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Berättelse 
om Elfsborgs Läns tillstånd år 1822. 

Länets allmänna Beskaffenhet: 

^ötzebo och Wedbo Härader, som ä Dahls Land gränsa inti l l 
Wermeland/ Norrige och Bohus Län, bestä af höga och ssogrika 
bergsträckor, som mellan sig bilda större och mindre dalar, hwilka, i 
afseendc pä jordmoncn, äro af ganjka ffiljaktia beffassenhet. Stör, 
sta delcn af detta Land utgöres af sandjord, pä nägra stallen blan¬ 
dad med lera, och är i allmänhet mindre bördig; men i synnerhet 
emot Norrffa gränsen är jordmonen swag och föga fruktbar. 
Wahlbo Härad, som ä Wästra sidan stöter til l Bohus Län är 
äfwensä bergigt/ som förstnämde Härader; hwaremot öfriga de« 
len af Dahls Land, utgörande Nordahls och Sundahls Härader, 
har en jemn och slät belägenhet, widlyftiga Hkerfält samt god och 
bördig jordmon, till det mästa bestäende af lermylla. Sjön We« 
nern begränsar Dahls Land ä ena sidan i hela des sträckning frän 
Wermelands gräns ända till Wenersborgs Stad; och utom dest 
finnas mänga andra större och mindre Sjöar, bland hwilka Stora 
Lee utmed Norrjka gränsen i synnerhet förtjenar att anmärkas. 
I Westergöthland är den landsträcka, som omgifwer Götha Elf, 
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bäde wacker och fruktbar. Radande jordmonen är här ömsom lera 
och swartmylla; men ju längre man närmar sig Länets gränser 
mot Halland och Smäland, desiomera finner man bördigheten af-
taga. - Jorden i detza trakter bestar allmänneligen af sand och 
swag mylla, som aifwer mindre lönande afkastninq; och wisia Or-
ter, jäsom Wedens, Bollebygds, Äbs och Kinds Härader, jemtc nä-
gon del af Mark, äro äfwen bergiga samt uppfyllda med Sjöar, 
Motzar och Kärr. 

Pä atffittiga M e n hafwa enssilda Jordbrukare med god fram-
gäng werkställt odlingar af Mosiar och Kärr, i förening med af. 
tappning samt rodjning af eländig mark; men fäsom ett företag 
af widsträcktare omfattning och mera wäsendtlig nptta för det all¬ 
männa, bör i synnerhet anmärkas, en fortidet ar påbörjad uttapp-
ning af den sä kallade Tygjesjön i Tpdje Socken och Tötzbo Härad, 
kwllket foretag, ehuru ännu icke fullborradt, fortsattes under led¬ 
ning af Ofwerste-Lieutenanten och Riddaren E. Norlin, samt synes 
lofwa en glinsta stor winst för de Hemman, hwilkas ägor omqifwa 
berörde Sjö och genom detz bctydcliga sänkning komma att befri-
as frän den ärliga öfwerswämning, som förut hindrat deras odling. 

Inwånare: 

Folkmängden utgjorde sr 1817 i hela Länet, enligt sista 
Mantals-Langderne: 
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Hwaremot antalet uppgätt är 1821 t i l l : 

Folkmängden är sälunda i tilltagande, hwaltill orsaken torde 
igenfinnas uti Hemmanens klpfnina i mindre delar och en allnä:»-
nare odlingcfict, jeutte Vaccinalienens framgäng och en större c,n-
tanka för härjande farsoters bänunandc. 

Folkets bildning fortgår under des Lärares incerde 
cch ledning: — Der den är wärdad, saknas icke förständ och bö¬ 
jelse för ordning, äfwen hcs Allmogen. — Sedligheten röjer sia 
olika pä olika ställen, i den mon smak för starka drycker mer och 
mindre inrotat sig; och ehuru det synes, som närbelägcnheten till 
Städer närde denna smak gencm lättheten för Allmogen att under 
detz ofta förnyade resor till sadane ställen ätkomma bränwin, kan 
likwäl nägon bestämd jkilnad, i anseende till Orterne, icke antagas. 

Uti Häraderne rmkring Boräs och Ulricähamn räder mycken 
fiit och idoghet, päkallad af det swagare jordbruket, som ej gifwer 
tillräckelig näring ät Inwänarne. Wälmägan är ock i desia trak¬ 
ter mäst allmän, ehuru Länets öfrige delar icke sakna tillräcklig 
utkomst, hwars förwärfwande ä de mindre fruktbara trakter af 
Dahls Land underlättas genom folkets wana wid ett högst spar, 
samt och tarsiigt lcfnadssätt samt tillfälle att genom ssogseffecttrs 
afsalu till en dcl fylla bristerne i Åkerjordens afkastning. 

Under den tid, dä Gärdfariehandel utan undantag fickutöfwas 
i de dertill berättigade Härader af hwar och en, som för Hem, 
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mansbruk kunde läta ssattstrifwa sig, förmärktes stundom brist på 
Arbetsdrängar i de Orter, der nämnde handel wanligen idkas; af-
wensom tillräckligt antal tjenstfolk af Qwinnokönet i senare ären 
saknats uti Marks Härad, efter det bomulls-iväfuaden der kommit 
i bruk, emedan mänga ansett sig erhälla en rikare och mindre mö-
dosamt förwärfwad förtjenst genom denna Handaflöid, för egen 
räkning utöfwad, än medelst antagande af tjenst hos andra; men 
hwad Mankönet angör, torde bristen numera upphöra, sedan Kongl. 
Maj: t genom Detz Nödiga Kungörelse af den 5:te sistledne Juni 
stadgat, att Gärdfariehandels-pas icke fä utdelas till andra af All, 
lnoqen, än sädane, som redan fpllt Tjugutwä ärs älder. Tjenste. 
folkets löner utgöra öfwerhufwud för Drängar frän och med Tret¬ 
ton Riksdaler 16 ff. till och med Trettiotre Riksdaler 16 st. samt 
för Pigor frän och med Fem R.dr 16 st. tlll och med Åtta Riksda¬ 
ler Banko, utom diverse klädespersedlar; — dagspenning för Jord¬ 
bruksarbetare, pä hwilka tillgäng i allmänhet icke saknas, är 12, 
16 a 20 ff., efter ärstiden och arbetets beskaffenhet. 

