggnader af mursten, 
jemte uthus, innehållande 64 hushållslägenheter, hvardera af 1 rum och kök. Kostnaden för samtliga dessa 
byggnader är bokförd till 262,700 R:dr. — För Carl Johans församling började verkställigheten likaledes år 

1857 med uppförande i Majornas 3:dje rote af fyra tvåvåningars hus af mursten, hvilka ock den 1 Oktober 
1858 voro färdiga, kostande tillsammans 69,000 R:dr, och innehålla hvartdera 8 hushållslägenheter om 1 rum 
och kök, källare och uthus, som uthyras för omkring 6 R:dr i månaden. 

2 . U d d e v a l l a . 

Staden är belägen i en af berg omgifven, vacker och fruktbar dal, nära utloppet i Byfjorden af den ., 

som efter staden har sitt namn. 

Enligt mantalslängderna var folkmängden år 1846: 3,480, år 1850: 3,607, år 1855: 3,820 och år 1860: 
4,392. Från 1846 till 1860 hade den alltså ökats med 912 eller 26i%. — Af någon egentlig farsot har sta
den icke sedan år 1834 varit hemsökt. Senare årens ökade rörelse och välmåga hafva uppmuntrat ti 
flyttningar. 

Staden har 287 bebyggda och 21 obebyggda tomter, Värdet af hus, tomter och jord uppskattades ar 

1860 sammanlagdt till 2,590,110 R:dr. 
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Stadsjorden, 7 mantal, består af 5,197 tunnland, hvaraf 250 åker, 408 äng samt 4,539 skog och utmark. 
Den öppna jorden, som användes endast till odling af säd, potates och foderväxter, har under de sista tio 
åren betydligt stigit i värde. 

Pnsen å skogsprodukter i orten hafva i allmänhet varit för en tolft plankor 6 R:dr, en tolft bräder 3 
R:dr 50 öre, en famn ved af björk 15 R:dr, d:o al 13, d:o fur 12 och d:o gran 10 R:dr. Dagsverksprisen 
hafva under senare åren i allmänhet utgjort för karl 90 och qvinna 50 öre. 

Stadens handel har på senare tid tillväxt. De hufvudsakligaste exportvarorna bestå af spanmål, trävaror 
och stål. 

Importvarorna hafva förnämligast utgjorts af bomull, rått socker, sill, salt och stenkol. Införseln af 
bomull tog sin början först år 1858, efter anläggning i staden af ett bomullsspinneri, och af rått socker 1859, 
efter återupptagande af ett äldre sockerraffinaderi. Under åren 1858—60 infördes i medeltal 271,671 « bomull, 
och under de 2:ne sista af dessa år i medeltal 439,957 ffi rått socker. Under hela femårsskiftet infördes i 
medeltal årligen 8,468 centner sill, 13,895 kub.fot salt och 158,316 kub.fot stenkol. 

Antalet af stadens egna fartyg, som vid 1850 års slut utgjorde 6 om 171 läster och 1855 4 om 122 
fester, uppgick 1860 till 9 utrikes gående om 778 läster och 3 inrikes gående om 15 läster, jemte ångfarty
get Uddevalla om 60 hästars kraft, hvarmed reguliera turer göras emellan Uddevalla och Göteborg. 

Antalet af inklarerade fartyg utgjorde: 

o 

Ar 1860 uppgick stadens tulhippibörd utom konfiskationsmedlen till 55,912 R:dr 12 öre. 
A stadens område äro 15 fabriker anlagde, hvaraf 3:ne tillkommit under ifrågavarande femårsperiod. 

' dessa nya anläggningar är i främsta rummet att nämna det mekaniska bomullsspinneri och väfveri, i för-
en>ng med blekeri och färgeri, som blifvit anlagdt af Kampenhofs aktiebolag, hvilken anläggning utmärker sig 
fcJ allenast såsom en af de större i riket, utan ock för det storartade af byggnaden och beskaffenheten af 
Wverkningarne. 

Samtlige fabrikernas tillverkningsvärde uppgick år 1860 till 782,361 R:dr, deraf på Kampenhofs aktie-

% ensamt belöper 597,657 R:dr. 
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Beträffande så väl fabrikerna som andra förädlingsyrken åberopas för öfrigt tab. N:o 7. 
Antalet af Uddevalla stads Handlande med deras betjening samt Handtverkare, inberäknade idkare af 

sådane näringar, som, utan att egentligen utgöra handtverk, icke äro att hänföra till handel eller fabrik, jemte 
deras arbetsbiträden, har under nedannämnde tider förhållit sig sålunda: 

I afseende å klasseringen af dessa sistnämnda hänvisas till tabellen N:o 9 b. 

