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Underdånig Berättelse om tillståndet i statistiskt och ekonomiskt 
hänseende inom Elfsborgs Län med Dahlsland, för åren 1847, 
1848, 1849 och 1850. 

Inledning. 

Elfsborgs Län, omfattande hela Dahlsland, som består af fem härader raed 
CD siad och fyratiotre socknar, samt vestra och södra delarne af "Westergöth-
land, eller tretton härader med fyra städer och elthundraåttatio socknar, för
ulan ålskilliga sockneandelar i begge landskapen, hvilka tillhöra socknar inom 
undra Län, är vidare indeladt uti sju domsagor och uti sex fögderier med 
• jugusjn länsmans-distrikt. Länet, glänsande i norr och nordost till Wermland 
"dr Norrige, i vesler till Gölheborgs och Bohus Län, i söder till Hallands 
Län samt i öster till Jönköpings och Skaraborgs Län, skall innehålla uti areal
vidd ungefärligen 120 qvadratmil, deraf sjöar, strömmar, träsk och kala berg-
sträckor anses upptaga omkring femtio, så att den jordyta, som är odlad och 
möjlig af odling, eller är skogbeväxt och till plantering ijenlig samt för öfrigt 
liar vegetation, torde svara närmast emot 10 qvadratmil. Denna beräkning 
;|f area I-rymden är grundad på Hermelinska kartan och andra äldre kartor. 
Enligt af Forsells nyare karla öfver Skandinavien skall deremot Elfsborgs 
I-iins arealvidd endast uppgå till något öfver 114 qvadratmil, hvilket torde 
v;|ia det ratta, när den delen af Wenerii, som kallas Dahlbosjön och eljest 
kan till Länet räknas, från beräkningen utesiutes. 

§ 1. 
Folkmängden, som i slutet af år 1846 utgjorde 235,125 personer, har, 

eligt de årligen upprättade mantalslängderne, på sätt bilagda sammandrag 
utvisa, utgjort: 
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Folkökningen, som under qvinqvenniet 1842—184-6 utgjorde 14,091 per
soner, har för de fyra år denna berättelse omfattar uppgått till 10,278. 

Orsakerne till den minskning uti folkökningens progression, som sålunda 
visar sig, torde ligga i missgynnande skördar åren 1846 och 1847. 

Då, desse oakladl, folkökningen kunnat i föga mindre mån fortgå, bevisar 
sådant att, utom de rikare sköldar som inträffat åren 1848, 1849 och 1850, 
en fortgående hemmansklyfning, som på vissa orter årligen tilltager, lemnar 
utväg för nya bjonelags bosättning. 

Folkets lynne och fallenheter måste, uti ett Län af så betydlig storlek 
och der naturen företer så olika föremål för verksamheten, fram te många 
skiljaktigheter. 

Då nian undanlager Dahlsland och i synnerhet dess sydligaste del, der 
allmogen ännu saknar händighet i slöjder, framvisa de flesta olriga delar at 
Länet åtskilliga slag af slöjdlärdighet och stundom af verklig konstfärdighet, 
så a t t slöjdvarors förfärdigande till afsalu på många ställen af landsbygden 
utgör en for orten vigtig och vid sidan af det svagare jordbruket oumbärlig 
binäring till folkstoekens underhål lande; och inträffar delta forbållande syn-
nerligast uli bäraderne oinkiing Borås oeli Ulricehamn, det ifrån varornas av
sättning befordras genom gåidfai ilmndeln. Inom dessa trakter, hvnrest myc
ken fl it och idoghet råda, är ock välmågan mest allmän och träffas ej sällan 
verklig förmögenhet hos allmogen, fastän det ena och andra icke heller saknas 
uti Länets öfiiga delar. Den intill Norrige närmast glänsande delen af Dahls-
land, som på svaga ofruktbara hemman hyser tabik befolkning, ulgör måhända 
skarpaste undantaget från regeln, i synnerhet sedan rörelsen nied skogseffekter 



5 

numera, efter skogarnes aflagnnde, icke så jemnt och tillräckligt, som förr, 
fyller bristen i jordens af kastning; och folket kan här således endast hestå 
vid del mest tarfliga och sparsamnia lefnadssält. Ul i Westergölhland må äf-
ven, jemte Wedens och Bollebygds härader, som hafva sandig och bergbunden 
jordmån samt inskränktare binäringar, till undantagen raknäs Gäsencds biträd, 
såsom af naturen särdeles missgynnadl, då det i allmänhet liar svag och 
ofruktbar jordmån, lider brist på skog och är afsides beläget för trafik; men 
lefnadssättet är sparsamt och under sednare t ider har i sistnämnde härad, l i 
kasom i de närgränsaude Wedens och Kuttings, utvecklat sig en ny närings
gren, som mycket bidrager till iuvånarnes bestånd, nernligen odling af potates 
och denna växts förvandlande till bränvin. 

I afseende å folkets sedlighet kan med all säkerhet antagas att den allt 
mer och mer framgår till förädling, äfven om brottmåls-statistiken skulle hän-
tyda på ett motsatt förhållande. Ty , fastän de egentliga brottens antal, hvil
ket under dessa fyra år måhända ökats, ingalunda kan fråukännas en gan
ska väsendllig betydelse vid bedömande af folkets moralitet, lära desamma, 
såsom ofta varande tillfällighetens eller ögonblickels foster, aldrig uteslutande 
kunna anses såsom sedlighetens måttstock, i synnerhet då, såsom här är hän
delsen, rätlegångssättets låugsamhet, ransakuingsfängelseiues usla skick och vissa 
straffarters olämplighet gemensamt bidraga att förderfva den måhända af öf-
verilning felande och ingifva den förhärdade niissdådaren förakt för straffet, 
hvilkel, hvad särskildl angår de ilesta tjufnadsbrott, är lamt på samma gång 
som del utesluter snart sagdt möjligheten af ånger och förbättring. 

Dessutom äro nu öfverallt inom hela Länet folkskolor inrättade. I samma 
mån dessa uppfylla sin bestämmelse, i samma mån försvinner det råa sinne
laget för alt lem na rum för upplysningens eftertänka och begäret efter ädlare 
njutningar än det fordom så allmänna bränvinssupandet. Också har drycken
skapslasten på sednare t ider betydligt aftagit och betraktas numera äfven af 
allmogen med allvarligare ogillande. 

Arbetare vid jordbruket och öfriga näringar saknas icke uti någon del af 
Länet, men de betalas olika, efter tillgång och behof inom hvarje ort. Dags-
verkslönerne variera således betydligt, i. ex. emellan 10 sk. 8 rst. och '24 sk. 
banko för karldagsverke samt 8 och 16 sk. banko för qvinsdagsverke, som
martiden på egen kost. För ofrigt upplvser näi lagda utdrag af maikegångs-
taxorna huru dessa löner i allmänhet varit stadgade. Tjenstehjonslöner, under
kastade en jemförlig variation orterue emellan, äro från 10 K-.dr till 3 3 | R:dr 
banko årligen för ea dräng, och 4 till 131 R:dr banko årligen för en piga, 
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förutom städja och vissa beklädnadspersedlar, som vanligen betingas jemte lö
nen och uppgå i varde till K) ä 13 j H:dr för drängen och 6 å 8 R:dr för 
pigan, hvarforutan husbonden merendels erlägger tjeustelijonets kronoutskjlder. 
Uti städerna löt håller sig både dagsveikares och Ijenstelijous kontanta aflöning 
något högre, relativt till landsorten deromkring, och öfversliger oftast livad här 
ofvau är högst uppgifvet; men hvad som i denna fråga föitjenar särskildt 
anmärkas, är den för jordbrukaren missgynnande omständighet, att dagsverks-
och i synnerhet tjenslehjonslönerne, något fallande i svaga eller missväxtår, 
stiga öfver \anlighelen vid goda skördar, då ett ringare pris och trög afsätt-
ning på jordbrukets produkter ofta sätta husbonden i förlägenhet om pennin
gar att afbörda sig denna utgift. Botemedel mot denna olägenhet, som annars 
synes ligga i naturen af förhållandena emellan arbetaren och den honom be-
hofver, läier till någon del endast kunna finnas uti antagandet af jordtorpare 
med bestämd arbetsskyldighet alla å r ; och detla svnes äfven allmogen hafva 
börjat inse, emedan omtänksamma bönder, med större eller vidsträcktare hem-
mausdelar, nu, mera än förr, inrätta sig efter en sådan grundsats. 

§ 2. 

Näringar. 
a) Åkerbruk. För Länet i det hela kan åkerbruket, belraktadt såsom sär

skild näring, anses vara den, som frambringar högsta värdes-produkten, fastän 
t rakter finnas, der andra näringsgrenar härut iunan tiifla. 

Inom södra Dahlsland och den lillgränsande norra delen af Westergöth-
land samt delvis älven på norra Dahlsland, till så vidt invånarne grunda 
sitt bestånd på åkerbruk, har vid större egendomar och hos jordbrukande 
ståndspersoner vexelbruk blifvit nästan alimänt anlaget; och detla bruknings-
sätt vinner allt mera framgång äfven ibland allmogen, som redan ombyter 
med odling af säd och foderväxter på öppna åkerjorden. Vanligen trades i 
dessa trakter |:del eller £:del af åkern och det öfriga besås med höst-och vår-
hvete till omkring j&pdelar, höst- och vår-råg 12, korn 6, hafra 50, biand
korn 6, ärter 2 och potales 24 sådane delar. Hafra är således ännu hufvud-
sädet, men detta ökas icke mera på odaljorden, utan uttränges snarare der 
något af råg och potates, hvarernot nyodlingar vanligen besås med hafra. I 
den del af Weslergöthlaud, som närmast tillgränsar Gölha-elf, är bruknings-
sättet i så måtto skiljaktigt, al t der sås mindre af hafra, men mera ärter och 

file:///anlighelen
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korn samt dessutom bönor till betydlig proportion. Invånarn? uti de till 
Länet hörande "Södra häraderne af Weslergöthland fortfara deremot al lmänt 
med det af ålder brukliga ensädet, undantagande några ståndspersoner, som 
begagna t rädning och vexelbruk, då vanligen trefjerdedtdar af jorden besås, i 
med larsmessoråg och hälften med korn, biandkorn, hafra och polates. Annars 
nyttjas i dessa trakter föga höstutsäde, utan besås öppna åkerjorden helt och 
hållet med vårsäd, bestående af något råg, ungefärligen till en tiondedel, af 
ganska litet korn och ärter, men hufvudsakligen af blandsäd och hafra samt 
lör öfrigt af potates, som alltmera tager öfverhand; och måste utan Ivifvel 
orsaken till detta allmännast antagna brukningssältet med ensäde sökas dels 
uti den till åker användbara -jordens inskränkta rymd och dels uti dess ma
gra beskaffenhet, som gör deu mindre tjenlig för annat, än svagare sädesslag. 

Lin trifves öfverallt i Länet och odlas jemväl på de flesta oiter till lms-
behof; men inom Marks härad skötes odlingen och beredningen af denna växt 
i stort och med omsorg samt tillverkas deraf väfnader till betydligt afsalu. 
Hampa odlas endast på spridda ställen och i ringare skala, så att afkomsleii 
icke fyller Länels bebof. Humla odlas åter mera a l lmänt till husbehof och 
på åtskilliga ställen jemväl till afsalu, h vilket sed na re i synnerhet äger ruin i 
Hesselskogs och Dahlskogs socknar på Dahlsland samt i Kinds härad af W e -
stergötbland, derifrån afsättningen till andra orter är betydlig. Kummin växer 
i åtskilliga trakter sjelfsådd på ängarne och sköidas å Dahlsland älven till af-
yttring utom orten. Rofvor, morötter, käliötter och kålsorter odlas öfverallt 
af allmogen till husbehof och fruktträd träffas stundom äfven vid allmogens 
gårdar; men finare trädgårdsväxter och större fruktlrädsplanieritigar Unnas i 
allmänhet endast vid ståndspersoners egendomar. Inom de socknar af Länet, 
sotn gränsa nära intill Götliehorg, äro ställen, der trädgårdsskötseln drifves 
såsom näringsfång. 

I frägau om antagne nya methoder vid jordbruksskölseln eller nya in
rättningar till arbetskrafters besparande dervid må nämnas, att egentligen på 
Dahlsland har Engelska flåhacknings- och jordbrännings-methoden, som funnits 
°fta förstöra matjorden, lemnat rum för ett annat odlingssätt med bränning 
efter plog, sålunda at t blott en plogskifva i hvarje åkerteg sönderskäres, upp
ställes och brännes, hvilket sätt besparar arbete och fortär mindre af matjor
den, men befordrar ändock bördigheten. Användandet af granris, i stället för 
spillning, vid potatesplanteringeu är jemväl et t i sednare åren uppfunnet hjelp-
toedel, som efter hand alltmera antages. Nya redskap för jordens häfd äro 
deremot icke antagna; men de vanliga, plogen och harfven, bringas af hvarje 
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omtänksam jordbrukare i det skick, at t jordens redning dernied kan åstad
kommas. Undantagande tröskmachiner ocb väderharpor tili säds rengöring, 
Ii vi t ka vid större egendomar begagnas, bafva mekaniska inrättningar til! be
sparande af arbetskraft icke heller kommit i allmännare bruk. 