Näringar: 

Åkerbruket år öftveraät i stigande. På Dahls Land och 
norra delen af Westergöthland har wid större Egendomar samt hos 
de siäste Ståndspersoner wärcibruk blifwit antagit; och Allmogen 
i detza Orter synes benägen att följa detta efterdöme, sä att om¬ 
byte af foderwäxter och säd nu pä ätffillige ställen äfwen af den 
lägre Iordbrukare-ClaZen begagnas. — I allmänhet trädes här en 
fjerdedel eller femtedel af öppna Åkerjorden och det öfriga besäs med 
en del Hwete, 12 delar Höst- eller sä kallad Larsmästoräg, 11 delar 
Korn, 108 delar Hafre, 12 delar blandsäd af Korn och Hafre, 4 
delar Arter och 12 delar Potatoes. — Deremot fortfara inwanar-
ne i södra trakterne af Länet ännu att nyttja det der af älder 
brukliga Ensäde, med undantag af nägra fä Ständspersoncr, som 
träda sin jord, dä tre fjerdcdelar dcraf besäs, en fjerdedel med 
LarsmäZoräg och hälften med Kony Hafre och Potatoes. — Orsa, 
den till det allmännast antagna Ensädet, bestäende wanligen af en 
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fjerdedel Wärräg rch Korn samt tre fjerdedelar Hafre och Potatoes, 
mäste sckas dels i jordens instränkta rymd och dels i detz magra 
beskaffenhet, som gör den mindre fruktbar för annat, än swagare 
sädesslag, — 

Trädgårdswäxter finnas i betydenhet endast wib större 
Egendomar; och Lin odlas icke eller utöfwer husbehof, utom i Marks 
Härad, der skörden af sädant säde utgör ett hufwudsakligl ämne, 
til l beredande af folkets wälständ. Hampa nyttjas ganska unga; 
men Humle har frän längre tid tillbaka i pmmghct blifwit odlad i 
Dahlstogs Socken af Nordahls Härad, der den ännu gifroer en 
lönande afkasining och afpttras inom angränsande Ort, hwarcst 
Humteplanteringen, likasom i öfrige delar af Länet, icke särdeles 
brukas. K u m m i n wärer wild pä Ängarne i äffinigc trakter 
och stördas a Dahls Land fä fiere ställen till husbehof rch af-
yltring. 

Sädesproductionen ökas ärligen genom tillwärlande 
odlingar och ett forbättradt brukningssätt samt är i de scmmanta 
delarne af Länet, till den grad mer, än tillräcklig för Ortens behof, 
att omkring en sjettcdel af spanmälsfförden kan anses gä till af-
salu. — I de magra trakterne af Westergothland är äter sädes-
tillgängen, i anseende till folkmängden, icke fwarande emot behof-
wet; men denna brist fplles lätt genom tillförsel frän Skaraborgs 
Län, i förening med en ymnigare störd af Potatoes, som nu mera 
i stor myckenhet odlas. — Den inom Sncrige i senare tider nnx-
ket begagnade Engelffa metkod att genom fiähackning aftaga och 
förbränna grästorfwan, och derefteri affan utsä Säden, har äf-
w:n mycket inom Länet blilwit anwänd. Detta odlingssätt, dä det 
begagnas med omtanka, sä att jorden icke utmagras genom ftera 
skördar, inan den igenläggcs, och hwarom upplysningar äro atl-
mänt meddelade, bidrager i bsgst betydlig mon till jordbrukets ut-
widgande och Nybyggens anläggning ä oländig mark, emedan den 
medellösa arbetsfiiten hsrwid ensam "förmär bereda Odlaren en pm-
nig störd, som rikcligen ersätter dc§ möda. 
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Nägre owanliga förbättrade methoder och redstap för jordens 
häfd äro wäi icke ännu antagne; men den egentliga Iordbruksred-
stopen, Plogen och Harfweu bringar dock i allmänhet af hwar 
och ens omtanka i det stick, att ändamälet, jordens redning, wid 
dess begagnande uppfyllts Äkerbrukct. allt mer och mer oberoende 
af äldre wanor och fördomar, räknar sin tillwärt frän en senare 
tid, och fortgår pä ett sätt, som för framtiden lofwar mycken full» 
komlighet. Dä man undantager tröffmachiner, sem wid större 
Egendomar mera allmänt begagnas, finnas icke nägra mechaniffa 
inrättningar till arbetskrafters besparande ännu wara i bruk' 
men i Bollcbyggds Härad har en kunnig Landibrukare anlagt och 
Nyligen fullbordat ett wattenwerk, som med ett kjul drifwer en 
Tröff-, en Hackelieffärings- och en Linbräkningsmachin. Om denna 
sistnämnda lyckas, synes den, såsom mindre kostsam och äfwen för 
handkraft anwändbar, kunna medföra mpckcn fördcl i en Ort, der 
Linodlingen idkas, emedan Linet ej behöfwer rötas och säledes bör 
bliflva hwitare och starkare. 