Handtverksidkarne utgjorde: 

hvarförutom sistnämnde år handtverksidkande till sjelfförsörjning utgjorde ett antal af 34. 
Numera hålles i Uddevalla endast en marknad om året. 
De å stadens område förut befintliga 3 större brännerier hafva blifvit nedlagde, och å det ena idkas 

numera ett större bryggeri. Antalet af minuteringsställen för spritdrycker har under senare åren varit 22, 
och af utskänkningsställen 6. Afgiften har år 1860 uppgått till 4,628 R:dr 25 öre för de förra och till 
17,137 R:dr 20 öre för de senare. Förtäring af rusgifvande drycker, som, att döma efter de vid stadens 
domstol förekomne fyllerimål, synnerligen af kringliggande socknars allmoge vid besök i staden varit miss
brukad, anses emellertid på senaste tid, förnämligast bland stadens innevånare, hafva aftagit, sedan förbruk
ningen af öl och andra maltdrycker blifvit mera allmän. 

Allmänna undervisningen besörjes af: 
1. ett lägre Elementarläroverk, hvarest lärarnes antal ökats till 6, utom exercitiemästare uti sång, rit

ning och gymnastik, samt lärjungarnes antal till 100; 
2. 2:ne Folkskolor med 3 lärare och 165 lärjungar. Stadens utgifter för dessa skolor år 1860 utgjorde 

1,338 R:dr 31 öre; 
3. Barnhusskolan och uppfostringsanstalten å Gustafsberg, hvilken välgörenhetsinrättning genom donations-

bref af den 10 April 1772 stiftats af Grosshandlaren i Uddevalla Anders Knape och hans hustru Catharina 
Hegardt, och hvartill gåfvos icke blott Gustafsbergs landeri, jemte åtskilliga ängar å stadens grund, sann 
säteriet Gullmarsberg med 7 underlydande hemman i Skredsviks socken, utan ock åtskillig lösegendom ocli 
kapitaler, hvilka senare år 1860 uppgingo till ett belopp af 155,133 R:dr 33 öre. Vid denna inrättning, som 
förvaltas af en Direktör i samråd med Uddevalla Borgerskaps äldste, åtnjuta 30 gossar intill 16 års ålder 
fritt underhåll, vård och uppfostran samt undervisning af 2:ne vid skolan anställde lärare. Af årliga lnkom-
sterna utdelas dessutom understöd till 120 fattiga barn inom länet med 25 R:dr till hvartdera, hvarjemte 
barn af olika ålder utpensioneras hos välkända och pålitliga fosterföräldrar på landet. Ar 1860 utgjorde i 
rättningens inkomster 18,988 R:dr 38 öre och utgifter 17,120 R:dr 11 öre; 

4. en Flickskola stiftad år 1852 och underhållen medelst årliga bidrag af enskilde personer inom sam
hället. Omkring 80 flickor åtnjuta här undervisning af 2:ne lärarinnor i kristendom, skrifning, räkning 
handarbeten; 

5. en Söndagsskola inrättad för de å Kampenhofs fabrik arbetande barn, och hvarest af särskild 
ställd lärare undervisning meddelas i kristendom, skrifning och räkning m. m. 
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Härförutom är af enskild person inrättad en mindre skola för undervisning, lämpad för ynglingar, som 
ämna inträda i handel. 

Helsovården besörjes af 2:ne Stadsläkare, af hvilka den ene jemväl är Provincialläkare, samt de i staden 
stationerade Regements- och Lasarettsläkare; hvarförutom en examinerad Badaremästare förestår en här in
rättad fältskärs- och barberarestuga. 

I staden finnes ett apothek, som innehar 2:ne apotheksprivilegier. 

Vid den å stadens område belägna Gustafsbergs badinrättning och helsobrunn åtnjuta 48 fattiga sjuka 
kostnadsfritt bad och bostad, hvarjemte så många fattige, som det åstunda, få begagna helsokällan. 