Till så vidt det i al lmänhet låter bestämma sig, kan man antaga vanliga 
suning.slideriia vara: för vär-ulsiidet efter medlet eller emot slutet af April och 
forsla dagarne af Maj, samt for höst-utsädet medlet ocli slutet af Augusti samt 
början af September; och infaller skördetiden vanligast närmare början af 
Augusti samt räcker in i början och emot medlet af September månad. Af-
vikelserna måste dock vara många uti ett Län med så vidsträckt läge och så 
sk i I jakt iga na t u rförhållaiideii. 

Vid medelmåttig skörd är spannmålsproduktionen uti de förut anmärkta 
delarne af Länet, hvarest åkerbruk utgör folkets hufvudnäring, mera än till
räcklig för behofvet inom hvarje ort, så att femtedelen eller kanske fjerdedelen 
kan anses gå till afsalu utom orten eller utom Länet. I Länets öfriga delar 
och synnei ligast uti vissa socknar af Dahlsland närmast Norrska gränsen samt 
i de sydliga trakter, som omgifva eller tillstöta Buras och Ulricehamn, svarar 
dereinot spanmåls-produktionen, äfven vid den rikaste skörd, icke på långt 
när emot konsumtionen, utan måste skillnaden for behofvets fyllande tagas 
ifrån andra or ter ; och sker detta vanligen i förstnämnde norra trakt från Nor-
riije nägon uäog, men annars från ned.ra Dahlsland, samt uti sistnämnde södra 
frakter från Götheborg, Halland och Skaraborgs Läu, ifrån hvilket sednare 
tillförseln på Borås torg isynnerhet är betydlig; hvarförutan Kinds och Red-
\ägs häraders invånare uuder sednare åren börjat inköpa mycket af den span-
mftl från Östergöthland, som hålles till salu i Jönköping. Vill man för Elfs
borgs Län öfver hufvud jemföra spanmålsproduktionen emot konsumtionen, så 
blifver resultatet, alt årligen större qvanliteter spamnål behöfva tillföras Länet 
från andra Län och orter, ehuru, genom åkerbrukets tilltagande och den ut
vidgade potatesodlingen, behofvet är mycket forminskadl, eiuot livad det an
nars, vid en starkt ökad befolkning skulle vara. Genom approximation är ut
rönt, att vid knapp skörd utgör hela behofvet af tillförsel från andra Läu och 
orter omkring 100,000 tunnor spanmål, men vid missväxt vida derutöfver 
ända till 150 ä 160,000 tunnor och mera. 

Jemte ofvan angifne orsaker till jordbrukets tillväxt kan man icke från-
kanna en mera utbredd kunskap om bättre methoder vid jordbruksskötsel» 
stort inflytande; och bör anmärkas, att förtjensten häraf tillhör jordbrukande 

stånds-
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ståndspersoner med upplysning och nit för yrket , hvilka härut innan gifvit 
exempel, del enda som i dylik fråga verkar direkte på allmogens öfvertygelse: 
Hushållnings-Sällskapets bemödande, att genom belöningar uppmuntra al lmo
gen till en iindamålsenligare jordens indelning och brukning, bar dock något 
medverkat för detta ändamål. Såsom bidragande orsak kan älven nämnas den 
ökade hågen för ägoskiflen, skogs- och utmarks-delningar samt andra sådana 
företag, som lemna livarje jordbrukare för sig mera frihet och bättre u t rymme 
att efter egen erfarenhet skota sitt jordbruk; hvarförutan odlingslånen på vissa 
ställen kraftigt medverkat till oländig marks uppbrytande och odlande; och 
slutligen må man icke förtiga den omvårdnad, en upplyst regering i sednare 
tider egnat ål jordbiuket genom skyddande författningar, som antingen undan
röjt direkta hinder lör jordbi uksnäringarnes uppkomst, eller lindrat och afskaf-
fat vissa betungande sätt att utgöra beskattningen. Intrycket , sålunda gifvet 
till än större utveckling, forsvagas måhända endast af ett verkligt h inder ; 
nien detta, bristande afsättning på den öfverflödiga spanmålspiodtiktionen efter 
goda skördar, torde dock vara det svåraste att afhjelpa uti ett land, der stora 
städer saknas, der invånarne i de små, äfvensom i bergsbruks-orterue, sjelfva till 
stor del äro spanmåls-producenler, der ett utvidgadt fabrikssystem icke ännu 
finnes eller lälteligeu torde kunna införas och der någon mellanhandel, till 
spantnåls uppläggande och förvarande för knappa år, icke i allmänhet äger rum. 
Mau kan likväl ej skäligen påstå, att spanmålspriserna varit under goda eller 
medelmåttiga skördar de sednare åren här i Länet låga, annorlunda än i jem-
iörelse med priserna efter missväxter; och detta förhållande, som egentligen 
Bevisar, att de då al omständigheterne högt uppstegras, tyckes uti ett vid
sträckt rike med under viiilermånadcrue afbruten vattenkommunikation ligga 
sä djupt i sjelfva sakens natur, att det väl icke kan ändras, om än till någon 
del genom tjenliga författningar korrigeras. Så länge öfverproduklionen af 
spanmål icke kan föras riad eller torkad till torgs, möter dess uppläggande i 
slörre förråd en betydlig svårighet, som måste återverka på mellanhandeln 
med denna första nödvändighetsvara samt göra den både svår och dy r at t åt
komma efter felslagna skördar, hvaremot emellertid annat hjelprnedel ej lä ier 
finnas, än en väl afvägd tulltariff, som kan gynna spantnåls-utförsel efter goda 
och införsel efter svaga skördar. 

I närvarande ställning kan bränvinsbränningen, betraktad såsom vehikel 
tul åkerbruket, jemväl anses vara et t s tundom nyttigt korrektiv emot span-
målsförråders hopande hos producenterne till förlägenhet och lidande för dem; 

Berrattelse öfver Elfsborgs Lan för åren 1847—1850. 2 
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dock bör anmärkas, alt bränningen inom delta Län egentligen är beräknad på 
afverkning af potales till bränvin. Att jordbruksnäringen nu ganska mycket 
beror af hränningsrättighetens fria ulöfning måste dessutom medgifvas; och 
till exempel härpå kan i synnerhet åberopas förhållandet uli Wädlle, Kul-
lings, Gäsencds och Wedens härader, hvarest allmogen i sed na re lider företa
git sig att, på en för öfrigt nog otacksam jord, odla polates i slorl och deraf 
tillverka bränvin, som afsältes på andra orter med betydlig vinst för härader-
nes annars vanlottade jordbrukare och till ej ringa lättnad för dem vid krono-
utskyldernes godtgörande. 

b) Boskapsskötsel utgör, äfven då den betraktas skiljd från åkerbruk, en 
hufvudsaklig besiåndsdel af folknä ringen. Uti de delar af Länet, hvarest åker
bruket är i mesta flor, nemligen på slättbygden af DahIsland och tillgränsande 
trakter af Westergölhland, har detta öfvervigten; men på norra och vestra 
Dahl samt i andra trakter af Westergölhland, synnerligen Kinds härad, håller 
boskapsskötseln snarare jemvigt med åkerbruket och lemiiar utöfver lmsbe-
hofvet mer eller mindre betydlig afkastning till afsalu. 

På Dahlsland äro ängarne i allmänhet bördiga, hufvudsakligen naturliga 
och öfver hufvnd svarande emot åkern samt har den couperade delen af lan
det i synnerhet förmånen af godt och tillräckligt sommarbete. Ängskulturen 
försummas dessutom icke och användes dervid merendels klöfver- och timotej-
utsäde; men, äfven utan utsådda frön, underhålles gräsväxten af vild klöfver 
och aii'!ra tjenliga foderslag, när igenläggningen sker efter väl häfdad åker. 
Inom Westergöthland är ängsodlingen mindre utbredd och föga använd uti 
de södra trakterna, som likväl delvis hafva goda fodertillgångar frän naturliga 
ängar: tillräckligt sommarbete finnes der nästan allmänt. 

Hornboskapen pä Dahlsland är i allmänhet af litet, men godt, inhemskt 
slag, som tilltager i godhet med ängskulturens utvidgande. Ut i Westergöth
land, der boskapskreaturen oftare inköpas från andra orter , äro slagen mera 
blandade och sinsemellan skiljaktiga, likväl i allmänhet icke stora, fastän stun
dom ganska goda. Till racens förädling eller fortplantning af bättre racer 
har i intetdera af landskapen något blifvit tillgjordt, annorlunda än såsom 
undantag af jordbrtikande ståndspersoner, hvilka mellauåt förskaffat sig större 
och bättre stamrace från andra orter. Oxar användas vid jordbruket ocb vid 
kortare körslor i alla delar af Länet samt på några ställen jemväl till mera 
långväga forslingar. Endast under höst-, vinter och vår-månaderne, eller så 
länge marken är frasen eller betäckl af snö och utan bete, nyttjas i allmänhet 
stallfodring för boskapskreaturen. 
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Hästarne äro på Dahlsland af någorlunda god art och medelmåttig sior-
lek, i synnerhet norr ut, hvaresl inhemska stammen iir myckel blandad med 
den än bättre Norrs ka hästracen. Jemviil i öfriga delar al' Liinet 5ro häslarne, 
ehuru al' liera olika slag, och mera små än stora, skäligen goda och väl un-
derhållne i allmänhet. Hel.itivt till hemmantal och folkinängd hålles mindre 
antal hästar uti de sydliga Irakterne af Westergöthlaud, än annorstädes i land
skapet, hvilket åter är följd af hemmanens inskränktare fodertillgångar; men 
uti vissa trakter af Länets norra del, der fodertillgångarue äro vmniga, kunde 
liästafveln ökas och utbildas till näringsgren, om hingstar af ädlare och goda 
slag funnos till raccrnas upphjelpande. Under dessa år halva endast tvenne 
sådana hingstar funnits stationerade häislädes, deraf en från Stvöinsholm, t i l l
hörande Kronan, och den andra tillhörig Hushållnings-Sällskapet. Emellert id 
försäljas ifrån Dahlsland årligen 2 till 300 fol, som vanligen inköpas af all
mogen uti Westergölblaiul och Bohus Län. 

Fårafveln är i det hela icke obetydlig. De får, som af allmogen uppdra
gas för eget behof till föda och beklädnad eller ock till afsalu, äro merendels 
g rof ulliga af Svenskt eller blaudadt slag. Finulliga, ursprungligen af Tysk 
eller Spansk race, underhållas äfvea hos en del ståndspersoner, men schäfer! 
linnes endast vid Nohlhaga i Kullings härad lör 250 får af electoral-race. 

Getter finnas ännu i bergs- och skugstraklerne inom de mest nordliga och 
mest sydliga delarne af Länet ; men för öfiigt öro dessa kreatur afskaffade så
som skadedjur i den mån jordbruket vunnit förkofran. 

Svin uppfödas till betydlig mängd uti de seminanta delarne af Länet ; 
och äfven annorstädes för husbehof. Deraf träffas på somliga ställen goda racer. 

Af fjäderfä finnas i allmänhet gäss och höns. Gåsafveln är icke obetyd
lig på södra Dahlsland och å slättbygden af Westergöthlaud, utan lem nar år
ligen öfverskotl till afsalu. 

A.tt boskapsafveln tilltagit öfver hufvud, om icke fullkomligen i bredd 
med jordbruket, åtminstone betydligt, visar sig af alla förhållanden och är 
äfven naturligt, då dessa näringar bafva på hvarannan en beständig vexel ver
kan, så att den enas förkofran uifvt-r medel vid handen lill den andras. Om 
°ch huruvida bräuvinsbränningeu bidrager till boskapsafvelns utvidgande kan 
vara svårt a t t afgöra, likväl synes gifvet, all den icke är ett nödvändigt vilkor 
för boskapsskötselns bestånd och att krealursracerne snarare försämras än för
bättras genom njutningen af dränk, ehuru det är onekligt, a l t denne i knappa 
foderår eller på orter, som liafva ringa hötillgäng, Jemnar betydligt understöd 
åt ladugården; dock gör den utan tvifvel mesta nytta vid svinkreaturs uppfödande. 
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Boskapsskötselns afkastning i Länet torde numera fullt svara emot be-
hofvet för det hela, fastän allmogen uti de magra, mycket befolkade trakterne 
söder ut årligen inköper både hästar och hornboskap från andra Län; ty ge
nom försäljning från Dahlsland anses förhållandet jemnadt; och i ölrigt förer 
allmogen ett sparsamt lefnadssätt öfverallt, för at t kunna sälja något af lef-
vande kreatur saint ost, smör och andra viklualier, dera priserna under de 
sislloi flutna åren varit fördelaktiga för säljaren. 