Boskapsskötseln, utgör en hufwudsakllg del af Lan. 
dets näring. A Dabls Land och äfwen ä de fieste ställen af We-
ftergöthland är fodertillgängen, eburu icke allestädes fullt swaran-
de cnlut öppna äkcrjorden,' likwäl oftast tillräcklig för bcbofwet; 
och i allmänhet gifwcr Latugärdsafkastningcn för Allmogen en lö-
nande inkomst. Bränwinsbränningen, wid bwars ulöfwande Po-
tatllesstörden mycket begagnas, utgör ett betydligt stöd wid Krea-
turens utfordring. — B e t e s m a r k e r n e äro mer och mindre 
goda, i män af jordmonens beskaffenhet, men ä Slättbpggderne i 
allmänhet icke tillräckliga för att lnla Sommaren öfwer lemna godt 
bete. Stallfodring brukas endast under wiutermänaderne samt 
höst och wär. — Kreaturen äro af liten, men god race. hwars 
widare förädling synes ankomma pä ängsculturens tillwäft. Wid 
Ladugärdsjkötstln saknas icke erforderlig drift och omtanka. 

Skogar finnas af stor widd och betydenhet, serdeles ä Dahls 
Land 
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Land samt i Wedens, Bollebyggds och Kinds Härader af Wester-
qothland. Dotza äro till masta delen enskilda och begagnas dels i 
samfällighet, dels storstisiade och äfwen pä nägra ställen enstiftade. 
Kronans Skogar, som äro 3:ne Kronoparkar samt Femton Al l , 
männingar, sta under uppsigt af tillförordnade Iägeri- och Skogs-
betjente och anwändas i mon af tillgängen/ till understöd for skog, 
löse Hemman, efter behörige utspningar. Da behofwet sä fordrar, 
fridlysas desa Kronans skogar pä längre och kortare tider, ti l l 
beredande af deras äterwäxt; — men oaktadt alla möjliga atgär, 
der för en noggran bewakmng midtagas, kunna förödande awerk, 
ningar likwäl icke förekommas, i anseende till Skogs- och Iägeri-
betjeningens otillräcklighet för ändamålet- I allmänhet är hus-
hällningen med enskildas ssogar alldeles icke sparsam. — Ett omätt-
ligt swedjande och mindre noggranhet wid förefallande hpggen bi-
draga synnerligast till deras förminffning, jemte en inrotad wana 
att häldre nedhugga det friffa wäxande trädet, än till bränsle an-
wända det nedfallna. Skogsrödjning är ganska sällsynt. Bränn» 
torf är pä de flesta trakter i Länet att tillgä, ehuru den icke mycket 
begagnas, utom i Gäseneds och Kultings Härader, der nöden twin, 
gat till ett mera allmänt anwändande af detta nyttiga ssogsbespa-
ringsämne. 

Husen uppföras här i Orten »vanligen af träd, men bygg< 
nadSsättet har i senare tider sä wida »vunnit förbättring, att af-
,ven Allmogen nu inrättar sina hus mera höga och rymliga, än 
fordom, fastän nägon regelmässig byggnadskonst egenteliaen icke 
iakttages. S t ä n g se ln werkställes ocksä i allmänhet pa stogens 
bekostnad; dock har bruket af stenmurar de sista ären mycket till. 
tagit. 

Bergsrörelsen består i Stängjerns- och Manufactur, 
smiden. Af desia, hwilkas hela antal finnes i sammandrag upp¬ 
tagit uti bifogade Tabell, äro en Slälugn, nio Stängjernshamrar, 
fpratiotre Knip- och Spikhamrar, fem Ämneshamrar, en Plät-

2 
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hammare och en Slätthammare a Dahls Land, samt 2:ne Stal -
ugnar, ett Manufacturwerk, adcrton Knip- och Svikhamrar, 2:ne 
Umneshamrar och en Räckhammaro, jemte 2:ne Kopparhamrar i 
Westergöthla..d. Utom detta är, dä en ostadig winter förswärat 
anstassandet af tillräckeligt Ko l wid en del Bruk, hafwa i se-
mre tiden Brukshandteringen blifwit drifwen med mycken fram, 
aäng och en icke obetydlig winst för deras ägare, i synnerhet pä 
Dabls Land, der närbeläienbeten till sjön Wenern för dc sseste be-
tydligt lättar sä wäl tillförsel af Tackjern frän Bergslagen uti 
Wermeland, som ock tillwerkningarnes a fattning pH Götheborg. I 
Westerocthland inäste deremot alla transporter ffe landwägcn och 
Vruksröielsen är säledcs i den Orten wida mindre lönande. Pä 
skogar för ofroannäinnde Bruk är i allmänhet icke näqon bri t t ; 
ock Allmogens fortjenst qcno:n kolning och körstor för Brukens 
räknina, m droerkar lnlf.rudsakeiigen tisl desi bergninq i Skoas, 
dnagdcn; Äfwensom Bruken i sin mon bidraga, till Dpanneiuäls-

På Dahls Land baf!va funnits 2 ne Silf ircrqrufwor, en i 
Tölibo och en i N ^ a ^ I s Här.ir, samt en Koppar^rufw^ i W.chl-
bo .härad, luviika all-i f:än la.:5:e l>o tillbaka want ödelaqde; — 
och " i ett be^ uti 2)t':ks Härad ffall äf:ven Sil!'wel!ua!m wid 
sordoin annäuv un^crsckiii!!^ bliftvit l!xptäckt; men näqot säkelt 
resultat af cn sådan undcrsckiuna. är icke käildt. Troligen har 
mcm anfttt antinaen malmen icke clifwandc eller ock den i berörde 
Ort warande ringare ffogsttllgäna. hindcrlig för en Grufwas an« 
i äggande. 