Fattigvården bestrides på förut öfligt sätt, dels medelst utpensionering på landet af sådane fattighjon, 
som tarfva full försörjning, dels ock genom understöd i penningar eller förnödenheter åt dem, som kunna till 
någon del sjelfva bidraga till sin bergning. Antalet af utpensionerade fattighjon år 1860 utgjorde 68, och 
antalet af dem, som samma år erhöllo bidrag till sin försörjning, 189. Fattigvårdens utgifter och inkomster 
äfvensom understödstagarnes fördelning till kön och ålder utvisar i öfrigt tab. N:o 13. 

I staden finnas för öfrigt följande välgörenhetsstiftelser: 
a) Elementarskolans donerade stipendiifond, deraf årliga afkomsten, 99 R:dr, utdelas åt lärjungar vid 

skolan; 
b) Ingmanska donationen, stiftad år 1842, hvarå årliga räntan, 60 R:dr, tilldelas ynglingar, som begagna 

samma läroverk; 
c) Brattska donationen, stiftad år 1793, hvars årliga afkastning, utgörande 475 R:dr 50 öre, utdelas till 

mindre bemedlade äldre fruntimmer; 
d) Brukspatron J. Trahns donation, stiftad år 1851, hvars årliga ränta, 90 R:dr, tilldelas ett äldre obe-

medladt gift par, företrädesvis bland de så kallade pauvres honteux; 
e) Handlanden J. Olssons donation, stiftad år 1848, hvars årliga ränta, 60 R:dr, fördelas bland 6 me

dellösa enkor; 
f) Mamsell M. D. Boers donation af år 1846, hvars årliga ränta, 60 R:dr, tilldelas 5 fattiga frun

timmer; 

g) Fru Tranchells donation, hvaraf årliga räntan, 12 R:dr, tilldelas 2 fattiga enkor; 
h) Kammarherren M. af Christiernins donation, dera årliga räntan, 18 R:dr, tilldelas behöfvande inom 

samhället, efter Fattigvårdsstyrelsens bestämmande. 
o 

Ar 1859 stiftades i staden en filialbank med grundfond af 600,000 R:dr, dertill aktieägare tillskjutit } 
och Rikets Ständers Bank f, och har denna inrättning haft ett gagneligt inflytande på rörelsen inom orten. 
Ar 1860 hafva på alla Konti uttagningar och utbetalningar utgjort 4,222,693 R:dr 14 öre, samt insättningar 
och inbetalningar 4,233,812 R:dr 80 öre. 

En sparbank, genom enskildta bidrag stiftad år 1836, har under loppet af de 25 år, som den varit i 
verksamhet, vunnit den förkofran, att vid 1860 års slut beloppet af delägarnes insättningar utgjorde 342,196 
fcdr och bankens enskilda kapitalfond 43,204 R:dr. Kapitalutlåningen uppgick samma år till 374,841 R:dr 
°ch förvaltningskostnaden till 2,010 R:dr. Å insättningarne utgör räntan 5 för hundrade. 

Vid den i staden inrättade telegrafbyrå utgjorde år 1860 antalet af afgångne telegrammer 1,274 och af 
ankomne 1,445. 

Stadens allmänna landsvägar utgöra sammanlagdt ungefär \ mil i längd. Skjutsningsskgldigheten är upp-
låten på entreprenad, hvarför stadskassan har en årlig utgift af 325 R:dr. Antalet af utgångne skjutshästar 
^ efter 1855 år efter år minskats och utgjorde åren 1856—60 i medeltal 625. 
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Genom mer och mer utvidgad ångbälsrörelse har staden direkta förbindelser med Göteborg, Marstrand 
Lysekil med flere kusthamnar. 

Muddring af det genom staden löpande vattendrag har flere år på stadens bekostnad fortgått, hvan^e-
nom fartyg af 10 fots djupgående nu mera kunna från Byfjorden uppgå till sjelfva staden. 

Efter den ödeläggande brand, som öfvergick staden år 1806, har den blifvit regelbundet indelad och i 
synnerhet på senaste tid efter förnyade eldsvådor försedd med flere vackra byggnader. I anseende till de 
stegrade prisen å byggnadsmaterialier af träd hafva stenhus, såsom jemväl varaktigare, mera allmänt blifvit 
uppförde. För öfrigt har innevånarnes trefnad blifvit befrämjad genom flera förbättrade anstalter, såsom sta
dens belysning med gas, gatornas och kajmurarnes omläggning och de förras förseende med trotoarer m. m. 
och har, så väl härigenom som' genom öfriga allmänna arbeten, stadens arbetareklass tillskyndats en icke obe
tydlig arbetsförtjenst. 