Salpetertillverkning, som kan anses vara ett bihang till ladugårdsskötseln, 
har icke någonsin halt särdeles framgång i detta Län, ehuru skogstillgången 
kanske skulle medgilva dess allmännare ulöfvande på en del orter. 

c) Skogar, bestående hufvudsakligen af tall och gran, finnas ännu till stor 
vidd och betydenhet inom Länet, särdeles på Dahlsland samt i Wedens, Bol
lebygds och Kinds härader af Westergötliland, hvarest skogen längst i söder 
till någon mindre del heslår af bok. Ek och andra nyttiga löfträd växa öf-
ver hela Länet, dock mera spridda, endast utgörande smärre skogsparker och 
lundar. 

Skogarne äro numera nästan öfverallt enskild tillhörighet och begagnas 
dels i sainfiillighet, dels storskiftade och äfven på några ställen enskiftade; 
varande de socknar ganska få, som icke hafva skogsandelar till hemmanen, de 
flesta om ej alla på ettdera af nämnda sätt, härvid oafsedt jernbruken, under 
hvilka större skogstrakter vanligen innehafvas, merendels med äganderätt. 

Af de före detta Kronan forbeliållne fyra kronoparker och fjorton krono-
allmänningar hafva tvenne af de förra och delar af den tredje samt tolf af de 
sed na re blifvit tid efter annan, på grund af de allmänna förfoganden, Kongl. 
Maj:t med Rikets Ständer i ämnet vidtagit, Kronan afhände och till härader, 
socknar eller vissa hemman öfverlatna, med eller ulan skatt, antingen till 
samlaldt bruk och nyttjande eller till fördelning emellan hemmanen. Deremot 
äro kronoparkerne Hunne- och Hälleberg helt och hållet samt kronoparke» 
Edsmären till någon del bibehållne under Kronans äganderätt och ställde un
der Eders Kongl. Maj:ts Befalluingshafvandes härslädes förvaltning, för regle
ring och begagnande efter nyare tiakthuggningssättel, hvilket äfven allmänt å 
dessa skogar blifvit t i l lämpadt. 

Dessutom äro, enligt nådigt cirkulär den 30 Mars 1849, i afseende pä 
härads-allmänningarne vidlagne särskilde åtgärder för en ordnad förvaltning 
och hushållning, som, beträffande bärads-allmänningen Brevikshuit i Kullings 
härad, redan tillförene blifvit införd, så att förutnämnde åtgärder egentligen 
komina att gälla härads-allmänningarne Kuhleskog med Kronobotten och den 
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del af Risveden sura är belägen i Bjerke härad, hvilka i sådant afseende äro 
under behandling af landtmätare. 

Å kronoparken Edsmären, reglerad genom Kongl. brefvel den 1 Mars 1834, 
hvarest forsla blocket förut var inhägnadt och besädt, har tredje blocket, in
nehållande 900 tunnland, undergått lika behandling. Genom påbörjad afdik-
ning afses alt bringa en mosse af 200 tunnland uti skogsbördigt skick. Det 
andra blocket af denna park är ännu icke besådt, men har blifvit inhägnadt 
och försedl med särskild bevakning af en extra underjagare. De begge först
nämnde inhägnade och besådde blocken innefatta 1,907 tunnland. 

Ä kronoparkerne Halleberg ocli Hunneberg har ordnad hushållning efter 
fastställd trakthuggnings-indelning fortgått å redan indelade 5 block. Beträf
fande återstående 6:te blocket, beror fastställde hushållsplanens verkställighet 
till hufvudsaklig del på sänkning af sjön Eldmörjan, hvarom förslag nu åter 
är bragt å bane. Ifrån 1831, då den regelmässiga hushållningen börjades, till 
närvarande lid har desse kronoparkers förvaltning inbringat 4-2,891 R:dr 2 
sk. banko, hvilka såsom kontant behållning ingått till skogsplanterings-kassan. 
Sådant oaktadt har dock Blandskogen derstädes icke förminskats till qvantite-
teii, utan bibehåller uti planen föreskrifveu virkesmängd. Under ifrågavarande 
(yra år är förhållandet med inkomster och utgifter för desse kronoparker följande: 

Inkomster. 

Utgifter. 
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Härvid är dock att märka, det löner till jägeri-staten, inköp af hemman 
som, å kronoparken belägna, varit i enskildes ägo, jemte pä allmän bekostnad 
verkställde nybyggnader A en del underjägare-boställen ni. m., såsom icke till
hörande den egentliga förvaltningskostnaden, ej äro under förutnämnde utgifter 
inbegripne. 

Emellertid lider det intet tvifvel att misshushållning med enskildes sko
gar, et t ofta omåttligt svedjande, hvilket dock förmäles pa vissa orter vara i 
aftagande, stark koluing och mindre noggrannhet vid förefallande hyggen fort
farande bidraga till skosarnes förminskning. Skogsrödiiiin<! sker sällan, än 
mindre återpluntering efter fälld skog, i synnerhet uti skogstrakter som inne-
hafvas af allmogen. Endast den ofvanniimnde till menightler öfverlemnade 
härads-allmäuningen Brevikshult utgör härifrån ett undantag. Skogshushåll
ningen är nemligen der ordnad och handhafves på ett förtjenslfullt sätt af en 
direktion, hvilken delägarne sjelfve utsett. 

Att under förutnämnda fbrhållanden och den ökade skogskonsumtion, som 
ängfartygstrafiken måste medföra, skogarne äfven under ifrågavarande tid va
rit i aftagande kan ej belviflas. I a l lmänhet äro de likväl ännu tillräckliga 
för Länets hehof och kunna från några orter fortfarande lem na tillgång på 
skogseffekter till betydligt afsalu, så framt ett bättre skogshushållningssätt skulle 
vinna inträde och af enskilde skogsägare med förtroende omfattas, hvilket dock 
ej torde kunna ske hvarken lätt eller snart i ett Län, der skogarne hufvud-
sakligen tillhöra allmogen. E t t nytt igt skogsbesparingsämne, nemligen bränn-
torf, är att tillgå på många trakter inom Läne t ; men hittills begagnas detta 
endast till någon liten del på södra Dahlsland samt något mera i vissa hära
der af Westergöthland, hvilka orter, såsom delvis utgörande slättland, redan 
antingen lida skogsbrist eller måste afhemta deras behof af ved och virke från 
aflägsna ställen. 
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I byggnadssättet hafva förändringar, som verkat till skogsbesparing, icke 
blifvit i aHirränhet vid tagne, utan bar tvärtom allmogens tilltagande båg att 
bygga högre och rymligare boningshus, som på vissa orter bestå af tvenne 
våningar, snarare bidragit att öka skogsålgången, äfvensom den måste hafva 
blilvit ök;id i och för årligen tillkomna nya bostäder. Nästan alla hus på 
landsbygden och de flesta i städerne byggas för öfrigt ännu vanligen af t räd; 
dock har en början blifvil gjord med andra byggnadsämnens användande, nem-
ligen sten, biändt och obrändt legel samt kalkbruk, i Borås och synnerligast i 
Wenersborg. Stängseln verkställes ännu i allmänhet pä skogens bekostnad; 
dock har bruket af stenmur omkring ägorna, äfvensom något af jord vallar, i 
sednare tider tilltagit och jemväl bland allmogen vunnit efterföljare. Någon 
ingripande reform i dessa afseenden lärer icke kunna förväntas, innan bristen 
på skogseffekter blifvit så tryckande, att den dertill tvingar. 

d) Bergsrörelse. Större och rikhaltigare jernmalmsgrufvor finnas icke inom 
Länet; dock begagna Billingsfors bruksägare i mindre mån fortfarande malm
fyndigheten i kringliggande ort. Som denna likväl bvarken är tillräcklig eller 
till tackjernsblåsning fullt tjenlig, måste malm herntas ifrån Wermlands, Nerikes 
och Smålands bergslager. 

Af till bergsrörelsen hörande handtt-ringar äro ståugjerns- och manufak-
tursmiden samt stålbräiuiing hufvudsakligen de, som jeinnt och med alfvar be-
drifvas vid 12 bruk med 25 ståugjernshamrar och 8 till en del sära ma bruk 
med 8 ämneshamrar samt vid 3 af bruken i stålugnar. Efter de underrät
telser, som möjligen stått att erhålla, kan tillverkningsvärdet vid samtliga dessa 
verk, inberöknadt rudimaterien, antagas till omkring 364,366 R:dr 12 sk. per 
medium årligen. 

De i Länet befintliga 2:ne kopparhamrar förädla årligen i medeltal 182 
vkU. köpekoppar, hvaraf tillverkningsvärdet approximativt kan beräknas till 
27,300 R:dr; varande i öfrigt med bruken timade förändringar att inberata af 
den särskilda härvid fogade tabellen. 

Till bergsrörelsen kan for öfrigt räknas: ett täljstensbrott i Wedbo härad, 
hvarest till afsalu förfärdigas grafstenar, milstolpar och vägvisare samt grytor 
och andra käril; flera skifferbrott inom Nordahls härad, dervid takskiffer till
verkas jemväl till afsalu utom orten, qvarnstensbrott inom Nordahls och Ga
senens härader, derifrån orlernes allmoge upphugger qvarnstenar för husbehof 
°ch jemväl till afyttring åt andra orter; kalkugnar, deraf inom Wäne härad 
yid foten af! Hunne- och Halleberg finnas elfva stycken med rik tillgång pä 
kalksten, och hvilka vanligen för året tillverka och afsätta minst 1,000 tunnor 
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kalk hvardera, hvarförutan åtskilliga mindre kalkslensbrott finnas pä andra 
spridda ställen inom Länet och begagnas till kalkbränning for ägarnes eller 
grannars husbehof. Värdet af tillverkningarne vid samtlige de öfriga verken 
kan icke med någon säkerhet beräknas. 

e) Fabriker, Bruk och öfriga Verk på lnndel, hvilka icke höra till bergsrö
relsen. Sågverk och Sågar Unnas i större skala å Trollhät tan och Lilla Edet, 
vid Götha-elf samt vid Uppernd och Skåpefors på Dahlsland. För öfrigt sak
nar icke någon del af Länet mindre salu- och lego-sågar. 

Sågverken på Dahlsland äro grundade på stockfångst från egna och andra 
skogar inom orten; men de vid Gölha-elf belägna sågverk, alla grundade på 
köptirniner, förses dermed från andra orter och hufvudsakligen från Wer in -
l and ; och har under dessa fyra år samt särdeles sednare delen deraf sågverks
rörelsen, med afseende å den liflioa exporten, bedriivils med öfvervägande 
fördel; dock kan, i saknad af nödiga uppgifter, det årliga tillverkningsvärdet 
ej uppgifvas. 

Skeppsvarf äro anlagda och hafva med fördel ]>edrifvils vid Trollhättan 
och Gamla Lödöse med 51 arbetare samt inbringa t i l lsammans årligen en 
inkomst af 12,000 R:dr. Invid Wenersborgs stad finnes jeinväl skeppsvarf, 
hvarest under ifrågavarande tid blifvit byggda större fartyg till afsaln på Gö-
theborg och Norrige. Far tyg äro jeinväl till och med al 120 lästers drägtig-
het nybyggda vid Haneström i Flundre härad, Önafors och Kakeliden i Wäne 
härad samt Garn i Ahle härad. 

Jerngjuterier hafva blifvit anlagda vid Trollhät tan och Lockerud i Wäne 
härad. Det förra, förenadt med mekanisk verkstad, sysselsätter 54 arbetare 
med årligt tillverkningsvärde af 27,000 R:dr. Å det senare sysselsättas 2 8 per
soner, med hvilka 400 SkZ£ stapelstadsvigt förarbetas med värde af 14,000 R:dr. 

Tegelbruk. Af sådana finnas 36 , men tillverkningsvärdet kan icke uppgifvas. 
Pappersbruk finnas 5. 
Glasbruket vid Limma red är förbältradl, så att tillverkningsvärdet ökats 

till 30,000 R:dr. 
Mekaniska bomullsspinnerier finnas vid Näs i W ä d t l e härad, Sjuntorp i Flun

dre härad och å Tro l lhä t tan ; utgörande tillverkningsvärdet vid Näs 320,000 
R:dr, vid Sjuntorp 85 ,400 R:dr och vid Trollhättan 17,900 R:dr. 