På olika tider s-afwa ätstilliqc försök warit gjorde ti l l upp» 
arbetande af Iernmalinstrck, hwaraf cn mängd wisa siq i beraen 
vä Dahls Land, Desia försök hafwa likwäl afiupit utan fram-
aänq, emedan inkomsten icke swarat emot kostnaden; men i senare 
aren kar öfwer-Fält-Läkaren och Riddaren Kewcnter änpo börjat 
ert lika arbete uti 3:ne dels förut ödelagde och dels änyo upptag¬ 
ne Grufwor i Tötzbo Härad. Den cua af dem är redan upparbe-



1 1 

tad t i l l omkring trettio famnars djup, utan att nägcn lönande er» 
sättning ännu wunnits, hwilket härrör deraf, att malmen döljcs 
under allt för stor myckenhet af cdugliga stenaltcr. 

Uti Wcdbo Härad erlälles sämre T e l g s t e n , swaraf ti l l 
afsalu förfärdigas Milstolpar och Wägwisare, jemte Grptcr och 
andra kär i l ; och ett annat dylikt Stenbrott, ehuru icke bcgacnadt, 
finnes i Wahlbo Härad. S k i f f e r , som nyttjas ti l l takräck, 
ning. finnes inom Nordahls Härad, hwarcst äfwcn Allmogen, med 
icke ringa förtjenst, upphugger och afntlrar Qwarnsicnar af en 
dcrtill tjcnlig stenart, som är att tillgä pä ficre ställen i bergen; 
hwarjemte Kalkstensbrott pä ett och annat ställe begagnas. 

Fabriquer å Landet äro endast twcnnc Bomussspinncrier 
i Wädtle och Flundre Härader Desia drlfwas >ucd mnckcn om» 
sorg och sytzelsätta dagligen ett stort antal Arbetare, hwarnll b-irn 
med fördel anwändas; men swärigh^ten att af tillwerkninqarn? 
undcrsälja priset s det frän England inkommande Bomullsgarn, 
i förening med en trpckanoe pcnningebrist, hindrar ganska mpcfet 
nämnde Fabriquers ti l lwärt och förkofran. — I K in ts Härad fin¬ 
nes ett Glasbruk och i Ahs samt Marks Härader äro 2:ne Pap. 
persbruk, ftm hafwa temligen qod afsättning, utan att likwäl nä-
qot egenteligt inflytande pä Åkerbruket eller andra Nä:ingår deraf 
kan beräknas. En Terpentins- och Kimrcks-Fabrique är nedlagd 
wid Wiskafortz i Mark ; hwarjemte Ägaren af Rnsthallet Bosi-
gärden i samma Härad »vunnit rättighet t i l l anläggande af ett 
Oljesiageri, .fastän denna rättighet ännu icke blifwit begagnad. 
En sädan inrättning här i Länet finnes äfwen i Tötzbo Härad pä 
Dahl . der den drifwes med fördel. Nägra fiera werk och inrätt¬ 
ningar äro icke att omnämna, utom de i Tabellen anteknade Te¬ 
gelbruk, Wadmalsstampar och Qwarnar , jemte nägra Läder-
Galfwerier, ett mindre Färgen, ett Kritpikbruk och en Kakelugns» 
Fabriqve af ringa betydenhet. 

Bi-Näringar, hafwa i Bergstrakterne af älder warit 
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Kolning, Sägning samt bränning af Tjära och Beck, sssom enlige 
med Ortens läge och natur-tillgangar. A Wenern idkas en betyd-
lig segelfart med Iern- och Trädwaru-transporter frän Werme-
land och Dahls Land till Götheborg och äterfraat af desia Orters 
Stadsmanna.behofwer. Stora L̂ e och öflige mindre Insjöar, sam-
manbundne genom större och mindre strömdrag, begagnas till ftott-
ning af Timmer och andra Trädwaror, hwilka dels föryttras till 
Udvewalla och Norrige, dels öfwer Wenern widare afgä till Gö-
thcborg och de i Götha Elf anlagdeWägwerk. F iske idkas me-
ra betydligt och äfwen till afsalu i Wenern och Götha Elf. — I 
mindre Sjöar och större Wattendrag gagnas det till husbehof af 
strändernes Inwänare. I de mindre fruktbara Orterne fönvärf-
war Allmogen genom körsior nägcn, eburu ringa, behällen förtjenst. 
Pä fem serstilda ställen i Kinds och Redwägs Härader kokas 
P o t t a s k a , som med nägorlunda winst afpttras i Götheborg. 
S a l t p e t e r - lillwerkningen har i senare aren ganska mycket 
tilltagit, sedan nyttan deraf mera allmänt blifwit känd; men ännu 
har denna näringsgren likwäl icke hunnit nog fullkomliqhet. — 
Af Ahle och Bjerke Häraders Allmoge idkas nästan allmänt Tim-
mermans- och Murmästarehandlwerket, till utöfwande hwaraf, den-
na Orts Inwsnare sommartiden företaga ganffa widsträckta ut-
wandringar- I södra delen af Westergöthland tillwerkar ster All-
mogen ä nägra ställen allehanda grofsmiden, jemte Korgar vch ät-
stillige trädwaror, hwilka dels genom Gärdfari-Handlande och dels i 
Marknader försäljas. —De hufwudsakligafie handaflöjderder i Orten 
bests likwäl uti wäfnader, till förfärdigande hwaraf Marks Hå-
rads Allmoge i synnerhet wisat mycken fficklighet. — Fordom in¬ 
skränkte sig denna handlering til l blott Linnewafnader, bwarps af-
gängen dä war ganffa stor; men nu mera wäfwas ockss Bomulls¬ 
tyger dels för betalning och dels till afsalu. I anseende till min» 
ffad afsättning af ssdane wsfnader, synes likwäl tillwerkningen 
deraf wara i aftagande; och det torde således wara att förmoda, 
det förädlingen af Linet, som utgör Landets egen product, små-
mngom stall älertaga sitt företräde, hwarigenom folket sättes i 
ttörre oberoende af främmande tillhjelp, enår en skav omtanka 
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för marans godhet snart lärer förmä att göra Linnewäfnaden li¬ 
ka begärlig, som den tillförene warit. 