3 . K o n g e l f . 

Stadens folkmängd, som år 1846 utgjorde 865 och år 1855: 932, var år 1860 ökad till 997, deraf 474 
man- och 523 qvinkön. 

Bebrukandet af den till staden donerade jord, som utgör 6 mantal med en ägovidd, utom de till stads
tomter använda 65 tunnland och 26 kappland, af 1,381 tunnland 31,3 kappland, och hvarå i orten vanliga 
sädesslag, jemte potates och foderväxter, med fördel odlas, utgör ett af innevånarnes förnämsta näringsmedel. 

Handeln har jemväl under de senare åren synbart ökats, äfvensom handtverkerierna befinna sig på en 
bättre ståndpunkt än tillförene. 

Spanmål har utgjort den hufvudsakliga utförsels-artikeln. Föremålen för införsel hafva förnämligast va
rit fiskvaror och stenkol. 

Nordre-elfs grunda utlopp har fortfarande varit hinder för en större skeppsrörélse. År 1860 hafva från 
utländska hamnar inklarerat 4 Svenska fartyg om tillsammans 280 läster och 13 utländska om 467 läster, 
samt till utländska orter utklarerat 25 Svenska fartyg om 1,596 läster och 30 utländska om 1,490 läster. 
Staden hade berörda år ej något eget fartyg. 

Tidluppbörden uppgick 1851—55 i medeltal till 1,291 R:dr 34 öre, åren 1856—59 i medeltal till 1,493 
R:dr 20 öre och år 1860 till 2,710 R:dr 4 öre. 

Antalet af stadens Handlande med deras betjening samt Handtverkare och idkare af andra borgerliga 
yrken jemte deras arbetsbiträden, har nedannämnde tider utgjort: 

hvarförutom 8 personer utan biträden idkat handtverk såsom försörjningsmedel. 

Beloppet af kronobevillningen utgjorde: 

Undervisningsanstalterna utgöras af en pedagogi med en lärare, jemte en biträdande lärare, och i ni 
tal 30 lärjungar, en folkskola med en lärare och omkring 37 lärjungar, hvarförutan 2:ne enskilda läroansta 
finnas, en för flickor med omkring 14 lärjungar och en gemensam för gossar och flickor med 15 lärjungar-
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Af den 1829 stadfästade s. k. Sivertssonska stipendii-stiftelsen, hvars tillgångar i frälseräntor och utlånt 
kapital uppgå till omkring 9,000 R:dr, användes afkastningen till understöd åt lärjungarne vid stadens peda-
rr0gi, enligt stiftarinnans föreskrift. Af det årliga arrendet för Bohus fästnings tomter, 121 R:dr, är öfver-
skottet utöfver den till Kronan med Q R:dr utgående tomtöreafgiffc äfven bestämdt till fattiga barns uppfo
stran och öfverlåtet för sådant ändamål till Folkskolestyrelsens förfogande. 

Helsovården besörjes af en särskildt antagen Stadsläkare. Något allmänt sjukhus finnes icke. 
Fattigvården handhafves efter å allmän sockenstämma i öfverensstämmelse med gällande fattigvårdsstadga 

fastställda grunder. För detta ämne hänvisas för öfrigt till tab. N:o 13. 
Till uppmuddring af Nordre-elf ofvan Högebro har staden användt omkring 5,000 R:dr. För allmänna 

rörelsens befrämjande har staden derjemte visat berömlig sorgfällighet medelst torgs och gators planering, 
förbättrad stensättning, hamnbyggnadens utvidgning m. m. Bland nya byggnader förtjenar särskildt omnäm
nas en större och ändamålsenlig torkria för spanmål. 

4 . M a r s t r a n d . 

Folkmängden, som år 1850 var 553 och år 1855 647, hade år 1860 ökat sig till 941, deraf 381 man-
ocb 560 qvinkön, oberäknad den till Carlstens fästning hörande personal, som sistnämnde år utgjorde 114, 
deraf 41 man- och 73 qvinkön, förutom garnisonen och arbetskommenderingarne. 

Den till Marstrandsön närbelägna Koön, 1 mantal krono oförmedladt, är till staden för mulbete done
rad. Den utgör en areal af 1,446 tunnland 10 kappland och innehåller åtskilliga bebyggda lägenheter, hvil-
kas utarrenderande bereder en årlig inkomst af 1,937 R:dr. 