Mekaniska konstväfverier med tillhörande dressningsmachiner, blekeri- och 
appreter-verk finnas vid Rydboholm, Kålläng och Rosendahl i Marks härad. 
Det förstnämnda är i synnerhet en storartad och dyrbar anläggning af fabriks-

idkaren 
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idkaren Sveu Eriksson, genom livars förelagsam hel den årligen vinner i om
fång och föibättringar. Under 1850 sysselsattes här 284 personer; och till
verkades: 

Under innevarande år, då tillverkningsvärdet vid Rydboholru uppgått till 
387,357 R:dr 14 sk. 4 rst. banko, har beniälde fabriksägare uppfört en ny 
fabrik, kallad Svaneholm, belägen i Seglora socken i mil frun Rydboholm, be
räknad all med 300 machin-väfstolar och 150 arbetare drifvas med vatten 
för tillverkning af bomullstyger, hufvudsakligeu så kalladt Moleskin och Man
chester. 

Klädesfabriken vid Näs har drifvits sedan 1848 endast för tillverkning af 
vadmal, men en ny klädesfabrik är inrättad vid Trollhättan med årligt till
verkningsvärde af 8,000 R:dr. 

Färgerier finnas f4 till antalet, en del, i följd af Kongl. Förordningen den 
22 December 1846, ånyo anlagda. Vid Näs, Sj un torp och Trollhättan äro de 
inrättade i sammanhang med spinnerierna och är å förstnämnde ställe blekeri 
dermed förenad t. 

Valkar och Vadmalsstampar äro 44, Garfverier 32, Pottaske-bruk 7 och Olje-
slagerier 3, hvarjemle finnes elt Cementverk för beredande af murbruk till mur-
"ing under vattnet. 

Mjölqvarnarnes antal är 650 med 804 par stenar. De invid Gölha-elf 
belägne och en del andra qvarnar, som halva oafbruten vattentillgång alla 
årstider, äro i synnerhet indrägtiga; och mjölqvarnarnes afkastning i det hela 
måste så mycket heldre vara i stigande och ganska betydlig, som sädeskon-
sumlioiien årligen ökats i bredd med en tilltagande befolkning; men att ap
proximativt bestämma qvarnafkaslningens totalbelopp låter sig ej göra på grund 
af tillgänglige upplysningar i ämnet. 

f) Binäringar. Jagt idkas vanligen mera till nöje och tidsfördrif än såsom 
binäring; dock kan den någongång, i synnerhet hvad beträffar rofdjursjaglen, 
lenina bidrag till idkarens försörjning. 

Fiske bedrifves till husbehof i alla delar af Länet, hvarest sjöar och vat
tendrag lemna tillfälle dertill. Mera betydligt och äfven till afsalu idkas fisket 
i Wenern och Gölha-elf, der äfven lax fångas. 

Berättelse öfver Elfsborgs län för åren 1847—1850. 3 
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Biskötseln idkas mer eller mindre i nästan alla delar af Länet, förnämli
gast söderut, dock icke heller utan framgång på Dahlsland. Partier af vax 
kunna således årligen försäljas utom Länet till Stockholm och Götheborg. 

Tjäru- och Bäckbränning bedrifves i smått på några ställen å Dahlsland 
och annorstädes, hvarost tjäruvirke efter nedfäld skog finnes; dock sådant en
dast till husbehof och afsalu åt grannar. 

Kolning för jernbruken, der sådana finnas, och i öfrigt för afsalu i stä-
derne utgör en för allmogen vigtig binäring, synnerligen på öfra Dahlsland. 

Körslor för jernbruks- och sågverksrörelsernes behof samt forsling af köp
mansgods mellan Götheborg och uppstäderne i vestra delen i riket kunna an
ses såsom binäring för iiivånarne i vissa trakter af Länet. Likaså flott ning af 
timmer, sågslockar och virke för dem, som bebo stränderne af sjön Stora Lee 
och der med förenade vattendrag samt af Wenern och Götha-elf. 

Tillverkningen för hand af ylle-, linne- och bomullsväfnader, antingen af 
hemspunnet eller inköpt garn, är inom södra delen af Länet, förnämligast 
Marks, Kinds och Åhs härader, en högst vigtig näringsgren, deraf den talrika 
befolkningen uti dessa merendels sterila trakter i ganska hufvudsaklig mån 
heratar medel för uppehälle och bestånd. Det till verkningsbelopp härifrån, som 
årligen utom Länet afsättes genom gärdfarihandel, uppgår till omkring två 
millioner alnar af alla slag, förutan band, strumpor, tröjor, vantar, täcken och 
ryor; och den afsättning utaf sålunda tillverkade ylle-, linne- och bomulls
väfnader, som särskildt äger rum genom resehaudlande från Borås och Ulrice
hamn samt genom personer i dessa städer eller på landsbygden, hvitka der-
med drifva handel i parti på andra inländska städer och orter samt på Nor-
rige, är än mera betydlig samt uppgående vanligen till dubbelt, oberäknadt 
livad på begge dessa sätt föryttras af i Halland tillverkade väfnadsartiklar. 
Efter approximativ beräkning kan förläggares och tillverkares vinst af ifråga
varande väfnadsindustri uti Länet anses utgöra i medeltal 450 å 500,000 R:dr 
om året; och förtjenar härvid anmärkas, att, oaktadt liilverkningsbeloppel vid 
Rydboholms konstväfverifahrik årligen blifvit ökadt, synes sådant äfven under 
ifrågavarande fyra är icke hafva menligt inverkat på husväfnadsslöjden, hvil-
ken tvärtom finnes hafva samtidigt varit i tilltagande jemte afsättningen pä 
tillverkningarne. 

För öfrigt tillverkas husväfnader af ull, lin och bomull inom alla delar 
af Länet, oberäknadt den södra, något deraf äfven till försäljning åt städernes 
invånare, men i allmänhet för eget husbehof; och synes händighet i väfnads-
yrket alltmer utbreda sig, 
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Läderberedning, oafsedt den som sker vid anlagda ordentliga garfverier, 
utgör på några orter inom Länet en allmogens binäring. Den sträcker sig 
dock egentligen till grannars och närboendes betjenande. 

Trädarbeten, bestående af laggkäril, trädskor, trädtallrickar, såll, askar, 
korgar, väfskedar och mera dylikt, förfärdigas af allmogen på åtskilliga orter 
inom Kinds, Wedens och Bollebygds härader i synnerhet och föras till afsalu 
jemväl utom Länet; dock kan förtjensten af denna binäring i det hela icke 
vara så särdeles betydlig. 

Lie- och skärstnide samt tillverkning af linhäcklor, kardor, skrubbor, nå
lar, hakringar och mera sådant småkratn drifves såsom bihandtering af all
mogen i några trakter af Kinds härad, både för Länets behof och till afyltring 
utom Länet. 

Timmermans- och murarehandtverket ulöfvas såsom binäring af allmogen 
i Ahle och Bjerke härader samt delar af Kullings och Wäne härader, äfven-
som timmermanshandtverket uti ett par socknar på Dahlsland närmast Werm-
ländska gränsen. För detta ändamål ske årligen tidtals utvandringar lill mer 
och mindre aflägsna orter utom Länet, derifrån besparade arbetslöner återbrin
gas till ett ej obetydligt belopp hvarje år. Dessutom finnas i Wedens härad 
flera hemmansbrukare, som äro så kunnige mur- och byggmästare, att de 
entreprenera om kyrkors samt andra större byggnaders uppförande och inredande. 

Såsom särskild binäring vid jordbruket förtjenar bränvinsbränningen att 
särskildt om förmälas. Enligt hvad förut är anmärkt, utgör den en icke ovig-
tig näringsgren inom vissa härader, men har på sednare åren blifvit betydligen 
inskränkt. Till upplysning härom meddelas att debiterade biänvinsbränuings-
afgiften utgjort: 

Handel. Utom den som å landsbygden städse drifvits med spanmål, brän-
vin, kreatur, skogseffekter, ladugårdsalster samt i allmänhet landtmannavaror, 
idkas äfven enligt den i Kongl. Handels-Ordningen den 22 December 1846 
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medgifna liandel med specerier och dylikt, å Dahlsland af 20 samt i Wesl-
göthadelen af Länet af 45 särskilde personer; men från alla orter förspörjes 
klagomål deröfver, att lättade tillfällen till eihållande af kram och öfverflöds-
varor på kredit eller emot landtmanna-produkler uppkalla förut vanligen 
okända behof och ökade lefnadsomkostnader. Så saknas icke heller exempel derpå 
att, der salu bod å landet uppstått, en och annan hemmansägare blifvil djupt 
skuldsatt eller till och med gått under, äfven om icke dryckenskap varit huf-
vudorsaken; men der denna last tillika vunnit insteg bar obeståndet vanligen 
ännu hastigare inträdt. Icke heller förmäles näringen för de å landet hand
lande sjelfve lända till någon båtnad; ty, i följd af vedertagen vana, sträckes 
utborgning nog långt, så att ej sällan känbara förluster inträffa; och följer 
häraf ömsesidigt en vantrefnad, hvilken för all loflig handtering borde vara 
främmande, Urartar nu, såsom äfven förmäles inträffa, en sådan salubod äl
ven till ett bränvinsminuterings-slälle, utan att sådant kan af den fåtaliga 
kronobetjeningen annorlunda än genom åtal förekom mas, så måste olägenhe-
terne af en friare handelsnäring på landet vida öfverväga fördelarne. Då 
emellertid desse sednare äfven äga vigt och öfverklagade olägenheter böra för
svinna i den mån allmogen inser vådan af missbruken, torde, till förebyggande 
af de sednare, endast böra stadgas att, utan kommunernes samtycke, beviljande 
af handelsrättighet på landet icke må äga rum. 

Den så kallade gårdfarihandeln, till livars ulöfvande allmogen i 7 hära
der af Westergöthland af ålder ägt rättighet, har under ifrågavarande 4 år, i 
följd af Kongl. Förordningen den 19 Junnari 1847, åter dragit sig från stä-
derne till landet samt följaktligen der icke obetydligen ökats samt utgör en 
för distriktet ganska vigtig binäring. Den begagnas likväl nästan endast af 
allmogen från Kinds, Åhs och Redvägs härader; och förhåller sig de utdelade 
passens antal sålunda: 
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Af sålunde förpassade personer afyltras gårdfarihandds-dislriktets betyd
ligaste slöjd tillverkningar, hufvudsakligeii bestående af väfnader, i alla delar af 
riket och i Norrige. Utöfningen af ifrågavarande handelsfrihet, som ej saknar 
likartade exempel inom andra Lån, fastän der ej grundade på särskilda pri
vilegier, är, i anseende till de sju häradernes svaga och inskränkta samt för 
folkstockens underhällande otillräckliga jordbruk, ett nödvändigt vilkor för all
mogens bestånd och derjemte elt verksamt medel lill det välstånd, som ofta 
visar sig både inom de orter, hvilkas invånare begagna gårdfaiihandelsrällig-
heten, och ibland de orteis invånare, som numera lemna denna rättighet obe
gagnad, sysselsättande sig hemma med tillverkning af vålnader och förfärdi
gande af andra föremål för gårdfarihandeln; och gäller delta sednare i syn
nerhet om del stora och folkrika Marks härad, hvaresl hufvuddelen af \äfna-
derna tillverkas med mycken flit och en skicklighet, som förtjenar all upp
muntran. Gårdfarihandeln i och för sig sjelf, fastän underkastad äfventyr och 
förluster, inbringar visserligen ännu, oberäknadl den vinst förläggare och till
verkare åtnjuta, en ungefärlig inkomst af 60 å 70,000 R:dr om året. 

Sjöfart. Seglationen på "Wenern och Gölha-elf, till så vidt den har lill 
föremål jern- och trädvarors transporterande fråii Wermland och Dahlsland 
ined flera orter till Götheborg samt återtiaiisporl af stapelstadsvaror, lemnar 
"ågon biförtjenst äfven åt den allmoge, som bebor sjö- och elf-slränderne; och 
i ofrigt förse Wädtle, Ahle och Flundre härader staden Gölheborg årligen med 
»ägot sjöfolk, deraf en inkomst, faslän ringa, således jemväl torde tillskyndas 
hemorten genom sjöfolkets besparade månadshyror. 

Handtverkerier på landet. Enligt den till Kommers-Kollegium för år 1850 
;,fgifna berättelse funnos då på landsbygden 14-5 skräddare, 136 skomakare, 7 
snickare, 8 smeder, 22 garfvare, 4 glasmästare; och begagnades af alla dessa 
tillhopa 183 arbetare. 

Härvid må dock anmärkas att allmogen flerestädes öfvar en del af dessa 
handlverk, såsom husslöjd, utan att idkare deraf öro såsom handlverkare sär-
skildt upptagne. 

Undantagande de betydligare binäringarne inom södra delen af Länet, 
bar det icke varit möjligt att med tillförlitlighet utröna den ungefärliga in
komst, de öfriga årligen lemnat, emedan uppgifter härom i allmänhet saknas 
°ch svårligen stå att erhålla. Dock har väfnadsindustrien synbarligen tilltagit. 