Handel drifwes med Spannemäl, Kreatur, Ladugärdsalster 
och Skogseffecter, som afsättas i angränsande Städer och ä Mark-
nåder. — Tillräckelige wägar för detta behof äro redan i Orten 
anlcia.de; och den, pa Kongl. Majtts Nådiga Befallning, nyligen 
inrättade, genom en del af Wedbo chärad till Norrsta gränsen, 
har ndan beredt och stall otwifwelagtigt i framtiden bereda sior 
fördel genDm en. lättad communtcation med Norrige. Skogs-
effecter transporteras äfwen sjöledes frän Dahls Land och afytt-
ras dels i Westergöthland och dels i Götheborg. Författningarne 
om en friare handel med trädwaror bidraga ganska mycket till 
denna rörelses listighet. 

Ehuru sju Härader i Westergöthland erhsllit rättighet t i l l 
Gäldfarihandel, är det likwäl endast Kind. Redwäg och As, 
hwilkas Inwänare i allmänhet begagna en sädan rättighet. Dessa 
Gardfari-Handlandes antal utgör wanligen nägot öfwer Sefhun-
drade och utöfningen af deras handelsfrihet bidrager hufwudsak-
ligen till folkets wälständ genom det tillfälle, den lemnar till for. 
yttring af Ortens tillwcrkningar. Ett swagt och inskränkt jord¬ 
bruk gör äfwen denna widsträcktare näringsrättiahet oumbärlig 
för Ortens beständ, utan att föranleda till nägot åsidosättande af 
Landtmannens egentliga göromäl, hwilka här icke desto mindre 
stötas med all den drift, som Landets läge och bestaffenhet möjli, 
gen kunna medgifwa. Den i Kongl. Majtts Nsdiga Kungö-
relse af den 5:te sistledne Juni lemnade tillätelfe för Allmogen, 
att idka Gärdfarihandel pä Norrige. har få nyligen tagit fin bör-
jan, att nägra egentliga werkningar deraf ännu icke kunnat misa 
sig; men otwifwelaktigt är det dock, att denna frihet stall göra Han-
deln ännu mera lifiig och i samma mon öka afsättningen af 
Landets producter. 
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Politisk Författning: 

Kammarwerk: I senare tider hafwa. inga Hemman här 
i Länet förfallit i ödesmål, hwaremot lwenne Odeöhemman bli 'nit 
änyo Skatllagde; äfwcnsom ätta Npbpggen de sista ftm aren ua-
dergätt skattläggning; hwarförutan Kronans inkcmftrr ökas ge¬ 
nom räntor, som, till följd af Kongl. Kammar-CoNegii Bref den 
16 December 1818, ssättas Husbchofs-Qwarnar, dcraf ett be:pd-
ligt antal i Länet finnas. 

Hemmansklyfningen spncs nästan ärligen tilltaga, 
serdeles ä Slättbnggden, och har i ej ringa mon bidragit till Landt-
brukets förbättring samt en ökad production af Spannemäl och 
Kreatursafwel. I dc ffogrika, bergiga och ojemna trakter af La 
net begagnas mäst storskiften, säsom lämplige for Ortens natur 
och läge; men der marken är mera jenm och siät hafwa Enfkiften 
med lika mycken fnungäna, som fördel, blifnxt werkstallde, sedan 
Allmänheten småningom fätt wänja sig wid och fattat förtroende 
för detta delmngssätt. 

Wattenwerksrättighet till uppdämning hindrar pä 
nägra fä stallen eljest möjliga odlingar; men Wattenwerkens oum-
bärlighet uppwäga oftast Jordbrukets förlust härutinnan. 

Af de i Länet befindtelige Krono.Hemmalr tillhöra Fyra och 
ett fjerdedels Mantal omedelbarligen Kongl. ?Naj:t och Kronan: 
Ett hälft Mantal Säteri, Ett rch ett fjcrdedels Mantal Frälse, 
Nio Lagenheter och Sex Qwarnar äro anstagne till allmänna Bo-
lag; och Tjugutwä vch ett sextondels Mantal Frälse samt Tre 
Qwarnar disponeras till understöd för fromma Stiftelser. 