Staden har förlorat och icke kunnat återvinna någon betydenhet såsom handelsplats alltsedan den tid, 
då den var privilegierad frihamn, och sillfisket jemväl upphört. Läget lämpar sig icke för bedrifvande af nå
gon vidsträcktare inrikes handel, och det enda här tjenliga föremål för industri i större skala synes numera 
vara storfiske. Stadens ekonomiska tillstånd har emellertid under ifrågavarande femårsperiod något förbättrats. 

Af exportvaror är endast att nämna spanmål, deraf åren 1851—55 skeppades i medeltal 214,957 kub.fot, 
area 1856—59 d:o 243,880 och år 1860: 53,396 kubikfot. 

För direkt införsel från utlandet voro under nämnde tid ej andra föremål än sill från Norrige. För 
öfrigt har handeln varit inskränkt till utminutering för ortens förbrukning af varor, hämtade hufvudsakligen 
från Göteborg. 

Ar 1859 blef nederlagsrätt staden beviljad, men, såsom beroende af magasinsbyggnader, kom den under 
ifrågavarande tidskifte ej att begagnas. 

Stadens handels/lotta utgöres af ett fartyg om 121 läster för utrikes sjöfart, och 3 båtar för inrikes 
sjöfart. 

Tulluppbörden, som åren 1851—55 i medeltal var 2,824 R:dr, uppgick åren 1856—59 i medeltal till 
6>044 R:dr 91 öre och år 1860 till 1,024 R:dr 25 öre. 

Antalet af dem som i Marstrand idkat handel och rörelse utgjorde: 

hvarföruto-m 4 qvinnor idkat nipperhandel, och 6 personer idkat handtverk, utan biträden, såsom försörjnings
medel. 
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Bevillningen till Staten utgjorde: 

Rättigheten att utminutera och utskänka bränvin har emot afgift till stadskassan åren 1856—60 varit 
upplåten till bolag, som hållit 1 utminuterings- och 3 utskänkningsställen. 

Staden har ett lägre Mernentar-läroverk, der, uti 2 klasser en Rektor och en Kollega undervisat i me
deltal 25 ynglingar, samt en folkskola, och en af Göta Artilleri-Regemente underhållen skola för artilleristbarn, 
dessa 2:ne förenade, hvarest en lärare undervisat i medeltal 60 barn, hvarförutom ett så kalladt barnhem ny
ligen stiftats, der omkring 18 smärre barn blifvit af en lärarinna handled de. 

För helsovärden har staden sedan år 1849 gemensam läkare med garnisonen å Carlstens fästning. 
I staden finnes ett privilegieradt apothek. 
Fattigvärden handhafves af en dertill utsedd komité. Till utgifterna anskaffas medel utöfver tillgänglig 

ränteafgäld å donerade fonder m. m. genom uttaxering å stadens innevånare (se tab. N:o 13). 
Sedan den år 1843 af ett aktiebolag, med kapital af omkring 15,000 R:dr, anlagde badinrättning år 1857 

öfverlåtits åt ett nytt bolag med ett tecknadt aktiekapital af 77,400 R:dr, har ett större ändamålsenligt bad
hus blifvit uppfördt. Derjemte finnes vid Arvidsvik på Koön en badinrättning, tillhörig ett annat bolag, och 
har antalet af badgäster vid båda dessa ställen årligen ökat sig, hvilket föranledt behof af större utrymme 
för resandes herbergerande, så att under åren 1856—60 26 större och mindre hus blifvit uppförda; hvarjeinte 
för fotgängares beqvämlighet trotoarer anlagts utmed hamnkajerna och de mest besökta gatorna. 

5 . S t r ö m s t a d . 

Stadens folkmängd, som år 1846 utgjorde 1,309, år 1850: 1,298 och år 1855: 1,420, uppgick år 1860 till 
1,683, deraf 737 man- och 946 qvinkön. 

A den staden tillydande donationsjord, hemmanen Boijar och österöd, har någon tillökning i odlad mark 
icke ägt rum. 