I afseende på allmänna arbets företag samt land- och vatten-kommunika
tioner anmärkes: alt omläggning af allmänna landsvägen förbi Hattås backar i 
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Bed vägs härad emellan Gullereds och Ledshestra gästgif varegårdar, uttappning 
af Hössna mader i samma liärad med statsanslag af 8,386 R:dr samt sänkning 
af Hastrås sjö jetnte upprensning af Lerby och Snapperuds elfvar med stats
bidrag af 3/500 R:dr bli!vit verkställde, hvarigenom betydliga odlingslägenhe
ter tillvunnits åtskilliga hemman. Förslag äro jemväl afgifna till vägomlägg-
ningar i Ahle och Tössbo liärader samt upprensning af Säfve å i Kullings 
härad; men begärda anslag hafva icke under denna tidrymd utfallit. 

Till förbättrande af landsvägen emellan Wenersborg och Fredrikshall 
hafva åt&killige Wahlbo härads komiterade trädt i verksamhet. Kartor jemte 
kostnadsförslag äro deröfver upprättade. 

Likaledes pågår enahanda undersökning i afseende på allmänna vägen 
emellan Borås och Ulricehamn: och frågan om vägomläggning emellan Borås 
och Götheborg, hvilken i anseende till nieniglieternes stridigheter måst falla, 
har nu åter blifvit bra°t å hane. 

§ 3. 

Politisk Författning. 
a) Kammarverk. Häraf lemnar statistiska tabellen en allmän öfversigt. 

Under åren 1847.—1850 har icke något hemman förfallit i ödesmål ej heller 
något krononybygge blifvit upptaget. Deremot äro ett ödeshemwan samt 2:ne lä-
geuheter å allmänningslrakter upptagne och skattlagde; 15 nya qvarnar med 
27 pac stenar privilegierade samt 12 äldre qvarnar dels ändrade från fot till 
hjulgång och dels UUökte med 16 nya par stenar; 21 stenpar för grofmäld 
och 3 par för siklmäld skattlagde; 10 nya sågqvainar och 1 vadmalsstamp 
privilegierade. 

Laga skiften och utflyttningar i följd deraf jemte andre landtmäteri-föi-
rältningar hafva fortgått i ungefärligen lika mån som lillförene. Beloppen af 
beviljade uuderstöd för utflyttningar hafva utgjort: 
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Enligt den af Öfver-Direktörs-Embetet vid Landtmäteriet till Kongl. Maj:t 
i underdånighet för 1850 afgifna berättelse om skiftesverket äro inom Elfs
borgs Län nämnde är afslutade 171 laga skiften och 158 andra förrättningar, 
samt under föregående fyra år afslutade 407 laga skiften och 243 andra för
rättningar; men ändock äro till 1851 balanserade 804 laga skiften och 401 
andra förrättningar. 

Vidare inhemtas af samma berättelse att antalet af under nämnde år 
afslutade förrättningar varit af laga skiften störst i Elfsborgs och minst i Norr-
botlens Län; att af från förutgående fyra åren afslutade förrättningar största 
antalet laga skiften finnes i Elfsborgs och del minsta i Norrbottens Län; att 
antalet påbörjade, men oafslutade förrättningar varit af laga skiften störst i 
Elfsborgs och minst i Gottlands Län samt af alla andra störst i Elfsborgs och 
minst i Norrbottens Län; att antalet af vid 1850 års slut icke handlagde för
rättningar varit af laga skiften störst i Elfsborgs och minst i Kopparbergs 
Län; att summan af år 1850 handlagde förrättningar varit af laga skiften 
störst i Elfsborgs och minst i Norrbottens Län; att balansen från föregående 
år varit af laga skiften störst i Elfsborgs och minst i Norrbottens Län; att 
antalet utfärdade förordnanden varit för laga skiften störst i Elfsborgs och 
minst i Norrbottens Län; att af slutligen redovisade förrättningar det största 
antalet belöper på Elfsborgs och det minsta på Norrbottens Län, samt att ba
lansen till år 1851 är af laga skiften störst i Elfsborgs och minst i Norr
bottens Län, eller allt, med få undantag, samma förhållanden som 1849. 

Angående skiflesverkels ställning i det hela för Länet vid 1850 års slnt 
äro genom kronobetjeningen infordrade de uppgifter som varit att tillgå; och 
utvisar deröfver af Förste Landtmätaren upprättad tablå i sammandrag föl
jande förhållande, angående hemman som undergått, kunna antagas skola un
dergå eller ock anses icke komma att undergå laga skifte, nemiigen: 
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Sammandrag för Elfsborgs Län öfver förmedlade mantal, 

Hernmansklyfningcn liar sålunda betyd I igen fortgått, hvarjemte anläggning 
aT jordlorp, dagsverksskyldiga under hemman, synes vara i tilltagande, utan 
Ivifvel till båtnad för hemmansägares jordbruk. 

Nya gästgifvaregårdar äro, i följd af vägars upparbetande eller indelning, 
inrättade vid Hådane i Tössbo härad, vid Årbol och Räfmarken i Eds socken 
samt vid Rörviken i Nössemarks socken; hvai förutan gästgifverier på vägen åt 

Norrige 
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Norrige blifvit flyttade från Wägne lill Wångsjö sainl från Norra Onsön till 
Westre Hökesäter, alll inom Wedbo härad; och var vid 1850 års slut skjuts-
ningen slälld på entreprenad vid 13 gäslgifvaregårdar. 

Strömrensningar till förekommande af valtenöfversvämning å odlade eller 
odlingsbara marker haf\a blifvit på liera orter verkställda, synnerligen uti 
Kullings och Gäseneds härader, der ordentliga slrömrensningsiag af orternas 
invånare blifvit inrät tade och försedde med af Eders Kongl. Majrts Befallnings-
liafvande fastställda reglemeulariska stadgandet). 

b) Statsbidrag. Deras värdesbelopp å hvarje beskattnings- och prestations-
titel ulv isas i allmänhet af statistiska tabellerna, särskildt för bvart slags hem-
nian och för hvarje näring. Till upplysning om vissa loi hållnuden, som liär-
nied äga sammanhang, lär dessutom i underdånighet anmärkas följande: 

Efter roleringsindelningen uppställer och underhåller Elfsborgs Län lill 
Rikets försvar: 

Hela kostnaden för rustning och rotering utgör, enligt statistiska tabellen 
för landet, hvilken är grundad på de från hvarje fögderi särskildt gjorda och 
sinsemellan, i följd af olika förhållanden, skiljaktiga beräkningarne, 114,810a 
K:dr, hvarlill kommer vakaus-afgiften i fredstid lör städernas båtsmansnum-
n»er 3,707 R:dr 6 sk. 1 rst., eller tillsammans 118,517 R:dr 42 sk. 1 rst. 

Roterings-preslalionen, som numera, efter allmännaste förhållandet, be
räknas och bestämmes till visst värde åi ligen vid inarkegångs-sältningarne, 
har sålunda år 1850 ansetts motsvara för hvarje soldat-rote vid Elfsborgs och 
Westgötha Dahls regementen, vanligen bestående af I i mantal, äfvensom för 
Westgötha regementes hvarje ruslhållsiiunimer, 38 R:dr, samt likaledes för ett 
nelt hemman tillhörande båtsuiansrotei ingen 10 R:dr banko. 

BeräUelte öfter Elfsborgs Län för åren 1847—1850. 4 
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Klereciets aflöning ingår endast till så vidt i statistiska tabellerna, som den 
af skattdragande hemman, inrättningar, näringar och personer söiskitdt och 
årligen utbetalas. I sådan del rätfar den sig merendels efter liondesättning 
och gamla eller nvaie öl verenskommelser, som dels äro af Kongl. Maj:t stad-
fäslade for viss tid eller ock i al lmänhet endast gälla för den lönade prest-
mannens tjenstetid. Utgiften härtill, inberäknad kyrkobetjeningens aflöning, 
är för ena orten så oljk den andra, att hvarje från det hela dragen slut
sats om samma utgifts belopp på hemmantal eller annorledes skulle hlifva för
villande. Detta onus äi' dock ganska säkert på landsbygden ett bland de be
tydligaste, du beloppet deral kanske uppgår till 15., 20, 25 och ända till 30 
R:dr banko på helt mantal om året, oberäknadt de så kallade jura stola?. I 
städerue deremol äro invåiiariies algifter till klereciet jemföielsevis mindre och 
således vanligen föga betungande. 

Med afseende på fattigforsörjnings-koslnadeii anmärkes, att den i allmän
het är för lågt upptagen uti statistiska tabellerna, som för landet grundats en
dast på de uppgifter, som kronofogdarne kunnat förskaffa sig och Ii vilka ofta 
varit ganska ofullständiga. 

För väghållningen på landet erfordras årligen från och med fyra till och 
med sexton ökedagsverken af hvarje helt mantal, i förhållande till lokalen 
samt något mera vid tillfälliga större skador å vägarne. Egentligen är dock 
väghållningsbesväret, när vägarne jemnt och försvarligt underhållas, icke be-
lungandf i förhållande till livad siffran deroin utvisar, emedan bidraget der-
till (nr det mesta utgår in natura eller genom arbete på sådane mellantider 
af årel, då hemmansbrukaren och hans dragare äro mindre upptagne af andra 
göromål och körsloi ,• men det är sannolikt alt väghållningsbesväret blifvit 
drygare eller erfordrat flera dagsverken, sedan väglagningstiden och vägsynerna 
förflyttades in på sommaren; och likväl förenar sig dermed den allmänna 
olägenhet, at t vägarne nu äro ojemna och tunga för trafiken under sommar-
månadernp, då de annars borde och kunde vara goda. JNämnde olägenhet 
torde dock motvägas af den omständigheten, at t väglagnings verkställande som
martiden anses falla sig beqvämligasl för de väghållningsskvldige i allmänhet 
och fördelaktigare i det fall, att den inträffar på en lid, då jordbruksarbetet 
lemiiar mera ledighet dertill , än vår och höst, i synnerhet när missgynnande 
väderlek för brukning och skörd försvårar detla sed na re angelägna arbete. 

Hvad tabellerne upplaga under rubr iken: diverse afgifter, onera och all
männa besvär, utgår på landsbygden för kvrko-, prestgårds- och tingshus
byggnad, inqvai tering, skallgång och andra jagtanslalter, tingsgäst ning och hä-
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t-adsljenares aflöning, kurhusmedel, bammorske-aflöning, djeknepenningar, kol
lekt- och stamboksmedel ocli riksdagsmanna-a rf vode, samt. i slnderne för 
kyrko-, skole-, rådhus- ocli andra publika byggnader, brandiedskaps underhål
lande, magistrateis och sladsbetjenles aflöniug, inqvai tering, kurhusinedel, djek
nepenningar, kollekt- ocli slamboksmedel ocli rik.sd.igsinanna-arfvode, med flera 
tilllällige koinmunalutgifter. Beloppet af samtlige desse a (gifter, både i det 
hela ocli för Ii varje del särskild t, ar allt för olika, orter och städer emellan, 
att kunna sammanföras och beräknas till något visst å hvarje hemman, bruk, 
inrättning, näring eller person med dea tillförlitlighet i kalkylen, som för än
damålet skulle erfordras. 

Såsom hihaug, lill upplysande af grunderne för persedel värdels beräkning 
i tabellerna, medföljer slutligen vidfogade sammandrag ufver 1847—1850 Arens 
maikegångar. 

c) Politi. Öfver lagarnes verkställighet och allmänna säkerheten åligger 
del Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande att vaka, dervid bi t rädd på Jan
det af 6 kronofogdar och 27 länsmän, af hvilka sednare polismaklens anseende 
och verksamhet nästan uteslutande måste i första hand upprätthållas för en 
folkmängd af 245,000 menniskor, spridde på 114 qvadratmil. 

Det må då anföras såsom ett talande och ojäfaktigt bevis på folkets lag
lydnad och böjelse för ordning, a t t dessa elementer äro så öfvervägande, a t t 
allmänna säkerheten, om. älven undantagsvis störd af enstaka förbrytare, kun
nat med förutnämnda inskränkta medel upprätthållas. 

För alt leinna ett ungefärligt begrepp om den tilltagande mängden af de 
göromål, hvilka i öfrigt åligga Läns-Styrelsen, torde böra nämnas al t inkomna 
mål vid dess begge expeditioner utgjort: 

Af dessa mål utgjorde under sistnämnde år skuldfordringsraålen det jem-
förelsevis största antalet eller 11,794, en höjd till hvilken de icke någonsin 
lillförene uppgått. 