Stats-bidragen äro egentligen icke till hinder i n ä M 
yrke genom den tyngd, de directe medföra; men de werka ofördel-
aktigt pä närinaarne, i den mon de äro beräknade pä Närings-
idkarens omtanka att förbättra sin handtering. 
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För den egentliga Landtbrukaren Hro de Statsbidrag minst 
betungande, som fä utgöras i persedlar cch med arbete. — Uti 
de Socknar af Wedbo Härad, som äro belägne närmast Norrsta 
gränsen, litgä Skatterne med större swarighet, än annorstädes, 
emedan afsättning för Inwänarne pä deras waror saknas, i an¬ 
seende till aftägsenhet frän Städer, dit de hafwa länga och beswär-
liga wägar. 

Skjuts- och Inqwarterings-beswären stä här i ett 
jemförligt förhällande till andra Orters och den skiljaktighet, som 
uppkommer af belägenheten, afhjelpes, sä widt möjligt är, genom 
de utwagar, 1791 års Kungl. Tagordning medgifwer. 

Uti hit hörande Tabell äro Hemman, Werk och Lägenheter 
uvptagne efter Icrdboken; utsäde afkastning och underhällnc'krea¬ 
tur b. räknade till medeltalet af kände förhållanden i serstildc Or, 
ttr; uppstattadt wärdc, Bewillning cch ständige Räntor anförde 
efter Kronc-Uxpbördshandlmgar och förwandlingarne utsatte, en-
Ngt buagda uträkning af fem ärs Markegängspriser. — 

I afseende på Kmkte.underhället, är följande beräkning fö l jd 
mmligen: 

För en Soldat wid Elfsborgs och Westgötha Dahls Kongl. 
Regementen: 
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For en Soldat wid Wesigötha Kongl. Regemente, reduceradt 
frän Cavalleri, likasom förestäende, endast med tillägg af Twä R:dr 
24 st. för Trosi-Patzevolancen, emedan Augments-rantan i allmän¬ 
het kan anses swara emot Häst-Vacanceafgiften. 

För hwarje af de i Länet »varande indelte Bätsmän, 87 till 
antalet: 

Clericiets aflöning, upptagen efter inkomne underrättel¬ 
ser, jemförde med FörfatlNtuaar och gällande Contracter, har bc< 
funnits öfwerhuflvud utgöra pa helt Hemman till Pastor Fjorton 
R:dr 4o ff., till Comministrar och Församlings-Adjuncter Fem 
R:dr in ff. samt till Kprkobetjening En N:dr io ss. eller tilliam, 
mans Tjligu-En R:dr 12 ff. Vanco. — Fattigirärden är beräk¬ 
nad, efter inedeltal af ätssillige olika afgifter, till Fpra R:dr 8 ff. 
pä helt Mantal. 

Skjutsningen bestrides med fpra Hästar af hwarje der-
iftän icke befriadt Hemman; men dä Reserve, och Fängffjuts, som 
här i Länet utgöres, kan anses ersatt med den betalning, som der, 
före erhälles, har endast Kronojkjutsen blifwit säsom onus upp¬ 
tagen till fyra resor ärligen pä hwarje ffjutsstpldigt Hemman, 
woarwid förspillning af Ett och ett hälft Dagswerke pä hwarde. 
ra resan är uppffattad, utöfwer de skjutspenningar, som erhällas, 
till en R:dr eller tillhopa ä Hemmanet till Sef R.dr Banco. 

För 
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För Wäg-underhållningen fordras årligen frän och 
med spra till och med sexton.Oktdaaswerlen, i förhällande till lo, 
calen; och efter beräkning af En R:dr :2 st. for hwarje Dagswrlke, 
med tillägg af brobyggnadstosinaden, som bliflvit ansedd till fögst 
Tre R:dr pä hemmanet, vppgär letta enus till ett medeltal af Fjor-
ton R:dr. — ökedags werket är här ilpptaqit efter Markegänqen, 
men kan egenteligen icke anps som ett Heimnanet äligqande Con, 
tant bidrag, dä det utgär in natura, utan ftrdeles förluft eller 
städa för Hemmansägaren. 

Diverse onera och Allmänna Beswär på ett 
helt Mantal: 

Politie: För sedlighetens wldmäkthällande äro Ordmngs. 
och Sexmän tillsatte i Socknarne; och ^prks.Raden äro desutom 
werksamme att genom dem tillhörande ätgärder hämma Lasterne, 
serdeles hos Ungdomen. Allmänna ordningen handhafwes för öf-
rigt af Krono-Betjeningen, med den olika framgäng, som beror 
af detza Tjenstemäns mer och mindre sjelfstandighet genom Lön-
wjlkor och personliga egenffaper. 

S k o l o r med werkliga Lärare finnas en wid Upperuds Bruk 
i Skälleruds Socken af Nordahls Härad, en i Sätila Socken af 

3 
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Marks Härad, den senare ned en fond af ssere dlt ansiagne Hem-
man och fördelad i 2:ne Elatzer, af hwilka i den första Läraren 
är Prest och för närwarande fär räkna dubbla tjenstär, samt en 
i Örby Socken af sistnåmda Kärad, hwilkeu npligen kommit i 
ständ, att inrättas till Wäfelunderwisninq. För öfrigt emottaga 
Allmogens barn lmdcrwisiunc; i.Salighetsläran af sine Föräldrar 
eller andre kunnigare Personer i Ortcrne. under Presterffapets in-
seende; men undcrwismngswelk för nyttiga Slöjder saknas all-
deles. 

I Östads Socken af Flundre Härad är frän längre tid till« 
baka inrättadt Barnhus, der ett icke obetydligt antal medellösa 
baru njuta wäld och uppfostran. 