Stadens handel omfattar hufvudsakligast spanmål och andra lifsförnödenheter samt ved och timmer, som 
af närboende allmoge ditföras, hvaremot denna i staden förser sig med sina hushållsförnödenheter. Aren 
1856—60 infördes i medeltal årligen 3,832 centner sill, 2,524 kub.fot salt, 105,861« raffineradt socker, 34,477 
kub.fot stenkol, 74,447 « tobaksstjelk m. m., och utskeppades 199,880 kub.fot hafre och 32,855 kub.fot andra 
sädesslag, 82,633 st. hummer och 111,898 « papper m. m. Inklarerade fartygs antal var under samma tid i 
medeltal 332 om tillsammans 4,047 läster, deraf Svenska 303 om 3,231 läster. Tulluppbörden omvexlade un
der berörde år från 7,705 R:dr till 28,597 R:dr och var i medeltal 24,737 R:dr. Förhållandet med stadens 
handelsflotta upplyses af tab. N:o 9 a. Ett ångfartyg (Strömstad) underhåller sommartiden förbindelse van 
Göteborg och Fredrikshall. 

Tvenne marknader hållas i Strömstad årligen. 
Stadens inkomst af spritdryckers försäljning användes till fattigvården. 
Antalet af dem, som i Strömstad idkat handel och rörelse, utgjorde: 

hvarförutom sistnämnde år 21 personer idkat handtverk till sjelfförsörjning. 
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Bevillningen till Staten utgjorde: 

Staden har ett lägre Elementarläroverk med 2 lärare, jemte särskilde lärare i gymnastik, ritning och sång, 
en folkskola med en lärare, samt 4 enskilda barnskolor. 

Läkarevården besörjes af en Stadsläkare jemte den i orten stationerade Provinsialläkaren. Den först
nämnde är tillika anställd såsom läkare vid stadens brunns- och badinrättningar, hvilka fortfarande åtnjutit 
allmänhetens förtroende och beredt en icke oväsendtlig tillökning i stadens näringsutvägar. 

Fattigvärden bekostas hufvudsakligen genom stadens inkomst af bränvinsförsäljningsskatten, räntorna af 
fattigkassans kapitalfond m. m. Om denna kommunalförvaltning äfvensom om den i staden befintliga spar
banksinrättnings verksamhet lemna bifogade tabeller (N:is 12 och 13) närmare kännedom. 

Stadens hamn har genom fortskyndade byggnadsarbeten blifvit försatt i fullt ändamålsenligt skick. 
Kostnaden härför är med stadens egna medel bestridd, utan annat understöd än ett vid 1857 års riksdag 
beviljadt statslån å 15,000 R:dr. 

Stadens alla byggnader äro med endast ett undantag uppförde af träd. De äro brandförsäkrade i stä
dernas allmänna brandstodsbolag i Stockholm. Staden tillhöriga fartyg försäkras deremot vanligen i utländska 
försäkringsbolag. 

Göteborg å Landskansliet den 30 April 1862. 

OL. IM. FÅHRÆUS. 

C. M. Tilly. Henr. Westin. 
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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 . 

Till Tab. N:o 4 SKOGSHUSHÅLLNING hafva, enligt hvad i berättelsens text sid. 12 finnes anfördt, 
några bidrag ej varit att lemna. 
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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, A. 

1) BERGVERK, BRUK, FABRIKER OCH MANUFAKTURINRÄTTNINGAR Å LANDSBYGDEN ÅR 1860. 
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Tab. N:o 7, B. 

1) BRUK, FABRIKER OCH MANUFAKTURINRÄTTNINGAR I STÄDERNA ÅR 1860. 
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Tab. N:o 7, C 

2) HANDTVERKERIER Å LANDSBYGDEN ÅR 1860. 
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Tab. N:o 7, D. 

2) HANDTVERKERIER I STÄDERNA ÅR 1860. 
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Tab. N:o 8, A. 

ALLMÄNNA VÄGAR, 1856-1860. 

Tab. N:o 8, B. 

GÄSTGIFVERIER OCH SKJUTSNING, 1856—1860. 
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Tab. N:o 9, A. 

SJÖFART ÅR 1860. 

Tab. N:o 9, B. 

HANDEL ÅR 1860. 
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Tab. N:o 10, A. 

HEMMAN OCH JORDLÄGENHETER M. M. Å LANDSBYGDEN ÅR 1860. 
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Tab. N:o 10, B. 

JORDOMRÅDE OCH EGENDOMAR M. M. I STÄDERNA ÅR 1860. 

Tab. N:o 11. 

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

SPARBANKER. 
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FATTIGVÅRDEN. 
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FATTIGVÅRDEN. 
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