Orsaken derti l l är icke lätt at t utreda, då missväxt sednare än 1847 icke 
inträffat. Emellert id är det kändl alt under 1849 ocb 1 8 5 0 en stockning in
träffat i ortens, om icke i hela rikets, penningerörelse, hvilkel haft till följd a t t 
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ortens penninge-inrättningar, utgörande jemte Låne-kontorel i Göthebort; en 
här i staden inrät tad afdelning af W e r m l a n d s Provincial-bank ocli i Botas en 
afdeluing af Örebro Privat-bank, föranlåtits ganska betydligen inskränka sin 
penningerörelse. Härtill kominer at t ailmogen på södra Dahlsland, Ii vilken 
mest hemsöktes af anmärkte penninge-föi lagenheten, af nästföregående års goda 
penninge-konjunktnr förleddes inlåta sig i köp om fastigheter, hvaribland åt
skilliga större egendomar vid denna tidpunkt, till ett värde af omkring 300,000 
R:dr banko, kommo i allmogens händer . Dessa omständigheter måste natur
ligtvis i sin mån bidraga till öfverklagade missförhållandet, hvilket redan bör
jat jeniua sig, men ännu ieke fullkomligen upphört . Enä r dessutom under 
år 1850 blifvit bragt å hane Hypotheksförening emellan jordägare inom Elfs
borgs samt Götheborgs och Bohus Län, torde denna inrättning, hvilken under 
detta år vunnit oklroj och trädt i verksamhet, hufvudsakligen bidraga till af-
hjelpande af det penningebetryck, hvilket jordbrukaren allmännast iråkat. 

Enligt Eders Kongl. Maj.ts nådiga stadga den 18 Juni 1842, äro folk
skolor inrä t tade i alla Länets socknar, ined undanlag af Istorps pastorat, der 
särskild skola blifvit organiserad af dertill, genom framlidne Häiails-skrifvaren 
G. A. Frölich, donerad fond. Dessutom finnas särskilda uppfostringsanstalter, 
nemligen Öslads barnhus i Öslads socken af Ahle härad, inrättadt 1774 af 
framlidne Kommerse-Rådet N. Sahlgren medelst donation af Östads säteri, 7 
mantal med | afhyst rå och rör, 12TH mantal frälse och frälseränta dessutom 
af ett mantal samt en i Rikets Ständers Bank insatt kapitalfond af 16,6'66J 
R:dr spt-cie. Antalet barn, som af barnhusinrätlningen uiiderhAlles, uppgår år
ligen till omkring 100, hvilka njuta vård och uppfostran af åboerne å de barnhuset 
underlydande hemman samt undervisning uti en på säteriet uppförd och efter 
vexelundervisnings-inelhod inrättad skola. Vexelundervisnings-skolor finnas dess
u tom: en vid Trollhättan för 60 ä 70 barn, inrättad och underhållen på 
Trollhätte slussverks-bolags bekostnad; en uti Mellby pastoral, grundad på be
tydligt anslag af ägaren till Kobergs säteri, Friherre N. A. Sillverskjöld; en 
uti Skall-jo socken af Wäd l l e härad för 150 barn, med husrum för en del af 
barnen, grundlagd och i allo bekostad af ägaren till Nääs säteri P. W . Berg, 
som äfven aflönar läraren; en vid Uppermls bruk i Nordahls härad, hvilken 
underliålles i godt stånd och till betydlig omfattning pft bruksbolagets bekost
nad; en vid Billingsfors bruk i Wedbo härad, inrättad och underhållen af 
samma bruks-bolag; en vid. Bäckefors, äfven i Wedbo härad, hvilken är in
rättad och underhalles af bruksägaren C. F. Waern på Baldersnäs samt tvenne 
vid Hvillanda och Lisefors bruk i Tössbo härad, hvilka begge blifvit inrättade 
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och underhållas genom bruksägaren M. Sahlins försorg. För öfrigt finnas sko
lor inrättade uti Sätila pastorat af Marks härad, den genom donation tillkomna 
SÄ kallade Sätlieliska skolan, som kan jemföras med lägre apologist-skolor och 
der 50 ä 60 barn undervisas af tvenne lärare s;imt njuta till en del under
häll under skolgången, samt uti Istorps pastorat den ofvannämnda. 

Beträffande helsovården uti Länet, till så vidt den innebär omsorgen att 
vara uppmärksam på folkets belsotillstånd samt undersöka om, eller bota och 
hämma smitiosamma sjukdomar, bestrides den under Eders Kongl. Maj:ts Be-
fallniugshafvandes nppsigt af de för sundhets-polisen inrättade lokal-styrelser, 
med biträde af fem provincial-läkare, stationerade uti Wenersborg, Borås, 
Alingsås, Ulr icehamn och Åmål. På förstnämnde tvenne ställen befinna sig 
äfven Länets bägge lazaretts- och kurhus-inrät tningar, som under sednare åren 
blifvit uppräl thål lne allenast genom de medel, Länets invånare dertill årligen 
sammanskjutit. Examinerade barnmorskor ävo väl på några ställen till fin
nandes och städerne saknar icke deraf nödigt antal, men på landsbygden äro 
sådana icke ännu allmänt antagna. Vaccinatörer finnas deremot inom alla oi ler. 
Med afseende på husdjuren, är helsovårdeu reglerad på så sätt, att tjeniiga hus 
och byggnader för veterinär-inrättningar finnas både i Wenersborg och Borås, 
(lervid särskilde djurläkare äro anställde och lönas, den i Wenersborg till en 
del samt den i Borås helt och hållet af Hushållnings-Sällskapets medel. 

I afseende på kolera farsotens härjning inom åtskilliga delar af Lä ne I, torde 
få hänvisas till den derom af trycket särskildt utgifne berättelse. Här må 
endast anmärkas att hela antalet insjuknade utgjort 595 och aflidne 2 9 0 ; då 
deremot under 18.J4 års kolera-farsot 3,800 insjuknat och 1,479 död t. 

Fattigvården är öfverallt ordnad j enlighet med Eders Kongl. Maj:ts nå
diga Förordning den 25 Maj 1847. Verkställighet deraf har väl på vissa or
ter mött svårigheter, men mindre tilläfvenlyrs än i andra Län, enär de p r in -
C1per, hvarpå densamma är grundad i afseende på fattighjons flyttning och 
skattskrifning, i tillämpningen gjort sig långt tillförene härstädes gällande. 

Länets båda Hushållnings-sällskaper fortfara livar inom sitt distrikt att 
utöfva det helsosamma inflytande som i förra berällelserne blifvit omförmäldt. 

Norra afdelningeu har jemväl sökt uppmuntra till förbättrad kieatursafvel 
genom utdelande af premier, Ii vartill medel blifvit samlade genom subskrip
tion; och verkställdes sådan prisuldelning vid exposition här i staden första 
gången den 11 Juni 1849 med 4 0 R.:dr specie till 14 särskilda personer samt 
likaledes påföljde år med 464 R."dr specie till 17 pristagare; kommande denna 
anstalt att framgent fortfara. 
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Socken-magasiner funnos vid 1850 års utgång 5 0 uti 49 socknar, men en
dast 4 0 hafva fastställda reglementen. UndeF ifrågavarande t idrymd bar icke 
något ny t t magasin tillkommit, men 4 af ofvanuämuda reglementen blifvit 
fastställda. 

Föreningar om ersättning till jordbrukare, som lidit skada på grödan af 
frost, hagel, storm och vattenflöde, äro träffade endast inom några pastorater 
eller socknar och sådant på mindre bestämda grunder. I öfrigt har denna 
angelägenhet blifvit iemnad till behandling för tillfället, då allmänna välviljan 
skulle behöfva at t i of vanberörde ändamål påkallas; och hafva så beskaffade 
ersättningsfrågor bil tills blifvit högst sällan väckta. 

Efter 1846 års missväxt beviljades 60 ,000 R:dr anslag af spanrnåls-kre-
ditiv-fonden, alt användas till understöd såsom lån åt behöfvande församlin
gar, emot invånarnes gemensamma ansvarsförbindelse. Af delta belopp använ
des dock icke för ändamålet mer än 34,350 K:dr, hvilka pä sådane vilkor ut
lånades under April—Juli månader 1847 ; hvaremot återstoden 25,600 R:dr 
till Stats-Kontoret åtei levererades den 13 Augusti 1847. Återbetalningen 
skedde å bestämda tider til! hälften å hvaidera al' 1848 och 1849 årens upp-
bördsslämmor, med undantag af 200 K:dr 8 sk., hvilka, utlemnade till 
JNössemarks socken, den fattigaste i Länet, inflöto först under år 1850. 

Sparbanker, inrättade en i hvaidera af släderue Wenersborg, Borås, Alingsås 
och Åmål, fortfara att utöfva en gagnelig verksamhet. Deras rörelse-kapitaler 
utgjorde vid 1850 års slut: i Wenersborg 118,370: 43 . 9., Borås 46,120: 37. 
4 . , Alingsås 16,183: 34. 8 . , Åmål 53,169: 26 . 

Brandstodsföreningar äro på landet före detta allmänt iugångne dels bä-
radsvis, dels pastorats- och socknevis samt hafva hittills mer eller mindre 
motsvarat det denned åsyftade ändamålet. Men sedan ett för Länets lands
bygd gemensamt brandstodsbolag blifvit slifladt och af Eders Kongl. Maj:t 
med reglemente försedl samt vid slutet af år 1841 trädt i verksamhet, hvil
ket bolag tillförsäkrar delägare ersättning för förluster genom eldskada å så väl 
fast som lös egendom, lära väl de gamla brandstodsföreniiigariie komma att 
efter hand upplösas; men allmogen inom Suudabls fögderi har ännu icke åt 
denna inrät tning eg na t den uppmärksamhet och det förtroende, som densamma 
otvifvelaktigt förtjenar och inom öfrige orter af Länet nästan allmänt vunnit. 
Del nya brandstodsbolagets ansvars-summa utgjorde, vid tionde brandstodsårets 
utgång den 14 Mars 1851, 8,013,330 B:dr för byggnader och 5,729,370 R:dr 
för lösören. 
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Rofdjursanstalterne för Länet äro ordnade till en del genom Eders Rongl. 
Maj:ts nådiga bref den 20 Mars 1844. 

För fångvården, till så vidt den af statsverket bekostas, äro länsfängelser 
inrättade i Wenersborg och Alingsås, hvilka likväl egentligen begagnas såsom 
förvarings- och bysättningshäkten. I öfrigt hålla härader ocli städer särskilda 
fängelserum till fångars förvarande medan ransakning om dem vid underrät-
lerne förehafves. Fångars transporterande och bevakande under transporten 
sker nu direkte på Statens bekostnad med gästgifveriskjuts och genom tillsatte 
långgevaldigrar; och må anmärkas, att fångspillning under transporter har in-
t rätta t mera sällan, sedan nyssnämnde bevaknings-anstalt vidtogs. Det förra 
iir under tiden ombygdt till cellfängelse; men då detsamma började att be
gagnas först med 1851, kunna verkningarne af delta fängelse-system icke blifva 
föremål för denna berättelse. 

Marknader. Förutom 17 marknader i Länets städer äro på landet sär
skilda marknadsplatser utsedde, der, efter numera skedd indragning af Qvan-
lenburgs marknad i Sundahls härad, tillhopa 17 marknader årligen hållas. 
Dessa af ålder brukliga sammankomster för handel och köpenskap äro vanligen 
mycket besökte och anses äfven vara nödvändige, såsom medförande lättnad 
och fördel vid utbyte eller afsäitning at stads- och landtmanna-produkter, och 
de smärre oordningar, som någon gång kunna dervid förefalla, utgöra således 
ej något skäl till marknaders afskaffande, så länge erfarenheten vitsordar, att 
marknadsställels läge och öfrige omständigheter befordra ofvanomfönnälde all
mänt nyttiga trafik. Marknadernes antal här i Länet synes dessutom icke 
vara stort, jemförelsevis emot Länets arealvidd och folkmängd samt med afse-
ende på tillvarande lokal-förhållanden. 

§ 4. 

Städer. 
a) Wenerborg, grundlagd under Drottning Christinas regering på Hufvudnäs 

'lä varande säteris ägor vid södra ändan af Wenern, som här genom den lilla 
sjön Wassbotten och Carlsgraf förenar sig med Götha-elf samt, förmedelst slus
sarne vid Bi inkebergskulle, Trollhättan, Åkerström och Ström, med ellvens ut
lopp och hafvet, till en början befolkad från den urgamla släden Brätte, 
som varit belägen en half mil längre söderut vid slutet af sistnämnde lilla 
sjö, har ett för handel och sjöfart ganska gynnande läge samt omgifves af en 
bördig och välbebodd landsort. Jemte de genom Konung Gustaf II Adolfs 
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stadfästelsebref af dei) 4 Januar i 1 6 2 0 gamla staden Brätte tillförsäkrade jord-
ägor ocli lägenheter, blefvo genom Drottning Christinas privilegier af den 12 
November 1646 för Wenersborgs anläggning donerade Hufvudnäs säteri med 
derunder lydande hemman ocli herrligheter, h varförutan staden sedermera in
köpt till mulbete tvenne mindre hemmansdelar, så at t stadens hela område, 
svarande emot 7g hela mantal, ulgöres af vid pass 3,000 tunnland jord, deraf 
omkrin" jtdelar äro till åker och äng uppodlade samt innehafvas och brukas 
till ungefärligen halfva arealen af stadens invånare ooh andre, som dera lör-
värfvat besittningsrätt, hvaremot andra hälften, bestående for det mesta af 
Gammelsliidsjorden, ännu ar bibehållen åt staden lill gemensam disposition, och 
utarrenderas för stadens räkning tillika med Hufvudtiäs-ön och sågverket dersläiles. 