Till Hälsowården höra dels allmänna Culbusinrättniw 
garne, en l Wenersborg för Dahls Land, jemte Wäne, Flundre, 
Bjetke. Ahle och Wädtle Härader famt en i Boras för äterstäende 
delen- af Länet, dels LänGyrelsens omsorg att wid nödige tillfällen, 
meddela räd och-biträde genom Prcvincial.LäkarAe. 

Fattigförsörjningsanstalter äro öfwerallt wid-
tagne, sä att tiggeri pä intet ställe äger rum. — Sättet för de 
fatt ges underhäll iir likwäl skiljaktigt, efter olika öfwerenskom-
melser inom församlingarne. 

I afseende på ordningen wid Gästgifwcrierne äro erforder-
iige förestrifter gifne och kungjorde, i öfwerensstämmelse med gäl-
lande författningar. Till odjurs utövande anställas SkallgänKar, 
dä behofwet det kräfwer; äfwensom ludring och andra medel för 
detta sndmnsl begagnas. I wista Orter hafwa öfwerenskom-
melser bUfwit afssutade och fastställde, dels till inrättande af 
Skall-Lag med sä kallade Skall.Foadar för ordningens bibehål-
kände och dels till utsättande af serffilda belömngar för odjurs 
Mande af olika, slag. 
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De i detta Län belägne Städer äro Wenersborg. Boras, M-
ncähamn, Alingsås och Åmäl. 

Wenersborg har en folkmångd af Ett Tusende Ntta. 
hnndrade Tjuqucn personer. Den hufwudnäring. hroarpa dcnna 
Stad egenteligen grundar sitt bebänd, är dels hairoel ureo hwarje-
hända Köpmannawaror och deis Sjöfart, men i jpnnerbet Com, 
n,issionyyandel med Iern- och Träbwaror för Wärmelands I n , 
wsnare pä Göthcborg. Stadens belägenhet wid '^ener s utlopp 
i Götha Elf bereder cn lätt och ftrmonllg communication med al¬ 
la de Orter i Riket, till hwilka Inwsnarnes handel och rörelse 
hittills warit utsträcki; och sevan Götha Canal nu i är blifwit 
öppnad uti Westcrgöthland, torde till äfwentyrs Sjöfarten för We« 
ncrsborg ännu mera kunna utwldgas. — Handeln, som förr och 
serdeles under krigsliderne här war gansta betydliq och lönande, 
har likwäl i senare aren nägot aftagit, hwilket härrört af den all» 
mänt öfwerklagade penningebristen, som minffat afsättningen af 
Köpmannawaror, i samma m«>n, den twinqat Ortens Inwänare 
att inffränka sina behof till det nödwändigaste. Några Fabriquer 
äro ej anlagde; och handtwerksrörelsen är icke eller af nägon ser» 
deles- betydenhet. 

Staden äger en ganska rik tillförsel af Landtmannawaror 
frän Westergöthland, men förnämligast frän södra delen af Dahls 
Vand, sä att torgprisen äro högst lindriga; och dä denna Stad, 
säsom afsättningsort, följaMeligen icke swarar emot det större för-
rad- af öfwerstottproducter, som frän Landet äro att afyttra, ka» 
5>en förra icke eller anses hafwa nägot egentligt inflytande pä det 
senares cultur och näringar, helst Stadens egen jord hel och hällen 
smwändes Ull framalstrande af Spannemäl och sädane nödwändig. 
hltsarticlar, som eljest frän Landet ssulle uppköpas. 

I Wenersborg sinnes en Trivial-3chola, fördelad i 3:ne Clas-
fer; hwarförutan en Wäfelunderwisnings-Schola nyligen blifwit 
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inrättad, för hwilken ett strstildt Lärohus nästa är kommer att 
uppföras, med anställt äfwen. för Gynmastique. 

S j u k w ä r d e n bestrides af Stads-Läkare rch Stads-Chirurg, 
scm sf Staden aflönas; lnvarjemte Provincial. och Lazarctts-Läka, 
re, som här hafwa sina Stationer, serskildt kunna anlitas. 

För fattigförsörjningen är en Committe i Staden.organiserad. 
De fattige underhällas genom mänatliga afgifter och njuta til l en 
del fria boningsrum pä Stadel.6 bckosinad. 

I Borås är Inwänarncs antal Twätusende Twähundrade 
Trettiofem. Deras hufwudnäring har ända frän Stadens anlägg¬ 
ning warit och är ännu Res- och Gärdfanhandel, som af Borger-
stapet idkas ä alla Orter inom riket och til l någon del äfwen i 
Norrige; hwaremot Minut ' och Bodhandeln, i anseende till Sta¬ 
dens läge nära Göteborg, ej är serdeles lönande. Näringar och 
konjifiit äro dels genom en nyligen anlagd Klädes-Fabrique och 
dels genom huswafnader för egne behof samt til l afjalu ganska 
mycket i tilltagande och stola säkerligen ännu widare fortstrida, 
sä länge afsättmngen befordras genom naturen af Stadens han-
dclsrörelse. För sina öfwerstödiga Spannemälslillgängar hafwa-
Skaraborgs Läns Jordbrukare en säker afyttringsort i Boräs Stad, 
der dels Inwänarne stelfwe och dels angränsande Allmoge uppkö-
pa alla de Sädesförräder, som wiffa tider af aret nästan dagligen 
ditföras. Det infiytande, Staden äger ^ä culturen i en del af 
Skaraborgs Län, är Wedes ögonffenligt, afwensom att en minffad 
rörelse inom denna Stad stulle' hafwa aanffa menliga följder för 
det Land, som här päräknar afsättning för fina öfwerstottsproduc-
ter. Stadens egen jord är r sin natur mager cch stenbunden samt 
anwändes endast t i l l Gräswäfter, Spannemälsproduction och nå-
Zon Linodling, jemte Jordfrukter. 