Sielfva staden är indelad i 4 3 3 hela tomter, som för det mesta redan 
äro bebyggda med nya, till en del prydliga hus, deiibland åtskilliga af brändt 
tegel, obrändt sågspånstegel och kalkbruk, men de flesta af träd. 

Den antagna planen för stadens återuppbyggande efter 1834 års eldsvåda 
afser, i forsla rummet , att bereda ål handel, sjöfart ocli näringar alla de för
delar stadens förträffliga läge erbjuder, och är för öfngt beräknad att, jemte 
stadens förskönande, oka tillgången på rymliga och sunda boningsplatser samt 
för framliden sälla staden i säkerhet mot större eldsvådor, lör hvilket ändamål 
staden blifvit genom torg och öppna platser skiljd från öster till vester i 2:ne 
hufvuddelar och ytterligare genom 2:ne, 30 alnar breda afskäringsgator från 
norr till söder i 6 distrikler, äfvensom försedd med ny hamngala invid se
gelleden och med 2:iie nya torg. 

Stadens bestånd grundar sig hufvudsakligen på handel och sjöfart. Jord
bruket bidrager äfven betydligt dertill och handtverkerierna något; äfvensom 
den omständigheten icke är utan iniljdande, at t Länsresidenset med thy åtföl
jande inrättningar här betinnes. 

Handeln har till föremål dels att förse staden och kringliggande orter 
med salt, sill och dylika förnödenheter samt utländska drycker och specerier, 
jemte vanliga kram- och bodvaror, äfvensom efter missväxter ined spanmål 
dels kommissions-affärer från Wermlands invånare i afseende på deras jern-
och trävaruhaudel samt i al lmänhet med spanmål, bränvin och andra laiidt-
inaimavaror af ortens produktion. Man klagar dock mindre än förr öfver han
delns aftagaude, men mera öfver sjöfartens förfall; och visserligen måste den 
fria trafiken med Norrige, som öppnat tillfälle för iuvånarne på Dahlslaiul att 
föra jordprodukter till och afhemta stapelstadsvaror från Fredrikshall , iwg"' 

verka 
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verka till minskning uti minuthandeln för Wenersborgs och Åmåls städer; 
men Wenersborgs förträffliga läge är en borgen derför at t handel och sjöfarl, 
med klokhet ocli omsorg bedrifna, alltiil skola med fördel idkas. Detta borde 
i synnerhet vara händelsen med den större spanmålshandeln, som dock hitin
tills bedrifvits i mindre skala, men redan börjat att utvidgas. 

Sjöfarten bar varit i tilltagande och, ehuru Wermlands jernbruks- och 
såg verksäga i e i al lmänhet foilfara a t t sjelfve transportera sina effekter på egna 
fartyg samt Bohuslänska skärgårds-inbyggarne nu, som förr, dela fraklförtjen-
sten på Wenern och Götiia-df, har densamma dock räckt till äfven för We
nersborgs fartygsägare. 

Unde r sednare år bar ett skeppsvarf här kommit till stånd, hvarvid 
blifvit byggda flera fartyg, hvilka med fördel afyttrals, dels å inrikes orter och 
dels till Norrige. 

Handtverkerierna, som i a l lmänhet ännu äro mindre betydliga, idkas dess
utom icke, då man härifrån undantager några verkstäder, som berömligen skö
tas med den ordning och drift, som skulle kunna bidraga till denna rörelses 
förkofran. Stadens hand t verka re äro således för det mesta obemedlade eller 
fattige, hvilket tvifvelsutan härrörer mindre af något deras alltför stora antal , 
än af den omständigheten, att de nya handtverkare, som efter utslålidna läroår 
uedsätta sig såsom mästare, merendels sakna erforderliga förlagstillgångar och 
stundom äfven skicklighet att med ordning börja och med drift sköta sina 
handtverk. Flere kunnige handtverkare fr&n andra orter bafva likväl efter 
eldsvådan och under sednare åren etablerat sig härstädes, deribland vagnma
kare, smeder och sadelmakare, hvilket föranledt till uppkomsten af en ny in
dustrigren genom förfärdigandet af allehanda slags åkdon, som till stor del 
afsättas i .Norrige. 

Tillförseln på stadens torg och marknader af spanmål, viktualier och an
dra landtmannaprodukter är någorlunda ymn ig ; men priserna dera, som till— 
förene kunde kallas lindriga, jemförelsevis mot en del andra städers, hafva 
under sednare åren uppstigit, härrörande sådant från ökad konkurrens af kö
pare, till Ii vilken ångbåtsfarten äfven något bidragit. Spannmålshandel, hvartill 
de staden angränsande produktiva landsorterne skulle lemna godt tillfälle, 
idkas ännu icke inom staden i någon tillräcklig skala, hvilket åter torde komma 
att ske framdeles vid förändrade omständigheter med spanmåishandeln i all
mänhet, i synnerhet som stadens handlande och trafikerande, under stadens 
återuppbyggande efter eldsvådan, bland annat jemväl afsett behofvet af större 

Btrattelu öfver Elfsborgs Lan för åren 1847—1850. 5 
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varu-upplagsmagasiner. Hvad artikeln spanmål beträffar, svarar emellertid 
icke denna stad, betraktad såsom afsätlningsslälle, emot det öfverskottsförråd, 
som från landet är eller skulle vara att ärligen afyttra, och kan följaktligen ej 
heller halva i sådan del allt det inflytande på landets kultur och jordbruks
näringen, stadens fördelaktiga läge synes antyda, helst som stadens egen jord 
hel och hållen användes till framalstrande af spanmål och slika nödvändighets
varor, som eljest skulle från landet uppköpas. I staden hållas årligen tre 
marknader, som vanligen äro mycket besökte af trafikerande och hvarvid va
ruomsättningen de sednare åren synbart ökats. 

Undervisningsanstalterna inom staden äro i särdeles godt skick. Den hö
gre apologistskolan, sum började sin verksamhet år 1840, är föisedd med rek
tor och tieune kolleger samt numera äfven tvenne duplikanter, jemle lärare 
i sång, teckning och gymnastik. Den har all tmer och mer t i l lvunnit sig all
mänhetens förtroende, så att lärjungarnas antal nu är nära fyradubbelt större, 
än vid dess förändring ifrån lägre apologistskola. Utom denna läroanstalt 
finnes en vexelundervisningsskola, der öfver 100 gossebarn nu undervisas, äf-
vensom en så kallad flickskola for några år sedan, medelst en dertill dunerad 
fond af 1,(566 B:dr 32 sk. banko, blifvit inrättad för arbetande klassens och 
andra mindre bemedlade personers döt t rar inom detta samhälle. 

För allmän sjukvård har staden icke någon särskild inrättning, men lö
nar i detta af seende stadsläkare och slatskirurg, hvarförutan ena ordinarie pro
vinsialläkaren är stationerad i spaden. 

Fattigvården handhafves af en för ändamålet inrättad komite. Kostna
derna derlor hafva betydligen ökats, så att, oberäknad t inkomst af kapitaler 
ni. m., uppgående till 666 R:dr 32 sk. banko, årlig uttaxering agt rum under 
sednare åren till ett. belopp af 2 ,700 H:dr banko; och torde denna tillökning 
i fattigutgifterna böra tillskrifvas ej mindre ökad omvårdnad för den beiiöf-
vande, än äfven hufvudsakligen den tilltagande inflyttningen af obemedlade 
personer, hvika, då arbetskrafterna börja svika och påräknad förtjenst saknas, 
med sina familjer falla den allmänna barmhertigheten till last. 

Drätselverket förvaltas af en Drätselkammare, jemlikt Kongl. reglementet 
den 20 Februari 1836. Oaktadt de tlera extra utgifter, staden till följd af 
eldsvådan 1834 fått vidkännas, befinna sig stadens finanser i någorlunda godt 
skick, så at t inbördes utskylder till stadskassans förstärkande ännu icke behöft 
åtagas; men sådant lärer ej kunna undvikas innan återstående publika arbeten 
blifvit fullbordade ocb skulden till Riksgälds-Kontoret amorterad. Sedan stadens 
rättighet att uppbära hamn-, b ro- och vågpenuingar af segelfarten förbi staden 
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är vorden öfverlåten på styrelsen öfver segelfartsanstalterna emellan Wenern och 
liafvet, emot 2 ,000 B:dr banko ersättning årligen till drätselverket, har staden 
icke vidare någon direkt inkomst af tolag eller dylika a (gifter. 

Nya byggnads- och brandordningar, uppgjorda och föreslagna efter elds
vådan, hafva i nåder blifvil för staden fastställda, och äro dess gemensamma 
brandsläckningsanstalter emellertid äfven med ansenlig kostnad satte uti ett 
bätlre och någorlunda fullkomligt skick; hvarförutan en frivillig brand-korps 
blilvit organiserad med särdeles lättrörlig attiralj. 

b) Alingsås, först bebyggd af flyktade invånare från det af fienden upp
brända nya Lödese, har år 1619 erhållit sina äldsta privilegier af Konung 
Gustaf II Adolf. Släden är belägen inom Kullings härad emellan sjöarne 
Gersken och Mjören och indelad i 201 hela loniter samt innehar donerade 
5|:dels hemmantal, livilkas arealvidd utgör, förutan skog och betesmark, 574 
geometriska tunnland, som begagnas till åker och äng. 

Stadens tillvarelse beror af handel, fabriker och bandtverkerier samt jordbruk. 
Handelsrörelsen, som egentligen består i utrninulering af vanliga köpmanna-

varor, är inskränkt genom stadens belägenhet nära Götbeborg. Fabriksnäringen 
idkas vid 1 klädesfabrik, 2:ne strumpfabriker, 1 läderlabrik och 2 färgerier. 
Handtverkerierna skötas ined särdeles omsorg, hvilkel företrädesvis gäller livad 
garfveii-, kakelugusinakare- och kopparslagare-verkstäder beträffar. 

Det betydliga jordbruket omkring staden skötes med drift och omtanka, 
och må anmärkas, att här infördes först polatesodlingen i riket af Jonas Al-
strömer, som då äfven anlade planteringar för tobak och färgstofter; men desse 
sednare äro längesedan förvandlade till åker och äng, så att stadsjoiden numera 
uteslutande användes för åkerbruk och boskapsskötsel samt till stor del för od
ling af potates i och för bränvinsbränningen, som utgör en vigtig binäring. 

På landlmannaprodukter saknar staden icke tillförsel, som, vid ofvanbe-
rörde förhållande med stadens eget jordbruk, är snarare öfver än under behofvet. 
Stadens inflytande på kringliggande landsorts kul tur och näringar kan således 
icke vara betydligt och faller åtminstone icke starkt i ögonen. I staden hållas 
ärligen fyra marknader, som äro temligen besökte af trafikerande. 

Inom staden är en lärdomsskola, som helin nes i godl skick, under tillsyn 
af rektor och tvenne kolleger, Ii vilka njuta lön af allmänna medel och enskilda 
donationer samt husrum af staden. Äfven finnes der en vexelundervisnings-
skola, som rymmer 150 barn, gemensam för staden och landsförsamlingarna 
samt grundlagd genom Eders Kongl. Maj:ts frikostig het och några enskilda 
bidrag. För läraren har Alingsås socken anslagit räntorna af trenne små jord-
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lägenheter, som blifvit från Kronan å tervunne; men dessutom saknas hvarje 
annan lönetillgång, än den pastor kan årligen insamla genom frivilliga bidrag 
af församlingarnes invånare. 

Falligförsörjningen, hvarti l l stadens invånare sammanskjula medel, vårdas 
sorgfälligt af en derför inrättad kom i le och har ådragit släden betydliga kost
nader. För helsovården lönar staden en särskild läkare, hvarförutan extra pro-
vincial-läkaren uti det efter 1828—30 årens riksdag inrättade tredje piovincial-
läkaredislriktet här är stationerad. 

Stadens drätselverk förvaltas af en särskild kommission i öfverensstämmelse 
med derom af Eders Kongl. Maj:t faststäldt reglemente; och hafva flera nyttiga 
forbällringar å stadens gater, broar och allmänna platser i sednare aren skett 
genom denna kommissions försorg. 

c) Borås. Släden är anlagd under Konung Gustaf 11 Adolfs regeringslid 
år lr>22, förnämligast med afseende på den rese- och gårdfarihandelsrörelse, 
som derstädes än i dag idkas och hvaraf stadens bestånd hufviidsakligen beror. 
För ölVigt grundar sig della på vanlig bod- och minuthandel, fabriker och 
handl verkerier samt endast i mindre mån på jordbruksskötsel. 

För rese- och gårdfarihandeln, som med drift sträckes till alla delar af 
riket och äfven till JNorrige, uppköpa stadens handlande högst betydliga par
tier af inhemska linne- och i synnerhet ylle-väfnader från Skåne, Halland ocli 
Småland samt äfven frän andra orter, af hvilka ylle-väfnaderne till stor del 
stampas, färgas och beredas inom staden och i dess granskap till Ijenlig han
delsvara; hvarförnlan slädens handlande äro förläggare till eller uppköpare at 
betydliga andelar i de bomullsväfnads-arliklar, som tillverkas i staden och 
egentligen uti den landsort deromkring, hvarest väfnadsindustrien har sitt säle. 
Bod- och minuthandeln med vanliga köpmaunavaror är deremot inom staden 
löga viglig, i anseende till slapel-orteu Gölheborgs nära belägenhet; men om
sättningen på stadens torg med landlmanna-produkter och i synnerhet spanrnål 
är ganska Ullig, så att en stor del af Skarabotgs Läns invånare och de jord
brukare uti Elfsborgs Län, som vanligen afföra deras öfverskotts-spanmål till 
Borås, finna derslädes säker och merendels förmånlig afsättning dels till sta
dens inbyggare och handlande samt dels för det mesta till allmoge och upp
köpare från de staden omgifvande folkrika Irakter, som räknas till 'gårdfarihandels-
dislriklet och i hvilka jorden icke framalslrar nog spanrnål lör folkmängdens 
behof. Af fabriker förljena färgerierna egentligen at t särskild t nämnas, såsom 
varande af större betydenhet. Goda handlverkerier af alla nödiga slag, deri-
bland garfverier med vidsträckt rörelse, saknas icke inom staden; och föröfrigt 
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bedrifvas både fabriks- och handtverks-näringarne med ordning och omtanka. 
Stadens jord användes för det mesta till frambringande af foderväxter och po-
tales, men föga för spanmåls producerande; och synes, vid jemförelse af alla 
dessa förhållanden, slutföljden blifva: att Borås stad, betraktad såsom afsättnings-
ställe, utöfvar i flera afseenden ett nytt igt och betydligt inflytande på kul tur 
och näringar inom så väl Elfsborgs som flera angränsande Län. I staden hållas 
årligen fyra mycket besökta marknader, som verksamt bidraga till varu-omsätt-
ning och trafik. 

U t i staden befinner sig en allmän skola, som föreslås af rektor och kol
lega, och till hvais bestånd staden något bidrager. Nära derintill finnes en på 
stadens bekostnad väl ordnad och underhållen gymnastik-inrät tning; och är 
jemväl i sammanhang med fattigvårdsanslallerna en vexelundervisiiingsskola 
inrättad, der 7 0 till 90 fatliga barn njuta fri undervisning äfven på stadens 
bekostnad; hvarförutan stadens invånare genom frivilliga bidrag underhålla en 
särskild söndagsskola för handtveikslärlingar och andra ynglingar af de indu
striella och arbetande klasserna; hvilkel allt vittnar om den upplysta och n i 
tiska omsorg föi- medborgerlig bildning, som råder i denna stad Fattigförsörj-
nings-anstalterna, i och för sig sjelfva, äro äfven på ganska god fot och ined 
omtanka vårdade; åtnjutande fattighjonen dels underhål l på fattighuset, som är 
rymligt och tillika hyser vexelundervisningsskolan, dels mänadtligl understöd i 
penningar, beräknadt efter större eller mindre behof. Sjukvården bestrides af 
stadsläkare och stadskirurg och dessutom har ena provincialläkaren sin station 
i staden, med kringliggande härader till distrikt. 

Den förhärjande eldsvådan 18V7, som medtog allt livad 1822 års brand 
skonade samt det derelter nybyggda till största delen, hade i allmänhet försatt 
stadens invånare från ett välmående och bergadt i ett skuldsatt och fattigare 
tillstånd; men stadens under sednare åren jemna och lifliga rörelse har, i för
ening med invånarnes omtanka och industr i , betydligen förbättrat ställningen, 
|>aktadt husäga rne ännu häfta för betydlig del af erhållna byggnadslånen och 
Wvånarne gemensamt likaledes för lånet till uppförande af stadens publika 
"yggnader. Emellertid är staden nästan helt och hållet åter bebyggd med vackra 
,Jch väl underhållna hus, för det mesta af träd, ätvensnm planeringen af torg, 
gator och allmänna platser, i öfverensstämmelse med nya regleringen, fortgått 
med oafbrulen drift, så att staden nu företer ett ganska prydligt yttre. 

d) Ulricehamn, har vackert läge vid sjön Äsuuden, ej långt från stället, 
hvarest den gamla staden Bogesuud varit belägen. I anseende till donationens 
uråldrighet saknas all upplysning om hemmantalet på den jord, staden nu 
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innehar ; varande den dock i sednare tider ansedd svara emot 5 mantal, och 
utgöres den af 6 4 tunnland 14 kappland öppen åkerjord, 410 tunnland 8 
kappland ängsmark och 1,115 tunnland 8 kappland skogs- och betesmark. 

Lika med Borås idkar Ulricehamn rese- och gårdfarihandel, som äfven 
utgör egentliga grunden för stadens beställd, i öfrigt beroende af vanlig stads-
maunahandel samt fabriker och handtverkerier jemte något jordbruk. 

Stadens folkmängd Sr sedan sista berättelsen afgafs minskad med 155 
personer. Delta härleder sig deraf, att större delen af den handelsbetjeuing, 
som varit af stadens handlande använd vid iese-handels bedrifvande, utflyttat 
från staden lör att idka den heinmansbrukande allmoge på landet tillkommande 
gårdfnrihandel lör egen räkning. 1 någon mån äger samma förhållande rum i 
Borås, allt i följd af Eders Kongl. Maj:ts nådiga Förordning den 19 Januari 
1847, hvarigenom, på sätt ofvan är antydt , åt den gårdfanbandlande allmo
gen blitvit förunnade icke till fullo, men nära nog enahanda förmåner, som 
s tädemes resehandlamle enligt förra författningar ägt. Då de sednares betje-
ning sällan varit, såsom desse författningar föreskrifva, boende och effektivt i 
tjeiist hos sine husbönder, utan endast der skattskrifne, har nämnde Kongl. 
Förordning, långt ifrån att leda till någon minskning för ifrågavarande han-
delsnäring i det hela, endast reglerat densamma till ett naturligare förhållande. 

Stadens öfriga handel är mindre betydlig och handtverksrörelsen ringa 
samt jordbruket, som annars med omsorg skötes, ej heller af särdeles mycken 
betydenhet. Tillförseln af spanmål, egentligen från Skaraborgs Län, och af 
viktualier från den staden kringliggande landsort är mer än tillräckligt sva
rande emot behofvet för staden; dock t iy te r det oaktadl icke afnämare, eme
dan stor del af invånarne inom de tillgränsande häruderne, som halsa rättig
het till gårdfarihandel och den utöfva, årligen köpa spanmål. Staden är såle
des icke utan fördelaktigt inflytande på kultur och näringar uti de landsorter, 
som derstiides söka och finna afsättniug för öfverskotts-produkterne af deras 
jordbruk och industri. Tre marknader hållas årligen inom staden, hvilka anses 
bidraga till trafikens Hivande. 

Af de i staden belintlige 3 fabriker är endast den under sednare åren 
anlagda tapet-fabriken af någon betydenhet. Dess verksamhet är i stigande 
och tillverkningsvärdet för 1850 uppgifvet till 34,980 R:dr. 

E n i staden befintlig allmän skola, till hvars underhållande slädens in
vånare bidraga, skötes af rektor eller skollärare, som tillika är komminister. 
Dessutom är en folkskola, förenad med söndags- och handtverksskola, i staden 
inrättad för omkring 7 0 barn och underhålles ensamt på stadens invånares 
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bekostnad. För helsovården lönar staden egen läkare och den fjerde efter 
1844—45 årens riksdag i Länet tillsatte provincial-läkaren är dessutom sta
tionerad uti staden, med kringliggande härader till distrikt. Fattigförsörjningen 
bestrides till någon del genom räntan på en af Eders Kongl. Maj:t leninad gåfva 
och för öfrigt genom nödiga sammanskott af stadens invånare. 

e) Åmål. Efter 1846 års brand hafva de afbrände 31 gårdarne åter blif-
vit bebyggde ined till en del prydliga stenhus. Utom 10,000 R:dr, af Kongl. 
Maj:t i särskildt nådigt bref den 22 Januar i 1846 auslagne till lån ål sådane 
näringsidkare, som genom branden råkat i ögonblicklig förlägenhet, beviljade 
Kongl. Maj:t genom särskilda nådiga bref den 6 Maj 184(5 dels 30 ,000 R:dr 
till lån åt branskadade fastighetsägare och dels 5,000 R:dr till verkställighet 
af ny tomlreglering, genom hvilka medel de branskadade invånarne blifvit 
salte i tillfälle ånyo uppbygga den afbrända delen och återtaga sin verksam
het, så alt ölägenheterna af branden icke för framtiden kunna verka allt for 
iljupt och störande. 

Åmål har, liksom Wenersborg, fördelen af ett godt läge för trafik med 
hamn vid W e n e r n ; och grundar den silt bestånd hufvudsakJigen på handel 
och sjöfart samt i öfrigt på handtverkerier och jordbmksskötsel. 

Handeln beslår uti miuutrörelse med vanliga kopmannavaror, deraf för
laget tages från Götheborg, och sjöfarten har lili föremål dels detta förlags 
transporterande saml dels fraktresor med jern och trävaror för Dahlsland och 
^Vermlands bruksägares räkning. Om handelns och sjöfartens tillstånd samt 
orsaken till dess förmenta aftagande gäller hvad som är anmärkt i lika ämne 
lör Wenersborg. 

Handtverkerierna äro icke särdeles betydliga, men förse likväl staden och 
kringliggande landsbygd till en del med handtverksarbeten. Jordbruket går 
endast ut på att frnmalslra säd och foderväxter till husbeliof samt skötes 
med omsorg. 

På stadens torg och tre årliga marknader är tillförseln af spanmål och 
viktualier från angränsande delar af Dahlsland och Wermland liflig samt mer 
ä" tillräckligt motsvarande konsumtionen inom staden; för hvad som öfver-
skjuter infinna sig dock gemenligen aftiämure från tillstötande skogs-och bruks-
trakter. Stadens tillvarelse är således icke utan vigt för landsbygden derom-
kring genom befordrande afsältning på produkterna af dess kultur och näringar. 

I stället för den förut befintliga enda pedagogien med stadens kommini
ster till lärare, har år 1836 öppnats dels en lärdomsskola, hvars två första 
klasser, som intagit vid deras öppnande omkring 40 lärjungar, till en början 
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blifvit försedde med lärare, dels ock en folkskola, deri 80 å 90 barn efter 
vexeiundervisnings-method handledas. Lärdomsskolan uuderhålles genom slals-
anslag med vanligt biträde af staden och folkskolan hufvudsakligen genom al-
kastning af donationer. 

För sjukvården lönar staden, gemensamt med ägarne af närliggande bruk, 
en speciminerad läkare. Faltigvårdeu handhafves af magistraten och utsedde 
komiterade samt är för stadens invånare ganska kännbar, inlilldess uppkommen 
tvist om en till förbättrade fattigvårds-anstalter donerad fond kan hinna slut
ligen afgöras. 

Stadens drätselverk, som förvaltas af en särskild komilé, njuter i årlig 
inkomst af sjöfarten, såsom hamn- och vågpenningar, per medium omkring 
400 R:dr. 

Wenersborg, i Landskansliet, den 31 December 1851. 

B. C. BERGMAN. 

C. O. Almqvist. Joh. Ryding. 



TABELL för Städerne inom El f sborgs Län. 

Elfsborgs Läns Landskontor den 31 December 1851. 

Carl Aug, Xfyding, 



K A L K Y L till utrönandet af ungefärliga medelvärdet på tillverkningarne vid de i Elfsborgs Län belägna Jernbruk 
och Förädlings-Verk. 

Elfsborgs Läns Landskontor den 31 December 1851. 

Carl Aug. Ryding. 

ÖFVERDRAG. 

Således 12 st. Bruk med 25 .Stångjernshamrar. 
8 st. dito med 8 Ämneshamrar. 



TABELL för Landet inom Elfsborgs Län. 

Eirsborgs Läns Landskontor den 31 December 1851. 

Cart Ang. Myding. 





S a m m a n d r a g 
öfver Elfsborgs Läns Markegångs-Taxor för nedanskrifna år. 





Elfsborgs Laos Landskontor den 31 December 1851. 

Carl Aug. Hydittg. 



S a m m a n d r a g 
öfver Mantals-Längderne uti Elfsborgs Län för åren 1848, 1849, 1850 och 1851, utvisande folkmängden 

vid slutet af hvarje nästföregående år, eller 

Elfsborgs Läns Landskontor den 31 December 1851. 

Carl Aug. Ryding. 
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