Allmänna Skolinrättningen, t i l l hwars besiänd Staden i sin 
mon bidrager, är i mindre god författning och tarfwar säledes för-
bättt ing; men pä Stadens enskilda bekostnad har en Wärelundeo 
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wisntngs-Schola wid Fattigförssrjnmgen bliftvit anställd. Denna 
sen.ne är för öfrigt wäl wärdad till förmon för de behöfwaude 
hwilka dels hafwa sitt underhäll ä sjelfwa Fattighuset, dels ät-
njuta mänatligt understöd i penningar. Provincial- och Lazaretts-
Läkare äro äftren stationerade uti Boras, der Lon för en Stads-
Läkare detzutom är ansiagen.. 

Ulricähamns Stad, hwars folkmängd stiger till Ett 
Tusende Twähundrade Personer, idkar lika med Boras en wid-
sträckt Gardfarihanvel, som utgör grunden för Stadens bestånd, 
emedan des öfriga rörelse icke är af serdeles betydenhet. Trenne 
Tobaks, och Snus-Fabriker sro inrättade; men detza hafwa hittills 
icke blifwit med nog fördel begagnade; hwaremot en Me-och Linne-
wäfnads Fabrique mera förmonligt drifwes; äfwensom en mängd 
goda wäfnader af Stadens Inwänare serstildt förfärdigas. H ett 
pä. Stadens grund anlagdt Tegelbruk tillwerkas Tak- och Murstert 
för Staden och angränsade Landtbpggds behoft 

Stadsjorden besss hufwudsakeligen med säd, men anwändes 
jemwäl till odling af Lin och Hampa, jemto en icke ringa Tobaks¬ 
plantering; och öfwerffjutanre behofwet af Spannemäl fplles äf. 
lven här genom tillförsel frän Skaraborgs Län, med fördelaktig 
werkan pä denna Örts stigande prcduction. 

S k o l i n r å t t n i n g e n är af sämre beskaffenhet och sivarar 
icke emot ändamälet. Nfwen Fattigförsörjningen fordrar mycken 
förbättring, emedan de behöfwandes underhäll för närwarande be, 
ror till större delen af friwillige gäfwor. Hälsowärden bestrides af 
en Stads-Läkare, i förening med Regements-Läkaren wid Elfsborgs 
Kongl. Regemente, som nu bor i Ulricähamn. 

Alingsås Stad har 974 inwänare, hwilkas hufwudnä-
ring egentligen bestar i handel och handtwerksrörelse; men som bä-
da dessa näringsgrenar i senare aren mycket lidit af den tryckande 
penningbristen, har Äkerbruket, hwilket här drifwes lika som på 
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tandot, i ej ringa mon msst anlitas ti l l Stadens beställd. De f r i -
längre tid tillbaka anlagde Klädes» och Strump-Fabriquer wofs 
förr mycket i aftagande; men nu ,mra hafwa fiere anstalter blif-
wit gjorde för deras äterupphjelpande, sä att be snart nog torde 
komma i ett förbättrad! stick. Staden saknar icke tillräckclig titt, 
för sel af Landtmannawaror frän angränsande Landsort., hwars 
afsättmng i Alingsäs llkwäl icke är betydlig. 

U n d e r w i s n i n g s w e r k e t har npligen erhääit egenffap 
af lägre Trivial-Schola i 3:ne Clatzer, der Lärarne njuta Lön af 
Kongl. Maj:t och Kronan samt husrnm af Staden, hwarförutan 
en Wäfel-Underwisnings-Schola för Staden och Landsförsamlin-
Zen gemensanit är mrättad. En Stads.Läkare, som njuter ärlig 
Lön af Etads-Ca^an, bestrider hälsowärden; och Fattigförsörjnin-
gen handhafwes »ned noggranhet af en serstild Eomitö, bcsiäende-
af Magistraten och Sta.dens Ledamöter, jemte Kyrkoherden i För¬ 
samlingen. 

Åmåls Stad, som har en folkmäna af 1087 personer, 
5,elar med Wenersdorg förmoncn af ett godt läae wid en hamn i 
Wenem. Detz hufwuduäring utgöres dels af Sjöfart ti l l träns-
portcrande af närboende och andra Bruksägares effec'ter af jern-
rch trädwaror, dels af minuthandel med Köpmannawaror, jemte 
Handtwerkerier och föryttrande af desias tillwerkningar; men pen-
ningbristen har i senare ären äfwen här werkat minskning i nä, 
lingarnes drifts och rörelse. Stadens jord nyttjas hufwudsakeligen 
till Åker och Ang; och föröfrigt är tittförflen af L.n:dtmanuawaror 
mer än tillräcklig för Stadens behof, till nägon del frän Wcdbo 
och Tötzbo Härader i detta Län. men synnerligast frän Nordmarks, 
<siNbergs och Näs Härader i Wermeland. 

En allmän Schola af ringare beffaffenhet finnes mcd cn Präst-
Man till Lärare. — Sjukwärden handhafwes af en i Staden bo. 
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ende Läkare; och Fattigförsörjningen bestrides genom fammanffolter 
och är i tämligen god författning. 

Wenersborg å Lands-Canzliet den 21 Dec. 1822. 
CARL FLACH. 

N.C. Richert. 





Tabell för Landet inom Elfsborgs Län. 

Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1823. 



Tabell för Städerne inom Elfsborgs Län. 

Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1823. 
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